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Вітання проректора з наукової роботи Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут", чл.-кор. НАН 

України М.Ю. Ільченка 
Вітаю учасників міжнародної науково-технічної конференції "Матеріали 

для роботи в екстремальних умовах-4", яка вже вчетверте організована на 

інженерно-фізичному факультеті  Національного технічного університету 

України "Київський політехнічний інститут". 

Підготовка інженерів - металургів та матеріалознавців широкого профілю 

здійснюється в КПІ з моменту його заснування – спочатку як спеціалізація на 

хімічному факультеті, а з 1944 року на спеціально створеному – (нині) 

інженерно-фізичному. 

Серед організаторів, які стояли у витоків матеріалознавчої та 

металургійної шкіл КПІ, були вчені із всесвітньо відомими іменами 

В.П.Іжевський, І.П.Бардін, В.Є Васильєв, К.І.Ващенко, М.М.Доброхотов, 

В.І.Явойський, В.М.Гріднєв, В.Н.Свєчніков, Г.В. Самсонов. Із стін факультету 

вийшли відомі вчені і організатори виробництва,  керівники наукових 

колективів  інститутів НАНУ, визнаних в світі центрів матеріалознавства. Це 

академіки Трефілов В.І., Немошкаленко В.В., Скороход В.В., Кислий П.С., 

Новиков М.В., Найдек В.Л., Карп І.М., Походня І.К., Ющенко К.А . та ін. Із всіх 

випускників КПІ, які обрані дійсними членами національної академії наук 

близько 30 % випускники  інженерно-фізичного факультету. 

На сьогодні Київська політехніка робить вагомий внесок у підготовку 

елітних фахівців матеріалознавців та металургів для наукових установ, 

організацій, промислових підприємств. Навчальний процес тісно поєднаний з 

науковою роботою  науково-педагогічних колективів кафедр  факультету та   

інститутів академії наук, що входять у науково-освітнє об‘єднання 

«Матеріалознавство».  

Зараз немає жодної держави в світі, яка б основним своїм приорітетом не 

ставила розвиток матеріалознавчої науки і виробництва нових матеріалів. . Не 

випадково одним із шести пріоритетних напрямків розвитку Київської 

політехніки є «Нові матеріали і технології». Наукова робота в цьому напрямку 

націлена на створення принципово нових матеріалів та технологій їх 

виробництва від монокристалів до наноструктурних матеріалів.   Конференція 

дає можливість порівняти результати наших досліджень. Окрім того, для 

політехніків важливо те, що конференція це один із етапів наукового і 

освітнього пізнання для студентської молоді.   

Шановні учасники конференції дозвольте від імені Київської політехніки 

і себе особисто щиро привітати Вас, побажати науковому форуму успішної 

роботи, а кожному із Вас, -  міцного здоров‘я, творчого натхнення, вагомих 

здобутків в ім‘я стрімкого розвитку матеріалознавчої науки і освіти.  

З повагою,                                     
проректор НТУУ"КПІ"      

чл.-кор. НАН України                     М.Ю. Ільченко 
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Серед основних тенденцій розвитку сучасного виробництва ріжучого 

інструменту за кордоном слід назвати, перш за все, розширення вживання 

інструментальних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) і 

полікристалічних алмазів. В той же час широка номенклатура твердих сплавів 

не втрачає свого пріоритетного значення. Головним чином, цьому сприяє 

створення вдосконалених технологій спікання твердих сплавів і нанесення на 

вироби з них одно- і багатошарових покриттів. Наявність цих покриттів 

дозволяє застосовувати в'язкішу підкладку, тобто базовий твердий сплав. Це 

робить позитивний вплив на надійність обробки і веде до зниження її вартості. 

Також ще однією очевидною тенденцією є розширення обробки загартованих 

сталей та інших високоміцних матеріалів лезвійними ріжучими інструментами. 

Застосування інструментів з КНБ (до певної твердості оброблюваних 

матеріалів) і твердих сплавів з покриттями дозволяє у багатьох випадках 

виключити шліфування, що  також здешевлює обробку. 

В основному керамічні ріжучі пластини (керамічні змінні багатогранні 

пластини – ЗБП) використовуються в умовах безперервного напівчистового і 

чистового точіння. На цих операціях обробки вони мають перевагу перед 

традиційними ріжучими матеріалами по твердості, зносостійкості і хімічній 

інертності до більшості оброблюваних матеріалів (рис. 1). 

Важливою якістю керамічних пластин є їх здатність зберігати високу 

твердість при досить високих температурах, що виникають в зоні контакту 

оброблюваного для інструменту матеріалу. 
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Рисунок 1. Керамічні змінні багатогранні пластини ЗБП для токарних і 

фрезерних робіт 

Також велике значення має впровадження технології обробки заготовок з 

профілем, близьким до профілю готової деталі. Зменшення об'єму стружки, що 

знімається, і, відповідно, потреб в матеріалах в цілому, а також числа проходів 

забезпечує здешевлення обробки. Переваги обробки без змащувально-

охолоджуючого технологічного середовища (ЗОТС), або з її мінімальною 

кількістю зосереджені як в економічній, так і в екологічній областях. (У ФРН, 

наприклад, щорік споживається близько 750 тис. тонн ЗОТС). 

Не в останню чергу унаслідок високої якості отриманої поверхні, все 

ширше проникає у дрібносерійне і одиничне виробництво, високошвидкісна 

обробка, яка по-різному визначається для різних методів обробки, 

інструментальних і конструкційних матеріалів. 

Композиційні керамічні матеріали широко використовуються в сучасній 

техніці як конструкційні та інструментальні, що працюють в екстремальних 

умовах. Вони виготовляються методом гарячого пресування із порошків з 

розміром часточок близько 1 мкм. Як відомо, властивості композиційних 

матеріалів у значний мірі залежать від дисперсності їхніх фазових складових, 

оскільки у зернах величиною менш 100 нм генерування і рух дислокацій є 

неможливим, розміри часточок є меншими величини дислокаційної петлі . 

Проте, як відомо, в процесі високотемпературної консолідації розміри 

зерен значно збільшуються, тому основною проблемою отримання з високою 

міцністю композиційних керамічних матеріалів з є забезпечення умов 

консолідації, за якими величини зерен фазових складових залишаються на рівні 

100 нм. Це є дуже складним завданням, оскільки при попередньому пресуванні 

зразків зі звичайних порошків тугоплавких сполук можна одержати щільність 

60 % від теоретичної, але при пресуванні нанопорошків (часточки яких мають 

специфічну голчасту форму) ця щільність становить 20-30 %. При подальшому 

спіканні відбувається значне зростання зерен, в підсумку розмір зерен отриманих 

матеріалів не тільки не залишається на нанорівні, але й перевищує 1 мкм. 

Нанодисперсні матеріали знаходять все більше застосування при 

виробництві керамічних і композиційних матеріалів конструкційного та 

інструментального призначення.  

Технології одержання тонкодисперсних структур методом гарячого 

пресування прямим пропусканням струму (електроконсолідації), дослідження 
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структуроутворення, кінетики росту зерна в процесі створення композиційних 

матеріалів з тугоплавких сполук, а також процеси формування та спікання 

пористих матеріалів із цих часточок мають великий науковий і практичний 

інтерес. У нанодисперсному стані фундаментальні властивості традиційних 

матеріалів суттєво змінюються, це стосується, наприклад, температури початку 

плавлення, теплоти випаровування, енергії іонізації, роботи виходу електронів 

та інших властивостей. Про актуальність досліджень, пов'язаних із створенням 

та застосуванням наноматеріалів у різних галузях в світі свідчать численні 

публікації. 

Основними тенденціями в сучасних розробках високих технологій є 

змішування компонентів на молекулярному рівні та створення композиційних 

матеріалів з нанодисперсних порошків із субмікронними або волокнистими 

включеннями. Одним із найперспективніших напрямків одержання кераміки, 

стійкої проти розтріскування, є створення нанокомпозитів і 

дисперсійнозміцнених матеріалів. Аналіз технічної літератури свідчить про 

постійний розвиток досягнень в області конструкційної та технічної кераміки, 

знання яких може свідчити про перспективність розвитку керамічного 

матеріалознавства. 

Багато явищ, які виникають при експлуатації інструменту, такі як 

підвищення зносостійкості різця, утворення наростів тощо, вимагають розгляду 

теплових процесів у зоні різання. Завдання, пов'язані з взаємовпливом 

механічних процесів деформування матеріалу і теплових процесів у зоні 

різання (виділення і відведення тепла, зміна температури, вплив температури на 

механічні характеристики оброблюваного матеріалу), не можуть бути вирішені 

аналітичними методами і вимагають застосування інших підходів.[1] 

У теоретичному плані проблема різання матеріалів отримала найбільший 

розвиток у створенні ряду аналітичних моделей ортогонального різання. Однак 

складність проблеми і необхідність більш повного обліку властивостей 

матеріалів, теплових і інерційних ефектів привели до використання чисельних 

методів, з яких стосовно до розглянутої задачі найбільшого поширення набув 

метод кінцевих елементів. 

В рамках завдання була створена геометрична модель різання, задані 

властивості матеріалу зразка  (різець в рамках завдання вважається абсолютно 

недеформованим тілом), обраний певний часовий проміжок і задано рух різця. 

Оскільки спрямовано-закристалізовані керамічні матеріали мають 

анізотропну мікроструктуру, то варто зауважити, що різальні пластини 

виготовлялися так, що волокна, які армують, розташовувались за двома 

варіантами: перпендикулярно до напрямку різання (А–А) та паралельно 

напрямку різання (В – В) (рис. 2). 

Для моделювання процесу різання початкові умови були задані однаково, 

відмінність полягала тільки в оброблюваному матеріалі.  
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Рисунок 2. Зовнішній вигляд та мікроструктура в поперечному (А – А) і 

повздовжньому (В – В)   перетинах  кристалів спрямовано-армованої боридної 

кераміки LaB6-HfB2 

 

Параметри різання було обрано наступними: швидкість різання складала  

200 об/хв; подача 0,1 мм/об.; товщина шару, що зрізується складала 0,5 мм.  

Кут нахилу ріжучої пластинки, тобто різця α його верхньої грані до осі y 

дорівнює 9 °, а кут нахилу його нижньої межі до осі х дорівнює 2,7 °. 

Задача моделювання була порахована в програмі Third Wave AdvantEdge. 

У програмі були задані наступні параметри: сама модель, властивості 

оброблюваного матеріалу, властивості ріжучого інструменту, напрямок руху 

різця і параметри сітки розбиття. 

Оскільки процес різання супроводжується великими за величиною 

деформаціями, в програмі була також використана така опція, як автоматичне 

перерозбиття сітки в залежності від умов, що змінилися або, як це інколи 

прийнято називати, адаптивна сітка розбиття. Без даної опції подібного роду 

завдання не виходять, тому автоматичне перерозбиття є необхідністю [2]. 

На виході завдання в програмі можна отримати такі величини: розподіл 

температури на ріжучій кромці і на оброблюваному матеріалі, результуючу 

силу контактної взаємодії між різцем і оброблюваним матеріалом, тобто силу 

різання (рис. 3), а також зусилля подачі і деякі інші величини. 

Процес моделювання проводився для зразків оксид-карбідної кераміки, 

спрямовано – армованої боридної кераміки ( в поперечному і повздовжньому 

напрямках) та спрямовано – армованої кераміки, отриманої методом SPS (spark 

plasma sintering) спікання. В якості оброблюваних матеріалів 

використовувалися сталі 45, 42CrMo4 та алюмінієвий сплав AlMg1.8.  

Хімічний склад наведених сплавів складає: сталь 42CrMo4 – C (0,38-

0,45%), Si (до 0,40%), Mn (0,6-0,9%), P (max. 0,025%), S (max. 0,035%), Cr (0,9-

1,2%), Mo (0,15-0,3%); сталь 45 – C (0,42-0,5%), Si (0,17-0,37%), Mn (0,5- 

0,8%), Ni (max. 0,3%), P (max. 0,035%), S (max. 0,04%),  Cr (max. 

0,25%), Cu (max. 0,3%), As (max. 0,08%); сплав AlMg1.8 – Si (max. 

0,30%), Fe (max. 0,45%), Cu (max. 0,05%), Mn (max. 0,25%), Mg (1,4-

2,1%), Cr (max. 0,3%), Zn (max. 0,2%), Ti: (max. 0,1%), інше – Al. 
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Рисунок 3. Схема моделювання процесу точіння сталі 45 у поперечному 

напрямку волокон композиту LaB6-TiB2 (швидкість різання vc = 200 об/хв.) 

          

При процесі моделювання вимірюється і виводиться на графік розподіл 

температури в області різання, сила подачі (Force X), сили різання в напрямку 

руху різця (Force Y), та потужність процесу.  

           Слід зауважити, що початкова температура оброблюваного матеріалу і 

інструменту була кімнатною, тобто 20 °С. 

За даними обчислювального експерименту найвища температура під час 

різання досягається в зоні стружкоутворення (рис. 3). Так при різанні ст. 45 

спрямовано армованим композитом LaB6-HfB2 в напрямку поперек волокон 

(швидкість різання 200 об/хв.) у зоні безпосереднього контакту різця і деталі 

вона досягає 900 °С. Стружка при цьому теж піддається досить сильному 

нагріванню. При віддаленні від зони різання температура ріжучих пластин 

досить швидко зменшується, а на відстані 0.2 мм від зони різання вже не 

перевищує 400 °С (рис. 3.) 

Розрахунки також показують, що максимальні температури в місцях 

контактної взаємодії між ріжучим інструментом і оброблюваною поверхнею 

досягаються для спеченої армованої кераміки під час різання усіх трьох 

матеріалів у всіх режимах, а мінімальна для спрямовано армованої в напрямку 

вздовж волокон (табл. 1). Така залежність може бути пояснена тим, що 

теплопровідність спрямовано армованої кераміки вздовж волокон закономірно 

буде максимальною шліфування [5], а теплопровідність спеченого 

евтектичного сплаву – мінімальною серед трьох вибраних матеріалів. Таким 

чином максимальна температура в місцях контактної взаємодії залежить від 

процесу теплопередачі у керамічних ріжучих пластинах і оброблюваному 
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матеріалі. Також з одержаних даних видно, що температура в зоні контактної 

взаємодії закономірно збільшується з підвищенням швидкості різання (табл. 2). 

Для руйнування матеріалу і перетворення його в стружку необхідно 

прикласти певне зусилля, і, відповідно, затратити деяку кількість енергії і 

провести роботу різання. Потужність, що витрачається на процес різання, 

називається ефективною потужністю Ne (Вт). 

Найбільша сила різання, а, відповідно, і найбільша ефективна потужність 

Ne, (табл. 1) прикладається під час обробки сталі 42CrMo4, оскільки вона є 

найбільш твердим матеріалом серед розглядуваних. Найменшу силу і 

потужність потрібно затратити при різанні сплаву AlMg1.8, твердість якого, 

відповідно найменша. Відомо, що сила різання лінійно залежить від межі 

текучості матеріалу і отримані результати це дуже добре ілюструють (табл. 2). 

 

Таблиця 1. Максимальні температури в місцях контактної взаємодії між 

ріжучим інструментом і оброблюваною поверхнею, сила подачі (Force X) та 

сила різання в напрямку руху різця (Force Y), в місцях контактної взаємодії між 

ріжучим інструментом і оброблюваною поверхнею, ефективна потужність, що 

витрачається на процес різання. 
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волокна 

Спечена армована 

кераміка  

Т 

макс 

[°С ] 

Force 

X/ 

Force Y 

[Н] 

Ne  

[Вт] 

Т 

макс 

[°С ] 

Force 

X/ 

Force Y 

[Н] 

Ne  

[Вт] 

Т 

макс 

[°С ] 

Force 

X/ 

Force Y 

[Н] 

Ne  

[Вт] 

Сталь 45 200 890 170/50 600 850 170/50 600 900 170/50 600 

500 1140 1400 920 1400 1170 1400 

AlMg1.8 200 265 60/30 200 260 60/30 200 260 60/30 200 

500 340 420 335 420 340 420 

42CrMo4 200 1074 200/100 650 1040 200/100 

 

650 1107 200/100 650 

500 1285 1600 1208 1600 1307 1600 

 

Таблиця 2. Деякі механічні властивості матеріалів, що піддавалися 

обробці керамічними ріжучими пластинами (згідно з DIN 50150) 

 

Властивість Сталь 45 AlMg1.8 42CrMo4 

Твердість, НВ 305 47 313 

Границя міцності, MПa 1027 497 1073 

Границя текучості, MПa 612 282 812 

 

Висновки: 

Результати моделювання процесу різання  ряду матеріалів з високими та 

низькими показниками поверхневої твердості за допомогою керамічних різців 

нового покоління на основі спрямовано-армованої боридної кераміки LaB6-
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HfB2 довели адекватність відтворення основних механічних і теплофізичних 

явищ,  що відбуваються у зоні стружкоутворення. Аналіз отриманих даних дає 

змогу розвинути теоретичні положення теорії різання, розширити інформаційну 

базу напружено-деформованого стану заготовки та інструмента та застосувати 

результати досліджень в оптимізаційних моделях програмування верстатів. 
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Лобода П.И., Дудка А.И., Дюбнер Л.Г., Чайка Д.В., Рыжук Е.В. 

Моделирование процесса резанья современными материалами 

инструментального назначения на основе направлено-армированной 

боридной керамики LaB6
-
HfB2 

 

В результате моделирования процесса резанья  ряда материалов с 

высокими и низкими показателями поверхностной твердости (стали 45, 

42CrMo4 и алюминиевый сплав AlMg1.8) с помощью керамических резцов 

нового поколения на основе напрвленно-армированной боридной керамики 

LaB6-HfB2 показана адекватность отображения основных механических и 

теплофизических явлений, которые происходят в зоне возникновения стружки. 

Анализ полученных данных позволяет развить теоретические положения 

теории резания, расширить информационную базу напряженно-

деформированного состояния заготовки и инструмента и применить результаты 

исследований в оптимизационных моделях программирования станков.  
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 „Киевский политехнический институт” 

  

К преимуществам композиционных материалов (КМ) можно отнести 

высокую удельную прочность, высокую жѐсткость (модуль упругости 130…140 

ГПа), высокую износостойкость, высокую усталостную прочность; из КМ 

возможно изготовить размеростабильные конструкции. [1, 2] 

Очень широкое применение КМ нашли в электротехнической 

промышленности. где они могут быть использованы для изготовления 

электропроводящих покрытий, пленочных нагревательных элементов. [3]  

Актуальной задачей является создание новых электропроводящих 

композиционных материалов. В качестве перспективных наполнителей для 

создания электропроводящих полимерных композитов, способных заменить 

порошки драгоценных металлов, предлагаются нестехиометрические 

соединения титана - карбиды TiCx, нитриды TiNx и карбинитриды TiCxNy (где 

0.5<х или х+у 1.0), полученные по технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). Эти наполнители обладают 

преимуществами по сравнению с широко используемыми в настоящее время 

для создания электропроводящих композитов порошками Au, Ag, 

посеребренными Ni и Fe и др. Кроме их меньшей стоимости и возможности 

простого получения по технологии СВС нестехиометрические соединения 

титана характеризуются тугоплавкостью, высокой механической прочностью и 

достаточной электропроводностью, а также стойкостью к воздействию 

различных внешних факторов, что приводит к повышению стабильности 

электрофизических характеристик композитов.  

Такой электропроводящий композиционный материал содержит в мас.%: 

нитрид титана TiN - 65-70 и железо Fe - 30-35. Для его получения используют 

шихту, содержащую в мас.%: ферротитан 60-70, предварительно 

азотированный ферротитан 30-40. В качестве связующего используют 

кремнийорганическое соединение в количестве 30-70 мас %. Данный КМ 

обладает расширенным рабочим интервалом температур при его высокой 

температурной стабильности.  

Авторы данной работы хотят обратить внимание на производство шихты 

для такого электропроводящего КМ. Основную массу ферротитана (FeTi) в 

Украине получают печным и внепечным алюмотермическим методом. [4] 

Недостатком данной технологии является получение FeTi с содержанием 

титана до 35%. Целью данной работы является проведение исследований для 
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получения FeTi с содержанием титана до 70% с помощью электрошлаковой 

технологии, который в дальнейшем может быть использован в качестве шихты 

для производства электропроводящего композиционного материала. 

 

Методика проведения эксперимента 

Температура плавления (1320...1350
0
С) и вязкость (рис. 1, б) исходного 

ильменита близки к некоторым шлакам, которые используются в 

электрошлаковых процессах. Поэтому поставленная задача решалась плавкой в 

электрошлаковой печи типа А-550 мощностью 180 кВ∙А. Для снижения 

температуры плавления образовавшегося шлака в шихту добавляли 

флюсующие (известь или соду).   

 

Результаты исследований 

Электрошлаковая плавка минерального [5] сырья с целью получения 

ферросплавов и лигатур может использоваться в тех случаях, когда при 

переработке шихты образуется большое количество шлакового расплава, 

нагрев которого можно осуществить в режиме сопротивления. Анализ 

диаграммы состояния системы FeO-TiO
2
 [4] показывает, что ильменитовый 

концентрат с содержанием TiO
2
 60-63% имеет температуру плавления в 

пределах 1430 - 1450
0
С и электропроводность 45-50 Ом 1 ∙см 1 . 

Перовскит (60% ТіО
2
, 40% СаО) имеет температуру плавления ≈ 

1900 0 С, что усложняет наведение шлаковой ванны в печи и разделение 

металла и шлака. Низкую температуру плавления имеет соединение состава 78-

82% ТіО
2
, 18-22% СаО.  

Исходя из этого, при расчетах шихты для достижения необходимых 

физико-химических свойств шлакового расплава, был выбран состав шихты, 

которая состояла из 50% ильменитового концентрата и 50% перовскита. В 

экспериментах использовался ильменитовый концентрат Верхнеднепровского 

горно-обогатительного комбината, вязкость и электропроводность которого 

показаны на рис.1. 

Шихта для наведения шлаковой ванны состояла из 60% ТіО 2 , 20% FeO и 

20% СаО. Полученные результаты экспериментов (табл. 1, табл. 2) показывают, 

что ЭШП позволяет получать из ильменитового концентрата FeTi с 

содержанием титана в сплаве на уровне 64 - 70%. При этом кратность шлака 

составляет 4.5 - 5.5, а степень выхода титана составляет 77%. 

Таблица 1  

Химический состав сплава экспериментальной электрошлаковой плавки 

Ti Fe Al Ca Si п.п. 

68.7 19.44 8.3 0,34 3,1 0,12 
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                                     а)                                                б) 

Рисунок 1. Физические свойства концентрата и некоторых шлаков ЕШП: 

а - электропроводность, χ; б - вязкость, η. 

1 - АНФ-1П; 2 – АНФ-6; 3 - ильменит; 4 - ильменитовый концентрат с 

содержанием ТіО
2
 60-63%. 

 

 

Таблица 2  

Химический состав шлака экспериментальной электрошлаковой плавки 

Al
2
O 3  CaO SiO

2
 Fe

2
O 3  MnО TiO

2
 п.п. 

35,2 32,1 4,5 5,3 0,094 21,8 1,1 

 

Выводы 

1. Преимущества при работе в экстремальных условиях имеют 

электропроводящие покрытия из КМ содержащих в мас.%: нитрид титана TiN - 

65-70 и железо Fe - 30-35. Для их получения используют шихту, содержащую в 

мас.%: ферротитан 60-70, предварительно азотированный ферротитан 30-40.   

2. Анализ полученных результатов показывает, что ЭШ процесс может 

быть использован для получения обогащенного FeTi из ильменитового 

концентрата при выдержке соответствующих технологических и электрических 

параметров процесса.  
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Одним із перспективних матеріалів для виготовлення виробів, стійких до 

різних видів зносу є кераміка на основі карбіду бору. Проте, використання 

даного матеріалу обмежене через його високу крихкість і низьку 

тріщиностійкість. Тому актуальним є вирішення проблеми зміцнення такої 

кераміки і розробки технології одержання в‘язкої кераміки 

поліфункціонального застосування на основі карбіду бору. 

Збільшення тріщиностійкості можливе завдяки отриманню щільної 

кераміки з мінімальним розміром зерна, застосуванню різного роду зв'язок, а 

також армуванню. Одним з найбільш ефективних способів зміцнення 

керамічних матеріалів є спрямована кристалізація евтектичних сплавів їх 

квазібінарних систем. Евтектики є зразком композиційних матеріалів з тонкою 

мікроструктурою, характеристики яких контрольовані умовами кристалізації. 

Відомо, що квазібінарні системи B4C-TiB2 та B4C-SiC і квазіпотрійна 

система B4C-TiB2-SiC є евтектичними [1], що дозволяє отримати такі матеріали 

методами безтигельної зонної плавки. Оскільки дослідженню квазібінарних 

систем уже присвячено чимало робіт, то ціллю даної роботи було отримання 

спрямовано закристалізованого евтектичного сплаву квазіпотрійної системи 

B4C-TiB2-SiC, дослідження його структури та механічних властивостей. 

Спрямовано армовані композити були вирощені методом безтигельної 

зонної плавки неспечених порошкових пресовок [2]. Як вихідні матеріали 

використовувались промислові порошки B4C, TiB2 та SiC, виготовлені на 

―Донецькому заводі хімреактивів‖ з чистотою 98,2-98,4 мас.% та середнім 

розміром частинок близько 1 мкм. Порошки взяті у евтектичному 

співвідношенні відповідно до даних роботи [1] змішувались шляхом 10 

разового протирання через сито з розміром комірок 50 мкм. Довгомірні 

циліндричні заготовки діаметром 10 мм і довжиною 145 мм пресувалися в 

розбірній прес-формі на гідравлічному пресі під тиском 50 МПа і сушилися у 

вакуумній шафі при 100 °C протягом 10 годин. Кристалізацію зразків 

евтектичного складу було проведено при швидкостях 1 та 3 мм/хв. 

Одержані кристали розрізались на електроерозійному станку в 

поперечному напрямку. Поверхні вирізаних частин шліфувались та 

полірувались. Мікроструктура одержаних кристалів вивчалася з використанням 

скануючого електронного мікроскопа ―Selmi РЕМ 106И‖. Твердість по Вікерсу 

та тріщиностійкість одержаних композитів визначали з використанням 

твердоміра Leica VMHT при навантаженнях 0,4, 1 та 5 кг. 
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Аналіз мікроструктури поперечного перерізу показав, що спрямовано 

закристалізовані евтектичні сплави системи B4C-TiB2-SiC, в усьому діапазоні 

швидкостей кристалізації представляють собою матрицю з карбіду бору 

(чорного кольору), армовану включеннями із дибориду титану (білого кольору) 

та карбіду кремнію (сірого кольору) (рис. 1). Порівняння мікроструктур 

композитів одержаних у різних умовах показало, що збільшення швидкості 

кристалізації приводить до зміни морфології включень карбіду кремнію – від 

більш рівноосної до пластинчатої зі зменшеним поперечним перерізом (рис. 1). 

Аналіз структури при невеликих збільшеннях показав, що у всіх композитах 

включення розподілені рівномірно по поперечному перетину кристалу. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Мікроструктура спрямовано армованих композитів B4C-TiB2-SiC 

при швидкостях кристалізації: а – 1 мм/хв.; б – 3 мм/хв., х500. 

 

В подальшому досліджувались мікромеханічні характеристики 

одержаних кристалів (рис. 2). Експериментальні дослідження показали, що 

твердість по Вікерсу і тріщиностійкість одержаних спрямовано армованих 

композитів B4C-TiB2-SiC закономірно знижується з підвищенням навантаження 

на індентор і складає, відповідно, 33.3 ГПа і 6.2 МПа м
1/2

 при максимальному 

навантаженні 5 кг. Значення твердості приблизно співпадає з визначеним 

теоретично по добре відомому для композиційних матеріалів правилу сумішей: 

 

HV(B4C-TiB2-SiC) = V(B4C)HV(B4C) + V(TiB2)HV(TiB2) + V(SiC)HV(SiC), (1) 

 

де HV(B4C-TiB2-SiC) – значення твердості по Віккерсу спрямовано 

закристалізованого евтектичного сплаву B4C-TiB2-SiC; HV(B4C), HV(TiB2) і 

HV(SiC) –твердість B4C, TiB2 і SiC, відповідно; V(B4C), V(TiB2) і V(SiC) – 

об‘ємна доля B4C, TiB2 і SiC, відповідно. Ці значення чітко збігаються з 

теоретичними уявленнями. 

Значення тріщиностійкості одержаних спрямовано армованих композитів 

B4C-TiB2-SiC перевищують тріщиностійкість чистого карбіду бору, яка не 

перевищує 3 МПа м
1/2

 [3]. Як видно з рисунка 3, наявність армуючих включень 

призводить до відхилення тріщини при руйнуванні, що збільшує енергію 

руйнування матеріалу і, як наслідок, тріщиностійкість композиту. 
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Рисунок 2 – Мікромеханічні характеристики композиту, отриманого при 

швидкості кристалізації 3 м/хв: а – твердість по Вікерсу; б – тріщиностійкість. 

 

Таким чином методом безтигельної зонної плавки було одержано 

спрямовані армований евтектичний композит системи B4C-TiB2-SiC. 

Дослідження механічних властивостей показало, що він може стати 

перспективним зносостійким матеріалом. 

 

 
Рисунок 3 – Відхилення тріщини при руйнуванні кристалу B4C-TiB2-SiC. 
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Вступ 

Постійне підвищення якості поліграфічного обладнання, а саме 

вдосконалення роботи пари тертя є важливим завданням, оскільки саме від їх 

роботи залежить надійність, безвідмовність та довговічність поліграфічного 

обладнання в цілому[1]. Серед матеріалів контактних пар центральне місце 

займають матеріали тертьових сполучень, насамперед, антифрикційні 

матеріали. Це у повній мірі стосується підшипникових матеріалів, що 

працюють з мастилом у неважких умовах роботи (невисокі навантаження, 

швидкості ковзання, температури).  

 

Аналіз попередніх досліджень  

Інтерес до антифрикційних сплавів на основі алюмінію, що виготовлені 

методом порошкової металургії, неухильно зростає у зв‘язку з їх суттєвими 

перевагами над литими матеріалами, такими як мала густина, висока корозійна 

стійкість, висока теплопровідність, питома міцність тощо та можливість 

введення до складу матеріалів широкого асортименту домішок, здатних надати 

матеріалу тих чи інших наперед заданих властивостей [1-3].  

Поряд з цим існуючі на сьогодні матеріали на основі алюмінію для 

різних умов роботи не задовольняють зростаючим потребам сучасної техніки, а 

саме: литі матеріали у ряді випадків мають недостатні показники 

триботехнічних властивостей, а порошкові, хоча й мають переваги перед 

литими, мають високу вартість. Водночас, в Україні існують великі джерела 

дешевої цінної сировини – це відходи кольорових та чорних металів та сплавів 

машинобудівного, металургійного, приладобудівного виробництв, які після 

переробки можна використовувати у подальшому виробничому циклі.  

Тому питання створення нових антифрикційних матеріалів, що мають 

низьку густину, зокрема на основі алюмінію, та відрізняються високим рівнем 

функціональних властивостей, і при цьому є не дорогими, є вельми актуальним і 

потребує подальших досліджень. 

 

Постановка задачі 

Метою роботи є  розробка принципово нових технологічних режимів 

виготовлення підшипників ковзання з відходів силуміну АК12ММгН та 

визначення їх впливу на формування властивостей нових композитів з 

http://freemail.ukr.net/q/start#sendmsg,To=roik2011@gmail.com
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утилізованої сировини, що здатні забезпечити істотне підвищення надійності і 

довговічності вузлів тертя поліграфічного обладнання, що працюють за 

швидкостей обертання 100-200 об/хв. та  при навантаженні 5-7 МПа.  

Результати досліджень та їх аналіз 

Основою підшипникових матеріалів було обрано промислові 

шліфувальні відходи алюмінієвого сплаву АК12ММгН.  Складнолегований 

силумін АК12ММгН має у своєму складі велику кількість легувальних 

елементів, масова частка яких становить, %: Si – 11,0…13,0, Cu – 1,2…1,6, Mg – 

0,9…1,2, Zn – 0,3…0,5,  Sn – 0,01…0,02, Mn – 0,3…0,6, Cr – 0,05…0,2, Ni – 

0,8…1,3, Na – 0,05…0,1, Fe – 0,5…0,8, Ti – 0,05…0,2.  

Шламові шліфувальні відходи силуміну АК12ММгН є відходами 

виробництва заводу «Київтрактородеталь» (м. Київ), що утворились під час 

операцій шліфування поршнів двигунів тракторів, забруднені частками 

абразиву та компонентами мастильно-охолоджувальної рідини (МОР).  

Спільно з Інститутом газу НАН України та колективом авторів [3] було 

відпрацьовано режими сушіння та відпал порошків-відходів сплаву 

АК12ММгН від вологи і компонентів МОР. Було розроблено спеціальну 

установку (реактор), що являє собою трубу з товстостінної жароміцної та 

жаростійкої сталі. Сюди за допомогою шнека подається силуміновий шлам. Для 

видалення МОР нагрівання здійснюється природним газом з випалюванням 

продуктів сушіння. Нагрівання відбувається через випромінювання труби, яку 

нагріто до температури близько 900 °С. 

Висушений шлам після печі охолоджували на повітрі в бункері, де 

збирається сировина. Після висушування від вологи та відпалення компонентів 

МОР проводили сепарацію силумінових відходів від абразиву методом 

електродинамічної сепарації з використанням електродинамічного сепаратору 

(ЕД- сепаратору). Завдяки таким операціям одержували майже чисті порошки 

сплаву АК12ММгН (з умістом забруднень до 2-3 %), що придатні для 

подальшого використання у повторному циклі виробництва. 

Для відпрацьовування технології виготовлення антифрикційних 

матеріалів з відходів силуміну АК12ММгН було використано методику 

гарячого пресування. 

У загальному вигляді схему технології виготовлення антифрикційних 

матеріалів з відходів силуміну АК12ММгН показано на рис. 1. Згідно з 

відпрацьованою технологічною схемою спочатку пресували заготовки за 

навантаження 500 МПа та кімнатної температури. Це забезпечило одержання 

щільних заготовок з пористістю 7…8 %. 

Останнім часом набули використання методи гарячого пресування для 

виготовлення антифрикційних матеріалів високої щільності. Цю методику було 

застосовано для відпрацьовування технології виготовлення матеріалів з 

відходів силуміну АК12ММгН [1,3]. 

Застосування операції гарячого пресування забезпечує повноту 

дифузійної гомогенізації матеріалу з відходів силуміну та дозволяє наблизити 

його властивості до властивостей литого сплаву.  
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Рис. 1 - Технологічна схема виготовлення антифрикційних матеріалів з 

відходів сплаву АК12ММгН  

В результаті застосування операції гарячого пресування структура стає 

більш однорідною, вирівнюється хімічний склад вздовж перетину зерна. 

Мікроструктуру одержаного порошкового матеріалу АК12ММгН 

досліджували на аналізаторі зображення Leco IA3001 IMAGE SYSTEM (США) 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Мікроструктура матеріалу зі шламових відходів сплаву 

АК12ММгН, 200 (шліф після травлення у 5% розчині їдкого натру; чорні 

вкраплення – залишки абразиву) 

В результаті зазначених технологічних заходів відбувається формування 

складної гетерофазної металографічної структури матеріалу АК12ММгН. Вона 

складається з високолегованого -твердого розчину на основі алюмінію, в 

якому спостерігається присутність евтектики, що утворюється при вмісті 

кремнію 11,6% та залягає за стільниковим малюнком зерен твердого розчину.  

Крім цього присутність великої кількості легуючих елементів спричинює 

утворення в структурі чималої частки дрібнодисперсних фаз – інтерметалідів, 

що сприяє зменшенню розміру зерна та, відповідно, підвищенню комплексу 

властивостей матеріалу.                                                                                                        

В результаті застосування розроблених технологічних заходів утворилася 

складна гетерофазна структура матеріалу АК12ММгН, яка забезпечила 

формування триботехнічних властивостей, наведених у табл. 1. 

Триботехнічні характеристики при дослідженнях визначали методикою 

на установці ВМТ-1. Випробування на тертя та знос проводили на повітрі при  
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швидкості ковзання  100-200 об./хв, навантаженнях 5 - 7 МПа в парі з 

контртілом із сталі 45 (45-48 HRCe) та змащуванні мастилом ―І-20‖. 

Таблиця 1.  

Триботехнічні характеристики композиційного антифрикційного 

матеріалу на основі відходів алюмінієвого сплаву АК12ММгН 

 

Склад матеріалу 

Коефіцієнт тертя 

Інтенсив- 

ність зношу-

вання зразка, 

мкм/км 

Інтенсивність 

зношування 

контртіла, 

мкм/км 

Граничнодопуc-

тиме навантаження, 

МПа 
При 

5 МПа 

При 

7 МПа 

При 

5 МПа 

При 

7 МПа 

При 

5 МПа 

При 

7 МПа 

Композиційний сплав 

АК12ММгН 

0,0075-

0,0080 

0,03-

0,032 
3,9 14,8 сліди 6,4 7 

Литий сплав 

АК12ММгН 
0,0250 

0,08-

0,087 
6,0 28,6 2,5 18,6 3,5 

 

Аналіз даних табл. 1 показує, що новий матеріал на основі відходів 

сплаву АК12ММгН за антифрикційними – перевищує литий матеріал. Така 

поведінка нового матеріалу криється в суттєвих відмінностях 

структуроутворення композиційного та литого сплаву АК12ММгН, що 

виникають внаслідок різних принципів синтезу матеріалів.   

 

Висновки 

1. Розроблено та відпрацьовано технологію виготовлення нових 

ефективних деталей антифрикційного призначення  на основі шліфувальних 

відходів машинобудівного виробництва - сплаву АК12ММгН, які після 

регенерації можна використовувати у подальшому виробничому циклі, 

зокрема, для виготовлення деталей вузлів тертя поліграфічних машин. 

2. При визначенні триботехнічних характеристик встановлено, що новий 

матеріал на основі відходів сплаву АК12ММгН за функціональними 

характеристиками перевершує аналогічний за складом литий сплав, що 

пов‘язано з відсутністю лікваційних явищ; деталі з нового матеріалу можуть 

бути рекомендовані для застосування у високообертових вузлах тертя 

друкарських машин. 
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       Порошкові конструкційні матеріали на основі заліза є найбільш 

розповсюдженими видами продукції порошкової металургії.  Типовими 

деталями конструкційного призначення, що виготовляються методами 

порошкової металургії, є зірочки, шестерні, кільця, шайби, заглушки, корпуса 

та інші деталі машин і приладів [1]. 

       Фізико-механічні властивості порошкових конструкційних матеріалів,  

при інших рівних умовах, визначаються щільністю виробів, а також їх 

структурою, зумовленою умовами їх отримання [1,2].   

       За умовами експлуатаці порошкові конструкційні вироби розділяють 

на чотири групи: малонавантажені, помірнонавантажені, 

середньонавантажені і тяжко навантажені. Розділення на вказані групи 

проводиться залежно від межі міцності матеріалу на стиснення і його 

пористості.  

 Особливе значення мають порошкові конструкційні матеріали для роботи 

в умовах високих навантажень. Для виготовлення тяжко навантажених деталей 

необхідно застосовувати матеріали підвищеної міцності, яка для порошкових 

матеріалів на основі заліза істотно залежить від пористості. Тому для повної 

реалізації властивостей порошкових матеріалів необхідно отримувати їх з 

мінімально можливою безпористою структурою. При  цьому високі значення 

міцності можуть бути досягнуті при їх пористості менше 2 %. Необхідну 

щільність та характеристики міцності деталей можна досягти, використовуючи 

високоенергетичні методи формування [2,3], просоченням пористих заготовок 

легкоплавкими металами (мідь, латунь, евтектичні сплави на основі заліза і 

інших металів), а також легуючи їх марганцем, нікелем, хромом, молібденом  

та застосовуючи  термічну або хіміко термічну обробку готових виробів [1]. 

Одним з варіантів отримання порошкових матеріалів конструкційного 

призначення для роботи в тяжко навантажених вузлах, особливо коли кінцевою 

метою є отримання високої щільності виробів, може бути спікання вихідних 

пресовок у присутності рідкої фази або просочення пористих каркасів на 

основі заліза і його сплавів легкоплавкою металевою зв‘язкою. У цьому 

випадку значно спрощується технологічний процес виготовлення таких 

виробів. При цьому як легкоплавку металеву складову, що утворює рідку фазу 

при спіканні або розплав якої просочує пористий каркас доцільно 

використовувати самофлюсівні сплави на основі нікелю або заліза [4]. Останні 

мають відносно малу температуру плавлення у межах 980–1100
0
С залежно від 
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їх складу та високі механічні характеристики – твердість та ударну в‘язкість, 

зносостійкість. Окрім того, такі сплави мають високу стійкість до окиснення 

[5]. 
Мета роботи 

 

В роботі була поставлена мета дослідити вплив вмісту в композиційному 

матеріалі СФЗ та методу компактування (пресування та спікання, пресування та 

спікання у вакуумі, спікання просочуванням, гаряча штамповка) на його  

структуру та властивості.  

 

Експериментальна частина 

 

Як вихідні  матеріали використовували порошки заліза марки ПЖР-3.200, 

отримані диспергуванням розплавів водою за методом Броварського Казеного 

Заводу та порошки самофлюсівних сплавів на основі заліза СФЗ КПІ- 2 (СФЗ) 

розроблених на кафедрі ВТМ та ПМ НТУУ ―КПІ‖ і отриманих диспергуванням 

його розплавів азотом. Склад та властивості вихідних матеріалів наведені в 

таблиці  1. 

          Таблиця 1 – Характеристика вихідних матеріалів             

 

Порошки 

Густина, 

г/см
3
 

Твердість, 

ГПа 

Вміст елементів, % 

Fe Ni Cr Cu P C Si B 

Заліза 

ПЖР-3.200 
7,8 0,9 99,7 – 0,05 0,1 0,01 0,1 0,08 – 

СФЗ 8,0 9,0–12,0 57,7 20 10 5 0,6 1,2 2,5 3 

 

         Досліджувались матеріали, які вміщували залізо та СФЗ у кількості 10, 20 

та 30%. Вихідну шихту готували змішуванням порошків заліза та СФЗ у дво 

конусному змішувачі упродовж  1 години. 

         Для дослідження процесів компактування спіканням у середовищі водню, 

у вакуумі та штампуванням  готували зразки пресуванням на гідравлічному 

пресі за оптимальних умов встановлених в роботі [6]. Так тиск пресування 

складав 550–600 МПа.  

        При дослідженні процесів компактування просочуванням готувались 

пресовки з пористістю необхідною для їх заповнення 10, 20 та 30 відсотками 

СФЗ. Для просочення готували зразки з СФЗ, які пресували з вихідного 

порошку СФЗ з використанням як зв‘язки 2% розчину полівінілового спирту у 

воді при тиску пресування 400 МПа. 

           Аналіз результатів отриманих в роботі показує, структура композиційних 

матеріалів на основі заліза легованого СФЗ і, як наслідок, його властивості 

(твердість) залежить від складу матеріалу та методу його компактування. Як 

видно з рисунку     матеріали, які виготовлялись пресуванням з наступним 

спіканням у с середовищі водню мають пористість, яка, при інших рівних 

умовах, залежить від вмісту самофлюсівного сплаву. Так, при збільшенні 

вмісту  СФЗ кількість пор зменшується але збільшується їх розмір.  
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1 – Fe+10%СФЗ (х200);  2 – Fe+20%СФЗ (х200); 

3 – Fe+10%СФЗ, включення шлаку (х250) 

Рисунок 1 – Структура матеріалів спечених у середовищі водню 

 

Виникнення пористості в матеріалах може бути зумовлене тим, що у 

процесі спікання за заданих умов утворюється рідка фаза за рахунок плавлення 

СФЗ. У зв‘язку з тим, що розплав СФЗ практично миттєво змочує поверхню 

частинок заліза [7], він проникає між ним і ізолює початкові пори . У 

подальшому процес спікання супроводжується заліковуванням пор. При цьому 

на цей процес впливають лапласівські сили, які виникають за рахунок дії 

поверхневих сил на скривленій поверхні розплаву СФЗ і направлені до центру 

пори, і сили тиску газу в закритих порах, які збільшуються при підвищенні 

температури за умов їх постійного об‘єму.  При цьому залежно від 

співвідношення цих сил може відбуватись усадка або зростання розміру 

зразків. При переважанні лапласівських сил над тиском газу в закритих порах 

відбувається усадка зразків . У протилежному випадку навпаки – зростання їх 

об‘єму. З часом відбувається коагуляція пор за рахунок поглинання дрібних 

більш крупними і кількість пор зменшується з одночасним зростанням їх 

розміру. Розглянуті процеси інтенсифікується із збільшенням кількості рідкої 

фази, що і спостерігається у нашому випадку. 

       Слід відмітити, що в структурі спресованих та спечених у середовищі 

водню матеріалів також присутня фаза, яка може бути ідентифікована як 

шлакова. Річ у тому, що утворення закритих пор при утворенні рідкої фази 

перешкоджає доступу  відновлювального середовища в пори. Тому залишкові 

оксиди, які практично завжди присутні на поверхні частинок порошку заліза 

отриманого в промислових умовах, будуть взаємодіяти з боросилікатними 

шлаками, які утворюються на поверхні СФЗ [4], і утворювати з ними складні 

шлакові фази. Останнє узгоджується з тим, що у випадку спікання у середовищі 

інертного газу (аргону) кількість такої фази збільшується (рис. 1, 3). 

        У випадку спікання матеріалів у вакуумі 3
.
10

-1 
Па 

 
структура їх однорідна і 

практично безпориста (рис.2). ЇЇ можна характеризувати як ―сотову‖. У 

середині комірок  (сот) , які утворив розплав СФЗ, розміщене залізо. Слід 

зауважити, що на характер структури також впливає рівень вакууму. При 

спіканні у вакуумі 40 Па (форвакуум) в матеріалі присутні дрібні пори та 

незначна кількість шлакової фази (рис.2,1).  
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1– спікання у вакуумі 40 Па; 2 – спікання у вакуумі 3
.
10

-1
 Па; 3 – просочення 

 

Рисунок 2 – Структура матеріалів отриманих спіканням 

             у вакуумі (1,2) та   просочувавнням (3) 

Такий характер структури матеріалу спеченого в вакуумі підтверджує  

можливий вплив на формування структури, зокрема наявності в ній пор, тиску 

газу в закритих порах, які утворюються при появі в матеріалі рідкої фази при 

плавленні СФЗ. При відсутності тиску газу в закритих порах при спіканні у 

вакуумі  основною діючою силою, яка сприяє усадці матеріалу є лапласівські 

сили, що і є причиною безпористої структури. 

       Про можливий вплив закритих пор на формування структури матеріалів за 

участю заліза та СФЗ  свідчать результати досліджень процесів компактування 

таких матеріалів методом просочення пористого каркасу з порошку заліза 

розплавом СФЗ. У цьому випадку згідно сутності процесів отримання 

порошкових виробів просочуванням [8], заповнення розплавом СФЗ пористого 

каркасу з порошку заліза відбувається направлено (однобічно) поступово. 

Розплав СФЗ під дією капілярних сил заповнює порові канали з одного боку і 

витісняє газ в інший бік (рис. 3). Як наслідок утворюється безпориста структура 

матеріалу.  

     
                а                        б 

 
1 – човник;  2 – засипка; 3 – брикет з 

СФЗ;  4  – пористий каркас з порошку 

заліза   

Рисунок 3  –  Схема спікання 

просочуванням зверху (а) і знизу (б) 

 

        Наявність в структурі матеріалу отриманого методом просочування 

невеликої кількості шлакової фази може бути зумовлене, так як і випадку 

спікання в середовищі водню, взаємодією поверхневих оксидів заліза з 

шлаковою фазою, яку утворює СФЗ. 

           Структура матеріалу отриманого штамповкою безпориста та однорідна і 

складається з зерен заліза та прошарків СФЗ без наявних прикмет плавлення , В 

структурі наявна також  рівномірно розподілена третя фазова складова, яка 

може бути ідентифікована як шлакові включення. Утворення такої фази 

можливе при нагріванні пресовок перед штамповкою. 



33 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Структура 

матеріалу отриманого гарячою 

штамповкою  

до (1) та після (2) відпалу 

      Структура матеріалу після відпалу практично не змінюється за винятком 

того, що фаза СФЗ більш рівномірно розподілена по границям зерен (рис. 4). 

Останнє може бути зумовлено тим, що за умов відпалу СФЗ плавиться і 

проникає між частинками заліза, що і зумовлює більш рівномірне його 

розподілення по об‘єму виробу. 

       Дослідження твердості отриманих матеріалів показало, що вона залежить 

як від складу матеріалу та методу його компактування  так і від його структури.  

       При інших рівних умовах, твердість матеріалів залежить від вмісту в ньому 

СФЗ, який має значно більшу твердість ніж залізо. Чим більший вміст СФЗ в 

матеріалі, тим більше його твердість. Але вона не є інтегральною твердістю 

складових. При наявності пористості в матеріалі його твердість нижча ніж 

твердість чистого заліза. Зі зменшенням пористості твердість збільшується. При 

наявності в структурі матеріалу шлакових включень твердість матеріалів також 

зменшується. 

         Для безпористих матеріалів твердість залежить від методу їх отримання. 

Так матеріали отримані просочуванням та спіканням у вакуумі мають твердість 

низьку порівняно з  твердістю самофлюсивного сплаву. А матеріали спечені у 

високому вакуумі мають твердість (55–57 НRC),  яка перевищує твердість СФЗ. 

Останнє дає можливість стверджувати, що на твердість впливає вигляд 

структури матеріалу та якість контакту між фазовими складовими. Так 

найбільшу твердість мають матеріали які мають каркасну структуру, каркас 

якої утворив закристалізований самофлюсивний сплав, як це має місце при 

спіканні у високому вакуумі або просочуванні.  

        Важливе значення має якість контакту між фазовими складовими – залізом 

та СФЗ та ступінь взаємодії між ними, про що свідчать результати отримані 

нами при дослідженні компактування матеріалів штамповкою. Менша твердість 

матеріалу (менше 10 HRC), який отриманий штамповкою без подальшого 

відпалу можна пояснити тим, що нагрівання  матеріалу перед штамповкою до 

температури меншої за температуру плавлення СФЗ та безпосередньо 

штамповка забезпечує практично безпористу структуру матеріалу, але не 

забезпечує якісного контакту між фазовими складовими. В той же час відпал 

матеріалу після штамповки за температури більшої за температуру плавлення 

СФЗ призводить до утворення рідкої фази. Як показано в роботі [7] взаємодія 

між залізом та СФЗ супроводжується утворенням перехідних зон і, як наслідок, 

якісного контакту між ними. Останнє і сприяє збільшенню твердості матеріалу 

(36–40 HRC). 

        Про вплив якості контакту між фазовими складовими матеріалу на його 

твердість також свідчать результати отримані нами при дослідженні режимів 
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нагрівання матеріалу при його спіканні в середовищі водню до температури 

спікання при 1150
0
С. Так,  у випадку ізотермічної витримки при нагріванні за 

температури 900
0
С протягом 30 хв. і кінцевому спіканні протягом 45 хв. 

матеріал мав вищу твердість (40–42HRC ) у порівнянні з матеріалом який 

нагрівався до температури спікання без ізотермічної витримки при 900
0
С (24–

26 HRC). Останнє може бути зумовлено тим, що при ізотермічній витримці за 

температури відбувається рафінування поверхні частинок порошку заліза 

(відновлення поверхневих оксидів) і у подальшому при появі рідкої фази з СФЗ 

не утворюється шлакова фаза, яка, як було зазначено вище, сприяє зменшенню 

твердості. 

Висновки 

        Встановлено, що на структуру композиційних матеріалів впливає метод їх 

компактування. Матеріал спечений в середовищі водню в досліджених умовах 

як структурні складові вміщує пори, фази заліза і СФЗ та шлакові включення, 

що зумовлено утворенням закритих пор при появі рідкої фази з розплаву СФЗ 

та наявністю поверхневих оксидів на частинках вихідного порошку заліза. 

Матеріал отриманий спіканням у вакуумі та просоченням  в середовищі водню  

має двофазну (сотову) структуру у якій відсутні пори та шлакові включення. 

        Показано, що твердість матеріалу залежить від його складу, наявності пор 

та шлакових включень , якості контакту між фазовими складовими та вигляду 

структури. Найбільшу твердість мають матеріали отримані спіканням у вакуумі 

та які мають сотову структуру.  
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Вступ 

Традиційні багатокомпонентні сплави являються, як правило, 

багатофазними. Вони містять один або два базові елементи та легувальні 

домішки. Їх особливістю є термодинамічна (фазова) нестабільність і вони, як 

правило, розпадаються при подальшій термічній обробці з утворенням інших 

фаз. Це часто призводить до небажаної зміни механічних властивостей сплаву.  

Новим поколінням металевих сплавів є високоентропійні сплави (ВЕСи), 

які базуються на багатокомпонентних системах еквіатомного складу та мають 

просту кристалічну структуру (тверді розчини заміщення переважно з ОЦК або 

ГЦК решіткою) завдяки високій ентропії змішування [1]. Величина ентропії в 

ВЕСах набагато вища, ніж в традиційних сплавах, що пояснюється залежністю 

Больцмана:  ΔSmix = R·ln(n), де R – газова постійна, n – число хімічних елементів 

в сплаві. Ентропія змішання для фаз твердого розчину збільшується з малої 

величини в традиційних сплавах до великої – у ВЕСах. Ці сплави містять 5 і 

більше елементів (Smix >11 Дж∙моль
-1

∙К
-1

), а їх концентрація становить від 5 до 

35 ат.% [2-8]. 

ВЕСи створюються на основі розвинутого в останній час 

термодинамічного підходу [1, 2.], суть якого полягає у отриманні твердого 

розчину заміщення, який у порівнянні із багатофазним є одночасно більш 

високоміцним та термодинамічно стійким. Це досягається підбором кількості 

компонентів та співвідношення їх концентрації в сплаві таким чином, щоб 

досягти підвишенного значення ентропії змішування в вихідному шихтовому 

складі, при якому, згідно рівнянню Гіббса, зменшується вільна енергія сплаву. 

Зменшення вільної енергії сплаву зумовлює стабільність розчину при наступній 

термічній обробці. Висока міцність ВЕСів при підвищенних температурах 

забезпечується завдяки значному спотворенню кристалічної решітки у зв‘язку з 

різницею атомних радіусів елементів заміщення. Це надає матеріалам високу 

міцність, кращу пластичність при кімнатних температурах, високу 

зносостійкість і термічну стабільність [4, 5]. 

ВЕСи можна отримувати тими ж методами, що і традиційні сплави: 

литтям, швидким гартуванням розплаву, напиленням плівок, електролізом та 

механічним легуванням (МЛ) [6,9]. Під час механічного легування можливе 

формування простих твердих розчинів з нанокристалічною структурою, що 

додатково дозволяє реалізувати високий рівень фізико-механічних 
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властивостей, а отже і потенційно високі експлуатаційні характеристики 

матеріалів у наностані.  

Метою даної роботи є дослідження процесу формування фазового складу 

та структури сплаву системи Al-Fe-Ti-Ni-Cu під час механічного легування.  

 Матеріал та методика дослідження  

В якості вихідної сировини було обрано суміш порошків Al, Fe, Cu, Ni, Ti 

високої чистоти (> 99,5%) з вихідним розміром частинок  ≤ 45 мкм (≈100 мкм 

для Ті) в рівних мольних долях.  

Механічне легування (МЛ) порошків здійснювали в планетарному млині у 

камерах з загартованої сталі сталевими (ШХ6) кулями 10 мм у середовищі 

спирту та бензину. Співвідношення маси порошку до шарів становила 1:10, 

швидкість обертання – 580 об/хв. Етиловий спирт та бензин було використано, 

як захисне середовище для запобігання окислення сплаву та зменшення 

процесу холодного зварювання між частинками.  

Формування фазового складу та структури порошкової суміші на різних 

етапах (5, 10, 15, 20 год) МЛ вивчали за допомогою рентгенівського 

дифрактометру Ultima-IV (―Rigaku‖, Japan) в монохроматичному Cu Kα 

випромінюванні. Розмір кристалітів порошку розраховували за розширенням 

дифракційних профілів, виключаючи вклад мікронапружень та 

інструментального розширення.  

Результати та їх обговорення   

Серії перетворень під час механічного легування еквіатомної порошкової 

суміші Al-Fe-Cu-Ni-Ti на різних етапах розмелювання у середовищі бензину та 

спирту наведено на рис. 1 та 2.  

Вже на початковій стадії розмелювання (5 та 10 год.) суміші порошків у 

середовищі спирту дифракційні максимуми від Al та Ti зникають, а лінії Cu, Ni 

та Fe мають настільки сильне розмиття та малу інтенсивність, що на великих 

кутах дифракції виявити їх дуже складно (рис. 1). Крім того спостерігається 

накладання (перекривання) 

сусідніх рефлексів. Зі 

збільшення розширення ліній 

відбувається зменшення розміру 

кристалітів. Після 10 годин 

розмелювання, розмір 

кристалітів становить 20 нм, що 

є передумовою механічного 

легування.  

Рис. 1 – Спектри рентгенівської 

дифракції сплаву AlFeCuNiTi на 

різних етапах МЛ в середовищі 

спирту 
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Це означає, що атоми Al, Cu, Ni та Ti розчиняються в об‘ємно центрованій 

кубічній (ОЦК) решітці Fe, яка має відкриту структуру та коефіцієнт 

заповнення тільки 0,68. Тип решітки встановлено за рядом відношення 

sin
2

i/sin
2

1 (табл.), де 1 – кут дифракції першої лінії, i – даної лінії. 

Таблиця – Визначення кристалічної структури сплаву AlFeCuNiTi 

№ 

лінії 
2   sin  sin

2
 

sin
2

i/sin
2

1 

розрахункове 

sin
2

i/sin
2

1 

теоретичне 

1 44,.22  22,11 0,3764 0,14165 1 1 

2 65,264  32,632 0,5392 0,29074 2,052 2 

3 82,543  41,2715 0,6596 0,43506 3,071 3 

Після 15 годин МЛ в спектрі рентгенівської дифракції спостерігаються 

тільки лінії, що належать одній фазі – твердому розчину з ОЦК кристалічною 

решіткою високоентропійного сплаву. Через 20 годин МЛ зникають всі 

максимуми від твердого розчину, крім одного, найбільш інтенсивного. Це 

пояснюється формуванням нанокристалічної структури та високим рівнем 

мікронапружень в високоентропійному AlFeCuNiTi ОЦК сплаві. 

МЛ в середовищі бензину відбувається інтенсивніше у порівнянні з МЛ 

в середовищі спирту, про що свідчать дані рентгенівської дифракції (рис. 2). 

Так, за 5 годин розмелювання вихідної суміші порошків в середовищі 

бензину дифракційні максимуми від Al Cu, Ni, Ti повністю зникають. На 

дифракційному спектрі залишаються лише лінії, що належать ОЦК твердому 

розчину. Тобто відбувається 

МЛ та формування 

високоентропійного сплаву. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Спектри 

рентгенівської дифракції 

сплаву AlFeCuNiTi на різних 

етапах МЛ в середовищі 

бензину 

 

Зі збільшенням часу МЛ до 10 годин в спектрі рентгенівської дифракції 

спостерігається зникнення всіх ліній  характерних ОЦК твердому розчину, 

крім однієї найбільш інтенсивної, що пов‘язано з утворенням 

нанокристалічного стану та високим рівнем мікронапружень у кристалічній 

гратці. Після 15 годин МЛ дифракційний максимум, що належить ОЦК 

твердому розчину, стає більш симетричним, тобто ВЕС набуває 

однорідності. Розмір кристалітів, оцінений за розширенням дифракційних 

ліній, складає 10 нм. 
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Висновки 

В процесі механічного легування, у планетарному млину, суміші 

порошків еквіатомного складу, сформовано однофазний нанокристалічний 

високоентропійний AlFeCuNiTi сплав з ОЦК кристалічною структурою та 

розміром кристалітів 10-20 нм.  

Особливо інтенсивно МЛ та формування сплаву відбувається у 

середовищі бензину. Твердий розчин в даному випадку утворюється на 

протязі 5 годин та є більш однорідним у порівнянні з МЛ в середовищі 

спирту. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА 
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Хімічний склад і метод виготовлення порошків для магнітно-м'яких 

матеріалів є важливим чинником, що впливає на магнітні характеристики 

отриманих виробів. Від способу отримання порошку залежить щільність, 

структура, магнітні та фізико-механічні властивості матеріалів. Одержання 

електротехнічних порошкових виробів із композиційних порошків шляхом 

створення мікрошарів на частинках залізного порошку чи його сплавів шляхом 

їхнього плакування, уявляється доцільним і перспективним [1]. 

Використання плакованих порошків, дає можливість керувати не тільки 

магнітними властивостями, але і електричним опором, що необхідно для 

зниження магнітних втрат на вихорцеві струми, що є однією з необхідних умов 

ефективної роботи порошкових виробів у змінних полях. Величина питомого 

електричного опору визначає граничну частоту, до якої доцільне застосування 

даного матеріалу. З метою підвищення питомого електричного опору у 

матеріали на основі залізного порошку вводять легуючі добавки, такі як 

фосфор, кремній нікель, алюміній та ін. [2]. Вибір даних елементів обумовлено 

тим, що вони в поєднанні із залізом утворюють феромагнітні фази, що дозволяє 

не тільки підвищити питомий електричний опір, а і зберегти високі значення 

магнітної індукції та максимальної проникності. При цьому, спосіб легування 

може визначати характеристики матеріалу, особливо магнітні, які є структурно 

чутливими. Плакування порошку дає можливість рівномірно розподілити 

легуючу добавку в об‘ємі матеріалу на відміну від звичайного механічного 

легування, яке найчастіше використовується в практиці порошкової металургії. 

Метою роботи є дослідження режимів плакування залізних порошків 

нікелем для виготовлення магнітно-м‘яких матеріалів, здатних працювати 

в змінних полях промислової частоти. 

Одним з найбільш розповсюджених методів нанесення покриттів, є метод 

хімічного осадження [3]. Даний метод відносно недорогий, не потребує 

спеціального дорогого устаткування, дозволяє одержувати якісні покриття із 

нікелю, міді, кобальту, хрому, що мають високе зчеплення з поверхнею 

матеріалу, що покривається. 

Досліджували процес плакування частинок залізного порошку нікелем 

шляхом відновлення його солей розчинами гіпофосфіту натрію. Як вихідний 

матеріал використаний залізний порошок виробництва Казеного заводу 

порошкової металургії ПЖРВ3 200.28 з розміром часточок 250 мкм і більше. 
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З‘ясовано, що процес покриття частинок залізного порошку нікелем можна 

проводити як у кислому, так і в лужному середовищі.  

Процес нанесення нікелю шляхом хімічного відновлення його солей 

розчином гіпофосфіту забезпечує можливість отримання рівного по товщині і 

якості покриття на усіх ділянках рельєфної поверхні за умови доступу до неї 

розчину. Швидкість нанесення нікелю приблизно відповідає швидкості 

гальванічного процесу, який проходить при невеликій щільності струму і 

досягає 20-25 мкм/год. Покриття, яке утворюється, складається не з чистого 

нікелю, а є складною системою, де поряд з нікелем присутні фосфор в кількості 

від 2 до 15% мас. в залежності від умов отримання. Наявність фосфору суттєво 

змінює властивості покриттів, як фізичні (питому вагу, температуру плавлення, 

магнітні характеристики, твердість та інш.), так і хімічні – нікель, який хімічно 

осаджується, має підвищену стійкість проти агресивних середовищ в 

порівнянні з нікелем, який осаджується гальванічним шляхом. 

Дослідження магнітних характеристик матеріалів із композиційних 

порошків, спресованих під тиском 800 МПа і спечених при температурі 1200 
0
С 

потягом 2 годин, проводили на зразках кільцевої форми розміром 35х25х5 мм у 

постійних полях на вимірювальній інформаційній системі В-5045 балістичним 

методом.  

Для вивчення магнітних характеристик зразків у змінних полях 

використовували ватметрову схему вимірювання за допомогою ферометра Ф5 

при синусоїдальному режимі магнітної індукції. За допомогою ферометра 

знімалися дані для динамічної основної кривої намагнічування і визначалися 

питомі магнітні втрати в матеріалі при частоті 50 Гц (табл. ). 

Таблиця 

Вплив плакування залізного порошку на щільність зразків та їх магнітні 

властивості у постійному і змінному полі 

 

№ Склад покриття на 

частинках 

залізного порошку 

Щіль-

ність 

γ г/см
3
 

Електрич-

ний опір, 

Ом∙мм
2
/м 

Постійне поле Зміне поле 

В2500, 

Тл 

μmax В2500, 

Тл 

Р1,0/50, 

Вт/кг 

1 Залізо 

ПЖРВ3.200.28 

7,25 0,11 1,4 3200 1,22 38 

2 Плакування Ni–P  

(лужний метод) 

 

7,26 

 

0,13 

 

1,35 

 

1380 

 

1,15 

 

17,5 

3 Плакування Ni–P  

(кислотний метод) 

 

7,14 

 

0,16 

 

1,22 

 

1300 

 

1,09 

 

13,6 

 

Як видно з представлених даних плакування залізного порошку нікелем 

закономірно знижує магнітну індукцію та магнітну проникність, особливо це 

помітно для зразків із плакованого порошку отриманого із кислого середовища. 

Така різниця пояснюється більшою кількістю нікелю у порошку отриманого 

кислотним методом. При цьому найбільш суттєве зниження загальних 

магнітних втрат (до 60 %) досягається саме при використанні залізного 

порошку плакованого нікель-фосфором із кислого середовища. Зниження 
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загальних магнітних втрат пояснюється збільшенням питомого електричного 

опору з 0,11 до 0,16 Ом∙мм
2
/м, через що знижуються втрати на вихорцеві 

струми. 

Зміна магнітних властивостей матеріалів із плакованих порошків пов‘язана 

з утворенням гомогенних твердих розчинів плакуючих добавок в залізі. При 

цьому, із збільшенням температури спікання та часу ізотермічної витримки 

відбувається зменшення товщини плакуючого шару. Відбувається перерозподіл 

товщини покриття: частина атомів металу, що покриває залізну частинку, 

дифундує у глибину частинки, тому товщина покриття частинок зменшується. 

Зміна товщини покриття залежить від температурно-часових режимів спікання, 

регулюючи які, можна впливати на магнітні властивості матеріалів. 

Проведені дослідження по нанесенню нікель-фосфорного покриття на 

залізний порошок показали ефективність використання його для виготовлення 

магнітно-м'яких матеріалів. Змінюючи умови хімічного осадження та склад 

розчину можна отримувати композиційний порошок з різним вмістом нікель-

фосфорного покриття, що в свою чергу впливає на зміну магнітних та 

електричних властивостей матеріалу. 
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СЕКЦІЯ 2. Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні 

 

УДК 621.793.07 (088.8) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ІОННОМУ 

БОМБАРДУВАННІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ1-0. 
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Дуже важливим елементом при низькотемпературному вакуумно-

дуговому  синтезі твердих покриттів металів є стан і склад поверхневих 

атомних шарів підкладки /1,2,3/. Від них залежить протікання майже усіх 

фізичних і хімічних процесів, які відбуваються на металевій підкладці, у тому 

числі подальше формування властивостей покриттів /4,5/.  

 У Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН було розроблено 

додатковий до установки іонно-плазмового напилення ННВ-6,6 пристрій на 

основі джерела Пенінгу, який  строює потік низькоенергетичних іонів аргону 

великої щільності, здатний ефективно розпилювати і, відповідно, очищувати та 

активізувати поверхню підкладки перед напиленням покриттів /6/. Для 

одержання високої щільності іонного потоку, пристрій що обробляє підкладку, 

збільшує число зіткнень електронів з нейтральними атомами газу в об'ємі 

камери, збільшуючи при цьому кількість іонів /7/. 

 У роботі було поставлене завдання: дослідити зміни хімічного складу 

поверхні підкладок з титанового сплаву ВТ1-0 внаслідок опромінення 

низькоенергетичними іонами аргону з використанням розробленого пристрою.  

Склад поверхні після бомбардування визначався методами Оже-електронної 

спектроскопії (JAMP-10 фірми JEOL) та вторинної іонно-іонної мас-

спектроскопії. Аналіз кількості легуючих елементів, виконаний по лінії, 

перпендикулярної до опроміненої поверхні, у межах точності виміру, встановив 

зміну складу сплаву після іонного бомбардування.      

     На рис.1-2 представлено, за результатами проведеного дослідження, зміну 

складу поверхні титанового сплаву ВТ1- 0, в залежності від часу 

бомбардування, тобто з глибиною від поверхні (вісь ординат).  

Низькоенергетична частина спектру ВТ1-0 є відповідальною за 

формування валентних зв'язків (рис.2), з аналізу якої видно, які зміни складу 

відбуваються через бомбардування іонами аргону у порівнянні з вихідним, 

неопроміненим станом.   

Вихідна поверхня утримує багато вуглецю, вміст якого зменшується, 

причому найбільш інтенсивно в перші 15хв. Поведінка кисню незвичайна: 

іонне бомбардування в перші 15хв. призводить до збільшення його 
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концентрації, причому, у присутності імплантованих атомів аргону, а потім 

зменшується. 

 

   
                                          а                                                                    б 

 

Рис.1. Залежність складу поверхні титанового сплаву ВТ1-0 від часу  

бомбардування іонами аргону.  а - за результатами Оже-спектроскопії; б – за 

результатами ВІІЕ. 

 

                   
                                   а                                                                     б 

 

Рис.2. Низькоенергетична частина спектру ВТ1-0. а – вихідний стан; б – 

бомбардування іонами аргону на протязі 15 хв. 

 

     Таким чином, у сплавах на основі титану, можлива пасивація поверхні після 

іонного бомбардування по механізмах, аналогічним сплавам заліза /8/. Після 

бомбардування зникають домішки кальцію, сірки, хлору, цини, кремнію і 

збільшується вміст титану. Після іонного бомбардування збільшується також 
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кількість атомів заліза, ймовірно, за рахунок розпилення стінок камери 

(рис.1,б).  

     Характер низькоенергетичної частини спектру (рис.2) зі збільшенням часу 

бомбардування не змінюється, хоча з'являється більш тонка структура спектру 

в порівнянні з вихідним станом. Це ускладнення спектру можна пояснити 

утворенням оксидів заліза.    

     У результаті проведеного аналізу було встановлено наступні закономірності: 

     - склад поверхні сплаву ВТ1-0 під час іонного бомбардування змінюється в 

результаті чого кількість атомів титану на поверхні збільшується; 

     - на поверхні присутні атоми заліза і хрому через розпилення стінок камери 

та додаткового катоду пристрою; 

     - зменшується кількість забруднюючих домішок, які можуть гальмувати 

дифузію легуючих елементів у глибину підкладки; 

     - максимальна кількість домішок хрому, заліза та кисню спостерігається при 

іонному  бомбардуванні протягом 15хв. 

Висновок.  

Порівняльний аналіз складу вихідних та оброблених 

низькоенергетичними іонами аргону поверхонь зразків титанового сплаву ВТ1-

0 дає змогу оцінити ступінь впливу іонного бомбардування на процеси, які 

протікають при цьому на його поверхні і враховувати це в подальших наукових 

дослідженнях та розробках практично корисних технологій отримання 

функціональних покриттів. Отримані результати будуть використовуватися при 

подальшій розробці технології напилення функціональних та захисних 

покриттів на титанових сплавах.  
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АЗОТОВАНА СТАЛЬ Н17МТ2 – ЕФЕКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ОСНАСТКИ 

 

Більченко О. В., доцент, к.т.н., Дудка О. І., доцент, к.т.н.,  

Любомський О. В., студент  

Національний технічний університет України «КПІ, Інженерно-фізичний 

факультет  
 

Оптимізовано режими термічної і хіміко-термічної обробки нової надміцної сталі 

Н17МТ2, що рекомендується в якості ефективного матеріалу для відповідального  

інструментального оснащення.  

Високий комплекс властивостей міцності і пластичності (σв = 1720 МПа, σ0, 2 = 1610 

МПа,   δ = 10%, ψ = 49%, KCU = 0,5 МДж/м
2
, HRC 45) досягається після гартування  від 

880 
о
С у воді з подальшим старінням при 560 

о
С. Додаткове азотування при 520-540 

о
С 

дозволяє підвищити поверхневу мікротвердість до 8500 МПа, що зберігається при 

нагріванні до 400 
о
С. Азотування підвищує також зносостійкість, втомну міцність, опір 

кавітаційної ерозії. Сталь досить  технологічна при виготовленні деталей складної 

форми і точних розмірів.  

 Застосування стали Н17МТ2 для прес-форм лиття під тиском алюмінієвих сплавів, 

поліетилену дозволило підвищити їх експлуатаційну стійкість у 3-10 разів  порівняно зі 

сталями 3Х2В8Ф та 40Х13.  

Отримане поєднання властивостей поверхневого шару і неазотованої серцевини 

зумовлює широке використання нової сталі Н17МТ2 не тільки в якості 

інструментального, але і конструкційного матеріалу. 

 

Ключові слова: азотована сталь, поверхнева мікротвердість, азотування. 

 

Нова сталь Н17МТ2 відноситься до розробленого в останні роки 

перспективного класу старіючих мартенситно-аустенітних сталей на залізо-

нікелевій основі [1]. Ці сталі мають досить високий комплекс експлуатаційних 

та технологічних властивостей, але на відміну від класичних мартенситно-

старіючих, не містять дефіцитного кобальту. Сталь Н17МТ2 містить близько 0, 

01 %С,  0,15 %Mn, 0,10 %Si, 16,8 %Ni, 1,12 %Mo, 2,24 %Ti, 0,005 %S  та 

0,005%P (за масою). 

Поєднання високої міцності та пластичності у досліджуваної сталі 

забезпечується складною мартенситно-аустенітною будовою, яка формується в 

результаті порівняно простої термічної обробки, яка складається з гартування 

та наступного старіння в інтервалі α→γ перетворення. У загартованому стані 

(880 
о
С, вода) сталь набуває властивості (σв=1100 МПа,  σ0,2= 850 МПа,   δ = 

14%, ψ = 60%, HRC 29), які дозволяють використовувати будь яку механічну 

обробку, включаючи різання.  Це дає можливість, на відміну звичайних, 

наприклад, інструментальних сталей, виконувати основну механічну обробку 
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після гартування – найбільш високотемпературної операції термічної обробки, 

коли короблення та деформація виробів є максимальною, та таким чином 

звести до мінімуму припуски під подальші операції доводки (шліфування, 

полірування). Кінцеві властивості сталі формуються після старіння при 560 
о
С 

(σв=1720 МПа,  σ0,2=1610 МПа, δ = 10%, ψ = 49%, KCU = 0,5 МДж/м
2
, HRC 45). 

Службові властивості сталі Н17МТ2, як і інших сталей цієї групи, можна 

суттєво підвищити шляхом азотування [2, 3]. Для представленого випадку це 

буде найбільш ефективним методом додаткового зміцнення, так як більш 

низькі температури процесу дозволяють проводити азотування після основної 

термічної обробки (гартування та старіння), не погіршуючи при цьому раніше 

отриманих властивостей та не визиваючи помітного короблення  виробів. 

В представленій роботі сталь піддавали газовому азотуванню у середовищі 

дисоційованого аміаку при температурі 520 – 540 
о
С протягом 12 годин. 

Ступінь дисоціації аміаку підтримували в межах 20-35 %. Товщина азотованих 

шарів при цьому склала          200-250 мкм. 

За будовою азотовані шари сталі  Н17МТ2 мало відрізняються від інших 

сталей такої групи. У приповерхневих шарах утворюються нітриди заліза типу 

Fe3N та Fe4N, більш глибокі ділянки шару складаються з азотистих α- та γ-фаз. 

Азотування суттєво підвищує поверхневу твердість сталі. Мікротвердість 

шару на відстані 10-15 мкм від поверхні складає 7700-8500 МПа. Розподілення 

мікротвердості за товщиною азотованих шарів є досить плавним. Слід 

відзначити високу термічну стійкість шарів – важливу характеристику для 

деталей, що працюють при підвищених температурах. Твердість та характер 

розподілу її по шару практично не змінюється при нагріванні в середовищі 

повітря до 400 
о
С. Лише при більш високих температурах спостерігається 

зниження поверхневої мікротвердості, але і після нагріву при 600 
о
С вона 

залишається досить високою та складає близько 5000-5500 МПа. 

Азотування підвищує також зносостійкість, втомну міцність,  опір 

кавітаційній ерозії. З огляду на такі вироби як прес-форми лиття під тиском 

зменшується налипання рідкого металу. 

 

Висновки: 

Застосування сталі  Н17МТ2 для виготовлення інструментальної оснастки 

дозволило підвищити експлуатаційну стійкість вставок прес-форм для лиття під 

тиском алюмінієвих сплавів у 3-4 рази, матриць для напіврідкої штамповки 

латуні – у 2-2,5 рази порівняно зі сталлю 3Х2В8Ф; вставок прес-форм для лиття 

під тиском поліетилену – у 5-10 разів порівняно зі сталлю 40Х13. 

Отримане поєднання властивостей поверхневого шару та неазотованої 

серцевини дозволяє широко використовувати нову мартенситно-аустенітну 

сталь Н17МТ2 не тільки у якості інструментального, але й конструкційного 

матеріалу. 
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A.V. Bilchenko, A.I. Dudka, A.V. Ljubomskiy 

NITRIDING STEEL Н17MT2 – AN EFFECTIVE MATERIAL FOR 

TOOLING 

Optimized regimes of the thermal and thermo-chemical treatment of the new 

high-strength steel N17MT2, recommended as an effective material for responsible 

tooling.   

A high combination of properties of strength and plasticity (σv = 1720 MPa, σ0, 

2 = 1610 MPa, δ  = 10%, ψ = 49%, KCU = 0,5 MJ/m2, HRC 45) is achieved after 

quenching from 880 ° C in the water, followed with aging at 560 C. Additional 

nitriding at 520-540 C to increase the primary surface microhardness up to 8500 

Mpa which is preserved  even after heating to 400 C.Also, nitriding increases wear 

resistance, fatigue, strength, resistance to cavitation erosion.  

This steel is specifically designed to be very useful and unique in the 

manufacturing of complicated details (parts) with complex shapes and precise 
dimensions.  

 Use of the steel N17MT2 for press form mold under the pressure of (casting) 

aluminum alloys and polyethylene  resulted in improved operational stability by 3-10 
times compared with the steels 3Х2В8Ф  and 40X13.  

As a result, combination of the properties of the surface layer and the core 

without nitriding   predetermines the widespread use of the new steel N17MT2 not 

only as a tool, but also as a structural material. 

Keywords: nitriding steel, surface microhardness, nitriding 
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УДК 669.017:621.73 

 

ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ Fe-Ti СПЛАВІВ ІОННО-

ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 

Іващенко Є.В., к.т.н., доцент, Лобачова Г.Г., Савіцький О.В. 

Національний технічний університет України ―Київський політехнічний 

інститут‖,  

e-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua 

 

У зв‘язку з високими темпами технічного розвитку машинобудування постає 

питання використання високолегованих сплавів, вартість яких змушує шукати 

інші економічно вигідні альтернативні способи одержання матеріалів.  

Одним із способів збільшення строку придатності та надійності деталей є 

хіміко-термічна обробка, що дає змогу одержувати різні за складом та 

властивостям металеві поверхні. Удосконалення процесів хіміко-термічної 

обробки потребує розробки нових технологій інтенсивного насичення 

поверхонь азотом, зокрема, іонно-плазмової обробки, та більш детального 

вивчення вченими-матеріалознівцями впливу фазових та структурних 

перетворень на конкретні фізико-механічні властивості матеріалів.  

Основні переваги іонно-плазмого азотуваня перед традиційним (пічним) 

полягають у можливості одержання локальних поверхневих дифузійних зон 

при контрольованому варіюванні температур обробки, а також у екологічній 

чистоті процесу. 

Огляд літературних джерел встановив, що вплив параметрів іонно-плазмового 

азотування на структурно-фазові перетворення сплавів Fe-Ti практично не 

вивчався. Отже, дослідження у даному напрямі є актуальними у теоретичному 

та практичному аспекті. 

Метою даної роботи є дослідження впливу концентрації титану в сплавах на 

основі заліза на їх структуру та мікротвердість після іонно-плазмової обробки. 

Дослідження сплавів після обробки проводилося з використанням 

мікроструктурного, мікродюрометричного, рентгенофазового методів. 

В роботі було проведено процеси іонно-плазмового насичення азотом сплавів 

заліза з титаном 0,8 мас. % та 1,8 мас. % та для порівняння технічного заліза 

при різних параметрах азотування. 

Модельні сплави заліза з титаном виплавлялись в електродуговій печі на 

мідному водо охолоджувальному поді в атмосфері аргону та піддавались 

подальшому 10-годинному гомогенізуючому відпалу. 

Іонно-плазмова обробка здійснювалася за температури 580
0
С, тиску 650 Па, 

робочій напрузі 550 В протягом 7,2  10
3 
с (2 год.) 

Встановлено, що іонно-плазмове азотування сплаву Fe + 0,8 мас. % Ti 

призводить до збільшення мікротвердості поверхні до 6 ГПа (рис. 1), а сплаву 

Fe + 1,8 мас. % Ti – до 8 ГПа (рис. 2). В той час як протяжність азотованого 

шару сплаву з меншим вмістом титану є більшою (до 700 мкм). 

mailto:ivashchenko@kpm.kpi.ua
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Рентгенофазовим аналізом на поверхні сплавів зафіксовано α-твердий розчин 

азоту в залізі та незначна кількіть ε-фази (Fe3N) та γ-фази (Fe4N). 

 

 
 

Рис. 1. Мікротвердіть азотованого шару сплаву Fe + 0,8 мас. % Ti 

 

 
 

Рис. 2. Мікротвердіть азотованого шару сплаву Fe + 1,8 мас. % Ti 

 

 

Висновки: 

Методами мікроструктурного, рентгенофазового, мікродюрометричного 

аналізу проведено дослідження структури, фазового складу, мікротвердості 

сплавів Fe + 0,8 мас. % Ti, Fe + 1,8 мас. % Ti та технічного заліза після іонно-

плазмового азотування. 

Встановлено підвищення мікротвердості поверхневого азотованого шару 

сплавів заліза з титаном до 6 – 8 ГПа.  
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УДК 669.187.58.001.5 

 

ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ МЕДНЫХ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ  
Кожемякин В.Г.*аспірант, Шаповалов В.А.*д.т.н., професор,  

Прилуцкий М.И.,доцент** 

*Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины 

**Национальный технический университет Украины 

“Киевский политехнический  институт” 

 
Рассмотрены основные типы разрушения и причины выхода из строя медных 

кристаллизаторов высокоскоростных сортовых МНЛЗ. Предложен метод восстановления, 

рафинирования, легирования и дисперсионного упрочнения поверхностного слоя медных 

кристаллизаторов. 

The main types of destruction and reasons of shutting-down of copper molds  of high-speed 

sorted CC machines were looked. A method of reduction, refining, alloying and dispersion 

hardening of the surface layer of copper molds were suggested.  

Ключевые слова: кристаллизатор, износ, плазменно-дуговой переплав, 

рафинирование, легирование, дисперсионное упрочнение. 

Keywords: mold, wear, plasma-arc remelt, refining, alloying, dispersible hardening. 

При непрерывной разливке стали формирование слитков происходит в 

кристаллизаторах МНЛЗ, изготовленных из медных панелей, которые 

эксплуатируются в напряженных температурных условиях и подвергаются 

механическому износу. Кроме того, диффузия меди из кристаллизатора 

приводит к появлению брака — трещин на поверхности отливок. Таким 

образом медные стенки кристаллизатора довольно быстро выходят из строя, 

что приводит к значительным материальным потерям. 

Особенностью работы кристаллизатора является интенсивный отвод 

тепла от заготовки. Кристаллизатор предназначен для приема жидкого металла, 

попадающего в него из промковша, а также перевода части жидкой стали в 

твердое состояние посредством интенсивного отвода тепла охлаждающей 

водой.  

В кристаллизаторе происходит формообразование конфигурации 

заготовки посредством наращивания твердой корочки. Процесс формирования 

твердой корочки сопровождается выделением тепла в окружающую среду 

(через стенки кристаллизатора).  

Характерное распределение температуры в поперечном сечении 

кристаллизатора и заготовки при наличии газового зазора между заготовкой и 

стенкой кристаллизатора представлено на рис. 2. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что наиболее 

интенсивный отвод тепла наблюдается в зоне кристаллизатора, расположенной 

на уровне 170-220 мм ниже зеркала металла (рис. 3). 

Кристаллизаторы работают в экстремальных условиях вне зависимости 

от их конструкции при воздействии высоких температур разливаемого металла 

и длительному термоциклированию. В стенках кристаллизатора возникают 

внутренние напряжения, которые постепенно накапливаются. 
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Рис. 2. Характер изменения температуры в заготовке и стенке 

кристаллизатора. 

 

 
Рис. 3. Схематическое распределение локальных тепловых потоков по 

поверхности сортовой заготовки в кристаллизаторе. 



 

 

Уровень этих напряжений может превысить пределы упругости и в некоторых 

случаях предел текучести материала кристаллизатора. В результате длительной 

ползучести появляются остаточные напряжение, которые в конечном итоге 

приводят к нарушению геометрии кристаллизатора. Ухудшается равномерность 

охлаждения кристаллизатора, появляются благоприятные условия для износа 

стенок. На рис.4 схематично показаны основные типы повреждений 

кристаллизаторов на МНЛЗ [2]. 

Во многих случаях износ медной стенки кристаллизатора и захват меди 

отливкой могут быть предотвращены с помощью нанесения защитных 

покрытий на поверхность кристаллизатора. Существующие технологии 

нанесения различных защитных покрытий позволяют увеличить стойкость 

медных панелей кристаллизаторов, но через 10-15 циклов механической 

обработки и нанесения нового защитного покрытия, слой меди на плите 

стирается до браковочного и плита утилизируется. 

 

 
Рис.4. Основные типы повреждения стенок кристаллизатора 

Решение данной проблемы возможно с помощью разработанного в ИЭС              

им. Е.О. Патона метода плазменно-дугового рафинирования поверхности 

(ПДРП). 

Плазменно-дуговой переплав поверхностного слоя – это безотходная 

технология ликвидации дефектов в виде газовых пузырей, крупных 

неметаллических включений и окисных плен, образующихся в наружном слое 

слитков и заготовок в процессе их формирования. Этот процесс разработан с 

целью замены существующих способов подготовки слитков к последующей 

модификации, основанных на удалении дефектного слоя. 

Плазменно-дуговой переплав поверхностного слоя проводится в 

контролируемой инертной атмосфере в герметичной камере. При движении 

заготовки относительно плазмотронов перемещается фронт плавления и 

кристаллизации металла и последовательно обрабатывается вся поверхность 

заготовки (рис. 5).  

Высокопроизводительный процесс переплава поверхностного слоя при 

обработке плоских заготовок обеспечивается поддержанием тонкого слоя 

жидкого металла по всей ширине заготовки, что достигается за счет 
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равномерного рассредоточения тепловых потоков от плазменных дуг по 

поверхности обрабатываемой заготовки, при котором осуществляется его 

рафинирование и формирование качественной поверхности (рис. 7). 

 

 

Рис. 5. Схема процесса плазменно-дуговой плавки: 

1 – обрабатываемая заготовка; 2 – кристаллизатор; 3 – ванна жидкого металла; 4 – 

плазмотроны. 

 

Рис. 6. Плазменно-дуговая установка ОБ-1957 

 

 
Рис. 7. Процесс плазменно-дугового переплава поверхностного слоя. 

При этом формируется качественная поверхность слитков: 

переплавленный слой плотный; трещины, завороты, плены, поры, свищи и 

другие макроскопические дефекты в процессе переплава исчезают. Толщина 

переплавленного слоя составляет 5…20 мм. Cовмещение ПДРП с легированием 

и дисперсионным упрочнением поверхностного слоя позволит не только 

восстанавливать медные панели кристаллизаторов, обеспечивая надежное 

соединение металла панели с наплавленным слоем, но и повысить их 

износостойкость при незначительном изменении теплопроводности. 
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Благодаря легированию поверхностный слой приобретает новые 

свойства с возможностью их изменения в нужном направлении в зависимости 

от вводимых модификаторов и легирующих добавок.  

Реальность разрабатываемой  технологии обеспечивается ранее 

проведенными экспериментами. Так, ранее были получены двухслойные 

материалы такие как сталь и медь. Слои имеют плотное сцепление и их 

целостность  сохраняется даже после  прокатки [4,5]. 

 
Медь 

Рис. 8. Легирование поверхностного слоя твердыми добавками, композиция 

сталь – медь. 

В дальнейших исследованиях предстоит осуществить выбор 

легирующих компонентов для поверхностного слоя меди, которые обеспечат 

его максимальную износостойкость при сохранении необходимой 

теплопроводности. 

Выводы:  
Технология плазменно-дугового переплава поверхностного слоя 

наносить поверхностный слой металла с заданными характеристиками. 

Прогнозируется, что совмещение ПДРП с процессами легирования и 

дисперсионного упрочнения позволит получать медь для кристаллизаторов  с 

заданными свойствами, повысить износостойкость при   незначительном 

изменении теплопроводности легированного слоя.   
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Постановка проблеми. Підвищення експлуатаційних властивостей 

твердосплавного різального інструменту (РІ) в значній мірі залежить від 

фізико-механічних властивостей поверхневого шару та мікрогеометрії робочих 

поверхонь і форми різальних кромок. Твердий сплав крихкий матеріал і 

чутливий до концентраторів та мікроконцентраторів напружень, які під час 

експлуатації є місцями імовірного зародження мікротріщин, що можуть 

призводити до руйнування та передчасної втрати працездатності. Тому 

особлива роль приділяється фінішним методам обробленню твердосплавного 

РІ, які поєднують в собі одночасне його полірування, зміцнення і 

цілеспрямоване формування мікрогеометричних характеристик робочих 

поверхонь та форми різальних кромок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом приділяється 

суттєва увага формуванню наперед визначеної форми різальної кромки та 

підвищенню фізико-механічних властивостей поверхневого шару з метою 

підвищення працездатності та надійності різального інструменту [1,2]. Одним з 

перспективних методів фінішного оброблення РІ є метод магнітно-абразивного 

оброблення (МАО), що виконується в умовах великих магнітних щілин [3,4]. 

Попередні дослідження процесу МАО кінцевого РІ на установках типу кінцева 

ванна [3,5] довели можливість ефективного застосування цього методу 

оброблення на фінішних етапах виготовлення. Проте практично відсутні 

дослідження впливу процесу МАО твердосплавного РІ на структуру 

поверхневого шару робочих поверхонь. 

Мета роботи - дослідження впливу магнітно-абразивного оброблення на 

фізико-механічні властивості поверхневого шару багатогранних 

непереточуваних твердосплавних пластинок. 

Експериментальне дослідження. Дослідження зміни мікроструктури 

твердого сплаву при МАО виконано на прикладі багатогранних 
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непереточуваних твердосплавних пластинок (БНТП) типу PNMM 120408, 

матеріал пластинок – твердий сплав марки ВК8. 

МАО виконували 3 хвилин в режимі «натікання» та 3 хвилини в режимі 

«стікання» при швидкості руху БНТП вздовж кільцевої ванни – 3м/с., при 

швидкості обертання навколо осі мінішпинделя 400об/хв. та індукції 

магнітного поля в робочій зоні – 0,25 Тл, при куті нахилу оправки по 

відношенню до площини кільцевої робочої зони 30º, куті повороту оправки 

відносно вертикальної осі 25º [6]. Пластинки обробляли магнітно-абразивним 

порошком, який представляє собою механічну суміш феромагнітних зерен 

зернистістю 200/100 мкм та алмазної пасти зернистістю 20/14 мкм [7]. 

Результати дослідження. При дюрометричному аналізі отримані 

наступні результати розподілу мікротвердості по глибині поверхневого шару 

БНТП (рис. 1). 

  
Передня поверхня Задня поверхня 

Рис. 1 - Розподіл мікротвердості по глибині поверхневого шару 

Встановлено, що при використанні методу МАО твердосплавних 

пластинок можливо підвищити мікротвердість поверхневого шару на глибину 

130-150 мкм. Величина мікротвердості на поверхнях пластин підвищується на 

передній поверхні до 16,5 ГПа, на задній – до 17,2 ГПа, в порівнянні з вихідною 

14,1 ГПа та 15,1 ГПа. Різна зміна величини мікротвердості на передній та 

задній поверхні пластин пояснюється різними параметрами взаємодії магнітно-

абразивного порошку з даними поверхнями. В середньому відбувається 

підвищення мікротвердості на 15% в порівнянні з вихідними значеннями. 

Мікроструктура приповерхневого шару Х4000 

  
Мікроструктура матриці пластинки Х4000 

Структурний аналіз виконували на мікроскопі РЭМ-106И. На рис. 2 

показані зображення приповерхневого шару та матриці твердосплавних 
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пластинок без оброблення та після МАО з зазначеними умовами при 

збільшенні в 4000 раз 

  
Без оброблення Після МАО 

Рис. 2 – Мікроструктура при поверхневого шару та матриці БНТП 

. 

Визначено, що величина карбідної складової WC в приповерхневому та 

поверхневому шарах в оброблених пластинок складає 1-2,5 мкм, а у 

необроблених пластинок 2,5-4 мкм (рис. 2). Подрібнення карбідної складової є 

наслідком підвищення щільності дислокацій в поверхневому шарі в результаті 

процесів його мікропластичного деформування в процесі МАО. Зазначені 

ефекти є передумовою забезпечення підвищеної зносостійкості та 

працездатності БНТП. 

 

Висновки 

Експериментальні дослідження впливу методу магнітно-абразивного 

оброблення на мікроструктуру поверхневого та приповерхневого шару 

твердосплавного різального інструменту на прикладі твердосплавних 

пластинок з ВК8 показали, що даний метод дозволяє підвищити мікротвердість 

в приповерхневому шарі на глибину 130 – 150 мм на 15%, яке супроводжується 

подрібненням карбідної складової з 2,5 – 4 мкм до величини 1-2,5 мкм. 
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1. ВСТУП 

 

Найбільш  поширеними  конструкційними  матеріалами  в авіа- та 

машинобудуванні є сплави на основі алюмінію. Але на сьогодні актуальним 

завданням стає створення конструкційних матеріалів нового покоління з 

покращеними  функціональними властивостями для роботи в умовах комбінації 

силових та температурних полів, впливу агресивних середовищ, глибокого 

вакууму,  високого тиску тощо. Перспективними в цьому напрямку є 

дисперсно-зміцнені композиційні матеріали. Значний інтерес становлять 

особливості наноструктурування таких гетерофазних об‘єктів. Методи і 

технології створення об'ємних нанокристалічних матеріалів, які суттєво 

перевершують полікристалічні аналоги за експлуатаційними властивостями, є 

добре відомими. 

Необхідною і часто достатньою умовою для збільшення ресурсу роботи 

деталей є надання високих експлуатаційних властивостей виключно 

приповерхневим шарам матеріалу [1]. Тому новим перспективним напрямком 

burmak@kpm.kpi.ua
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можна вважати формування поверхневих композитів в алюмінієвих сплавах 

методами інтенсивної пластичної деформації. В якості армуючих частинок 

можуть використовуватись порошки Al2O3, SiC, Ni тощо.  

Широко використовуваним методом ІПД для зміцнення приповерхневих 

шарів металів та сплавів є також ультразвукова ударна обробка (УЗУО) [2, 3, 4]. 

Останнім часом УЗУО використовується і для формування композиційних 

покриттів.  

Метою даної роботи є дослідження структури, фазового складу та 

мікромеханічних властивостей композиційних покриттів, сформованих 

втіленням до поверхневих шарів алюмінієвого сплаву Д16 дисперсних частинок 

Ti та Ni ультразвуковою ударною обробкою.  

 

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ  

 

Об‘єкт дослідження  – алюмінієвий сплав Д16. Для формування 

композиційних покриттів використовувались хімічно чисті порошки нікелю та 

титану субмікронного розміру (10 – 50 мкм). Обробка проводилась в інертному 

середовищі для гальмування механохімічних процесів окислення, які 

інтенсивно протікають при УЗУО на повітрі. 

УЗУО проводилась на приладі УЗГ–300 [4]. Вимірювання мікротвердості 

на поверхні зразків проводилось на приладі ПМТ-3 за методом Вікерса при 

навантаженні 100 г, визначення зміни мікротвердості по товщині композитів – 

при навантаженні 10 г.  

Для оптичної металографії використовувався мікроскоп МІМ–8М. 

Глибина модифікованого шару та локальний хімічний склад після УЗУО 

визначались за допомогою скануючого електронного мікроскопу РЭМ-106И. 

Рентгеноструктурний аналіз проводився на рентгенівському дифрактометрі 

Ultima IV Rigaku.  Зйомка проводилась в CuKα1,2 випромінюванні з довжиною 

хвилі  λ = 1,541740 Å. Для досліджень вирізалась оброблена УЗУО частина 

зразка товщиною  3 мм. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ 

 

Мікротвердість після УЗУО в інертному середовищі сплаву Д16 з 

порошком нікелю становить 7,5 ГПа, з порошком титану – 7,18 ГПа
 
(рис. 1). В 

обох випадках спостерігається інтенсивне зростання мікротвердості, ефект 

зміцнення, в порівнянні з вихідним станом сплаву Д16, складає ~ 3,5  р.   

Отримані значення перевищують також значення мікротвердості сплаву 

Д16 після УЗУО без порошків в ~ 2 рази. Це свідчить про суттєву модифікацію 

структури та складу поверхневого шару сплаву Д16.   
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Результати вимірювання 

мікротвердості уздовж 

поперечного перерізу зразків 

сплаву Д16 після УЗУО з 

порошками нікелю та титану 

наведені на рис. 2. Ефект 

зміцнення спостерігається ще на 

відстані ~ 150 мкм і ~ 450 мкм 

від поверхні для Ni та Ti, 

відповідно. Значення 

мікротвердості по глибині вище 

для випадку обробки з порошком 

титану, ніж з порошком нікелю. 

Під сформованим поверхневим 

композитом знаходиться 

перехідна область, 

мікротвердість якої нижча ніж в 

приповерхневому шарі, але в декілька разів перевищує значення мікротвердості 

в об‘ємі сплаву Д16. 

  

Результати вимірювання 

мікротвердості свідчать про те, 

що сформований після УЗУО 

алюмінієвого сплаву Д16 з 

порошками нікелю та титану 

деформаційний композит, має 

однорідну зміцнену структуру 

і високу мікротвердість, як на 

поверхні, так і по товщині.  

На рис. 3, а представлено 

мікроструктуру поперечного 

перерізу зразка алюмінієвого 

сплаву Д16 після УЗУО в 

інертному середовищі з 

порошком Ni. Можна виділити 

4 області: 1 – деформаційний 

поверхневий композит (товщина  

~ 30-35 мкм); 2 – перехідний шар (~ 8-10 мкм); 3 – область деформаційного 

зміцнення (~ 100-200 мкм); 4 – основа. Утворення такої градієнтної структури 

свідчить про високу адгезію сформованого композиту до матеріалу основи. 

Після УЗУО з порошком Тi (рис. 3, б) також можна виділити 4 області, 

проте товщина утворених шарів відрізняється. Товщина ущільненого шару 

становить ~ 40-50 мкм; перехідного шару ~ 3-5 мкм; області деформаційного 

зміцнення  ~  500 мкм.  
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Рисунок 1 – Мікротвердість зразків 

алюмінієвого сплаву Д16 у вихідному 

стані, після УЗУО, а також після УЗУО з 

порошками Ti та Ni  (А = 25 мкм, η = 60 с ). 
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Рисунок 2 – Зміна мікротвердості зміцнених  

деформаційних шарів від поверхні після 

УЗУО з порошком: а – Ni; б – Ti 
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а Б 

Рисунок  – Мікроструктура поперечного перерізу алюмінієвого сплаву Д16 

після УЗУО з порошком: а – Ni; б – Ti  

 

Результати дослідження мікроструктури та хімічного складу поверхні і 

поперечного перерізу зразків сплаву Д16 після УЗУО з порошками Ni та Ti, 

свідчать про наявність чистого титану або нікелю.  

Таким чином в процесі УЗУО над вихідною поверхнею алюмінієвого 

сплаву Д16 нарощується ущільнений шар нікелю або титану. Такий ефект є 

можливим завдяки використаній нами схеми проведення УЗУО.  Границя 

розділу Ni/Al та Ті/Al при цьому суттєво відрізняється.  

Рентгенографічні дослідження зразків сплаву Д16 у вихідному стані  та 

після УЗУО в інертному середовищі показали, що всі присутні на 

дифрактограмах лінії належать  - твердому розчину на основі алюмінію. Після 

УЗУО сплаву Д16 з порошком нікелю додатково з‘являються піки від Ni та 

інтерметалідів NiAl і Ni3Al, а після УЗУО з порошком титану – від 

інтерметалідів ТiAl2 та Тi3Al.  

Формування інтерметалідних сполук відбувається в перехідній області 

між нарощеним металевим шаром на поверхні та основою. За даними оптичної 

металографії для титану, на відміну від нікелю, не спостерігається утворення 

рівномірного прошарку інтерметалідів між нарощеним металевим шаром і 

основою.   

 

4. ВИСНОВКИ 

 

Ефект зміцнення поверхні сплаву Д16 після УЗУО з порошками нікелю  

та титану  (~ 250%) обумовлений  формуванням наноструктурованих 

композитів деформаційного походження. Зміцнений поверхневий шар має 

градієнтну структуру і склад. Безпосередньо на поверхні в зоні найбільш 

інтенсивної деформації формується металевий  шар (Ti або Ni), мікротвердість 
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якого вища за основу в 3,5 рази. Далі розташовується композиційна область 

«метал – інтерметаліди», яка забезпечує високі адгезійні властивості покриття. 

Ефект зміцнення в цій області менш суттєвий (в 1,5 рази) і залежить від 

об‘ємного вмісту і розподілу інтерметалідних фаз. Останньою є область 

алюмінієвого сплаву з подрібненим зерном, яка зазнала деформаційного 

впливу, і за своїми властивостями відрізняється від об‘єму матеріалу.  
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АЗОТУВАННЯ ТА НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ СПЛАВУ ВТ8 З 

ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ 
Хижняк В.Г., Соловар О.М., Заболотна О.Ю. 

Національний технічний університет України «КПІ», »,  вул. Політехнічна, 37, 03056,  

м. Київ, Україна 

 

Проблема підвищення рівня та стабільності механічних властивостей 

конструкційних титанових сплавів на цей час є однією з найактуальніших 

проблем авіа- та моторобудування. Важливим стає питання збереження високої 

пластичності, ударної в‗язкості та одночасне підвищення міцності, 

зносостійкості та стійкості проти термічної втоми поверхні. Все це привело до 

необхідності розвивати технології зміцнення та захисту поверхонь виробів 

різного роду покриттями. Найчастіше використовують покриття за участю 

азоту, вуглецю та кисню. 

Поставлена задача щодо підвищення експлуатаційних характеристик 

поверхні лопаток компресора ГТД з титанового сплаву ВТ8 досягалась за 

рахунок дифузійного насичення азотом та вуглецем лопаток після додаткової 

активації поверхні магнітно-абразивною обробкою (МАО).  

Азотування лопаток з ВТ8 як після МАО, так і в вихідному стані 

проводили при температурі 900
0
С впродовж 2 годин в замкненому реакційному 

просторі при зниженому тиску з витратою азоту (0,3-0,5) л на 1 м
2
 поверхні, що 

насичується.  
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Рентгеноструктурно визначено, що на поверхні обох зразків утворились 

нітрид титану ТіN  та зона твердого розчину азоту в α-Ті та  β-Ті. Товщина 

нітридної зони на поверхні лопаток з ВТ8 після попередньої активації поверхні 

МАО збільшилася до (5-6) мкм (рис.1), а мікротвердість підвищилась до 16 

ГПа. Без активації товщина нітридного шару складала (1,5-2) мкм, 

мікротвердість – 14-15 ГПа. Збільшилась і мікротвердість (α + β)-твердого 

розчину азоту в титані від 8,5 ГПа до 10 ГПа після азотування лопаток, 

підданих МАО. Відповідно збільшилась товщина  зони твердого розчину з 35-

40 мкм до 55-60 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, завдяки активації поверхні магнітно-абразивною обробкою 

отримано азотоване покриття на лопатці компресора ГТД зі сплаву ВТ8, що не 

відрізняється за фазовим складом від покриття, отриманого на неактивованій 

поверхні, але перевищує його за товщиною в 1,5 рази та за мікротвердістю 

твердого розчину – на 25%. При цьому товщина нітридної фази при однаковій 

мікротвердості, в 2-2,5 рази більша. 

Карбонітрацію лопаток з ВТ8 проводили в продуктах розкладу оксалату 

амонію (NH4)2C2O2 при температурі 900
0
С впродовж 2 годин в закритому 

реакційному просторі. Вакуумування камери проводили двічі: при кімнатній 

температурі та при 400
0
С.  

На поверхні зразків, як без МАО, так і з нею, формується багатошарове 

покриття (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 - Мікроструктури отриманих покриттів 

на лопатках з ВТ8 після карбонітрації (а) та 

карбонітрації після додаткової активації поверхні 

магнітно-абразивною обробкою (б). 
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Рис. 1 – Мікроструктури лопаток з титанового 

сплаву ВТ8 після азотування (а) та МАО+азотування (б). 
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Рентгеноструктурним та металографічним аналізами визначено, що 

покриття складається з кількох шарів, верхній з яких відповідає фазі ТіАl3 

(вихідна: товщина-1,0-1,5 мкм; мікротвердість-6,8 ГПа. З додатковою МАО: 

товщина-5,0-5,5 мкм; мікротвердість-7 ГПА) Під ним розташований шар  

оксиду титану ТіО2 (вихідна: товщина-15 мкм; мікротвердість-11-9,8 ГПа. З 

МАО: товщина-20-21 мкм; мікротвердість-11,0-17,3-9,6 ГПа). Аналізуючи дані, 

можна припустити, що під фазою ТіО2 знаходиться шар складу ТіО за яким 

розташований ТіN та твердий розчин N, C та O в α-Ті. 

Попередня активація поверхні МАО, в порівнянні з вихідною 

структурою, посприяла збільшенню товщини та мікротвердості отриманих 

покриттів відповідно: товщина фази ТіАl3 в 3,5 рази, ТіО2 - в 1,5 рази, 

мікротвердість - в 1,5 рази. 

 

 

УДК 669.017.13 

 

ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ НА ШОРСТКІСТЬ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ПОВЕРХНІ ПЕРА ЛОПАТОК ЗІ 

СПЛАВУ ВТ8 

 
Соловар О.М., Заболотний І.В.,  Бобіна М.М. 

Національний технічний університет України «КПІ»,  вул. Політехнічна, 37, 03056,  

м. Київ, Україна 

 

В зв`язку  з прискореним розвитком техніки, актуальними є проблеми 

підвищення міцності та ефективності роботи деталей машин та інструментів. 

Рішення цих проблем в значній мірі пов‘язане зі зміцненням поверхневих шарів 

виробів. Магнітно-абразивна обробка – це один з способів впливу на 

властивості поверхневих зон. 

МАО містить у собі одночасну дію на оброблюваний зразок змінного 

магнітного поля та процесів, що виникають при зіткненні поверхні з 

порошковим ріжучим інструментом - мікрорізання, мікроудари абразивних 

частинок, пластична деформація поверхневої зони. Це складне сполучення 

впливів різних факторів дозволяє досягти певного зміцнюючого ефекту . 

Позитивний ефект від магнітно-абразивного полірування значною мірою 

досягається в результаті усунення різноманітних поверхневих дефектів, а також 

зміцнення поверхневою пластичною деформацією. Зміцнення подавляє 

зростання та розвиток мікродефектів, перешкоджає зародженню нових, 

наприклад втомних, мікротріщин. 

В роботі досліджено вплив МАО на шорсткість та характеристики 

міцності поверхні пера лопаток зі сплаву ВТ8. В якості об‗єтов дослідження 

вибрані  лопатки, виготовлені з сплаву титану ВТ8.  

Дослідження показали що найкращі результати отримані при 

використанні для МАО спеціально сформованого МАІ з суміші ПОЛІМАМ-Т з 
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розміром частинок 200/100 мкм – 80-90% і сферичного порошку ПР Р6М5 з 

розміром частинок 100/63 мкм у кількості 10-20% . Для порівняння виконували 

обробку МАІ, який сформовано з порошку ПР Р6М5 з розміром частинок 

315/200 мкм. Такий порошок, маючи низькі абразивні властивості у складі МАІ, 

забезпечує пластичне деформування мікровиступів на поверхні, не виконуючи 

знімання матеріалу.  

Магнітно-абразивна обробка проводилась при 300 об./хв протягом 120 с 

магнітна індукція 0,2 Тл 

В результаті МАО з використанням магнітно-абразивного інструменту, 

сформованого з порошку ПР Р6М5 (315/200 мкм), зміни величини шорсткості 

поверхні - Ra не встановлено. Встановлено деяку зміну зовнішнього вигляду 

мікропрофілю – має місце більш вигладжений. Обробка з використанням МАІ, 

складеного з суміші порошків ПОЛІМАМ-Т і ПР Р6М5 дозволила отримати 

поверхню з Ra = 0,13 мкм. Мікроструктурним аналізом встановлено, що в 

результаті магнітно-абразивної обробки за прийнятим режимом з використання 

в якості МАІ складеного з суміші порошків ПОЛІМАМ-Т і ПР Р6М5 в 

поверхневих шарах формується структура, типова для пластичної деформації,. 

Зерна як α- так і  β-титану витягуються в напрямку дії МАІ (рис. 1). Середній 

розмір зерен зменшується з (5-6) мкм до (3-4) мкм.   

Хімічний склад поверхні сплаву, що визначали на експрес аналізаторі 

елементарного складу «Експерт 3L‖ ІНАМ, після магнітно-абразивної обробки 

не змінився 

 
Рисунок 1 – Мікроструктура поверхневого шару лопаток після 

віброабразивної обробки (а) та після МАО (б), х1000 

Дюрометричним аналізом показано зміцнення поверхневого шару на 

товщину до (100-120) мкм 

На кривий мікротвердості виявлено  підшаровий максимум. Найбільша 

мікротвердість становила  8,4-8,6 ГПа. Глибина розташування максимума 9-12 

мкм (рис.2). Наявність піка пов‘язана з ударним впливом частинок 

порошкового інструменту на поверхню. Подібна дія частинок МАІ ідентична 

дії мікрокульок або часток абразиву при струменевих видах обробки. 

Аналогічне поводження матеріалу описане в літературі і  спостерігається при 

гідроабразивній обробці та в процесі тертя матеріалів. 
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Рисунок 2 – Розподіл мікротвердості за товщиною зміцненої зони після 

магнітно-абразивної обробки лопаток з ВТ8 

Таким чином дослідження показали, що магнітно-абразивна обробка не 

тільки зменшує шорсткість поверхні пера лопаток зі сплаву ВТ8, але ї підвищує 

поверхневу твердість, що повинно позитивно впливати на їх втомлену стійкість 

та характеристики міцності. 
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ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ НА СТРУКТУРУ ТА 

МІКРОТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ СТ.3 

Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, к.т.н., доцент, О.В. Бовсунівський 

Національний технічний університет України ―Київський політехнічний 

інститут‖, e-mail: galyna@kpm.kpi.ua  

 

Сучасне машинобудування потребує розробки та застосування нових 

технологічних прийомів зміцнення поверхонь деталей машин та різального 

інструменту для підвищення їх експлуатаційних характеристик. Одним із 

шляхів вирішення цього питання є вдосконалення існуючих методів 

поверхневої обробки матеріалів, зокрема нанесення покриттів методом 

електроіскрового легування (ЕІЛ). За рахунок хімічної, термічної та механічної 

взаємодії електродів з будь-яких електропровідних матеріалів на катоді (деталі) 

формується поверхневий шар зміненої структури. Суттєвий вплив при цьому 

може здійснювати міжелектродне середовище.  

Огляд літературних джерел показав, що значна кількість робіт присвячена 

вивченню впливу електричних параметрів процесу на будову та властивості 

покриттів, отриманих в процесі ЕІЛ на повітрі. Хоча й окремі джерела містять 

відомості про легування у деяких середовищах, але це питання з‘ясовано не в 

повній мірі.  

mailto:galyna@kpm.kpi.ua
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Актуальність поставленої задачі зумовлена необхідністю вдосконалення 

методу ЕІЛ шляхом створення умов для інтенсивної взаємодії елементів 

міжелектродного середовища з матеріалом аноду та катоду. 

Метою роботи є дослідження структури та мікротвердості поверхневих 

шарів сталі Ст.3 після ЕІЛ титаном у комбінованих середовищах. 

В роботі використовувалися методи дослідження: мікроструктурний, 

мікродюрометричний аналіз. 

Проведені процеси ЕІЛ у комбінованих насичувальних міжелектродних 

середовищах, що містять вуглець, азот, кисень. Кожен процес ЕІЛ має дві 

стадії, під час кожної з яких змінюється склад міжелектродного середовища за 

схемами: повітря – пропан-бутан та аргон – пропан-бутан. 

Наявність у міжелектродному середовищі азоту, вуглецю або кисню 

передбачає їх інтенсивну взаємодію з елементами легувального аноду. 

Особливо це стосується титану, здатного утворювати стійкі хімічні сполуки з 

елементами проникнення.  

Встановлено, що ЕІЛ в атмосфері повітря, що містить азот (78 об. %) та 

кисень (до 21 об. %.) з наступним ЕІЛ у пропан-бутані сприяє формуванню на 

сталі Ст.3 легованого шару товщиною 30 – 40 мкм (рис. 1 а), мікротвердість 

якого становить 6,5 ГПа (рис. 1 б).   

На відміну від зазначеного випадку, ЕІЛ в атмосфері аргону – інертного 

газу, в якому практично не міститься елементів проникнення, легований шар 

складається переважно з продуктів взаємодії елементів електродів. Збагатити 

отримані в такий спосіб покриття фазами проникнення для надання йому 

більшої мікротвердості можна проведенням наступного легування в атмосфері, 

що містить вуглець (пропан-бутан).  

 
                                 а                                                            б 

Рис 1. Мікроструктура (а) та мікротвердість (б) поверхневої зони сталі 

Ст.3 після ЕІЛ титаном у комбінованому насичувальному міжелектродному 

середовищі, що змінюється у послідовності повітря – пропан-бутан   

 

Послідовна обробка в інертній атмосфері та вуглецьвмісній дозволяє 

отримати переважно рівномірне покриття товщиною до 30 мкм (рис. 2 а).  
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Мікродюрометричний аналіз показав, що отримане покриття має 

мікротвердість 6,3 ГПа (рис. 2 б) та спостерігається плавне зменшення її 

значень в межах легованого шару.  

 

                                 
а                                                                      б 

Рис 2. Мікроструктура (а) та мікротвердість (б) поверхневої зони сталі 

Ст.3 після ЕІЛ титаном у комбінованому насичувальному міжелектродному 

середовищі, що змінюється у послідовності аргон – пропан-бутан   

 

Таким чином, в даній роботі показана можливість формування на сталі 

Ст.3 легованих шарів, розподіл мікротвердості в яких змінюються в залежності 

від комбінування стадій обробки та складу насичувального міжелектродного 

середовища в процесі електроіскрового легування титановим анодом.  

Встановлено, що підвищення мікротвердості приповерхневої зони сталі 

Ст.3 спостерігається після обох проведених процесів ЕІЛ титаном у 

комбінованих міжелектродних середовищах.  

 

 

УДК 621.785 

 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ БОРИДНИХ ШАРІВ 

ЛЕГОВАНИХ МІДДЮ 

 

С. М. Чернега д.т.н. проф., К. М. Гриненко. к.т.н. доц., І. Ю. Медова,                               

І. А. Поляков 

Національний технічний університет України  ”Київський політехнічний 

інститут” 

 

З постійним розвитком промислового виробництва підвищуються вимоги 

до експлуатаційних якостей деталей машин, обладнання та інструменту. Для 

забезпечення цих вимог створюються нові високолеговані сталі і сплави, які 

призводять до збільшення вартості виробів. У зв'язку з цим, значний інтерес 

представляють методи поверхневої обробки, застосування яких, може 

забезпечити високу експлуатаційну стійкість виробів при їх низькій  



69 

 

 

 

собівартості. Застосування бороміднення супроводжується значним 

економічним ефектом, як за рахунок підвищення довговічності, так і за рахунок 

застосування більш дешевих сталей [1-5]. 

Борування з легуючими добавками здійснювали порошковим методом у 

спеціальному контейнері при  температурі  970 
0
С протягом 4 годин. 

Дослідження проводилось на сталях 20, 45 та У8. 

Насичення сталі бором та міддю проводили у сумішах, які містять 

технічний карбід бору В4С та порошки Cu2O, Cu3P чи Cu як джерело міді. В 

якості активуючої добавки використовували  фторопласт.  

Отримані бороміднені покриття були піддані мікроструктурному, 

мікрорентгеноспектральному та рентгеноструктурному аналізам.  

Структурні дослідження боридних покриттів проводили на 

металографічному мікроскопі Carl Zeiss в інтервалі збільшення 10...1000 разів.  

Вимір товщини дифузійних шарів та  їхньої мікротвердості проводили на 

приладі ПМТ-3 не менш, ніж в 10 - 15 полях зору при навантаженні                          

0,49 – 0,98 Н.  

Металографічним аналізом встановлено, що отримані за даною технологією 

боромідненні покриття мають голчату структуру з чітко вираженою границею 

розділу покриття-основа. 

Мікроструктура боридного шару  заліза представляє собою голки 

боридів, котрі орієнтовані перпендикулярно поверхні зразка і вклинюються в 

феритні зерна (рис.1). 

В системі Fe – B масоперенесення елементів здійснюється переважно 

шляхом дифузії бору через боридний шар до основного фронту реакції, 

розташованому на міжфазних границях залізо – борид  Fe2B і борид Fe2B – 

борид FeB.   

При формуванні дифузійного шару на поверхні металу по досягненні  

граничного насичення бором твердого розчину (α чи γ) спочатку виникає 

зародок, а потім голки тетрагонального бориду Fe2B (а = 5,109 Å, с = 4,249 Å і 

с\а = 0,832 Å), що містить 8,84% В, густина якого складає 7,336 г\см
3 

[6]. Ці 

голки ростуть поступово замикаючись в суцільний шар боридів Fe2B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Мікроструктура бороміднених покриттів легованих Cu, х 200. 

 
10% Cu2O +89% B4C + 

1% фторопласту; сталь 45  

 
10% Сu+ 89% B4C+ 1% 

фторопласту; сталь 20 

 
10%Cu3P+ 9%B4C+1% 

фторопласту; сталь У8 
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Потім на поверхні цього боридного шару виникають відокремлені голки, 

а потім і другий шар ромбічного бориду FeB, котрий має густину 6,706 г\см
3
               

(а = 5,506Å, b=4,061Å і с = 2,952Å), що містить 16,25% В [6].  

Зростання боридних фаз указує на те, що вони мають області 

гомогенності, не відмічені на діаграмі стану Fe—В.  Під шаром бориду 

розташовується перехідний шар з α-розчину бору в залізі. 

Для виміру в'язкості руйнування монокристалів твердих кристалічних 

матеріалів застосовували метод Еванса – Чарльза [7,8]. При цьому К1С 

визначається по довжині радіальних тріщин, що утворюються навколо відбитка 

від індентора Вікерса, з напівемпіричного співвідношення:                                

 K1c=0,015∙(E/H)
1/2

∙P/C
3/2

                                          (1) 

або графічної залежності між (К1С-Ф/Н)-(Н/Е-Ф) і с/а, де Ф - постійна Маршу; Н 

- твердість по Вікерсу; а - напівдіагональ відбитку; с - довжина радіальної 

тріщини; Е - модуль Юнга.  

Критичну напругу руйнування визначали за формулою Ірвіна [9]: 

                        ζ = K1c/ (α*L)
0,5

                                              (2) 

де  ζ – критична напруга руйнування, L – поперечний розмір боридного зерна, 

α – геометрична константа (π). 

Розрахункові дані напружень сколювання, які можуть виникати в 

боридних фазах в залежності від параметру К1С на сталі 45 представлено в 

таблиці 1. 

Найвищий рівень напружень сколювання досягається в боридних фазах, 

отриманих в порошкових середовищах за участю порошку міді чи порошку 

Cu3P, і становлять відповідно 287 МПа  чи 283 МПа при поперечному розмірі 

зерна 15 мкм та 249 МПа чи 245 МПа при  20 мкм. Підвищення величини 

напружень сколювання в комплексних бороміднених шарах зумовлено  

формуванням фаз більшої в‘язкості, для яких тріщиностійкість К1С  в 1,5-1,8 

разів вища за вихідні боридні фази. 

Проведені нами дослідження показали, що величина напружень 

сколювання в боридних фазах корелює із спрацюванням покриттів. Так, за 

характеристикою напружень сколювання можна прогнозувати рівень 

кавітаційної стійкості відповідних покриттів. З ростом напружень сколювання 

спостерігається ріст кавітаційної стійкості.  

Таблиці 1 

Розрахункові дані напружень сколювання боридних покриттів (фаза FeB) 

Джерело міді при 

насиченні 

К1С*100 

МПа*м 
0,5

 

ζ сколювання  

l=20 мкм l=15 мкм 

МПа МПа 

Cu 197 248,59158 287,04857 

Cu2O 152 191,80669 221,47911 

Cu3P 194 244,80592 282,67727 

Без легування 110 138,80758 160,28093 
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Для визначення хімічного складу покриттів був застосований 

мікрорентгеноспектральний аналіз, який проводили, використовуючи 

електронний растровий мікроскоп – РЕМ 106И при збільшенні 2000 раз, 

точність результатів становила 0.01% мас. Визначення хімічного складу 

проведено методом EDS, розрахунок кількісного хімічного складу – по методу 

ZAF.  

Розподіл елементів по перерізу дифузійного шару на зразках сталі 45 після 

борування з додаванням міді представлені на рис.2. Рентгеноспектральним 

аналізом встановлено дискретний розподіл міді у поверхневих ділянках до 30 

мкм боридних покриттів фази FeB. Локальний розподіл міді виявлено 

металографічними дослідженнями, що  підтверджено хімічним аналізом  

поверхні боридного покриття (рис. 3).  
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Рис. 2 Розподіл елементів по перерізу дифузійного шару на зразках сталі 

45 після борування з додаванням міді. 

Мідні ділянки зосереджуються у фазі FeB на поверхні і поширюються на 

глибину 10 - 15 мкм шару. Окремі включення міді мають не правильну 

багатогранну витягнуту форму. Розміри мідних включень досягають в 

поперечному розрізі 1 - 1,5 мкм, а в повздовжньому розрізі, який співпадає з 

напрямком боридних голок, складає до 2 мкм. Мідні включення можуть 

скупчуватися біля пор у боридному покритті і оточувати їх стінки.  

Для встановлення взаємозв‘язку між фазовим складом і структурою, 

отримуваних дифузійних шарів після насичення  бором та міддю, зразки були 

піддані рентгеноструктурному аналізу. Характерні ділянки дифрактограм,  

показані на рис. 4.  

Фазовий і хімічний склад покриттів визначали на рентгенівському 

дифрактометрі ДРОН 2.0 у мідному Kα1,Kα2 монохроматичному випромінюванні 

і аналізаторі «Camebax Sx50».  
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№ точки Вміст міді, %мас 

1 90,70 

2 71,66 

3 85,20 

 

Рис. 3 Хімічний аналіз поверхні боридного покриття легованого міддю.  

 

Дифрактограми, зняті з поверхні зразка після борування вказують на 

наявність дифракційного максимуму від FeB, а на зразку після борування в 

порошкових середовищах з додаванням міді фіксуються піки відображення фаз 

FeB, Fe2B та Cu. 
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Рис. 5. Дифрактограми сталі 45 з боридними покриттями: а – покриття 

після борування; б, в – покриття після борування з додаванням 10% міді.  
 

Встановлено, що підвищення зносостійкості покриттів в умовах сухого 

тертя – ковзання відбувається при зміні джерела міді відповідно Cu2O, Cu3P, 

Cu. При цьому, покриття показали в 2 рази кращу зносостійкість порівняно з не 

легованими. Це пояснюється тим, що у структурі боридних шарів виявлені 

окремі вкраплення міді,  які виконують роль твердого мастила (рис.6). 
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Рис. 5 – Топографія поверхні боридного покриття легованого міддю на 

сталі 45 (світлі включення - Cu, а- х500; б-х1000) 

 

Таким чином встановлено, що бороміднення забезпечує оптимальний 

комплекс характеристик боридних фаз, а саме високу мікротвердість – 21 МПа, 

найменшу пористість, найбільше значення параметру К1С, найбільше значення 

напружень. Порівняння зносостійкості боридних покриттів отриманих в 

середовищі з добавками Сu, Cu2O, Cu3Р, показали, що найкраще 

зарекомендували себе боридні покриття отримані при введені в насичуючу 

суміш Cu2O. Отримані боридні покриття в середовищі з добавками Сu 

поступаються в 1,5 – 2 рази по зносостійкості покриттям отриманим при 

введені в насичуючу суміш Cu2O. Боридні шари отримані в середовищі з 

добавкою Cu3Р мають проміжні значення і поступаються покриттям отриманим 

в середовищі Cu2O в 1,1 – 1,2 рази. 
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Титан та сплави на його основі широко використовують для виготовлення 

деталей машин та конструкцій, від яких вимагають високу питому міцність та 

корозійну стійкість, а саме в авіабудуванні, машинобудуванні, суднобудуванні, 

хімічній, харчовій, гідрометалургійній та інших галузях промисловості. Однак, 

маючи ряд високих фізико-хімічних і механічний властивостей титан та сплави 

на його основі мають низьку жаростійкість при температурах вищих 500°С, 

незадовільну зносостійкість, схильність до утворення задирів [1-2].  

Таким чином, виникає необхідність підвищення жаро- та зносостійкості 

титану та сплавів на його основі. Аналіз причин виходу з ладу деталей машин 

та конструкцій показує, що за значну більшість експлуатаційних властивостей 

несе відповідальність, насамперед, поверхневий  шар матеріалу[3]. Нанесення 

дифузійних покриттів призводить до зміни хімічного складу, структури і 

властивостей поверхневого шару. При цьому, дифузійне насичення має суттєву 

перевагу у порівнянні з іншими методами нанесення покриттів в першу чергу 

тому, що міцність зв'язку речовини, що дифундує з основою значно перевищує 

міцність зв'язку різних типів покриттів за рахунок глибокого проникнення 

речовини, яка наноситься, в кристалічну гратку захисного матеріалу. Крім того, 

поступове падіння концентрації речовини, яку наносять, по товщині покриття 

створює менш різку зміну властивостей і менші напруги.  

Відомо [3,4], що з метою підвищення жаростійкості сталей та тугоплавких 

металів  широко використовується алітування, силіціювання та хромування. 

Найбільш високий комплекс властивостей, може бути досягнутий при 

нанесенні комплексних покриттів, в яких кожен шар, або фазова складова 

виконують при експлуатації свої функції. Таким чином, викликає певний 

інтерес можливість створення багатошарових дифузійних покриттів за участю 

хрому та алюмінію, а також дослідження фазових, хімічних складів, структури і 

захисних властивостей отриманих покриттів. 

Покриття наносили на зразки сплаву ВТ6 порошковим методом за умов 

зниженого тиску газової фази. Вироби завантажували в контейнер разом з 

насичуючою сумішшю, яка складалася з %мас : 5 % алюмінію + 45% хрому + 

25%  інертної речовини Al2O3 + 5,0 % активатору NН 4Cl.  Процес проводили 

при температурі  1050°С, протягом 2 годин.  

Мікрорентгеноспектральним аналізом встановлено, що на зовнішній зоні 

покриття утворюється фаза, в якій розчиняється  27,89...27,9 % мас. алюмінію, 

5,42-4,3 % мас. хрома. Крім цього, в цій фазі міститься 64,3..65,57 % мас. 
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титану, а також ванадій – у кількості 2,4...2,23 % мас. Безпосередньо під нею 

розташовується зона з підвищеним вмістом хрому (15,81-13,58%мас.), вміст 

алюмінію та титану декілька знижується і складає (19,98…20,33%мас), 

(57,81…60,48%мас) відповідно, вміст ванадію підвищується та складає 

6,41…5,61%мас. Далі по мірі просування вгиб покриття  до поверхні поділу 

покриття –матриця  вміст хрому змінюється від 4,87%мас до 5,31, алюмінію від 

21,41%мас до 20,31, титану -69,48….68,86%мас, ванадію -4,25…5,5%мас. Крім 

того матриця оброблюємого матеріалу за зоною сполук розчиняє в собі хром у 

кількості  (1,83…..0,69%мас) та алюміній (17,16….10,52).  Глибина 

проникнення хрому та алюмінію становить 70-80 мкм. 

Мікроструктурним аналізом встановлено, що отримані за даною 

технологією хромоалітовані покриття складаються з шарів, які ідуть 

паралельно фронту дифузії, з чітко вираженою границею розділу покриття-

основа (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Мікроструктура комплексного хромоалітованого покриття,  

отриманого на титановому сплаві ВТ6 Температура нанесення  Т=1050° С, час 

= 2 години 

 

На зовнішній стороні дифузійного шару розташована зона зерен темно- 

сірого кольору. Зерна мають чітку огранку і розміри їх по товщині змінюються 

від 5,0 до 14,5 мкм. При цьому встановлені зерна не утворюють суцільного 

шару. Можна вважати, що встановлена зона близька по складу до сполуки ТіАl, 

в який розчиняється певна кількість хрому та ванадію.  В центральній частині 

зони сполук розташований шар світло -  сірого кольору. Який був 

ідентифікований нами як складний інтерметалід за участю титану, алюмінію, 

хрому та ванадію, як зазначили вміст хрому в ньому досягає   15,81-13,58 %мас. 

Безпосередньо до основи примикає суцільний шар на основі фази Ті3А1 

легованої ванадієм та хромом. Загальна товщина зони сполук становить 28-30 

мкм. Зона твердого розчину алюмінію та хрому, яка розташована 

безпосередньо під зоною сполук не відрізняється структурно від зони 

основного сплаву. Мікротвердість зони сполук виявилась достатньо високою і 

досягла на зовнішній стороні покриття 5,1-8,2 ГПа, в центральних зонах 7,1-9,3 

ГПа, на внутрішніх зонах 8,1-11,0 ГПа.  
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 Досліджена жаростійкість сплаву ВТ6 у вихідному стані та з покриттями, 

отриманими по даній технології після окислені при температурі 500°С, 700°С 

протягом 1,4,6 годин (рис.2).  

Встановлено, що після окислення  при температурі 500°С спостерігається 

різке окислення сплаву ВТ6 без покриття, що обумовлено руйнуванням 

захисної оксидної плівки рутилу ТіО2, яка утворюється  при окисленні в 

інтервалі температур 400-800°С [3]. Зміни маси зразків сплаву ВТ6 з 

покриттями майже не спостерігається, що зумовлено, скоріше за все,  

утворенням при цій температурі на поверхні суцільних захисний шарів на 

основі оксидів хрому та алюмінію типа Cr2O3, А12O3 На кривих зміни маси від 

часу окислення при  температурі 700°С спостерігається деяке зменшення маси в 

залежності від часу, Це напевно, зумовлено окисленням ванадію, що входить до 

складу сплаву ВТ6 і з випаровуванням фази V2O5 , яка має  температуру 

плавлення 670°С та при вищих температурах  в значній мірі може 

випаровуватися [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Зміна маси вихідного сплаву ВТ6 та сплаву ВТ6 з комплексним 

хромоалітуванням покриттям після окислення  температурі 500°С(а) та 

700°С(б) 

Таким чином, показана можливість отримання на поверхні титанового 

сплаву ВТ6 комплексного покриття за участю сполук титану, алюмінію, хрому 

та ванадію, мікротвердість яких становить 5,0-11,0 ГПа, які мають високу 

жаростійкість.  
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ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ НАПІКАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ 

ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПЛАКОВАНОГО WC-Cu 

І.В. Смирнов*, М.О. Сисоєв, П.І.Лободa, В.Г. Матяшов 

*НТУУ «КПІ» зварювальний факультет, кафедра інженерії поверхні E-mail: smirnov@wd.ntu-kpi.kiev.ua, 

НТУУ «КПІ» інженерно-фізичний факультет, кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії E-mail: sisoev@mail.ua 
Для відновлення, підвищення терміну служби і надійності деталей, що 

працюють в умовах абразивного зношування, найбільш ефективними є 

композиційні сплави на основі литих карбідів вольфрамуWC (реліту). Не 

дивлячись на відносно високу вартість, вони у ряді випадків є незамінними, 

особливо в гірничорудовидобувній галузі, грунтообробній техніці, 

інструментальному господарстві та ін.  

Традиційні способи наплавлення або газотермічного напилення не 

забезпечують максимально можливих фізико-механічних властивостей 

покриттів на основі карбіду вольфраму, що в першу чергу пов'язане з 

процесами розчинення (розкладання) і збагачення матричних сплавів 

вольфрамом і вуглецем. В значній мірі усунення даних негативних явищ 

досягається з одного боку, зменшенням (локалізацією) термічної дії під час 

формуванні покриття і з іншого боку, нанесенням на частинки карбіду 

вольфраму плакувальної оболонки [1]. 

Останніми роками значний прогрес досягнутий в технології вакуумної 

електронно-променевої обробки, дозволяє формувати якісні покриття 

практично з будь-яких металів і сплавів з мінімальним термічним впливом на 

матеріал основи [2]. Для плакування порошків також розроблені 

високотехнологічні методи іонно-плазмової металізації, що дозволяють в 

широких межах управляти параметрами процесу і властивостями конденсату за 

рахунок наявності високоіонізованої складової в продуктах ерозії катоду і 

отримувати покриття з високою адгезією до підкладки [3]. 

Мета роботи полягала в підвищенні зносостійкості покриттів на основі 

карбіду вольфраму шляхом електронно-променевого напікання порошку реліту 

плакованого мідною оболонкою іонно-плазмовим методом. 

Як вихідний матеріал використовували порошок сферичного реліту 

виробництва ІЕС ім. Е.О. Патона. Легкоплавкоюматричною складовою був 

сплав АН6 на основі Fe і Ni.  

Плакування реліту здійснювали на модернізованій установці іонно-

плазмового напилення, оснащеній спеціальним пристроєм барабанного типу 

для перемішування порошку. Режими іонно-плазмової металізації визначали, 

виходячи з максимальної концентрації іонів в потоці металевої плазми і фракції 

порошку. Так, у випадку плакування частинок реліту розміром 80–120 мкм, 

струм вакуумно-дугового розряду при залишковому тиску в камері (5–6)∙10
-3
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складав 80–90 А, напруга зміщення 50–70 В, час плакування 20 хв. В результаті 

всі частинки реліту були покриті мідною оболонкою товщиною 2–3 мкм. 

Головним моментом було визначити режими електронно-променевого 

напікання. Вони повинні забезпечувати спікання тугоплавкого матеріалу в 

поверхневих шарах, плавлення легкоплавкого прошарку та припікання 

композиції до основи. Величина температурного градієнту в шаруватій 

композиції залежить від потужності електронного променя, під дією якого в 

порошкових прошарках відбуваються процеси теплопередачі та забезпечується 

просочення тугоплавкого каркасу легкоплавкою складовою під дією капілярних 

сил. 

Для всіх отриманих покриттів визначалася зміна мікротвердості по 

товщині покриття і зносостійкість. Мікротвердість визначалась за допомогою 

мікротвердоміра ПМТ – 3. Фрикційні властивості композиційних покриттів 

досліджувались на машині тертя 2070 СМТ-1, що дозволяє в процесі 

проведення експерименту автоматично реєструвати основні характеристики 

процесів тертя і зношування (лінійний знос пари, коефіцієнт тертя, температуру 

тертя) без зняття зразка з машини. В якості контртіла використовували диск 

діаметром 50 мм, а товщиною 12 мм, виготовлений із загартованої сталі 45 

(HRC 45-48). 

За експериментальними даними побудовано графічні залежності зміни 

мікротвердості по товщині покриття, які наведено нарис. 1. 

Результатитриботехнічних випробувань представлені в табл. 1. 

По мірі віддалення від поверхні покриття твердість зменшується, що 

може бути пояснено процесами розчинення тугоплавкої складової, зменшенням 

її вмісту та зменшенням міцності каркасу між карбідними частинками. 

Оскільки при електронно-променевому нагріві поверхневі шари нагріваються  

на більш високу температуру і перепад температури по висоті може сягати 400 
о
С/мм. 
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Рисунок 1 – Зміна мікротвердості по товщині покриття: 1 – на основі 

чистого (не плакованого реліту); 2 – на основі плакованого реліту. 



80 

 

 

 

 Як видно з рис 1 інтегральна мікротвердість для покриття на основі 

плакованого порошку реліту вище за не плакований. На нашу думку це 

пояснюється більш інтенсивним розчиненням цих частинок в матричній фазі на 

основі заліза та нікелю. 

 

Таблиця 1 – Результати триботехнічних випробувань 

 

Покриття на основі 

не плакованого реліту 

Покриття на основі  

плакованого реліту 

№ 

експерименту 
1 2 3 4 5 

Навантаження 

Р, кг 
12 20 12 16 20 

Втрата маси, 

г 
0,0046 0,0051 0,0018 0,0026 0,0033 

 

 За отриманими даними можна зробити висновок що покриття на основі 

не плакованого порошку реліту має більшу втрату маси івідповідно меншу 

зносостійкістьв порівнянні з покриттям на основі плакованого порошку реліту, 

що є результатом розчинення складного карбіду в нікелевій матриці та 

зменшенням твердості покриття. 

 Висновок 

Запропоновано нову технологію отримання зносостійких покриттів, яка 

полягає в електронно-променевому напіканніпопередньо плакованого міддю 

порошку реліту, що забезпечує зменшення його розчиненню в металевій 

матриці і підвищення триботехнічних властивостей сформованих покриттів. 
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Вступ. Тепер є актуальним збільшення працездатності  деталей машин та 

механізмів, особливо тих, які працюють в умовах зносу тертям, дії абразивних 

середовищ та інших факторів. Це деталі гірничодобувної, будівельної, 

машинобудівної, нафтодобувної та іншої техніки [1,2]. Одним з методів 

збільшення працездатності  може бути нанесення багатофункціональних 

товстошарових покриттів. Такі покриття можуть створюватись наплавленням 

композиційних покриттів, які складаються з гранул твердих тугоплавких 

сполук (ТТС) та металевої зв‘язки [2,3]. Але такі покриття не завжди гомогенні 

та часто потребують значної механічної обробки. Виникає проблема при 

нанесенні таких покриттів на внутрішніх і зовнішніх поверхнях обертання. У 

цьому відношенні перспективними методами отримання товстошарових 

покриттів на деталях обертання є відцентрове просочення гранул з твердих 

тугоплавких сполук більш легкоплавкими металами та сплавами [3,5], перш за 

все самофлюсівними [6]. Тому досить актуальним є розробка теоретичних та 

технологічних основ отримання товстошарових покриттів на деталях 

обертання, які використовують в металургійній промисловості як направляючі 

ролики при прокатці, ущільнювачі бурових пристроїв та інших.  

        Перевірка і виготовлення експериментальних виробів з композиційних 

матеріалів отриманих методом відцентрового литва трудомісткий і 

довготривалий процес. При цьому не вдається зрозуміти механізми формування 

дефектних зон, правильно представити реальний хід процесів формування 

властивостей покриттів. Ця проблема може бути вирішена при використанні 

методів моделювання процесів. 

Мета роботи. Приймаючи до уваги викладене вище, в роботі була 

поставлена мета провести модельні дослідження процесу отримання 

товстошарових покриттів на деталях обертання з горизонтально розміщеною 

віссю обертання. Передбачалось дослідити вплив складу вихідного матеріалу та 

частоти обертання на формування властивостей покриттів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для вирішення поставленої 

мети була побудована силова модель відцентрового просочення гранул згідно 

принципової схеми отримання товстошарових покриттів показаної на             

рисунку 1. 

        Відцентрова сила, яка діє на частинку при частоті обертання форми п [7,8], 

дорівнює: 

mailto:astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua
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Fц = mrω
2
, 

 

де m – маса рідини, кг; r – радіус тіла обертання, м; ω – кутова швидкість 

форми, хв
-1

(ω = πп/30). 

 

При розрахунку силової взаємодії допускаються спрощення: 

1) рух рідини (розплаву) стаціонарний у ламінарному режимі;  

2) рідина однорідна і її можна розглядати як нестислива (ρ = const); 

3) частинки гранул мають сферичну форму. 

За другим законом Ньютона, при русі тіла в 

рідині на нього діють сили тяжіння, відцентрова 

сила, архімедового сила і сила опору (сила тертя 

частинки з рідиною). 

 

 Fтяж + Fцентр + Fар + Fсопр = 0,               (1) 

 

        Відповідно до закону Стокса опір середовища 

обумовлено практично тільки силами тертя, сила 

опору в цьому випадку пропорційно коефіцієнту 

динамічної в'язкості η, швидкості v руху тіла 

відносно рідини і характерному розміру тіла l: 

 

f ~ ηlv. 

 

         Коефіцієнт пропорційності залежить від 

форми тіла. Для кулі, якщо в якості l взяти радіус кулі R, коефіцієнт 

пропорційності дорівнює 6π. Отже, сила опору руху кульки в рідинах при 

невеликих швидкостях відповідно до закону Стокса [7, 8,9]: 

 

f = 6πηRv,                                                       (2) 

 

На частинку також діє сила Архімеда:                 

 

Fар=
3

4
R

3
gρж, 

 

Рідину, в якій знаходиться велика кількість дрібних твердих частинок 

(суспензія), можна розглядати як однорідне середовище, яка буде мати 

ефективну в'язкістю η, відмінної від в'язкості η0 основної рідини. Ця в‘язкість 

для випадку частинок кулястої форми може бути розрахована за формулою 

[10]: 

 
1 – форма; 2 – гранули;  

3 – розплав; 4 – основа (деталь) 

Рисунок 1– Схема отримання 

товстошарових покриттів 

методом відцентрового 

просочення 
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2

5
1(0 , n

R

3

4 3

,                              (3) 

де n
R

3

4 3

; 

n – кількість частинок. 

 

        Виходячи зі схеми представленої на 

рисунку 3 та у відповідності до другого закону 

Ньютона можна записати нерівність, при 

виконанні якої гранули тугоплавкої складової 

будуть ущільнюватись і формувати покриття. 

ОХ: 
3

4
R

3
ρт rω

2
 > 

3

4
R

3
ρж(rω

2
-g) +            

                           + 6πηRv+
3

4
R

3
ρтg,                   (4) 

 Виконання нерівності 4 є необхідною 

умовою для руху гранули в напрямку до зовнішньої частини форми. І якщо 

врахувати, що частинка почне рух при як завгодно малій швидкості v, і 

граничних умовах rω
2
> g, і якщо в нерівності 1 швидкість прирівняти 0, → f = 

6πηRv = 0 можна розрахувати максимальну силу, яка буде діяти на частинку в 

початковий момент часу при певній частоті обертання форми. 

Проаналізувавши рішення нерівності 4 можна сказати, що основний 

внесок у зміну сумарної сили вносить зміна відцентрової сили, і як результат 

маса гранул ТТC. 

Залежність максимальної сили від 

кутової швидкості, щільності та розміру 

гранул ми можемо спостерігати на рис. 4, 

розраховані виходячи з нерівності 4, за 

інших рівних умов. З рисунку 4 випливає 

тенденція збільшення сили ущільнення, із 

зростанням кутовий швидкості, щільності 

та розміру частинок. Крім того, при 

щільності ρж> ρт, результуюча сила 

змінює знак (змінюється напрямок дії 

сили). З чого також випливає, що при 

щільності частинки більше щільності 

рідини, частинка буде рухатися до 

зовнішньої частини форми, а при 

щільності менше щільності рідини частинки будуть випливати 

(виштовхуватися) до середини форми 

Як було відмічено вище, проведення експериментів по отриманню 

товстошарових покриттів з композиційних матеріалів методом відцентрового 

литва на реальних об‘єктах є матеріало–, енерго– та  трудоємним і 

довготривалим процесом, особливо при використанні в якості вихідних 

 
Рисунок 3 – Положення кульки 

при якому всі сили будуть 

направлені проти дії відцентрової 

сили 

 
1 – розмір фракції,  

2 – кутова швидкість,  

3 – щільність матеріалу гранул  

Рисунок 4 – Вплив різних факторів на силу 

ущільнення 
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матеріалів самофлюсівного сплаву та частинок твердих тугоплавких сполук. 

При цьому повністю не вдається з‘ясувати  механізми формування заданих 

властивостей виробів, правильно представити реальний хід процесів 

ущільнення матеріалу. Багато у чому вирішити ці задачі допомагає метод 

моделювання процесу відцентрового литва, який є оперативним і простим 

методом виявлення особливостей формування структури композиційного 

матеріалу підчас відцентрового литва, та запобігає утворенню браку та 

непотрібних витрат матеріалів. 

Скориставшись теорією подібності [11] для моделювання процесу було 

підібрано необхідні матеріали. Подібність між двома явищами 

дотримуватиметься при забезпеченні геометричної, кінематичної та динамічної 

подібності. В нашій роботі в якості модельних матеріалів ми використовували 

епоксидний клей – «розплав» з динамічною в‘язкістю 1,04 при температурі 

70˚C, а в якості твердих частинок карбіду вольфраму використовуємо порошок 

кремнію.  

Відомо, що бімодальні та три модальні комбінації частинок можуть 

упаковуватись до більш високої щільності ніж монорозмірні частинки. При 

цьому визначальним фактором у пакуванні є відношення розмірів частинок. 

Малі частинки вибирають так, щоб вони розміщувались в міжвузлях, утворених 

великими частинками, без тиску на великі частинки. Для пакування абсолютні 

розміри частинок є відносно не важливими, проте відношення розмірів є дуже 

важливими. Для мультимодальних сумішей та безперервного розподілу 

частинок порошків за розміром загальна тенденція до підвищення відносної 

густини пор зберігається, якщо розміри частинок розрізняються принаймні у 7 

разів. 

Загальний вигляд отриманих зразків показаний на рисунку 5. Хоча, як 

відомо з літературних джерел, для тримодальної суміші повинно було 

спостерігатися найбільш щільне пакування частинок. Як видно з гістограми 

щільності на рисунку 6 ми отримали найбільшу щільність для бімодальної 

суміші, що пов‘язано з дією відцентрових сил при, якій формується каркас з 

великих частинок, а пори між ними закупорюються середніми і дрібними 

частинками, що підтверджується мікроструктурами на рисунку 7. 
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Рисунок 5 – Загальний вигляд зразків 

отримних відцентровим ущільненням 

1 – одномодальна; 2 – двомодальна; 

3 – тримодальна 

Рисунок 6 – Гістограма щільності зразків в 

залежності від фракційного складу 

 

        Це можна пояснити тим, що на відміну від теоретично максимально 

можливого пакування порошків розробленого для сферичних частинок, а у 

випадку частинок неправильної форми можуть утворюватись пори менших 

розмірів, ніж величина середньої фракції порошку і таким чином відбувається 

закриття пор. 

 

 

   
одномаодальна суміш бімодальної суміш тримодальна суміш 

 
Рисунок 7 – Мікроструктура модельних сумішей (x10) 

 

 

Висновки 

 

Проведені вивчення процесу отримання товстошарових покриттів на 

деталях з горизонтальною віссю обертання. Показано, що основними діючими 

параметрами, які впливають на силу ущільнення (відцентрових сил) гранул у 

композиційному покритті є частота обертання форми та маса гранули,  

збільшення яких сприяє збільшенню щільності покриттів.  

Встановлено вплив на формування структури та щільності покриттів 

гранулометричного складу гранул з ТТС. Використання для створення 
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покриттів бімодальних за розміром гранул сприяє отриманню покриттів з більш 

високою щільністю їх укладання та рівномірним  розподілом в покритті.   
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ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ БОРИДНОГО ПОКРИТТЯ НА СТАЛЯХ ЗА 

МЕТОДИКОЮ ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯ. 

 

Писаренко В.М., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

 Борування є одним з ефективних методів поверхневого зміцнення металів 

та сплавів. Товщина боридного покриття є параметром, який багато в чому 

визначає експлуатаційні характеристики виробів, Методика прогнозування 

товщини боридного покриття на сталях [1] є ефективною альтернативою 

довгим багаторазовим експериментам, які до того ж вимагають суттєвих 

матеріальних та енергетичних витрат. 

 Сутність цієї методики полягає в аналітичному розрахунку такого 

параметру, як товщина боридного покриття в залежності від режиму борування 

та від вмісту вуглецю і карбідоутворюючих елементів                (Gr, W, Mo, Nв, 

Ti, V, Zr) в сталі з урахуванням запропонованих положень щодо спільного, але 

не чисто аддитивного характеру їх впливу на цей параметр. 

 У відповідності до цих положень треба знати які карбіди утворюються в 

конкретній сталі та яка частина з них розчиняється при температурі борування 

і, відповідно, яка частина карбідоутворюючих елементів переходить із 

зв‗язаного в карбіди стану до незв‗язного. Бо саме в такому незв‗язному стані 

легуючі елементи гальмують ріст боридних покриттів. Щодо гальмівної дії 

вуглецю, то в розрахунок приймається весь вуглець в сталі, незважаючи на 

зв‗язаний чи незв‗язаний його стан. І, нарешті, в положеннях констатується той 

факт, що всі незв‗язані карбідоутворюючі елементи відрізняються по ступеню 

гальмування росту дифузійного покриття. Це дозволяє з урахуванням цих 

ступенів шляхом співставлення коефіцієнтів при факторі Х3- концентрації 

легуючого елементу в сплаві [1] звести все різномаїття карбідоутворюючих 



87 

 

 

 

елементів до якогось одного елементу, що діє еквівалентно їх сумарній 

концентрації. 

 Для визначення ефективності запропонованої методики були аналітично 

розраховані товщини боридних покриттів на деяких легованих сталях і зроблені 

порівняння з покриттями, отриманими експериментально на тих же сталях при 

боруванні в технічному карбіді бору. 

 Приклади такого розрахунку і порівняння наведені нижче. 

 Візьмемо сталь ШХ-15 з 0,95…1,05% вуглецю і 1,3…1,65% хрому. 

Карбідною фазою в сталі ШХ-15 є цементит, частково легований хромом. По 

літературним даним  [2], легований цементит утворюється при введені хрому в 

кількості більше ніж 1%. Тобто, можна вважати, що приблизно 1% хрому 

залишається в незв‗язаному стані, а надлишок іде на легування цементиту. 

Якщо врахувати, що легований цементит розчиняється при температурах 

1050º…1200ºС [2], а борування сталі іде при більш низьких температурах - 

950º…1000ºС, то, відповідно до наших положень, на зменшення товщини 

боридного покриття впливають весь вуглець (1%) і 1% хрому, що розчиняється 

в аустеніті. 

 Товщина боридного покриття розраховується наступним чином: 

  

У розр. =У (0) – [ у (0) - у (1%С)] - [у (0) - у (1%Сr)]= 

  =у (1%С) - [у (0) - у (1% Сr)]       (1) 

 

де у (0) - товщина боридного покриття, що розрахована по формулі (2) [1] для 

технічного заліза (~0%С) при обраних режимах борування;  

у (1%С) – товщина боридного покриття, що розрахована по формулі (2) [1]     

для сплаву заліза з 1% вуглецю при обраних режимах борування;  

у (1% Сr) - товщина боридного покриття, що розрахована по формулі (3) [1] для 

сплаву заліза з 1% хрому  при тих же режимах борування. 

Товщина боридного покриття, отриманого експериментально на сталі 

ШХ-15 при 1000ºС і витримці 4 години, виявилась рівною 145мкм, а по 

розрахунку за формулою (1) для того ж режиму борування -150мкм. 

 Інший приклад.  Сталь 3Х2В8 містить в своєму складі в середньому 

0,35% вуглецю, 2,5% хрому та 8,25% вольфраму. 

 В сталях із вмістом вольфраму більше 1% утворюється складний карбід 

вольфраму типу Ме6С, що має широку область гомогенності. В такому карбіді 

знаходиться весь вольфрам і біля 0,5% Сr, що частково заміщує атоми 

вольфраму. Частина хрому зв‗язана в карбід типу Ме23С6. 

 При температурах вище 900º…950ºС (а це і є температурами борування) 

фазовий склад сталі 3Х2В8 – тільки аустеніт з розчиненими в ньому вуглецем і 

легуючими елементами та карбід Ме6С (карбід Ме23С6 розчиняється). Відомо 

також [2], що при 950ºС в сталі 3Х2В8Ф розчиняється біля 25…28% 

надлишкових карбідів, що були у відпаленій сталі, а при 1000ºС-біля 33%. 

Якщо ці цифри приблизно справедливі і для сталі 3Х2В8, то в ній в незв‗язному 
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стані при  950ºС знаходиться 2,3% W і 2,14% Сr, а при  1000ºС-2,7% W і 2,16% 

Сr. 

 Виходячи із вищевикладених положень, замінимо хром на еквівалентну 

кількість вольфраму. Борування іде, наприклад, при 1000ºС. Співвідношення 

коефіцієнтів при факторі Х3 (вміст легуючого елементу в сплаві), що 

визначають ступінь гальмуючої дії хрому та вольфраму на ріст боридного 

покриття, беремо з рівнянь (3) і (4) [1]. Для хрому цей коефіцієнт дорівнює 43,5, 

а для вольфраму - 50,1. Тоді кількість вольфраму, що буде еквівалентною по 

ступеню гальмування 2,16% хрому, визначається із наступного співвідношення: 

 

х  = %88.1
1.50

%16.2*5.43
 

 

 Тобто 1,88% вольфраму діє як і 2,16% хрому. Тоді розрахунок товщини 

боридного покриття, отриманого при 1000ºС і витримці 4 години на сталі 

3Х2В8 будемо вести по формулі, подібній до формули (1) виходячи із вмісту 

вуглецю 0,35%, а вольфраму 2,7%+1,88%= 4,58%. В цьому випадку 

експеримент дає значення 120мкм і розрахунок дає таку ж цифру -120мкм. 

 Подібні експериментальні та розрахункові дані отримані також для 

сталей 5ХГМ, ХГ, ХВГ, 9ХС при температурах борування 950 ºС і 1000ºС та 

часу витримки 3,4 і 5 годин. Якщо обмежитись тільки прикладами товщини 

покриттів, отриманих при 1000ºС і 4 години витримки, та експериментальні і 

розрахункові товщини боридних шарів для сталі 5ХГМ дорівнюють 150мкм і 

166мкм відповідно, для сталі ХГ – 140мкм і 133мкм, для сталі ХВГ – 160мкм і 

151мкм, для сталі 9ХС -165мкм і 156мкм. В цілому расходження між 

розрахованими по методиці прогнозування товщини боридного покриття на 

сталях значеннями і експериментальними даними не перевищувало 7…10%, що 

може бути визнано досить задовільним. 

 Описаний підхід до аналізу спільного впливу легуючих елементів на 

зменшення товщини боридного покриття дозволив пояснити такий, на перший 

погляд, незрозумілий факт, як меншу товщину покриття на сталі ХГ у 

порівнянні із сталлю ХВГ. Хоча сталь ХВГ додатково легована вольфрамом  

(біля 1,4%), але вольфрам практично повністю зв‗язаний в карбід, що у 

відповідності до вищевикладених положень виводить його із сфери протидії 

дифузії бору. І тоді головну роль починає грати більш висока, ніж в сталі ХВГ, 

концентрація хрому і вуглецю в сталі ХГ. 

 Треба відмітити, що запропонована методика прогнозування погано 

спрацьовує при визначенні товщини покриття, що отримуємо на сталях з 

високим ступенем карбідної неоднорідності (наприклад, на сталях типу Х12, 

Х12М, Х12Ф1). Неефективність застосування методики до таких сталей 

підкреслює деяку некоректність положення про те, що гальмівна дія карбідів на 

ріст боридного покриття прирівнюється аналогічній дії вуглецю, що входить в 

ці карбіди, так як би він був у незв‗язаному стані. Це означає, що необхідно 
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провести подальші дослідження по вивченню впливу карбідів (їх складу, 

кількості, ступеня коагуляції) на зменшення швидкості дифузії бора в сталях. 

 Можна зробити висновок, що не дивлячись на деякі спрощення  в підході 

до вирішення поставленої задачі та обмеженість літературних даних по 

розчинності різних карбідів при різних температурах, описану методику можна 

вважати достатньо прийнятною і здатною в першому наближенні вирішувати 

таку важливу і перспективну задачу, як прогнозування товщини боридних 

покриттів на сталях, борованих в технічному карбіді бору.  

 

                                  Література: 

1. Писаренко В.М. Методика прогнозування товщини боридного покриття 

на сталях.// 3б. «Матеріали для роботи в екстремальних умовах». – Київ, 

НТУУ «КПІ», - 2008 –с. 105-107. 

2. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1968.-568с. 

 

 

УДК 621.785.669.14.018.8 

 

ФАЗОВИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАДИ, СТРУКТУРА ОКИСЛЕНИХ 

ПОКРИТІВ ТИТАНОАЛІТОВАНОЇ СТАЛІ 12Х18Н10Т 

 

М.В. Аршук, аспірант 

В.Г. Хижняк, доктор технічних наук, професор 

Т.В. Лоскутова, к. т. н., доцент 

М.В. Карпець, , доктор фіз. – мат. наук, професор 

 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ 

Інженерно – фізичний факультет, каф. металознавства та термічної обробки, marina351@rambler.ru 

 

Вирішення багатьох задач сучасної техніки пов‘язано з використанням 

матеріалів з високими корозійною, зносо – та жаростійкістю. В створенні нових 

матеріалів з високим комплексом властивостей значну роль відіграють захисні 

покриття [1 – 2]. Слід зазначити, що в деяких випадках використання покриттів 

може бути єдиним можливим методом вирішення технічної задачі. 

Високі характеристики корозійної, жаро – та зносостійкості мають 

комплексні покриття на основі сполук титану та алюмінію [3 – 6]. Для 

довготривалого захисту від окислення важливим є збереження покриттям своїх 

властивостей. Присутність в таких покриттях бар‘єрних шарів, які значно 

уповільнюють при високих температурах небажаний перерозподіл елементів 

між поверхнею та основою, покращує їх робочі характеристики [2]. 

В роботі дифузійному титаноалітуванню піддавали сталь 12Х18Н10Т у 

вихідному стані та з попередньо нанесеним на поверхню методом фізичного 

осадження з газової фази шаром нітриду титану ТіN. Титаноалітування 

проводили порошковим способом за умов зниженого тиску [6]. Жаростійкість 
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досліджували на зразках, які витримували на повітрі при температурі 900 °С 

впродовж 100 годин. Фазовий та хімічний склади, мікротвердість, структуру 

окислених зразків досліджували методами сучасного матеріалознавства. 

Запропоновані в роботі покриття підвищують жаростійкість сталі 

12Х18Н10Т в 1,9 – 2,1 разів. Причому жаростійкість комплексних покриттів з 

шаром нітриду титану ТіN виявилася в 1,1 рази вищою ніж звичайних 

титаноалітованих. 

Відповідно до результатів мікрорентгеноспектрального аналізу, даних 

робіт [7, 8] максимальна концентрація нікелю встановлена для зовнішньої зони 

окалини 21,4 % по масі (рис. 1). Слід передбачити наявність в даній зоні 

оксидів за участю хрому, заліза та нікелю, або оксидів типу шпінелі (Ni, Cr)2O4 

та оксидів заліза при цьому концентрація заліза за товщиною окалини 

змінюється в незначній мірі і становить 22,2 – 29,5 % по масі. Максимальна 

концентрація хрому встановлена для зони окалини, яка примикає до основи і 

становить 36,7 – 34,8 % по масі. Окислення хрому супроводжується 

формуванням в основі ділянки товщиною 31,0 мкм з концентрацією останнього 

меншим чим в основі – 12,0 – 14,0 % по масі. 

Разом з тим нікель основи підтягується до зони окислення. Концентрація 

нікелю під шаром окалини становить 12,1 % по масі. 

Аналіз результатів рентгеноструктурних досліджень сталі 12Х18Н10Т з 

титаноалітованими покриттями до і після випробувань на жаростійкість 

показав, що при окисленні відбувається формування шару окалини, зони 

внутрішнього окислення, перерозподіл елементів та дисоціація фаз утворених 

після хіміко – термічної обробки та утворення нових. До фазового складу 

зовнішніх зон вихідних покриттів входять сполуки Fe2Ti, Fe2Ti4O. При 

випробуваннях за рахунок дифузійного перерозподілу елементів, та фазових 

перетворень утворилися окалина, зона внутрішнього окислення, тверді розчини 

на основі Feα, тощо 

Крім того, в зовнішній зоні окислених зразків були виявлені сполуки, 

відсутні в вихідних покриттях. Після 100 годин витримки при температурі 900 

°С в титаноалітованих покриттях на відстані 5,0 – 8,0 мкм від шару оксидів 

виявлено шар нітриду титану ТіN. В комплексних покриттях за участю нітриду 

титану ТіN на відстані 5,0 – 7,0 мкм від шару даної сполуки формується шар 

карбіду титану ТіС. 

Відмінність хімічних складів шару ТіN утвореного методом PVD від 

складу ТіN сформованого при окисленні зумовлено дифузійними процесами 

при випробуваннях. Сталь з шаром нітриду титану ТіN, нанесеним методом 

фізичного осадження з газової фази, титаноалітували, потім окислювали на 

повітрі. Аналіз результатів мікрорентгеноспектрального аналізу показав, що 

отриманий таким чином шар ТіN практично не містить кисню та алюмінію. 

Концентрація кисню в шарі ТіN, який був зформований при окисленні 

титаноалітованого покриття, досягає 6,8 – 8,1 % по масі, вуглецю – 11,0 – 13,0 

% по масі, алюмінію – 3,0 – 4,0 % по масі, що дозволяє визначити дану сполуку 

як (Ті, Al) (С, N, О). 
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Рисунок 1. Мікроструктури та розподіл елементів в зоні окислення сталі 12Х18Н10Т (а), титаноалітованої сталі (б), 

титаноалітованої сталі з попередньо нанесеним шаром нітриду титану TiN (в) окислення при 900 °С впродовж 100 годин. 



92 

 

 

 

Вміст титану в перехідній зоні в окисленому титаноалітованому покритті 

виявився значно більшим ніж в основі. Вірогідніше за все шар ТіN утворювався 

шляхом зустрічної дифузії титану основи та азоту повітря. 

Мікрорентгеноспектральним аналізом показано, що внутрішня зона 

окалини для обох типів покриттів збагачена алюмінієм, містить титан, хром і 

нікель. Відповідно до рентгеноструктурних досліджень виявлена зона 

відповідає фазі Al2O3. Основною складовою зовнішніх шарів окалини буде 

сполука TiO2 (рутил) з незначним вмістом заліза і практичною відсутністю 

хрому і нікелю. 

Концентрація нікелю в зоні внутрішнього окислення становила для 

титаноалітованого покриття 40,0 – 43,0 % по масі, а в покритті з нітридом 

титану з наступним титаноалітуванням 6,0 – 6,5 % по масі. Значно менша 

концентрація нікелю в комплексних покриттях зумовлена гальмуючою дією 

бар‘єрного шару ТіN. Слід зазначити, що вміст нікелю в зоні твердого розчину 

виявився меншим ніж в основі. В зонах покриття безпосередньо під шаром 

нітриду титану вміст нікелю підвищувався до концентрації 12,0 – 14,0 % по 

масі. 

На рис. 1 наведено мікроструктури окисленої на повітрі сталі 12Х18Н10Т 

титаноалітованої, титаноалітованої з шаром нітриду титану ТіN. 

Для структури покриттів після 100 годин окислення характерна 

присутність на зовнішній стороні зразка окалини. В багатьох випадках в цій 

зоні можна металографічно визначити три шари, які відповідно до результатів 

рентгеноструктурного аналізу можна віднести до певних оксидів: Al2O3, TiO2, 

Fe2O3, Fe3O4.В деяких випадках до зони окалини примикає шар Feγ світлого 

кольору товщиною 3,0 – 40,0 мкм з розвиненою границею з перехідною зоною 

на основі Feα. Відповідно до результатів мікрорентгеноспектрального аналізу 

цей шар містить 15,2 – 16,3 % по масі хрому і 12,1 – 13,2 % по масі нікелю та 

залізо. Алюміній, титан, які стабілізують Feα при температурі насичення в 

процесі окислення залишають цю зону і утворюють відповідну окалину.В 

покриттях з шаром нітриду титану ТіN утворена при окисленні зона на основі 

Feγ більш розвинена, ніж в титаноалітованих, що зумовлено,вірогідніше за все, 

умовами формування даної зони та концентрацією алюмінію. Слід зазначити, 

що перехідна зона в покриттях з нітридом титану ТіN після хіміко – термічної 

обробки практично відсутня. Утворення даної зони відбувається за рахунок 

дифузії алюмінію в основу крізь шар ТіN впродовж 100 годин при температурі 

900 ºС.Показано, що дифузійне титаноалітування, титаноалітування сталі з 

шаром нітриду титану ТіN сприяє підвищенню жаростійкості сталі 12Х18Н10Т 

в 1,9 – 2,1 разів. Встановлені зміни фазового та хімічного складів, структури 

поверхневих зон вихідної сталі та сталі з покриттями в процесі окислення при 

високих температурах. 
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УДК 539.374.539.4.015/016: 62.23 (045) 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ
 

 

Клімін В.В., зав.лаб., (5.015@mail.ru) 

Національний авіаційний університет, м.Київ 

 

Однією з актуальних задач сучасного машинобудування є збільшення 

терміну служби деталей машин і механізмів. Для цього широко застосовуються 

нові матеріали, а також різноманітні способи зміцнення та підвищення 

зносостійкості. Перспективним для створення зносостійких поверхневих шарів 

можна вважати метод об‘ємної гарячої пластичної деформації (ОГПД) з 

наступною ХТО. 

Актуальною науковою задачею є оптимізація та дослідження режимів 

проведення комбінованої механо-хіміко-термічної обробки (МХТО) 

конструкційних сталей з метою керування їх триботехнічними властивостями і 

відновлення працездатності зношених деталей. 

В роботі визначено загальну методику проведення досліджень, розглянуто 

етапи планування триботехнічних досліджень, розроблено технологічну базу 

процесу ОГПД, удосконалено методику триботехнічних досліджень за схемою 

«перехресних циліндрів», наведено методики ХТО та дослідження механічних 

властивостей, структурно-фазового й хімічного складу сталевих зразків. 

Показано, що при проведенні комплексних досліджень, задачу оптимізації 

технологічного процесу ОГПД розглянуто як багатопараметричну з 

врахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних факторів. 
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План експерименту було згенеровано на основі ЛПη - чисел. В якості матеріалу 

для досліджень використано сталь 18ХГТ. 

Термомеханічну обробку здійснювали на спеціальній установці, для цього 

у відновлюваній деталі 

виконується осьовий 

технологічний отвір 

розрахованого діаметра, через 

який згодом продавлюється 

дорн, здійснюючи при цьому 

пластичну радіальну роздачу 

попередньо нагрітої до 

температури кувального 

інтервалу відновлюваної 

деталі до заповнення робочого 

об‘єму матриці з 

гарантованим гарячим 

обтискуванням (рис.1). 

Газову цементацію 

зразків після ОГПД 

виконували в електропечі Ц–105А при температурі 930 ± 10°С. Час витримки 6 

– 7 годин. Глибина цементованого шару 0,7 – 1,3 мм. 

За основу лабораторних випробувань для перевірки ефективності 

запропонованої технології ОГПД був вибраний метод випробувань на 

зношування за схемою «перехресних циліндрів» (рис.2, 3) для чого 

запропоновано застосувати двофакторну залежність (контактний тиск, 

швидкість ковзання) інтенсивності зношування (І) у наступному вигляді:  

nm

w
W VSK
dS

Su
I )(

)(

, 

де σ – тиск в контакті; V – відносна швидкість ковзання; Kw, m, n – 

параметри зношування. 

    Триботехнічні дослідження 

проводилися на модернізованій 

машині тертя типу 2070 СМТ-1 

для випробування матеріалів на 

тертя та зношування. На відміну 

від базового варіанту, 

модернізована машина додатково 

містить у собі комп‘ютерну 

вимірювально-обчислювальну 

систему збору та обробки 

трибометричної інформації, а 

також вимірювач лінійного зносу 

механічних трибосистем та пристрій кріплення зразків для забезпечення 

   

а б в 

Рис. 1. Процес об‘ємної гарячої пластичної 

деформації 

а – деталь з виконаним технологічним ступінчастим 

отвором; б – пластичне роздавання дорном нагрітої 

деталі в матриці; в – деталь по закінченні ОГПД. 
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Рис. 2. Схема 

випробувань циліндрів з 

перехресними осями 

Рис. 3. Геометрична 

схема контакту кола 
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випробувань за «перехресною схемою». 

Для порівняння зносостійкості використовувався базовий зразок 

(поверхневе зміцнення ХТО) та модифікований зразок (індукційне нагрівання і 

ХТО). Під час випробувань через певний проміжок часу вимірювалися розміри 

осей еліптичної плями зношування 2a та 2b і розраховувався середній радіус 

площадки ā. Шлях тертя S розраховувався за формулою: 
dntS , 

де d – діаметр контртіла; n – кількість обертів за хвилину; t – час. 

На основі проведених експериментальних досліджень зносостійкості 

базових та модифікованих гарячим роздаванням зразків, отримані залежності 

для інтенсивності зношування при відповідних значеннях діючого робочого 

контактного тиску, які дозволяють кількісно порівняти зносостійкість 

трибоспряжень в різних умовах експлуатації.  

На основі отриманих результатів експериментальних досліджень 

проведено багатопараметричну оптимізацію технологічного процесу ОГПД за 

допомогою методу випадкового пошуку з використанням ЛПη-послідовностей 

та визначено узагальнений критерій оптимальності для об‘єкта оптимізації (16 

модифікацій). 

 
УДК 621.762:691:921 

 

ЗМІЦНЕННЯ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 
Мініцька Н.В., Соловей С.І. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Працездатність різального інструменту визначається складним 

комплексом процесів контактної взаємодії інструменту й оброблюваного 

матеріалу.  

Фактори, що впливають на умови контактної взаємодії визначаються не 

тільки режимами різання, властивостями інструментального й оброблюваного 

матеріалів, геометричними характеристиками інструменту, а і станом його 

робочих поверхонь, фізико-механічними властивостями поверхневого шару 

інструменту.  

У зв'язку з цим актуальною проблемою з погляду забезпечення 

підвищеної працездатності різального інструмента є раціональне використання 

різних методів зміцнення інструменту – нанесення спеціальних зносостійких і 

термобар'єрних покриттів, поверхневої обробки з використанням різних видів 

енергій для формування оптимального напружено-деформованого стану 

поверхневого шару і мікрогеометрії поверхні. Застосування таких способів 

зміцнення дозволяє формувати поверхню різального інструмента з необхідними 

кристалохімічними, фізико-механічними і теплофізичними властивостями, що 

забезпечує істотне покращення її властивостей.  
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Одним з перспективних методів фінішних поліруючо-зміцнюючих 

обробок інструменту є метод магнітно-абразивної обробки (МАО), 

реалізований в умовах великих робочих щілинах, коли забезпечується 

комплексний вплив на оброблювану поверхню і поверхневий шар деталей. 

Метою роботи було визначення умов МАО для відтворення переважного 

пластичного деформування і переважно мікрорізання поверхні різального 

інструменту.  

Розробка нових спеціальних порошкових матеріалів з різною формою 

частинок – округлих і оскольчастих, отриманих методом розпилення з 

розплавів [1], дослідження реологічних властивостей магнітно-абразивного 

інструменту (МАІ), сформованого з різних порошків і аналіз динаміки 

формування мікрорельєфу дозволили встановити, що одним з найважливіших 

параметрів, який визначає умови контакту частинок МАІ з поверхнею є їх 

форма.  

Застосування  для формування МАІ частинок з оскольчатою формою 

буде забезпечувати формування інструменту з підвищеними різальними 

властивостями. При цьому чим більше ступінь нерівновісності частинок, тим 

вище варто очікувати здатність МАІ до диспергування матеріалу за рахунок 

мікрорізання. Застосування ж округлих, рівновісних частинок повинне сприяти 

мікропластичному деформуванню поверхні і мікронерівностей.  

Для експериментального підтвердження зазначених припущень нами 

було з маси МАІ, сформованого з оскольчатого, нерівновісного порошку СП –

17 після обробки немагнітного матеріалу, шляхом магнітної сепарації виділена 

мікростружка. Елементів мікростружки після МАО з використанням МАІ, 

сформованого з порошку з округлою формою частинок не виявлено. 

Використання оскольчатого рівновісного порошку типу Феромап при МАО 

дозволило виділити як елементи мікростружки, так і лусочки матеріалу, що 

утворилися в результаті скобління.  

Виконані дослідження дозволили чітко ідентифікувати процеси 

мікрорізання і пластичного деформування мікронерівностей і поверхневого 

шару при МАО в умовах великих магнітних щілин і слабких магнітних полів.  

Показано, що процес МАО в зазначених умовах відбувається в режимі ударно-

фрикційної взаємодії МАІ і оброблюваної поверхні.  

При реалізації процесів переважного мікрорізання або мікропластичного 

деформування оброблюваних поверхонь суттєвим фактором є розмір, 

геометричні характеристики і форма частинок магнітно-абразивних 

порошкових матеріалів.  

Показано, що МАО свердел після їх переточування із застосуванням 

округлих рівновісних порошків забезпечує можливості зміцнення поверхневого 

шару, зниження шорсткості робочих поверхонь інструменту і підвищення їх 

стійкості більше ніж в 1,7 рази. 

Література 
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Введение 

Благодаря высоким литейным свойствам, коррозионной стойкости и 

высоким механическим характеристикам, литейные сплавы системы Al-Si с 

добавками Mg, Cu и Mn сейчас являются самыми распространенными 

материалами в литейных цехах. Из них производится более 90% всего 

алюминиевого литья. Это объясняется тем, что детали из этих сплавы могут быть 

получены практически всеми известными методами литья. 

Механические свойства самого популярного литейного алюминиевого 

сплава А356 (АК7) при литье в металлические формы после термической 

обработки по режиму Т6 (гомогенизация при 535 в течение 6-8 часов, закалка и 

последующее искусственное старение при 175 в течение 6-8 часов) достигают: 

временное сопротивление разрыву b =300 МПа и относительное удлинение  = 

6-7%. При получении деталей из А356 методами тиксо- или реолитья прочность 

сплава возрастает до 340 МПа, а  не изменяется [1]. Фазовый состав А356, 

который включает зерна -Al и нерегулярную эвтектику (Al)+(Si), в зависимости 

от технологии литья практически не изменяется. Изменение технологии литья 

оказывает влияние преимущественно на морфологию зерен твердого раствора, что 

вызывает повышение прочностных характеристик. По данным авторов [2], при 

приложении нагрузки к сплаву А356 до 25% от b  наблюдается деформирование 

железосодержащих фаз. Увеличение напряжения до 50% от b  приводит к 

растрескиванию эвтектического Si. После этого этапа только прочность -

твердого раствора определяет окончательное значение временного 

сопротивления. В упрочнении твердого раствора основную роль играют частицы 
'' , '  и 2Mg Si  фаз, формирующиеся при старении. На Рис. 1 а показаны частицы 
''-фазы в сплаве А356, образующиеся при искусственном старении. 

На основе системы Al-Cu созданы самые высокопрочные литейные сплавы 

(A201 и его менее удачный аналог АМ5,5Кд), b  которых доходит до 410 – 420 

МПа. Такой уровень свойств достигается только после термообработки по режиму 

2-х ступенчатого нагрева под закалку и искусственного старения. Весь цикл 

термообработки занимает более 30 часов. Нагрев под закалку приводит к тому, 

mailto:xxx@xxx.xx


98 

 

 

 

что литая двухфазная структура в виде матрицы -Al и первичной фазы CuAl2 

превращается в однофазную ( -Al). В макромасштабе структура сплавов Al-Cu 

сохраняется однофазной, при последующем искусственном или естественном 

старении. Прочность сплавов Al-Cu обеспечивается формированием при старении 

частиц '  2CuAl  или  фаз. На Рис. 1 б представлены частицы  фазы, 

сформировавшиеся в сплаве А201 легированном серебром. 

Представленные факты показывают, что основной потенциал 

дальнейшего повышения механических свойств литейных алюминиевых 

сплавов заложен в целенаправленном формировании набора упрочняющих 

частиц, которые могут выделяться не только при термообработке, но выпадать 

в литом состоянии. 
 

 

 
 

  

 
 

а.  б. 

Рис.1 Выделения ''  фазы в сплаве А356 (Al-Si-Mg) (a) и -фазы в сплаве 

А201 (Al-Cu) сформировавшиеся при распаде пересыщенного твердого 

раствора 
 

Одновременно с хорошо изученными сплавами, представленными выше, с 

1996 года в практику алюминиевого литья вошла новая серия сплавов. Она была 

разработана на основе системы Al-Mg-Si. Успеху сплавов этой группы 

способствовали высокие механические свойства ( b =300 МПа и  до 18%), 

которые достигаются уже в литом состоянии. Однако, несмотря на растущую 

популярность сплавов этой группы, исследования структуры и механизмов 

упрочнения представлены лишь отдельными публикациями [3, 4]. Поэтому целью 

данного исследования было углубление и расширение знаний о формировании 

структуры сплавов этой группы, особенно, о формировании частиц при распаде 

пересыщенного твердого раствора. 

Методика проведения исследований 

Объектами исследования были выбраны сплав AlMg5Si2Mn 

выплавленный в лабораторных условиях (заливка в металлическую форму) и 

образец промышленного сплава после литья под давлением, предоставленный 

компанией ―Aluminium Rheinfelden GmbH‖ в виде пластины толщиной 3 мм. 

Вырезанные образцы подвергались стандартной металлографической 

процедуре приготовления шлифов для исследования микроструктуры. Для 
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изучения сплавов на трансмиссионном микроскопе образцы готовили методом 

электролитического утонения. 

 

Результаты исследований 

Сравнение микроструктур сплава после литья в кокиль (скорость 

охлаждения 3-5 К с
-1
) и под давлением (скорость охлаждения до 70 К с

-1
) показало, 

что основное влияние увеличение скорости охлаждения оказывает на размер зерна 

твердого раствора, уменьшая его с 250 до 30 мкм. Одновременно наблюдается 

уменьшение длины ламелей 2Mg Si  и расстояния между ними. На Рис. 2 показан 

общий вид структуры сплава AlMg5Si2Mn после литья под давлением. 

Установлено, что зерна -Al (обозначены 1) неоднородны и содержат большое 

количество частиц. Их средний размер находится в пределах 30-50 нм и 

располагаются они только в поле твердого раствора. В области между ламелями 

2Mg Si  такие частицы отсутствуют (Рис. 2 б). 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

а.  б. 

Рис.2 Структура сплава AlMg5Si2Mn после литья под давлением (а) и частицы  в 

зерне -Al (б) (изображение в светлом поле) 
 

Следует заметить, что существование таких выделений было 

зафиксировано в работах [4, 5] для сплавов систем Al-Mg-Sc Al-Cu-Sc. Для 

литейных сплавов системы Al-Mg-Si образование таких выделений было сделано 

впервые (Рис. 3). Можно выделить три основные особенности этих частиц: (i) 

они формируются не в процессе охлаждения сплава в полости формы, а через 

некоторое время, являющееся фактически естественным старением; (ii) они 

распределены произвольно в твердом растворе, но во всех случаях связаны с 

формированием дислокаций (Рис. 3 б); (iii) при нагреве под закалку они 

исчезают и при искусственном старении в твердом растворе происходит 

формирование новых частиц, морфология которых отличается. 

По мнению авторов [6], которые наблюдали сходные частицы в литых 

сплавах Al+4.5%Cu+0.8Sc, механизм формирования таких выделений обычно 

рассматривается как декомпозиция пересыщенного твердого раствора на -Al и 

3Al Sc  на перемещающихся границах зерна 
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а.  б. 

Рис.3 Частицы, обнаруженные в сплаве AlMg5Si2Mn после литья под давлением 

(а) (светлое поле) и их связь с дислокацией (б) (темное поле) 
 

. По мере движения границ зерен они оставляют за собой характерный 

винтовой и ступенчатый след из выделений. За счет их сравнительно большого 

размера и неравномерного распределения такие выделения практически не вносят 

вклад в упрочнение сплавов и также снижают степень пересыщенности твердого 

раствора. Именно поэтому образование таких выделений рассматривается как 

нежелательный процесс. 

Исследованиями авторов было установлено, что рассматриваемые 

выделения появляются в структуре твердого раствора через 3-4 дня после заливки 

образца, а не на стадии затвердевания или охлаждения в форме. Основным 

механизмом их формирования есть гетерогенное зарождение на дислокациях и 

последующий рост. Сравнение структур образцов отлитых в металлическую 

форму и под давлением показало, что в образцах, отлитых под давлением 

количество дислокаций значительно больше и, соответственно, их объемная доля 

больше. Измерения твердости образцов подвергнутых гомогенизации при 565°С в 

течение от 30 минут до 24 часов показало, что в первые два часа твердость 

снижается на 30-40 ед. по шкале Бринелля, и после этого остается неизменной. В 

структуре сплавов, кроме Al  и эвтектики 2(Al) (Mg Si) , никаких других 

выделений нет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

обнаруженные частицы играют роль в упрочнении сплава AlMg5Si2Mn и 

растворяются при термической обработке. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что литейные 

сплавы системы Al-Mg-Si в литом состоянии упрочняются за счет выделения из 

твердого раствора частиц, обогащенных Mg и Si. При этом их количество связано 

с плотностью дислокаций, которая выше в сплаве, отлитом под давлением, чем в 

случае кокильного литья. 
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Вступ 

В останні роки спостерігається підвищений інтерес до вторинних 

матеріалів, які утворюються при виробництві металопродукції та в суміжних 

галузях промисловості.  

Проблема раціонального використання вторинних матеріалів 

обумовлена, насамперед, підвищеними вимогами до зниження витрат на 

виробництво металопродукції, а також покращення екологічної ситуації. 

Залучення вторинних матеріалів до металообігу дає можливість підприємствам 

в деякій мірі вирішувати проблеми забезпечення сировиною, скоротити 

витрати на вилучення та переробку дефіцитних домішок, зменшити промислові 

викиди в атмосферу та гідросферу, а також прискорити рекультивацію 

порушених земель та повернення їх до сільського господарства. 

В останні роки велика увага приділяється технологіям утилізації різних 

оксидовміщуючих матеріалів (відвальних шлаків, відпрацьованих 

каталізаторів, дрібнодисперсних пилу, шламів, окалини та ін.). При цьому 

поряд з традиційними способами утилізації дрібнодисперсних оксидних 

матеріалів розробляють процеси, які ґрунтуються на технологічних принципах 

рідкофазного відновлення металів, які містяться у відходах. Одним з 

перспективних напрямків технології рідкофазного відновлення є спосіб 

прямого легування сплавів елементами з оксидних розплавів. Процес прямого 

легування можливо достатньо легко реалізувати в існуючих плавильних 

агрегатах (дугових, плазмових печах та ін.) [1, 2]. 
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Постановка задачі 

Дослідити процес прямого легування в плавильних агрегатах 

ванадійвміщуючими сплавами. 

Результати досліджень 

Дослідження показали необхідність використовувати           підготовлену 

шихту, що дозволяє стабілізувати тепло- та масообміні процеси в системі ―газ-

шлак-метал‖ та гнучко регулювати теплові та технологічні параметри процесу. 

Це дозволяє поєднати в одному плавильному агрегаті стадії нагрівання шихти, 

відновлення оксидів, плавлення металу та шлаку. Характерною рисою 

технології прямого легування сплавів є наявність у печі рідкого металу, на 

поверхню якого завантажуються з заданою швидкістю підготовлені шихтові 

матеріали [3]. 

Запропонована технологія отримання сплавів при прямому легуванні 

оксидами Сг,V, Мо. При розробці технології отримання легованої сталі з 

оксидних матеріалів особливу увагу приділяли питанням підготовки шихти та 

вибору режимів плавки, що визначають основні техніко-економічні показники 

роботи печей: енерговитрати, ступінь відновлення легуючих елементів, ступінь 

зношення футерівки печей, витрати електродів та інші. Розроблена технологія 

одержання сплавів з використанням вторинних ресурсів передбачає попередню 

підготовку вихідних матеріалів та подальше їх використання в якості шихти 

при прямому легуванні в дугових електропечах. 

При плавці сталі шихта складається з трьох компонентів: 

оксидовміщуючої складової, зв‘язуючого матеріалу та відновника металу, а 

флюс, за необхідністю, може бути введений безпосередньо в піч у процесі 

плавки. В якості флюсуючих добавок, необхідних для ошлакування золи 

вуглевміщуючих відновлювачів, кремнезему та глинозему, застосовуються 

вапняк або вапно. В якості зв‘язуючих добавок застосовуються мінеральні 

матеріали - бентонітові глини, гашене вапно, крейда та інші.  

При плавці ванадійвміщуючих матеріалів, відновлення ванадію, через 

його високу спорідненість до кисню, здійснюється методом дифузійного 

розкиснення шлаку молотим феросиліцієм у відновлювальний період плавки. 

Аналіз існуючих промислових технологій підготовки шихтових 

матеріалів  дозволив встановити, що в умовах малотонажного виробництва 

найбільш перспективними є методи безобпалювального огрудкування.  

Розроблена технологія дозволяє реалізувати пряме легування з метою 

одержання сплавів, легованих хромом та ванадієм.  

 Дослідження особливостей технології легування вуглецевої сталі 

ванадієм з розплаву ванадієвого концентрату проводили після реалізації схеми: 

введення суміші ванадієвого концентрату, вапна та відновлювача в розплав 

після повного розплавлення метало шихти.  

При проведенні плавок вихідною шихтою слугувала вуглецева сталь 

складу, %: 0,28 С; 0,32 Sі; 0,35 Мn; 0,16 Ni; 0,23 Сr та ванадієвий концентрат, 
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який містить , %: 18 - 22 V2О5; 14 - 18 SiO2; 8 - 11 МnО; 7 - 10 TiO2; 2 - 4 Сг2О3; 

1 - 4 СаО; 2 - 4 МgО; 1 - 3 Аl2О3; 35,5 Fе2О3. 

В якості відновлювача та флюсотвірної присадки застосовували 

феросиліцій марки ФС65 і вапно (СаО) відповідно. Ванадієвий концентрат 

вводили в ванну печі в суміші з феросиліцієм та мармуром з розрахунку
 

одержання у виплавленій сталі вмісту ванадію 0,40; 0,27 і 0,20 %. В усіх 

плавках проби відбирали пробницями спеціальної конструкції. 

Після повного розплавлення шихти та витримки рідкого металу в печі 

протягом 7 - 10 хв. за допомогою приладу УПИТ, в якому в якості 

термоелектричного датчика використовували вольфрам-ренієву термопару 

Вр20/5, вимірювали температуру металу і розливали його у графітові форми. 

Хімічний склад виплавленого металу визначали на растровому електронному 

мікроскопі КЕММА-102. 

 

В таблиці 1 приведено усереднений хімічний склад сталі, виплавленої за 

схемою додавання суміші ванадієвого концентрату, феросиліцію та мармуру 

Таблиця 1. Усереднений хімічний склад виплавленої сталі  

№ 

п/п 
Розрахунковий 

вміст ванадію, % 

Вміст елементів у виплавленій сталі, % 

Sі Мn V Сr 

1 0,20 0,31 0,10 0,14 0,16 

   2 0,27 0,35 0,20 0,16 0,11 

   3 0,40 0,49 0,15 0,37 0,13 

 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що вміст ванадію у виплавленій 

сталі змінюється в інтервалі 0,14 - 0,37 % в залежності від концентрату. 

Найбільша концентрація ванадію у виплавленій сталі спостерігається при 

введенні ванадієвого концентрату в кількості 6 кг на 1 т,  шо відповідає 

кінцевому вмісту ванадію в сталі 0,37 %. Зі зменшенням кількості введеного 

концентрату в ванну печі, вміст ванадію у виплавленій сталі знижується до 0,14 

%. Це свідчить про те, що зміна вмісту в шихті ванадієвого концентрату дає 

можливість виплавляти сталь з заданою концентрацією ванадію. В ході роботи 

визначено, що введення ванадієвого концентрату у кількості 1,5 – 2,5 % від 

маси металу забезпечує необхідну концентрацію ванадію у виплавленій сталі. 

 

Висновки   

В умовах малотонажного виробництва найбільш перспективним методом 

підготовки шихти є безобпалювальне огрудкування.    

Кількістю введеного концентрату можна змінювати вміст ванадію у 

виплавленій сталі в широких межах від 0,14 до 0,37 %.                                  



104 

 

 

 

 

Література 

1. Коростелев А.Б. Рециклинг, переработка металлов и чистые 

технологии. // Металлург. – 2007. – № 1. – С. 19 – 22. 

2. Руднев Б.П. Обзор мирового опыта переработки хвостов обогащения 

отвалов металлургического производства обогатительными методами. // 

Цветная металлургия. –  2009. – № 4, 5. – С. 39 – 41. 

3. Механизм восстановительной плавки // В.Н. Костяков, В.Л. Найдек, 

Н.И. Тарасович и др. //Процессы лиття. – 2005. – № 2. – С. 3 – 10. 

 

(стаття написана під керівництвом д.т.н., професора 

В.С.Богушевського,       НТУУ “КПІ”, інженерно-фізичний факультет і д.т.н., 

професора В.Н.Костякова, ФТІМС НАН України) 

 

 

УДК 621.746.6:542.65 

 

КРИСТАЦІЗАЦІЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ У ВИЛИВКАХ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ В УМОВАХ 

РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ТЕПЛОВІДБОРУ 

І.М. Стась, мол. наук. співроб. 
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, 
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Вибір раціонального режиму тепловідбору при кристалізації зливків та 

виливків відіграє важливу роль, оскільки теплові явища, що протікають під час 

кристалізації мають вирішальний вплив на формування структури, розвиток 

фізичної та хімічної неоднорідності у зливку та формування заданих 

властивостей металу в залежності від форми, маси, хімічного складу, а також 

призначення зливку. 

Виходячи з цього, досліджено процеси структуроутворення та 

формування властивостей вуглецевих сталей 20Л, 45Л, У7Л в залежності від 

температурно-часових умов охолодження розплаву під час кристалізації 

прямокутних виливків масою 25 кг та розмірами 115×130×200 мм, одержаних в 

умовах переважно одностороннього тепловідбору. В першому випадку 

односторонній тепловідбір від торця виливка здійснювався з допомогою 

мідного водоохолоджуваного кристалізатора (інтенсивне охолодження), в 

другому – за рахунок тепловідбірної здатності піщано-глинистої форми 

(звичайне охолодження). 

З використанням одержаних експериментальних даних визначено 

кінетичні параметри процесу тверднення, виходячи з умов інтенсивності 

тепловідбору і вмісту вуглецю у сталях для різних зон по перерізу виливків. 

Встановлено кількісний зв‘язок характеристик дендритної структури, 

формування певних структурних зон по перерізу виливків сталей з 

mailto:Ira_Stas@mail.ru
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температурно-часовими параметрами тепловідбору при кристалізації. 

Показано, що при використанні режимів інтенсивного тепловідбору в процесі 

кристалізації сталей відбувається закономірна зміна дисперсності, щільності, 

морфології дендритів та, відповідно, мікротвердості у відповідних структурних 

зонах виливків. Розширено і уточнено уявлення щодо формування литої 

структури за умов звичайного і інтенсивного тепловідбору, показано 

взаємозв‘язок умов тверднення зі структуроутворенням.  

При використанні одержаних даних проведено аналіз температурно-

часових параметрів, що супроводжують перехід металу з рідкого стану в 

твердий та встановлено їх вплив на протяжність структурних зон вуглецевих 

сталей, а також розроблено методику оцінки протяжності структурних зон при 

твердненні рідкого металу. 

Проведені дослідження та одержані експериментальні дані відкривають 

можливості цілеспрямованого керування процесами кристалізації і 

структуроутворення сталей, ефективного впливу на кінцеву структуру і 

властивості литих виробів, дозволяють реалізувати можливості прогнозування і 

досягнення заданого комплексу властивостей литих сталей. 

 

 

УДК 622.785:669.162.002.8 

 

ОТРИМАННЯ ВТОРИННИХ СПЛАВІВ ІЗ ЛЕГКОВАГОВОЇ ШИХТИ 

 

Ботвинко Д.В. аспірант, Шаповалов В.О.д.т.н., професор, Прилуцький М.І.*, 

доцент 

 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 

*Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

 
Для утилізації легковагових відходів(стружки) матерів, що працюють у 

екстремальних умовах, запропоновано використання новітньої технології попереднього 

компактування перед переплавленням.  Суть технології полягає в тому, що під впливом 

тиску та електричного струму шихта не тільки розігрівається, але й відбувається її 

часткове зварювання в точках дотику. Попереднє нагрівання шихти прямим пропусканням 

струму дозволяє частково розплавити шихту, знизити зусилля пресування більш ніж у 20 

разів і одержати зварно-пресове з’єднання. Технологія застосовується для виготовлення 

витратних електродів з металевих шихтових матеріалів для подальшого їхнього переплаву 

зі збереженням хімічного складу. 

Для утилизации легковесных отходов (стружки) материалов, работающих в 

экстремальных условиях, предложено использование новейшей технологии и 

предварительного компактирование перед переплавкой. Суть технологии заключается в 

том, что под воздействием давления и электрического тока шихта не только 

разогревается, но и происходит ее частичное сваривание в точках соприкосновения. 

Предварительный нагрев шихты прямым пропусканием тока позволяет частично 

расплавить шихту, снизить усилие прессования более чем в 20 раз и получить сварно-
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прессовое соединение. Технология применяется для изготовления расходуемых электродов из 

металлических шихтовых материалов для дальнейшего их переплава с сохранением 

химического состава. 

For disposal lightweight waste (swarf) mothers who work in extreme conditions, proposed 

to use the latest technology  prior compacting before melting. The essence of technology is that the 

pressure and current charge is not only heated, but it is a partial welding at the points of contact. 

Preheat charge direct passage of current can partially melt the charge, reduce the effort of pressing 

more than 20 times and get welded-forging connections. The technology used for the manufacture 

of consumable electrodes with metallic charge materials for further refining preserving chemical 

composition. 

Ключові слова: компактування, витратний електрод, пуансон, матриця, 

рециклінг. 

K e y w o r d s: compaction, consumable electrode, punch, matrix, recycling. 

 

При механічній обробці деталей коефіцієнт використання металу може 

складати 45-98%, у результаті утворюється велика кількість відходів у вигляді 

стружки. Сучасні методи утилізації стружки не дають можливості ефективно 

перероблювати усю гаму відходів. Особливо складно переробляти стружку 

високолегованих сплавів, які мають високий модуль пружності. У результаті 

цього деякі з них взагалі не можуть бути скомпактовані за допомогою 

широковідомих способів.   

Саме для таких металів була розроблена унікальна технологія отримання 

витратних електродів компактуванням шихти з використанням електричного 

нагріву. Суть її полягає в сполученні процесів електронагріву та пресування, 

що дозволяє отримати позитивний результат та знизити  зусилля пресування 

мінімум у 20 разів у порівнянні з традиційним процесом виготовлення 

витратного електрода. 

 Процес ведеться в напівбезперервному режимі: ущільнюється кожна 

порція, а нагрівання її ведуть у 2 етапи, на першому - до температури, при якій 

відбувається інтенсивна десорбції газових і рідкофазних забруднень, на 

другому - до температури, що відповідає діапазону температури гарячої 

деформації конкретної марки сплаву. Такий режим нагрівання в сполученні з 

ущільненням сприяє, по-перше, ефективному видаленню газових і 

рідкофазових забруднень із поверхні шихти, по-друге, прогріванню всієї маси 

шихти та істотному підвищенню пластичності кожного її елемента, а також 

виникненню рідкої фази в зонах їхніх контактів, що в остаточному підсумку 

приводить до утворення щільної рідко-твердої пластичної сполуки як усередині 

кожної порції, так і між ними. Запропонована технологічна схема була 

реалізована на спеціально для цього сконструйованій дослідній установці(рис. 

1.1). 
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Рисунок 1. 1 – камера пресування; 2 – пуансон; 3 – бункер; 4 – матриця; 5 

– джерело живлення; 6 – механізм витягування. 

На установці були відпрацьовані технологічні параметри компактування 

стружки зі сталі. Технологічна схема отримання скомпактованої заготовки 

включає ряд послідовних операцій: 

- завантаження порції некомпактної шихти в матрицю;  

- попереднє стискання  (ущільнення) і електронагрів усієї порції шихти до 

температур у межах (0,5-0,8)Тпл (у локальних точках температура перевищує 

температуру плавлення металу); 

- компактування та приварювання порції до спресованої маси або до 

інвентарної частини(затравки) майбутнього витратного електрода( на старті); 

- покрокове витягування піддона в залежності від довжини заготовки; 

- підйом пуансона. 

Після цього йде повторення операцій до отримання готового виробу 

(електрода) заданої довжини. У результаті ряду послідовних циклів отримуємо 

міцний електрод, у якому окремі елементи з‘єднуються між собою пресуванням 

після попереднього оплавлення в місцях їхнього контакту. Розроблена 

технологія може дозволити при низьких питомих зусиллях пресування 

отримати якісні довгомірні електроди зі щільністю 60-90 %  від теоретичної. 

Отримують електроди діаметром 100 мм і довжиною 900 мм. Для вивчення 

якості скомпонованих зразків на дослідній установці проводили пресування 
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марочних відходів стружки жароміцної сталі марки ЕП-609  з питомим 

електроопором 10,3∙10
-4  

Ом∙см. 

Перед пресуванням стружка подрібнювалась до фракції 5…15мм. 

Ширина наявної стружки складала 5…20мм. Пресування здійснювалося в 

прохідну матрицю діаметром 100мм. Вага однієї порції (засипки) – 800 г. Час 

нагрівання складав для сухої стружки 60 с та 45с. Сила струму відповідно 

4,6...4,7 кА та 5,8…6,0 кА. Температура при компактуванні була у межах 

1173…1673 К. Щільність отриманих після компактування зразків коливалась 

від 60 до 75% від теоретичної. 

Після компактування проводили переплав відпресованих зі стружки 

жароміцної сталі ЕП609-Ш електродів в печі ЕШП. В якості флюсу 

використовували шлак АНФ-6[3] (табл. 1). Процес проходив стабільно, майже 

аналогічно переплавленню литого монолітного електрода, а якість 

виплавленого металу відповідала вимогам ТУ14-1-2918 (табл. 2). У 

макроструктурі виплавленого зливка не виявлено тріщин, пор, нещільностей. 

Таблиця 1. Склад шлаку АНФ-6  

Хімічний елемент, % мас. 

CaF2,% Al2O3,% CaO,% SiO2,% MgO,% 

Осн. 25 7 2.4 ― 

 

Таблиця 2. Хімічний склад сталі ЕП609-Ш 

Спосіб 

переплаву 

Хімічний елемент, % мас. 

Fe Cr Ni Mo V Si C 

Електро-

шлаковий ‖–‖ 11,5 1,7 0,6 0,27 0,28 0,093 

ТУ14-1-2918 

‖–‖ 
10 –  

12 

1,4 -  

1,8 

0,35 - 

0,5 

0,05 - 

0,015 
<0,6 <0,9 

 

Дослідження, отриманих компактуванням під електричним струмом, 

електродів в умовах реальних процесів ЕШП показали, що вони повністю 

відповідають технологічним вимогам цих процесів, тобто витримують 

механічні, теплові та електричні навантаження і забезпечують їх стабільність. 

Таким чином, застосування запропонованої технології дозволить 

отримати переваги як економічного характеру, так і в плані підвищення безпеки 

виробництва. При цьому виключається використання потужного й дорогого 

пресового устаткування, а також ряд технологічних операцій, властивих 

традиційній схемі(зварювання, вакуумний відпуск і т.д.). В якості шихти можна 

використовувати губку, порошок, домішки кускових відходів або 100%  

відходів стружки. У випадку оснащення установки дозуючими пристроями 
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можливе приготування складнолегованих сплавів, а також різних біметалевих і 

композиційних сполук з відходів різних металів. 

 

Висновки: 

1.Запропоновано використання методу пресування під струмом 

легковагової шихти для отримання витратних електродів для переплавних 

процесів. 

2. Отримані якісні відпресовані зразки витратних довгомірних електродів 

(довжиною до 1000 мм і діаметром 100 мм) для відпрацювання технології 

утилізації легковагових відходів жароміцної сталі марки ЕП609-Ш та інші. 

3. Виплавлені експериментальні виливки вторинного сплаву марки  

ЕП609-Ш, які за своїм хімічним складом та механічними характеристиками 

відповідають вимогам ТУ14-1-2918. 
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Розглянуто історичний розвиток цирконієвої промисловості, теперішній 

стан та перспективи розвитку виробництва цирконієвої сировини в Україні. 

Рассмотрено историческое развитие циркониевой промышленности, 

нынешнее состояние и перспективы развития производства циркониевого 

сырья в Украине. 

This article contains history of development of zirconium industry, shows 

present state and prospects development production zirconium raw materials in 

Ukraine. 

 

Цирконій у сучасному економічному житті України набуває чи не 

найперших значень. По-перше, Україна по запасам цирконієвих пісків займає 
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одне з ведучих місць в світі і перше місце серед країн СНД. По-друге, в 

найближче століття атомна енергетика стане переважаючою галуззю 

енергетичного комплексу України, а необхідність в виробах вітчизняного 

виробництва із цирконієвих сплавів для АЕС значно зросте, саме тому цирконій 

в наш час є ―металом № 1 атомного сторіччя‖ та виготовляється до декількох 

тисяч тонн на рік.  

Цирконій володіє рядом унікальних властивостей – малий перетин 

захвату теплових нейтронів, висока температура плавлення, хороші корозійні 

властивості. Усе це зробило цирконій основою конструкційних матеріалів 

активної зони атомних реакторів. Саме це спровокувало необхідність розробки 

методів отримання цирконію «реакторної чистоти». Вироби з цирконію 

застосовуються у вигляді прутків, труб для каналів реакторів, листів та стрічок 

для дистанційних решіток та ін.. Крім цього цирконій та його сплави 

використовуються також у хімічному машинобудуванні, радіотехніці, 

світлотехніці, а також металургійному та ливарному виробництві. 

Україна має унікальні запаси цирконової сировини, посідаючи третє 

місце у світі. В Україні є виробничий і науковий потенціал, необхідний для 

вирішення проблеми забезпечення українських АЕС цирконієвими 

комплектувальними виробами для ТВЗ. Так, Вільногірський ГМК виробляє 30 

тис. т цирконового концентрату за рік і цілком може забезпечувати всі потреби 

атомної енергетики у цирконі, тобто Україна має своє надійне джерело 

цирконійвмісної сировини. Також  в Дніпродзержинську є державне науково-

виробниче підприємство «Цирконій», засноване 25 років тому. Його, без 

перебільшень, можна було б назвати унікальним. Адже мінерал циркон тут 

мали переробляти за принципово новими технологіями, отримуючи цирконій 

ядерного класу світового рівня. Сьогодні на планеті підприємств із повним 

циклом переробки таких мінералів (від руди до прокату) налічується всього 

п'ять — в Англії, Франції, Росії та два в США.  

У Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний 

інститут» (ННЦ ХФТІ) та інших наукових інститутах України впродовж 

тривалого часу проводяться матеріалознавчі й технологічні дослідження, 

спрямовані на обґрунтування створення виробництва з вітчизняної сировини 

цирконієвих сплавів і виробів на їх основі для ядерного палива, що 

використовують у реакторах ВВЕР. 

В Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій 

(ІФТТМТ) ННЦ ХФТІ спільно з ДНВП «Цирконій», Фізико-технологічним 

інститутом металів та сплавів НАН України та Державним підприємством 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологiчний інститут трубної 

промисловості ім. Я.Ю.Осади» вперше в Україні розроблено технологію 

одержання зливків сплаву Zr1%Nb і дослідно-промислової партії твельних труб 

із кальцієтермічного цирконію для реакторів ВВЕР. Труби відповідають усім 

технічним умовам України та Російської Федерації на труби-оболонки для 

твелів. 
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При створенні виробництва ядерно чистого цирконію головним 

є наявність ефективної й екологічно безпечної технології переробки циркону 

з повним вилученням усіх цінних компонентів, що дозволяє одержувати 

конкурентну високоякісну продукцію, прокат цирконію. 

Зазирнувши до історії розвитку виробництва цирконієвої сировини можна 

прослідкувати за поетапним розвитком галузі: так, наприклад, 1964 року 

в Удмуртії було створено виробництво цирконію за спрощеною технологією 

перекристалізацією складних фторидів цирконію і гафнію та їхній електроліз 

з одержанням металевого порошку. 1968 року було прийнято рішення про 

створення другої промислової бази в Україні, у Дніпродзержинську, 

з виробництва цирконію на основі принципово нової безвідхідної хімічної 

технології, на базі сучасних високоефективних гідрометалургійних 

і металургійних процесів й устаткування. 1978 року експериментальне 

виробництво цирконію було створено і почало працювати в єдиному 

технологічному циклі з цирконієвим заводом в Удмуртії. За цей час були 

відпрацьовані основні технічні рішення і підтверджено правильність вибору 

технологічного устаткування. 1985 року було виготовлено за штатної технології 

перші тепловидільні збирання з українського цирконію, що протягом 1986—

1989 років успішно пройшли дослідно-промислові випробування на 5-му блоці 

Нововоронізької АЕС, Ленінградської АЕС, що дозволило отримати рішення 

Держатомнагляду на промислове виробництво сплаву цирконію з 2,5% ніобію. 

Чорнобильська аварія та подальші події не дозволяли цього зробити, мало того, 

вони зупинили розвиток цирконієвого виробництва в Україні, затримали його 

перехід з експериментального на промислове, 1997 року порушувалося питання 

про його закриття. 

Цирконій — елемент унікальний: маючи дуже низьке січення захоплення 

нейтронів, він фактично не заважає урану ділитися, тобто не знищує теплові 

нейтрони. Отож, в наслідок ланцюгової реакції, непродуктивні втрати 

електричної енергії серйозно мінімізуються. До того ж цирконій є єдиним 

металом у природі, який дозволяє витримувати нейтронні та гамма-

випромінення в касеті. 

Одним із недоліків російської технології отримання цирконію є вміст 

в ньому домішки гафнію. Основною перевагою української технології 

є зниження вмісту гафнію до 0,002-0,005% маси, тобто в 10 разів, що дозволяє, 

як показують розрахунки вчених і фахівців, підвищити вигоряння урану до 4%. 

Це означає суттєву економію палива за тих же техніко-економічних показників 

виробництва електроенергії на АЕС.  

Гафній раніше виробляли усього дві ядерні держави світу — США 

та Франція. Україна стала третьою країною, що викликає законну гордість 

технологів і вчених, які домоглися цього. 

Маючи різноманітні інтереси в цирконієвому виробництві, все ж Україна 

та Росія приречені експлуатувати ядерне паливо ще десятки років, а це створює 

об‘єктивні умови для рівноправної інтеграції виробників трьох країн — Росії, 

України, а також Казахстану, де виробляються уранові таблетки палива.  
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Сьогодні практично вся цирконієва продукція може бути лише 

експортована, бо Україна не має її внутрішнього ринку збуту. Тому основою 

її виробництва на найближчі роки має стати власне споживання в ядерній 

енергетиці, із паралельним завоюванням експортних ринків збуту в Росії 

й у третіх країнах, насамперед Азії, разом із російським АТ «ТВЕЛ». 

1 листопада поточного року в Україні зареєстровано ЗАТ «Спільне 

українсько-казахсько-російське підприємство з виробництва ядерного палива». 

Підприємство здатне випускати: сплави цирконію з ніобієм ядерної чистоти; 

сплав цирконію з 2,5% ніобію для виробництва цирконієвого прокату 

на реактор ВВЕР-440; металевий гафній ядерної чистоти 99,9%; стабілізовані, 

технічні й особливо чисті оксиди цирконію; хімічні сполуки цирконію: хлорид, 

ацетат, нітрат, карбонат, сульфат, фторид; сплави цирконію з нікелем, міддю, 

залізом, алюмінієм, гафнієм. 
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Розглянуто властивості цирконію після повторного електронно-

променевого переплаву 

Рассмотренны свойства циркония после повторной электронно-лучевой 

плавки 

The properties of zirconium after the second electron-beam melting are 

described in this article 

 

При необхідності отримання високочистого цирконію з мінімальним 

вмістом домішок проводиться подвійний ЕПП, що дозволяє отримати метал 
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заданого складу. Результати ЕПП рафінування йодидного  і кальційтермічного 

цирконію наведені в табл.1.1. 

Таблиця 1.1 

Вміст домішок в йодидному і кальційтермічному цирконії 
Домішка Вміст домішок, мас.% 

Вихідний Після 1-го ЕПП Після 2-го ЕПП 

Йодидний цирконій 

Кисень 0,04 0,008 0,007 

Азот 0,006 0,004 0,0006 

Вуглець 0,035…0,04 0,025 0,011 

Водень 0,0045 0,002 0,0008 

Залізо 0,025 0,01 - 

Алюміній 0,004 0,003 - 

Мідь 0,0035 0,0006 - 

Нікель 0,0065 0,004 - 

Хром 0,005 0,002 - 

Титан 0,0023 0,0001 - 

Кремній 0,006 0,005 - 

Кальційтермічний цирконій 

Кисень 0,17…0,19 0,10…0,12 0,05…0,036 

Азот 0,007…0,008 0,007…0,008 0,007 

Вуглець 0,09…0,14 0,08…0,12 0,05 

Залізо 0,1 0,032 0,0012 

Алюміній 0,018 0,0008 0,0008 

Мідь 0,02 0,00054 0,00025 

Нікель 0,01 0,0061 0,0024 

Марганець 0,0013 0,0001 0,00009 

Хром 0,006 0,0025 0,00025 

Кальцій 0,01 0,0065 0,003 

Кремній 0,0035 0,0017 0,0017 

   

Вихідний йодидний цирконій мав мікротвердість 1200 МПа, яка після ЕПП 

знижувалась до 800 МПа. У випадку кальційтермічного цирконію твердість по 

Бринелю знижується з 2250 МПа до 1750 та до 1370 МПа у металі після 

першого і другого електронно-променевих переплавів відповідно. 

На рис.1.1 графічно наведено зміни, які відбуваються при первинному та 

вторинному ЕПП. 

 
Рисунок 1.1 Зміни твердості по Бринелю КТЦ (а) та зміни вмісту кисню в 

КТЦ і йодидному цирконії (б) в залежності від кількості переплавів 
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Найбільші негаразди викликає очищення від домішок – кисню, азоту і 

вуглецю. Іноземними фахівцями була запропонована технологія, яка дозволяє 

проводити очистку цирконію від кисню введенням розкиснюючого елементу – 

алюмінію. Термодинамічно реакція проходить в сторону розкиснення 

цирконію. Ця технологія була успішно випробувана в Україні та знайшла тут 

своє застосування. В Японії був запатентований аналогічний метод очищення, 

який дозволяє видалити кисень з металу шляхом введення домішки, що має 

більшу спорідненість до кисню. При цьому відбувається випаровування 

сполуки введеної домішки разом з киснем, що має більшу пружність пари ніж 

цирконій. 

ЕПП електролітичного цирконію з домішками алюмінію, проведений в 

лабораторних масштабах у вакуумі 1*10
-2

…3*10
-3

 Па, показав, що введення 

алюмінію в електролітичний порошковий цирконій з послідуючим ЕПП 

дозволяє знизити вміст кисню до 0,03…0,08 мас.%. Вміст алюмінію в зразках 

після переплаву складав менше 0,003 мас.%. 

Процес кальційтермічного відновлення цирконію дозволяє безпосередньо 

вводити алюміній у вихідну шихту. Отримані чорнові виливки переплавляли в 

ЕПП з метою очищення від домішок  кисню та інших включень. Добавка 

алюмінію у вихідний кальцій термічний цирконій на стадії відновлення знижує 

вміст кисню в зливку після ЕПП до 0,08…0,09 мас.%. Кількість алюмінію в 

тому ж зливку складає 3,5…0,8*10
-3

 мас.% і не перевищує його вміст у 

цирконії, отриманому без добавки алюмінію. Вміст інших металічних домішок 

задовольняє ТУ на КТЦ.  
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П.Д. Кудь, к.т.н., с.н.с. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Вступ 

Подальший прогрес у використанні енергоресурсів буде базуватись на 

використанні атомної та розвитку водневої енергетики з застосуванням 

екологічно чистого виду палива. На даному етапі розвитку техніки 

використання водню, як екологічно чистого виду палива, поки що не набуло 
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широкого застосування в промисловості, транспортних засобах та побуті, 

оскільки технології одержання молекулярного водню до теперішнього часу є 

досить затратними і на сучасному розвитку енергетики є неекономічними. 

Не менш важливою є проблема зберігання водневої енергії безпосередньо 

на транспортних засобах. При цьому необхідний компактний, легкий, 

малогабаритний і, головне, безпечний метод зберігання водню. В даний час 

існує п‘ять промислових методів зберігання водню. В Україні для зберігання 

водню у газоподібному стані (до 19,6 МПа) використовуються балони об‘ємом 

від 20 до 50 літрів із вуглецевих і легованих сталей. Резервуари спеціального 

призначення з робочим тиском до 61,7 МПа і об‘ємом до 80 літрів 

виготовляються із високолегованих марок сталей 30ХГСА, 20ХН4ФА і 

08Х18Н10Т, які володіють високим комплексом технологічних і механічних 

властивостей. Однак, цим матеріалам в процесі їх експлуатації притаманна 

«воднева деградація», розвиток якої визначається швидкістю обезвуглецювання 

контактного шару з воднем, а це, в свою чергу, призводить до зниження 

механічної міцності і щільності конструкції резервуарів зберігання водню. 

З метою усунення вищезгаданих недоліків резервуарів зберігання водню, 

підвищення надійності його транспортування та зменшення втрат водню у 

навколишнє середовище, цим ємностям необхідна спеціальна внутрішня 

оболонка, яка б захищала стальну стінку від взаємодії з воднем при високому 

тиску [1]. Можливий також другий напрямок, що полягає у створенні 

комбінованих балонів, де внутрішня стінка виконана з корозійностійкого 

алюмінієвого сплаву, а зовнішня - з високоміцного алюмінієвого сплаву або 

композиційного полімерного матеріалу. Це дасть можливість підвищити термін 

експлуатації ємностей і усунути втрату водню у навколишнє середовище. 

 

Постановка завдання 

В статті ставилось завдання показати, що використання 

корозійностійкого сплаву типу АК9 в якості захисної бар‘єрної оболонки при 

виготовленні біметалевих балонів та поєднання корозійностійкого сплаву типу 

АК9 (для внутрішньої стінки) і високоміцного сплаву типу АК8М3 (для 

зовнішньої силової стінки) при виготовленні комбінованих балонів дозволить 

створити ємності для зберігання водню принципово нової конструкції. 

 

Методика проведення експерименту 

Сплави типу АК9 і АК8М3 виплавлялись в печі опору СШОЛ-1,6/12-М3 з 

використанням як первинних, так і вторинних шихтових матеріалів. 

Приготовлені в печі опору розплави при температурі 1013±10К піддавались 

спочатку водневій обробці а потім – позапічній комбінованим модифікатором 

відповідно розробленій технології, що приведена в роботі [2]. 

При створенні біметалевих балонів зберігання водню ємність перед 

нанесенням бар‘єрної оболонки на стальну стінку спочатку піддавалась 

поверхневій обробці з наступним алітуванням її внутрішньої поверхні 

спеціальним сплавом відповідно технології, що наведена у роботі [3]. 
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Нанесення захисної бар‘єрної оболонки на стальну стінку ємності відбувалось 

шляхом заповнення балону розплавом типу АК9, витримкою у розплаві 

протягом 5-7 хвилин з подальшим видаленням його із розплаву та 

установленням у спеціальному контейнері. Після установлення у контейнері 

ємність піддавалась круговому обертанню зі швидкістю 300-350 об/хв. 

протягом 10-12 секунд, потім кантувалась на 180
0
 і з її горловини розплав 

зливався у підведену знизу виливницю. 

При створенні комбінованих балонів зберігання водню методом лиття у 

кокіль створювалась пошарова заготовка типу «стакан». Така технологія 

забезпечила виготовлення однієї з половин ємності у вигляді деталі типу 

«стакан», де зовнішня силова оболонка товщиною 8 мм виконана зі сплаву типу 

АК8М3, а внутрішня захисна бар‘єрна оболонка товщиною 3 мм – зі сплаву 

типу АК9. 

Визначення хімічного складу сплавів проводилось з допомогою системи 

якісного емісійного спектрального аналізу МФС-8 відповідно ГОСТ 7727-81. 

Механічні випробування стандартних зразків з цих сплавів та зварних з‘єднань 

проводились на розривній машині типу FP 100/1. 

Дослідження корозійної стійкості сплавів типу АК8М3 і АК9 в 

залежності від способів їх обробки здійснювали відповідно до прискореної 

стандартної методики ГОСТ 9.021-74 у помірно кислому розчині 3 % NaCl +  

1 % HCl протягом 24 годин при температурі 298 К. Вивчення структури сплавів 

проводилось з використанням оптичних мікроскопів МИМ-8 і Неофот-21. 

Технологічність сплавів типу АК8М3 і АК9 щодо зварювання 

досліджувалась при п‘ятикратному збільшенні на зразках для механічних 

випробувань після їх руйнування і наступного з‘єднання половин з допомогою 

аргонно-дугового зварювання. 

 

Результати досліджень 

Спектральний аналіз сплавів типу АК8М3 і АК9 характеризувався 

наступним хімічним складом, який приведений у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Хімічний склад сплавів типу АК9 і АК8М3, що пропонуються в 

якості конструкційних матеріалів для ємностей зберігання водню 

Марки 

сплавів 

Хімічний склад сплавів, % 

Основні компоненти Домішки, не більше 

Si Cu Mg Mn Ti Be Zr Al Fe Cu Zn інші 
Сума 

домішок 

типу 

АК9 
8,0 - 1,4 0,25 0,12 0,125 0,09 ост. 0,7 ≤1,0 0,3 0,25 2,25 

типу 

АК8М3 
8,1 3,5 1,5 0,2 0,15 0,15 0,11 ост. 0,6 - 0,5 0,25 1,35 

  

Наявність берилію та підвищений вміст магнію в цих сплавах, з 

урахуванням результатів досліджень [2], будуть значно підвищувати їх 
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корозійну стійкість у помірно кислому середовищі. Використання комплексної 

обробки розплаву, яка включає водневу та позапічну обробку рідкого металу 

комбінованим модифікатором, пластичної деформації 5 %, штучного 

ступінчатого старіння та полірування поверхні будуть сприяти подальшому 

росту корозійної стійкості цих сплавів [2,3]. Втрата маси дослідними зразками 

сплаву типу АК9 сягає рівня 1,65 г/м
2
∙год, тоді як у сплаву типу АК8М3 вона 

складає 2,8 г/м
2
∙год., а тому сплав типу АК9 пропонується використовувати в 

якості захисної бар‘єрної оболонки, тоді як сплав типу АК8М3- в якості 

зовнішньої силової оболонки ємностей зберігання водню. 

Якість бар‘єрної оболонки зі сплаву типу АК9, отриманої згідно 

технології [3], на внутрішній поверхні стальної ємності досліджували на 

модель-балончику, що був виготовлений в масштабі 1:50 до реального 

резервуару. Поздовжній розріз модель-балончика показав, що на внутрішній 

поверхні ємності присутня суцільна бар‘єрна оболонка товщиною близько  

2 мм, хоча вона характеризувалась незначною нерівністю і визначеною 

шорсткістю поверхні, проте вона, завдяки своїй суцільності, виконувала свою 

функцію в повній мірі, усуваючи «водневу деградацію» аустенітної сталі.  

Сплав типуАК8М3, який по корозійній стійкості поступається сплаву 

типу АК9, використовується в якості зовнішньої силової оболонки при 

створенні комбінованих балонів зберігання водню, характеризується 

підвищеною міцністю (ζв=360 МПа) і технологічністю щодо зварювання. 

Технологічність щодо зварювання сплавів типу АК8М3 і АК9 

визначалась опором зварних швів утворенню кристалізаційних тріщин в 

процесі зварювання, їх міцністю і пластичністю (таблиця 2 ). Можна бачити, що 

міцність зварних з‘єднань дослідних зразків із сплавів типу АК8М3 і АК9, де в 

якості електроду використовувався дріт сплаву 1201, характеризується 

помітним зниженням, приблизно на 20-25 %, в порівнянні з вихідними 

сплавами. Причому у сплаву типу АК9 спостерігається більш суттєве зниження 

тимчасового опору розриву з наявністю кристалізаційних тріщин у половини 

дослідних зразків. Це вказує на те, що при зварюванні даного сплаву потрібно 

використовувати інший електрод, проводити попередню підготовку деталей, 

змінювати режим зварювання, або додатково заварювати дефектні місця, тоді 

як сплав типу АК8М3 можна досить успішно зварювати електродами сплаву 

1201 без додаткової підготовки. 

 

Таблиця 2. Властивості зварних з‘єднань сплавів типу АК9 і АК8М3 

 

Сплав 

Вид 

електроду 

для 

зварювання 

Стан 

базовогосп

лаву 

Тимчасов

ий опір 

розриву, 

ζв, МПа 

Відносне 

подовження, 

% 

Тріщиностійкість 

зварних з‘єднань 

Сплав типу 

АК8М3 
- Т5 352 4,8 - 

Сплав типу - Т5 305 1,6 - 
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АК9 

Зварний шов 

сплаву типу 

АК8М3 

дріт 

зв.1201 
Т5 287 5,5 

тріщини 

відсутні 

Зварний шов 

сплаву типу 

АК9 

дріт 

зв.1201 
Т5 230 2,3 

тріщини в 50 % 

зразків 

Зварний шов 

сплаву типу 

АК8М3 

із сплаву 

типу 

АК8М3 

відпал- 

573 К, 

витримка 

1 год. 

292 5,6 
тріщини 

відсутні 

Зварний шов 

сплаву типу 

АК9 

із сплаву 

типу АК9 

відпал- 

573 К, 

витримка 

1 год. 

241 1,95 
тріщини в 

20 % зразків 

 

Висновки 
Оптимізація хімічного складу сплавів типу АК8М3 і АК9, застосування 

комплексної обробки рідкого металу та ряду технологічних операцій сприяють 

підвищенню механічних і експлуатаційних характеристик цих сплавів. 

Сплав типу АК9, як більш корозійностійкий, пропонується 

використовувати в якості захисної бар‘єрної оболонки при виготовленні 

біметалевих балонів зберігання водню; а сплав типу АК8М3, як високоміцний і 

технологічний щодо зварювання, - в якості зовнішньої силової стінки при 

виготовленні комбінованих ємностей зберігання водню. 

Використання сплавів типу АК9 і АК8М3 в якості конструкційних 

матеріалів дозволить виготовляти ємності для зберігання водню принципово 

нової конструкції. 
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ВПЛИВ МІКРОЛЕГУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ НА МЕХАНІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ АМг6л 

 

Кулініч А.А., к.т.н., доцент, Горєлкін Д. М., інженер, Бабенко А. В., 

студентка   

Національний технічний університет України ―КПІ‖, м. Київ 

 

Встановлено вплив титану і цирконію на розмір зерна і механічні 

властивості сплаву АМг6л після лиття в кокіль. 

Ключові слова: мікролегування, механічні властивості, структура, 

оптимізація. 

Ливарні сплави системи Al – Mg характеризуються високим рівнем 

корозійної стійкості, пластичності, в‘язкості, зварюваності. Дані сплави 

використовуються в суднобудуванні та інших галузях для отримання деталей 

які працюють у вологій атмосфері, у прісній і морській воді.  

 Типовий сплав даної системи – АМг6л відноситься до сплавів з середнім 

вмістом магнію, його використовують як після лиття, так і після термічної 

обробки. До складу цього сплаву вводять титан (0,05 – 0,15 %) і цирконій (0,05 

– 0,2 %) для підвищення комплексу механічних і технологічних властивостей. 

Але оптимальне співвідношення цих компонентів при різних технологіях 

виготовлення сплаву АМг6л може бути різним.  

 Мета даної роботи – встановити сумісний вплив мікролегуючих добавок - 

титану і цирконію, вмістом до 0,3 % кожного, на формування фазово-

структурного складу та рівень механічних властивостей сплаву АМг6л після 

лиття в кокіль. 

 Сумісний вплив титану і цирконію на механічні властивості сплаву 

АМг6л після лиття в кокіль наведено у табл. 1. З наведених в даній таблиці 

даних можна зробити наступні висновки: 

1. при вмісті титану і цирконію від 0,05 до 0,15 % зростають як 

характеристики міцності так і пластичності. Також зменшується розмір зерна 

сплаву. Більш сильним модифікатором в даному сплаві є титан. 

Таблиця 1 –  Вплив титану і цирконію на механічні властивості і розмір 

зерна сплаву АМг6л 

Но

мер 

спл

аву 

Вміст добавки, % Механічні властивості Розмір 

зерна, мкм Ti Zr в, 

МПа 

0,2, 

МПа 

, % 

1 0,05 0,05 235 127 8 175 

2 0,08 0,05 244 131 9,5 160 

3 0,1 0,05 252 136 11,5 147 

4 0,13 0,05 266 140 12 133 
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5 0,15 0,05 283 145 12,5 124 

6 0,17 0,05 283 145 12,5 122 

7 0,2 0,05 283 144 12 116 

8 0,23 0,05 283 143 11,5 109 

9 0,26 0,05 284 142 11,5 105 

10 0,3 0,05 285 141 11 102 

11 0,05 0,05 235 127 8 175 

12 0,05 0,07 241 130 8,5 164 

13 0,05 0,1 250 138 10 155 

14 0,05 0,12 263 142 11 148 

15 0,05 0,15 271 143 11,5 144 

16 0,05 0,2 280 147 12 139 

17 0,05 0,23 278 146 11,5 130 

18 0,05 0,3 275 144 10 122 

  

2. В концентраційному інтервалі добавок від 0,15 до 0,3 % рівень 

характеристик міцності сплаву АМг6л є стабільним, продовжує зменшуватись 

розмір зерна сплаву, дещо знижується пластичність сплаву, але її рівень значно 

перевищує вимоги встановлені державним стандартом для даного сплаву. 

3. Підвищення рівня механічних властивостей сплаву АМг6л та 

зменшення розміру зерна при збільшенні вмісту титану і цирконію можна 

пояснити тим, що вони утворюють інтерметалідні фази з алюмінієм, які є 

додатковими центрами кристалізації при твердінні досліджуваного сплаву. Це 

призводе до подрібнення зеренної структури і підвищення комплексу 

механічних властивостей. 

Для уточнення встановлених закономірностей по впливу титану і цирконію 

на рівень механічних властивостей сплаву АМг6л після лиття в кокіль, 

проводили дослідження впливу даних компонентів на механічні властивості з 

використанням методу найменших квадратів та методу багатокритеріальної 

оптимізації. 

 Пошук оптимального хімічного складу сплаву АМг6л проводили при 

виконанні наступних умов: відбувався пошук складу сплаву, який забезпечував 

би максимальний рівень міцності при умові, що рівень відносного видовження 

сплаву повинен бути вищим за 10 %. 

Концентраційні інтервали зміни хімічного складу досліджуваних сплавів 

наведено у табл. 2.  

Таблиця 2 – Концентраційні інтервали зміни хімічного складу сплаву АМг6л 

Концентраційний інтервал зміни  

вмісту легуючих компонентів 

Ti, % 

 

X1 

Zr, % 

 

X2 

Максимальний вміст в сплаві 0,3 0,3 

Середній вміст компоненту 1,525 1,525 

Мінімальний вміст в сплаві 0,05 0,05 
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Вид побудованих математичних моделей залежності механічних 

властивостей сплаву АМг6л після лиття в кокіль від вмісту титану і цирконію, 

має наступний вигляд:   

 

л = 230 – 7,2X1 – 5,5X2 +11X3 – 18,6X1X2 –8,3X1X3 – 4X2X3, МПа 

 

л = 1,9 – 0,4X1 – 0,4X3 + 0,35X2X3,  % 

 

Застосування методу багатокритеріальної оптимізації при аналізі 

побудованих моделей дозволило встановити  оптимальне співвідношення 

вмісту титану і цирконію в сплаві АМг6л, яке забезпечує рівень механічних 

властивостей, що відповідає вимогам державного стандарту до даного сплаву. 

Оптимальний склад сплаву АМг6л, який використовується після лиття в кокіль, 

знаходиться в  межах, які вказані у табл. 3. При даному вмісті титану і 

цирконію зростають значення як характеристик міцності так і пластичності 

досліджуваного сплаву: в = (252 – 284) МПа,  = (11,5 – 12,5) %. Для 

порівняння наведемо дані по рівню механічних властивостей сплаву АМг6л 

згідно ДСТУ2839–94: в = 216 МПа,  = 6,0 %. 

 

Таблиця 3 –  Оптимальний склад сплаву АМг6л 

 

Марка 

сплаву 

Масова частка основних компонентів, % 

Ti Zr 

 Для сплаву, що використовується після лиття 

АМг6л 1. (0,1 – 0,3)% або 2. 0,05 % 1. 0,05% або 2.(0,15 – 

0,25)% 

 Хімічний склад сплаву згідно ДСТУ2839 – 94 

    АМг6л (0,05 – 0,15) % (0,05 – 0,2)% 

 

     Досягти оптимального складу сплаву АМг6л в виробничих умовах 

можливо шляхом підшихтовки, при умові встановлення середньостатистичного 

складу шихти на конкретному підприємстві. 
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Основной тенденцией развития современного транспорта является 

радикальное снижение энергопотребления и загрязнения окружающей среды. 

Именно этим обусловлены масштабные исследования инженеров и металловедов 

по замене сталей и чугунов алюминиевыми и магниевыми сплавами в 

конструкциях автомобилей, поездов, большегрузных тягачей. 

Сочетание высокой прочности, коррозионной стойкости и технологичности 

позволяют алюминиевым сплавам, а особенно литейным, составить серьезную 

конкуренцию традиционным для транспортного машиностроения материалам. 

Можно выделить три основных направления в развитии литейных 

алюминиевых сплавов. 

1) Усовершенствование технологий литья. В этой области последними 

достижениями является широкое применение технологий в которых 

задействовано твердо-жидкое состояние сплавов (рео- и тиксолитье). 

2) Разработка новых эффективных методов обработки алюминиевого расплава с 

целью рафинирования от газов и неметаллических включений, а также 

растворенных примесей. 

3) Усовершенствование состава уже существующих сплавов, а также поиск 

новых систем легирования. 

Важность первых двух направлений очевидна, особенно когда в производство 

вовлекается все большее количество лома и отходов. Главной задачей третьего 

направления является поиск новых сочетаний легирующих элементов, 

обеспечивающих повышенные потребительские свойства деталей. 

До недавнего времени сплавы системы Al-Si с добавками Mg (А356, АК7) 

являлись «рабочей лошадкой» литейного производства и их исследования 

продолжаются до сих пор. Одним наиболее существенным достижением в области 

разработки новых сплавов является создание серии литейных сплавов, содержащих 

в себе принципиально новое сочетание элементов. Вместо классической 

композиции Al-7%Si-0,3%Mg в новых сплавах фазовые равновесия смещены в 

область обогащенную магнием – система Al-Mg-Si. 

Первые исследования литейных сплавов системы Al-Mg-Si появились еще в 

1930-х годах и были связаны с разработкой поршневых сплавов с плотностью на 

уровне 2,5 г/см
3
, имеющих хорошую теплопроводность и жесткость. 

mailto:oltrud@gmail.com
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Разработанный сплав получил название Mg51 и содержал 5,0-7,0 % Mg и 1,0-

1,5 % Si с добавками Mn [2]. 

В конце 20 века были разработаны литейные сплавы АЛ13, АЛ22 и АЛ29 

(Табл. 1) [3], а в Европе публикуются работы, связанные с исследованием ставшего 

уже промышленным сплава с маркой Hydronalium 511. В 1996 году компанией 

«Aluminium Rheinfelden» был разработан, запатентован и внедрен в 

автомобилестроение сплав с торговой маркой Magsimal 59 (см. табл. 1, 2), [4, 5]. 
 

Таблица 1. Химический состав промышленных литейных сплавов на 

основе системы Al-Mg-Si 
Марка сплава Содержание элементов, вес. % 

SSii  FFee  CCuu  MMnn  MMgg  ZZnn  TTii  BBee  SScc  Лит. 

Hy 511 

(Германия) 

0,7-

1,8 

до 0,2 0,0-

1,0 

0,1-

1,0 

3,5-

6,5 

- 0,10-

0,20 

- - [2] 

АЛ 29 

(Россия) 

0,5-

1,0 

до 0,4 - 0,25-

0,60 

6,0-

8,0 

- - - 0,2 Zr [3] 

Magsimal 59 

(Германия) 

1,8-

2,6 

до 0,2 0,05 0,5-

0,8 

5,0-

6,0 

0,07 0,2 0,004 - [6] 

Maxxalloy 59 

(Австрия) 

1,5-

2,5 

до 0,2 0,03 0,6-

1,0 

4,8-

5,8 

0,1 0,2 до 

0,01 

- [7] 

Maxxalloy  

Ultra (Австрия) 

2,2-

3,0 

до 0,2 0,02 0,6-

0,8 

5,6-

6,2 

0,07 0,05-

0,15 

- Cr, 

Be 

[1] 

Peraluman 36 

(Германия) 

0,9-

1,3 

до 

0,15 

0,15 0,01-

0,4 

2,7-

3,5 

0,1 0,01-

0,15 

0,004 - [8] 

Aural 11 

(США) 

1,8-

2,2 

0,15-

0,22 

0,03 0,5-

0,6 

4,0-

5,0 

- 0,04-

0,08 

- - [11] 

 

По данным производителей этот материал обладает высокой коррозионной 

стойкостью, хорошо сваривается и может подвергаться термообработке после 

литья под давлением. После успеха Magsimal 59 аналогичные по составу сплавы 

были анонсированы австрийской фирмой «Salzburger Aluminium AG» под торговой 

маркой Maxxalloy-59 и Maxxalloy Ultra (см. табл. 1, 2). В дополнение к высоким 

механическим свойствам уже в литом состоянии эти сплавы хорошо поддаются 

декоративному анодированию. 

Следующим шагом в развитие сплавов Al-Mg-Si была разработка 

теоретических основ и создание группы литейных сплавов под названием ASM, 

выполненные на Украине [6]. Отличительной особенностью этих сплавов является 

то, что в их состав включен комплекс Zr+Sc [8], что позволило значительно 

повысить механические свойства за счет усиления эффекта дисперсионного 

твердения. 

В самом общем случае главным отличием сплавов Al-Mg-Si от традиционных 

силуминов является то, что их фазовый состав представлен двумя фазами: (i) 

твердый раствор Mg в Al ( -Al); (ii) эвтектика (Al)+(Mg2Si). При этом содержание 

Si в твердом растворе составляет меньше 0.1 ат.%, что позволяет дополнительно 

легировать матрицу сплава такими элементами как Li, Ti, Zr, Cr, Sc и это не 

приведет к образованию хрупких силицидов, а будет дополнительно 

способствовать проявлению эффекта дисперсионного твердения. Так, возможность 
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упрочнения этих материалов за счет добавки Sc+Zr была подтверждена авторами 

[8] на примере сплава Al-3,5 % Mg-1,0 % Si. Механические испытания этого сплава 

с добавками Sc+Zr показали, что материал сохраняет свою прочность практически 

неизменной (на уровне b=255 МПа), вплоть до 573 К. В Табл. 2 представлены 

результаты механических испытаний литейных сплавов на основе системы Al-Mg-

Si, выявленные в литературе. Главной причиной высоких механических свойств 

сплавов Al-Mg-Si является: (i) высокое, по сравнению с другими сплавами, 

содержание Mg в -Al, которое по данным микрорентгеноспектрального анализа 

составляет 2,0 – 2,3 вес.% в литом состоянии; (ii) присутствие в -Al прерывистых 

выделений (Рис.1), которые зародились на дислокациях (Рис. 1 б). 
 

Таблица 2. Сравнительные механические свойства разработанных литейных 

алюминиевых сплавов на основе системы Al-Mg-Si (по данным [1-3, 6-8]) 

Марка сплава 
Свойства 

ζb, МПа ζ0,2, МПа , % НВ, ед. 

Hy 511 (Hydronalium) 270-300 - 2-3 100-105 

АЛ29 (после ТО) 210-230 - 3-4 60-80 

Magsimal 59 (литое состояние) 300-310 150-195 10-18 85-100 

Maxxalloy 59 (литое состояние) 300-310 200-220 12-13 - 

Maxxalloy Ultra (литое состояние) 330-350 200-220 14-16 95-110 

Peraluman 36 (литое состояние) 160-210 70-100 6-14 50-65 

Aural 11 (литое состояние) 300-310 210-220 10-12 - 
 

 

 
 

  

 
 

а.  б. 

 

Рис. 1 Прерывистые (ячеистые) выделения в сплаве Magsimal 59 

(литье под давлением, литое состояние) 
 

 

Подтверждение упрочняющего действия частиц было получено при 

термической обработке отлитого под давлением сплава Magsimal 59. На Рис.2 

представлена зависимость изменения твердости сплава в зависимости от времени 

гомогенизации. Видно, что нагрев сплава до 565°С в течение 100-120 минут 

приводит к снижению твердости на 30-40 единиц. При этом в структуре твердого 

раствора никаких выделений выявить не удалось, что свидетельствует об 

упрочняющей роли присутствующих в литом состоянии частиц. 
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а.  б. 

Рис. 2 Изменение твердости сплава Magsimal 59 при гомогенизации 

(температура – 565°С) (а) и выделения частиц ``-фазы при искусственном 

старении сплава при 175°С в течение 2 часов. 
 

Искусственное старение сплава Magsimal 59 при 175°С в течение 2 часов 

приводит к появлению в структуре выделений, которые по своей морфологии и 

расположению отличаются от предыдущих. Частицы располагаются равномерно в 

матрице (Рис. 2 б) и исходя из их морфологии их можно идентифицировать как ``-

фазу. Дополнительное подтверждение этому было получено при исследовании 

кинетики старения методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Установлено, что экзотермический эффект, соответствующий образованию частиц, 

проявляется при 250°С. Именно при таких температурах авторы работ [11] 

идентифицировали ``-фазу в деформируемых сплавах Al-Mg-Si, которая имеет 

игольчатую морфологию с длинной осью вдоль <100> алюминиевой матрицы. 

Таким образом, представленный обзор и собственные результаты авторов 

свидетельствуют о перспективности сплавов Al-Mg-Si для получения отливок как в 

металлические формы, так и под давлением. При этом детали, полученные под 

давлением, претерпевают дисперсионное твердение и могут использоваться без 

термической обработки. Магистральным направлением дальнейших исследований 

сплавов этой группы является выбор наилучшего легирующего комплекса, 

применение которого позволило бы усилить эффект упрочнения за счет 

формирования прерывистых выделений при естественном старении. 
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ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКО ВУГЛЕЦЕВИХ 

СТАЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Жердєв К.В., студент,   Прилуцький М.І. ст. викладач 

НТУУ «КПІ»,  ІФФ 

У автомобільному виробництві знаходять широке використання 

низьковуглецеві марки сталей, з вмістом вуглецю менше 0,01%, низьким 

вмістом домішок та легуючих елементів, що надає їм надзвичайних пластичних 

властивостей, для отримання кузовів методом штампування. Для збільшення 

пластичних властивостей використовують сталь, що характеризується 

ультранизьким вмістом вуглецю і регламентованою кількістю сильних 

карбонітрідоутворюючих елементів (V, Nb, Ті). Повним зв'язуванням атомів 

вуглецю та азоту в карбіди і нітриди, що майже виключає утворення цементиту 

в структурі і вільного азоту в твердому розчині, сприяє однорідності в 

структурі і відповідно покращення механічних властивостей по об‘єму листау, 

а також зменшує схильність сталі до старіння, і забезпечує підвищену 

пластичність, деформаційне зміцнення і високу штампуваність. Мікроструктура 

поперечних перетинів зразків складається практично з чистого фериту з 

включеннями третинного цементиту у вигляді відносно рівномірно 
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розподілених фрагментів сітки по границях, що сприяє отриманню 

високопластичних властивостей. Структура і властивості отриманого металу 

забезпечують волочіння катанки на метизних підприємствах без проміжних 

відпалів, що значно знижує її вартість. Заготовки з металу такого складу 

можуть використовуватись як основа для виробництві низьковуглецевих 

нержавіючих і жароміцних сталей та спеціальних сплавів. Досягти такого 

ефекту зменшення вуглецю в сталі можна завдяки вакуумному 

зневуглецюванню, при якому відбувається зміщення реакції взаємодії кисню з 

вуглецем в сторону утворення газоподібного продукту CO, що прискорює 

процес рафінування від вуглецю та кисню. Але при вакуумній обробці 

виникають деякі проблеми, у тому числі пов‘язані з термічним охолодженням 

металу. Цю проблему можно вирішити хімічним або електричним підігрівом 

металу в цьому агрегаті, що ускладнює технологічну ланку, або принципово 

новому агрегаті типу піч-ківш, з використанням плазмового нагріву, що 

виключає потрапляння вуглецю електродів в метал, та надасть змогу 

використання будь які атмосфери при обробці металу. Агрегат ківш-піч, також 

називається агрегатом позапічної обробки сталі (АПОС) - це ланка в єдиній 

технологічній схемі з конвертерами для доведення металу в ковші, після його 

випуску з плавильного агрегату, до заданої температури і хімічного складу. 

Широке поширення при позапічній обробці сталі отримав розроблений в 1971 

р. фірмою Daido Steel (Японія) процес рафінування в сталерозливних ковшів з 

використанням підігріву металу електричною дугою (процес LF - Laddie 

Furnace)» Для отримання листової сталі для кузовів легкових автомобілів 

доцільно використовувати агрегат з плазмовим нагрівом, який може 

функціонувати за подібною схемою. Агрегат ківш-піч використовується в 

комплексі з сталеплавильними агрегатами, в яких виплавляється сталь з 

заданим хімічним складом. Після чого, метал зливають в ківш, по можливості 

виключаючи потрапляння пічного шлаку. Під час зливання у ківш подаються 

добавки розкислювача та шлакоформуючих матеріалів. Після випуску металу 

ківш подається на агрегат, де проводяться операції остаточного розкислення, 

десульфурації, легування і модифікування. Його накривають 

водоохолоджуваним склепінням із вбудованантіми системами розміщення 

плазмотронів, подачі присадок і контролю процессу. Після перегрівання сталі 

наводиться високоосновний шлак, що має високу здатність десульфурації і 

захищає метал від вторинного окислення. Основні вимоги до агрегату ківш-піч 

(АКП): контроль атмосфери над ванною, регульований нагрів сталі до заданих 

температур, інтенсивне перемішування ванни без забруднення металу 

атмосферою (вторинного окислення, азотування), наведення високоосновного 

відновного шлаку. Агрегат ківш-піч забезпечений пристроями для введення 

сипучих матеріалів і трайб-апаратами для введення матеріалів у вигляді дроту. 

Нагрівання металу на агрегаті пічь-ківш здійснюється також, як у плазмових 

печах. Потужність підводу тепла обмежується підвищеним зносом кладки 

ковша вище рівня металу через малий (у порівнянні з плазмовою піччю) 

діаметром ковша. Питома витрата електроенергії на агрегаті пічь-ківш 
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становить приблизно 7-10% від суми всіх енерговитрат на виплавку сталі. Під 

час обробки через пористі блоки, розташовані у днищі ковша здійснюється 

продувка металу інертним газом (аргон або азот) для перемішування металу з 

метою усереднення його по хімічному складу і температурі, крім цього 

продування металу сприяє виведенню неметалічних включень з металу та при 

необхідності охолодженню перегрітої сталі. Вдування газу здійснюється через 

одну-три пористі пробки. Плазмові ковші-печі (ПКП) - нова генерація сучасних 

агрегатів комплексної позапічної обробки сталей (ПОС), в яких компенсація 

теплових втрат на підігрів шлакового та металевого розплавів здійснюється 

за допомогою низькотемпературної плазми. Перевагою плазмових ковш-піч є 

те, що вони дозволяють розширити енергетичні, технологічні та металургійні 

можливості агрегатів комплексної позапічної обробки сталі (АКПОС), знизити 

питомі витрати електроенергії, тривалість підігріву, підвищує стійкість 

футеровки ковшів, відсутність графітованих електродів (зниження витрат на 

придбання та обслуговування), сприяє підвищенню рівня засвоєння легуючих 

елементів, активному використанню газової і шлакової фаз, виключення 

забруднення металу вуглецем, азотом і воднем, ефективного очищення металу 

від неметалічних домішок, поліпшення якості одержуваної сталі, екології 

технологічного процесу та санітарно- гігієнічних умов праці. Плазмові ківш-

пічь обладнані трифазними плазмовими нагрівальними комплексами (ПНК) 

змінного струму потужністю, що забезпечують швидкість нагріву сталі в межах 

1-5,2 град. / хв.. Данна технологія була застосована на ряді металургійних 

підприємств Японії та Німеччини, під час проведення комплексних аналізів 

зразків було доведено,  що якість сталей які проходять таку обробку у 

атмосфері аргону або у вакуумній відповідає міжнародним стандартам, 

дозволяє досягти зниженню вмісту вуглецю до 0,001%, кисню до 0,015, а вміст 

сірки до 0,0001%. 
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Абразивное изнашивание является основной причиной выхода из строя 

большой группы машин и оборудования, работающих в тяжелых условиях 

добычи, переработки, измельчения высокоабразивных материалов – угля, руды, 

щебня, песка, цемента, шлака и др. Для изготовления деталей, работающих в 

условиях интенсивного абразивного изнашивания, в промышленности 
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используют белые высокохромистые чугуны. На практике, в основном, 

используют доэвтектические и эвтектические чугуны, что обусловлено 

оптимальным сочетанием высоких износостойкости, технологических и 

механических свойств. Износостойкость таких чугунов обеспечивается 

наличием дисперсных высокотвердых специальных карбидов хрома Cr7C3 и 

Cr23C6, удерживаемых сравнительно пластичной металлической матрицей. 

Количество карбидов в традиционных марках высокохромистых белых чугунов 

обычно составляет около 20...30 %. Повышение содержания углерода в чугуне 

выше 3,5...3,6 % при содержании хрома около 18 %, приводит к образованию 

крупных заэвтектических карбидов Cr7C3, имеющих форму вытянутых 

шестигранных призм. 

Высокохромистые белые чугуны заэвтектических составов не получили 

широкого распространения в промышленности вследствие их высокой 

хрупкости, низких механических свойств и сложности при производстве из них 

отливок. Однако такие чугуны привлекают внимание исследователей и 

эксплуатационников благодаря более высокому содержанию твердых и 

износостойких карбидов типа Me7C3 [1]. 

Ранее установлено [2], что при появлении в составе высокохромистых 

чугунов крупных шестигранных карбидов типа Me7C3, т.е. при переходе чугуна 

от эвтектического состава к заэвтектическому, износостойкость сплава 

уменьшается или остается без изменений. Однако, очевидно, что при 

определенных условиях изнашивания, когда отсутствуют динамические 

нагрузки, износостойкость заэвтектических чугунов может быть выше, чем 

доэвтектических и эвтектических. 

Технологические и эксплуатационные свойства высокохромистых 

заэвтектических чугунов (ВХЗЧ) могут быть улучшены легированием и 

технологией, обеспечивающей нужную структуру сплава [3]. Литую структуру 

металлической матрицы высокохромистых чугунов можно изменять 

термической обработкой. 

Методы измельчения карбидов в заэвтектических хромистых чугунах 

изложены в работах [1, 4]. В [4] отмечается, что титан влияет на морфологию 

первичных карбидов Мe7С3 в заэвтектическом чугуне, делая их более мелкими. 

Исследование было сосредоточено на изучении влияния легирования разными 

количествами ферротитана на структуру и величину карбидов ВХЗЧ, 

содержащего 4 % C и 20 % Cr. 

Целью данной работы является исследование влияния дополнительного 

легирования титаном (до 2 %) на структуру и механические свойства 

износостойкого ВХЗЧ состава, %: 3,9…4,3 С, 16,0…18,0 Cr, 0,6…1,5 Si, 

4,0…5,0 Mn, 0,1 Ti, ≤ 0,09 P, ≤ 0,05 S. Базовый хромомарганцевый чугун 

420Х18Г5 выбран на основе предыдущих исследований как перспективный 

износостойкий сплав для работы в условиях абразивного изнашивания, не 

сопровождаемого динамическими макро- и микроударными нагрузками. 

Однако чугун 420Х18Г5 имеет грубую транскристаллитную структуру с 

крупными первичными карбидами Мe7С3, низкую технологичность. 
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Высокохромистый износостойкий чугун 420Х18Г5 выплавляли в 

индукционной печи ИСТ-006 с кислой футеровкой емкостью тигля 60 кг. Титан 

вводили в тигель печи по нарастающей, предварительно раскислив сплав 

алюминием в количестве 0,2 %. Чугун заливали в сухие, окрашенные 

цирконовой краской, песчано-глинистые формы при температуре 1380…1400 

°С. Износостойкость исследовали методом истирания литых призматических 

образцов размерами 65×25×10 мм в галтовочном барабане, в качестве абразива 

использовали сухой шлак Трипольской ТЭС фракции 2…4 мм. Для исключения 

ударных нагрузок на образцы использовали достаточное количество шлака, что 

минимизировало соударение образцов между собой и со стенками барабана. 

Одновременно износу подвергали 12 образцов (по три образца каждого 

состава). В качестве эталонных образцов для сравнения использовали образцы 

из чугуна базового состава. Коэффициент относительной износостойкости 

определяли как отношение потерь масс эталонных образцов к исследуемым. 

Образцы взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. 

Твердость измеряли твердомером ТК-2 на призматических образцах в 

литом состоянии размерами 100×30×20 мм. Шлифы для анализа 

микроструктуры изготавливали по стандартной методике, травление 

производили 4 % раствором азотной кислоты в этиловом спирте. 

Металлографическое исследование шлифов проводили на их поверхности, 

поскольку в этом случае большинство первичных карбидов ориентированы 

осью с перпендикулярно поверхности шлифа, при этом можно четче 

определить влияние легирования на структуру сплава. Микроструктуру изучали 

на микроскопе Neophot 21, а также на растрово-электронном микроскопе РЭМ 

106и. Титан имеет высокое сродство к кислороду, поэтому его вводили после 

полного раскисления сплава алюминием. При кристаллизации титан образует, 

прежде всего, карбиды и карбонитриды, если в сплаве присутствует азот. 

Добавка титана до 2 % в чугун 420Х18Г5 заметно влияет на структуру 

чугуна (рис. 1). Первичные карбиды хрома Cr7C3 в исходном чугуне имеют 

крупные размеры (50…70 мкм), с повышением содержания титана размер 

эквивалентного диаметра карбидов постепенно уменьшается (рис. 2). При 

максимальном содержании титана в исследуемом диапазоне карбиды 

уменьшаются до 17…28 мкм, т.е. почти в три раза. Уменьшение 

эквивалентного диаметра карбидов практически линейно связано и 

повышением содержания титана (рис. 2). 

Максимальная твердость базового чугуна 420Х18Г5 в литом состоянии 

получена при содержании в нем 0,2…0,3 % титана, а износостойкость – при 

0,3…0,5 % титана (рис. 2). Повышение твердости и износостойкости связано с 

образованием мелкодисперсных тугоплавких частиц карбидов и карбонитридов 

титана (рис. 3) высокой твердости, которые упрочняют сплав и повышают его 

сопротивление абразивному изнашиванию. Кроме того, как было показано 

выше, первичные карбиды хрома в заэвтектическом чугуне заметно 

измельчаются при добавлении в сплав титана. При содержании титана более 0,5 

% износостойкость чугуна понижается. Это объясняется тем, что при таких 



131 

 

 

 

количествах титан образует значительное число карбидов и карбонитридов, 

которые собираются в колонии (рис. 3), в основном на границах между 

карбидами хрома и матрицей сплава. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1 Микроструктура белого заэвтектического чугуна 420Х18Г5 без 

титана (а), с добавкой 0,4 % Ti (б), 1 % Ti (в), 2 % Ti (г) 

Локальные скопления карбидов титана, не смотря на высокую твердость, 

могут разрушаться по хрупкому механизму, и, выкрошиваясь из поверхности 

сплава, оголять относительно мягкую матрицу. Кроме того введение в 

хромистый чугун титана в таких количествах приводит к усиленному 

взаимодействию расплава с газами атмосферы и огнеупорным материалом 

футеровки, и, как следствие, сплав загрязняется неметаллическими 

включениями. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Добавление титана в высокохромистые заэвтектические чугуны 

существенно влияет на размер первичных карбидов Ме7С3. Эквивалентный 

диаметр карбидов уменьшается по линейной зависимости от содержания 

титана. 

2. Для повышения износостойкости высокохромистые заэвтектические 

чугуны целесообразно дополнительно легировать титаном в 

количестве 0,3…0,5 %. При повышенном его содержании в сплаве образуются 

крупные скопления карбидов титана, которые понижают износостойкость, 

вследствие быстрого выкрошивания из матрицы. 
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Рис. 2 Влияние содержания титана 

на эквивалентный диаметр 

карбидов Ме7С3 (1), относительную 

износостойкость (2) и твердость чугуна 

420Х18Г5 (3). 4 – износостойкость 

базового чугуна 420Х18Г5  

Рис. 3 Колонии карбидов и  

карбонитридов титана в 

высокохромистом чугуне 420Х18Г5, 

содержащем 2 % Ti 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ШИХТЫ НА 

ПРОЦЕССЫ АЛЮМОТЕРМИИ ПРИ ВЫПЛАВКЕ Fe-Ti 

Доцент, к.т.н  Н. П. Волкотруб,  ст. преподаватель М. И. Прилуцкий,  

магистр С. Н. Воляник, аспирант Д. А. Казарин  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

Введение 

Титан, как правило, в виде ферротитана применяют при производстве стали 

для раскисление и дегазации и как легирующий элемент, а также для 

изготовления електросварочних електродов. При производстве нержавеющих и 

жаропрочных сталей титан связывает углерод в карбид титана, что улучшает 

свариваемость и сопротивление коррозии. Стали, обработание титаном или 
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содержащие некоторее его количество, обладают повышенными 

механическими свойствами. 

Ферротитан - сплав железа и титана с минимальным 20 % содержанием 

титана по массе и максимальным 75 % - по массе, полученный путем 

восстановления или переплава. Наиболее распространенным способом 

получение ферротитана являеться алюминотермическое восстановление 

окислов  концентрата  по следующим основным реакциям ( в скобках 

приведена удельная теплота, кДж/кг окисла): 

 

 

 

 
Из литературных данных известно, что увеличение дисперсности шихты 

приводит к увеличению поверхности реагирования, то есть избыточная энергия 

влечѐт зависимость термодинамики процесса от размеров частиц участников 

реакции. Эта зависимость проявляется только при достаточно высокой 

дисперсности частиц, то есть тогда, когда число элементарных частиц, которые 

образуют поверхность раздела перестает быть сравнительно небольшим с 

общим числом частиц, которые находятся в объеме. 

Допустим, что твердое вещество А состоит из кристаллов правильной 

кубической формы с длиной ребра "L" и в единице объема вмещает " n " 

элементарных частиц. Тогда число частиц в отдельном кристалле будет n×L3.  

Определенная часть этих частиц образует поверхность кубика. При достаточно 

большом размере кристалла эта часть становится пренебрежительно малой и 

изобарный потенциал вещества А определяется практически состоянием 

частиц, которые находятся внутри кристалла. Назовем их объемными. 

Химический потенциал одной объемной частицы обозначим через об . 

Избыточная поверхностная энергия поверхностных частиц может быть 

выражена через поверхностное натяжение . Следовательно, для изобарного 

потенциала, рассчитанного на один кристалл вещества можно написать, : 
23 6LnLG об

kp  

Средний потенциал одной частицы : 

nLnL

G
об

kp 6
 

Отсюда, путем перечисления на 1 моль вещества получим: 

L

F
N

NL
NNG обоб

6
 

где N - число элементарных частиц в одном моле;  
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L

F
  - поверхность кристаллов на 1 моль. 

Или же: 

повоб GGG  

Из этого уравнения видно, что увеличение дисперсности участников 

реакции будет приводить к увеличению поверхности реагирования и, 

следовательно, к увеличению свободной энергии Гиббса. 

Таким образом, увеличение поверхности реагирования будет повышать 

термодинамику процесса,  что, в свою очередь, должно привести к повышению 

теплопроизводительности шихты и увеличению выхода продуктов реакции. 

 

Результаты экспериментов 

Таблица 1 –  Химический состав Fe-Ti (дисперстность 80-120 мкм), % 
 Тi Fe  Al  Cr  Mn  Si  Ca  Mg  Cu   Nb Sn  Pb  Др.  

 43,5  34,9  14,1  1,04 0,96   3,81  0,34  0,32  0,101 0,101   0,35  0,35  0,31 

 

Таблица 2 –  Химический состав Fe-Ti (дисперстность 10-20 мкм), % 
Ti Fe Al Si Ca Cr Mn Ni Cu Zr 

30,3 48,8 11,2 7,1 0,12 0,96 1,03 0,11 0,25 0,13 

 

Результаты экспериментов таблица 1 и таблица 2 показывают, что 

чрезмерное увеличение дисперсности шихты (размеры частиц менее 50 мкм) 

приводит к резкому снижению газопроницаемости шихты  и, соответственно,   

к  "кипению"  сыпучей  шихты,  которая  приводит  к выбросам расплава, 

шлака, шихты, которая сопровождается пироэффектом. При этом отливка 

ферротитана выходит пористой. 

В результате того, что на поверхности мелкодисперсного порошка 

алюминия (АПВ) есть окисная пленка, немного снижается выход продуктов 

реакции, то есть снижается процент восстановления титана из ильменитового 

концентрата. 

Получение плотного слитка и максимального выхода продуктов реакции 

восстановления достигалось с использованием алюминиевой крупки с 

размерами частиц 0,5 - 2,0 мм. Размеры частиц других компонентов шихты при 

этом не превышали 2 мм. 

Выводи  

Влияние дисперстности материалов шихты на процессы алюмотермии при 

выплавке Fe-Ti   - зависимость  нелинейная. Очень большие или очень 

маленькие размеры частиц шихты  снижают процент восстановления титана из 

ильменитового концентрата. Для оптимального проведения процесса нужно 

искать ―золотую середину‖. 
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ПРИ ПЕРЕПЛАВАХ ШИХТИ З ПІДГОТОВЛЕНОЮ СТРУКТУРОЮ 

 
доктор техн. наук, професор С.Є. Кондратюк, О. О. Пляхтур 
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На прикладі сталі 45Л, Р6М5Л експериментально показано домінуючу роль 

температурно-часових умов кристалізації в інтервалі швидкостей охолодження 

(Vох = 10 .. 10
3
 ˚С/с) на формування заданого фазово-структурного стану і 

закладення певних спадкових ознак у підготовленому шихтовому металі. 

Встановлено закономірні прояви структурної спадковості при 

багатократних переплавах і в залежності від температури перегріву розплаву і 

ступеня рівноважності вихідної шихтової заготовки. Показано, що температура 

рівноважності мікронеоднорідного розплаву (Тр), яка визначає температурний 

інтервал збереження спадковості не є постійною величиною і зумовлена ступенем 

нерівноважності вихідного шихтового металу. Закладені у шихті фазово-

структурні елементи спадковості можуть бути підсилені або послаблені при 

переплавах сталей застосуванням відповідного температурного режиму обробки 

мікронеоднорідного розплавуу у передкристалізаційний період та при наступній 

кристалізації в регламентованому режимі тепловідбору. Встановлені 

закономірності впливу, закладених особливостей нерівноважних структур 

вихідних шихтових сталей, на прояви спадковості і трансформацію їх структури і 

властивостей при переплавах відкривають додаткові резерви підвищення 

властивостей виливків, розроблення нових ливарних технологій і матеріалів. 
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СТАЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ  

 

аспирант И. А. Верес, к.т.н., доц., Г. Е. Федоров, 

с.н.с., Е.А. Платонов, к.т.н., доц. М. М.Ямшинский 

 
Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт», Киев veres_ira@ukr.net 

 

Современные источники нагрева дают возможность значительного 

повышения температур в технологических агрегатах  и других устройствах. 

Предельно допустимая температура процесса в большинстве случаев 

определяется стойкостью находящихся в зоне процесса материалов и деталей 

по отношению к действию механических нагрузок и среды. 

В соответствии с этим следует различать механическую и химическую 

жаростойкость материалов и механическую жаростойкость тел. Задача 

заключается в том, чтобы количественно оценить эти свойства и использовать 

полученные показатели для технических расчетов. 

Для материалов, не реагирующих заметно со средой и не разлагающихся 

до перехода в пластичное состояние, например для окисных материалов в 

воздушной среде, пассивированных металлов, на первый план выступает 

температурный предел сопротивления материалов и тел действию 

механических сил. Если действие их на образец или изделие при высоких 

температурах вызывает полное разрушение образца или изделия, то можно 

говорить о пределе прочности при высоких температурах или жаропрочности. 

Решающее значение в современной высокотемпературной технике имеет 

сопротивление неупругой деформации или механическая жаростойкость 

конкретных тел – деталей, механизмов, устройств и сооружений. Знание 

механической жаростойкости материала необходимо, но недостаточно для 

оценки механической жаростойкости тела. Последняя зависит                                        

от жаростойкости материала, но в значительной мере определяется также 

формой тела, его размерами и действующими на него внутренними и внешними 

силами [1]. 

Жаростойкие хромоалюминиевые стали относят к современному классу 

материалов, используемых для работы в условиях высоких температур                           

(до 1300 ˚С) и агрессивных сред различного состава. 

Основными факторами, определяющими пластичность металла, 

являются: химический состав и структура металла, скорость деформации [2, 3]. 

В работе сделана первая попытка использования термомеханический 

обработки для возможного расширения областей использования жаростойких 

хромоалюминиевых сталей. Определение механических свойств сталей 

mailto:veres_ira@ukr.net
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осуществляли с использованием специальной приставки к разрывной машине, а 

возможность и параметры термомеханической обработки стали – прессованием 

и осадкой образцов, нагретых до разных температур на прессе и установке, 

разработанной на кафедре литейного производства. 

Исследованы механические характеристики хромоалюминиевых сталей с 

разным содержанием углерода и микролегированных титаном для измельчения 

первичного зерна. 

Для исследований выбраны углерод и титан  элементы, которые 

оказывают существенное влияние на поведение металла хромоалюминиевых 

сталей при высоких температурах 

По разработанной методике на кафедре были определены механические 

свойства хромоалюминиевых сталей в зависимости от температуры. В таблице 

1 и 2 наведены результаты механических испытаний временного сопротивления 

разрыву от температуры для различных  марок сталей соответственно. 

Результаты исследований представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1 Механические свойства хромоалюминиевой стали 30Х30Ю2Т 

Содержание 

титана, % 

Временное сопротивление разрыву, МПа 

температура испытаний, °С 

20 900 1000 

0 340 57,8 34 

0,2 385 65,45 38,5 

0,4 410 69,7 41 

0,6 420 71,4 42 
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Рис. 1. Влияние титана на механические свойства хромоалюминиевой 

стали ( 30% Сr, 1,6 % Al): 1 – прочность при 20ºС; 2 –прочность при 900ºС;                  

3 – прочность при 1000ºС 
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Полученные результаты изменения пластических характеристик дают 

возможность предположить положительное поведение металла во время 

термомеханической обработки. 

Исследованием структуры образцов установлено, что трещины и 

микродефекты в структуре отсутствуют. 

 

Таблица 2 Механические свойства хромоалюминиевой стали 30Х25Ю3Т 

Содержание 

титана, % 

Временное сопротивление разрыву, МПа 

температура испытаний, °С 

20 900 1000 

0 250 42,5 25 

0,2 380 64,6 38 

0,4 404 68,68 40,4 

0,6 450 76,5 45 
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Рис. 2. Влияние титана на механические свойства хромоалюминиевой 

стали (25% Сr, 2,8 % Al): 1 – прочность при 20ºС; 2 –прочность при 900ºС;                             

3 – прочность при 1000ºС 
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Дисперсне зміцнення матеріалів знаходить широке застосування при 

створенні матеріалів з підвищеними характеристиками – міцності, жаро– і 

термостійкості та іншого [1]. Серед методів дисперсного зміцнення досить 

широке застосування знаходять такі, як механічне змішування порошків металу 

основи та дисперсних частинок зміцнюючої фази (ЗФ) [1–3], механічне 

легування [4,5], поверхневе та внутрішнє окиснення [6–8], хімічне осадження 

дисперсних частинок ЗФ з розчинів [9], термічним розкладанням солей металів 

[10], формуванням з розплаву [11]. В останньому випадку в розплав вводять 

матеріал, який утворює нерозчинну дисперсну емульсію, яка кристалізується і 

виступає у якості дисперсно зміцнюючої фази (ДЗФ). Можливе також введення 

в розплав основного металу лігатури, яка в своїй структурі вміщує нерозчинні в 

основному металі тверді фазові складові, наприклад карбіди [12]. У цьому 

випадку основа легувальної добавки розчиняється в основному металі а 

нерозчинні частинки карбідів виступають як ДЗФ. Такий метод отримання 

дисперсно зміцнених матеріалів має суттєві переваги над іншими тому, що дає 

можливість одночасно проводити дисперсне зміцнення та виготовлення виробів 

з нього або отримувати порошки з дисперсно зміцненого матеріалу для 

подальшого виготовлення виробів за його участю методами порошкової 

металургії. Але цей метод також має недолік, який полягає у тому, що при 

введенні легувальної добавки як джерела ДЗФ її основа розчиняється в 

основному металі, що може бути небажаним. Тому є актуальним розробка такої 

лігатури, яка б не вносила до основного металу домішки.  

 

Мета роботи. В роботі поставлена мета розробити основи створення 

лігатури для легування та дисперсного зміцнення металів та сплавів методом 

лиття з використанням як ДЗФ тугоплавких сполук. 

 

Отримані результати та їх обговорення.  Однією з проблем при 

легуванні розплавів порошковою лігатурою є агрегація її частинок. Для 

рівномірного розподілу частинок лігатури необхідно щоб розплав проникав між 

частинками порошків тугоплавких сполук і в системі тверде тіло – розплав 

створювались зусилля, які б розштовхували частинки, а сили стягування були 
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мінімальними. Як відомо [13], на ці зусилля впливає ступінь змочування 

розплавом поверхні твердих частинок, кількість рідкої фази, та діаметр 

частинок.  

Для оптимізації складу лігатури та визначення оптимальних умов 

дисперсного зміцнення матеріалів було використано фізичну та математичну 

моделі сил взаємодії між частинками порошку при наявності рідкої фази. Така 

система утворюється при введенні лігатури у вигляді пресовок із суміші 

порошків (ЗФ) та матеріалу, який зміцнюється.   

Наявність рідкої фази на контакті частинок приводить до утворення 

викривлених поверхонь розділу і трьохфазні периметри змочування, що 

зумовлює появу капілярних сил.  

Сила, яка стягує частинки чи розштовхує їх, повинна визначатися двома 

складовими [13]:  F = F1 + F2. 

Завдяки кривизні менісків по обидві сторони поверхні рідини буде 

існувати перепад тисків, що визначається за першим законом Лапласа, який для 

даного випадку запишеться так : 

,

2

1

1

1
P

 

де ζ, ρ1, ρ2 – відповідно поверхневий натяг та радіуси кривизни поверхні 

рідкої манжети (рис.1) 

В середині рідини тиск менший ніж на поверхні і на частинки діє стискуюча 

сила: 

F1 = ΔР ∙ S, 

 де S – площа проекції поверхні границі рідина – тверде тіло на площину, 

перпендикулярну до напряму зусилля. 

Передбачається, що кожна тверда частинка в парі, що розглядається, 

частково занурена в рідину. По границі контакту рідина—тверда частинка діє 

зусилля, яке визначається проекцією вектора поверхневого натягу на вісь ОО1 

(рис.1).  

Друга складова сили взаємодії для 

двох частинок визначається за 

формулою:  

F2 = c ∙ζ sin (
 
θ +θ), 

де с – довжина границі змочування; 

θ – кут, який залежить від об‘єму 

рідини; 

θ – краєвий кут змочування. 

Таким чином, сумарна сила 

взаємодії між двома сферичними 

частинками буде: 

                             

 
Рисунок 1 – Схема контакту двох частинок 

з прошарком рідкої фази між ними 
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Об‘єм  рідини (розплаву) між частинками визначають по формулі : 
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При повному змочуванні, тобто коли θ=0 і L=0, формула (1) прийме 

наступний вигляд [13]:  

                          
;sin2

2

1

1

12
sin

2
 F RR                                     (5) 

Щоб виключити вплив масштабного фактора, отриманні значення  сили 

взаємодії, об‘ємів рідкої фази, і відстані між частинками виражаємо в 

нормалізованому вигляді :  

R

F
F ;      

3
R

V
V

 

З відхиленням кута змочування від нуля сила взаємодії між частинками 

різко зменшується і дорівнює нулю при куті змочування θкр < 90º, для випадку 

коли θ=о, тобто нескінченно малої кількості розплаву між частинками. 

З рівняння F = f(υ1,θ) =0 можна знайти значення θ і θкр при яких зникає 

сила, яка стягує частинки. Рішенням даного рівняння є наступне рівняння: 

2
90

кр
 

Дане співвідношення має принципове значення. В області значень θ та  

2
, які в сумі не перевищують 90º діє стискаюче (стягуюче) зусилля, в 

іншому випадку зусилля буде розштовхувати частинки.
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 З формул (1) – (4) видно, що величина  сили взаємодії, яка розштовхує 

частинки залежить від ряду параметрів: радіуса твердих частинок R, відстані 

між ними L, кута змочування θ, кута θ, який в свою чергу залежить від 

кількості рідкої фази (рис.1). 

Розглянемо вплив кожного з даних параметрів, при інших рівних умовах, 

на величину сили взаємодії для різних систем. 

Згідно наведених вище залежностей (1) були розраховані сили взаємодії 

між частинками залежно від кількості розплаву між частинками (зміни кута θ у 

межах 5–90°).  Дані розрахунків наведені на рисунку 2.     

Як видно з рисунку 2 зі збільшенням 

кількості рідини між двома частинками 

(збільшенням кута θ) спостерігається 

зменшення сили взаємодії, яка стягує 

частинки, і при певному значенні кута θ 

криві проходять через 0, і сили стають 

від‘ємними, тобто такими що розштовхують 

частинки. При збільшенні θ швидкість зміни 

капілярних сил зменшується, а перехід через 

0 відбувається при максимальному для 

даного θ об‘ємі. Тобто збільшуючи кількість 

рідкої фази між частинками, при певному 

куті змочування, можна досягти того, що 

сила взаємодії буде розштовхувати частинки 

порошку. 

Ще одним параметром, який впливає 

на капілярні сили є крайовий кут змочування 

θº. 

Згідно формули (1) залежність сили взаємодії від кута змочування має 

вигляд представлений на рисунку 3. Зі збільшенням кута змочування, при 

постійному значенні кількості, сила взаємодії зменшується і стає від‘ємною. 

Максимальне відштовхуюче зусилля спостерігається для кутів більших за 90°. 

Як видно з рисунка 3 сила взаємодії зменшується зі збільшенням крайового 

кута змочування θº. І починаючи з θ = 47º для різних θ сила взаємодії від‘ємна, 

тобто розштовхує частинки порошку.  

Крайовий кут змочування залежить від температури та часу ізотермічної 

витримки. Регулюючи температуру та час взаємодії з розплавами міді можна 

безпосередньо впливати на величину сили, що діє між частинками ЗФ.  

Одним з параметрів, який має вплив на силу взаємодії є радіус частинок 

порошку R. Тому в роботі були також проведені розрахунки згідно розробленої 

математичної моделі, які встановлюють вплив  зміни розміру частинок на 

величину сили взаємодії при різних кутах θ. Розрахунки проводили для 

частинок з розміром від 50 до 1 мкм, кутів θ =20, 50, 70, 90º та  для кутів 

змочування θ = 47º (Cr3C2) та θ = 18º (Мо2С).  Результати розрахунків 

представлені на рисунках 4,5 

 

1 – θ = 70º , 2 – θ = 60 º , 3 – θ 

= 50º, 

4– θ =40º, 5 – θ =30º 

Рисунок 2 – Залежність сили 

взаємодії F від кількості рідкої фази   

(кута θº), при R= 50 мкм 
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1 – θ = 90º; 2 – θ = 70º; 3 – θ = 50º 

 

Рис. 4 – Залежність сили взаємодії F 

від радіусу частинок для     θ = 47º 

(Cr3C2) 

1– θ = 90º; 2 – θ = 70º; 3 – θ = 50º;  4 – 

θ =20 º 

Рис. 5 – Залежність сили взаємодії F 

від радіусу частинок для   θ = 18º 

(Мо2С) 

 

Як видно з рисунків, при зменшенні розміру частинок від 50 до 10 мкм 

сила взаємодії, яка стягує частинки інтенсивно зменшується. При подальшому 

зменшенні радіусу частинок при всіх значеннях кута θ сила між частинками 

практично дорівнює нулю. Для кута змочування  θ = 18º (Мо2С) при θ = 70º 

сила взаємодії від‘ємна. 

Тобто, при введені в розплав частинок порошку від 1 до 10 мкм слід 

чекати сили взаємодії, яка практично дорівнює нулю, а в деяких випадках 

навіть має від‘ємні значення.  

 
1 – θ = 90º ; 2 – θ = 80 º ; 3 – θ = 70º;4– θ =60º;% 5 – θ =50º 

Рис. 3 – Залежність сил взаємодії F від кута змочування θº, при R= 50 мкм 
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Проведені нами експериментальні дослідження взаємодії лігатури у 

вигляді пресовок, які  складались з суміші порошків матеріалу основи та 

порошків тугоплавких сполук підтверджують отримання нами розрахункові 

дані. Так залежно від умов та складу лігатури відбувається розчинення 

лігатури. При цьому у випадку коли між частинками тугоплавких сполук 

виникають стягування розчинення супроводжується утворенням конгломерату 

частинок (рис.6, а). При силах стягування близьких до нуля або дії 

розштовхувальних сил частинки карбідів розподіляються по розплаву основного 

металу (рис. 6, б).  

 

Висновки. Змінюючи такі параметри як: радіус твердих частинок R, 

відстань між ними L, кут змочування θ, кут θ, який в свою чергу залежить від 

кількості рідкої фази можна регулювати силу взаємодії між частинками 

порошку. Для кожного випадку можна підібрати ці характеристики таким 

чином, щоб при введенні лігатури і плавлення металевої складової в ній 

виникали від‘ємні значення сили взаємодії, тобто такі, які будуть 

розштовхувати частинки порошку зміцнюючої фази. Останнє буде сприяти 

рівномірному їх розподілу в матеріалі, який зміцнюється. 
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1 – при дії стягувальних сил;  

2 – при дії розштовхувальних 

сил 

 

Рис. 6 – Структура після 

взаємодії лігатури (МеС+Сu) 

з розплавом міді (х400) 
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Піноалюміній є відносно новим композиційним матеріалом. Пориста 

структура піноалюмінію забезпечує цей матеріал унікальною комбінацією 

властивостей, що є  нехарактерними для монолітних матеріалів. Основними 

властивостями цього матеріалу є високий коефіцієнт поглинання енергії 

удару/вібрації та мала вага виробів при достатньо високій міцності. 

Перспективним, а головне — дешевим методом виготовлення подібного 

матеріалу є спінювання алюмінієвого розплаву за допомогою пороутворювача. 

Одними з найдешевших та поширених пороутворювачів є карбонати кальцію чи 

магнію [1]. При температурах, близьких до температур плавлення алюмінію та 

його сплавів, пороутворювач дисоціює вивільняючи  газ. Таким чином, 

замішуючи пороутворювач у розплав, отримуємо  матеріал із закритими 

порами. 
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Основною складністю при виготовленні пористих виливків є 

забезпечення однорідності розподілу пор по об‘єму виливка. Одним з 

найважливіших факторів що впливають на однорідність розподілу пор є 

хімічний склад сплаву, що спінюється.  

В роботі досліджували вплив міді, магнію та цинку на розподіл густини 

та пористості по висоті виливка. Данні метали часто використовуються в якості 

легувальних елементів для алюмінієвих сплавів. Ці компоненти підвищують 

в‘язкість розплаву та утворюють евтектику з алюмінієм.[2] Додаванням цих 

легувальних елементів можна суттєво (в 2-3 рази) поліпшити засвоєння 

дисперсних часток розплавом при одержанні ливарних композицій [3]. 

Метою даної роботи є розробка технології виготовлення литих деталей з 

пористого алюмінію, що означає покращення таких показників як рівномірність 

розподілу густини та пористості по висоті виливків, а також контроль загальної 

пористості в залежності від застосування деталі. Для досягнення вказаної мети 

необхідно дослідити вплив хімічного складу сплаву на властивості та структуру 

пористих виливків. Знайти оптимальний склад сплаву. 

Виплавляння досліджуваних сплавів здійснювали в печі опору. Для 

виплавляння алюмінієвих сплавів використовували шихтові матеріали, які 

наведені табл. 1. 

Таблиця 1 – Шихтові матеріали для виплавлення алюмінієвих сплавів 

Матеріал Марка ГОСТ Примітки 

Алюміній А0 11069–74 У вигляді злитків масою до 100 г 

Магній Мг80 804–93 У вигляді злитків масою до 50 г 

Мідь  катодна 859-01 Катодна мідь 

Цинк Ц3 3640-94 У вигляді дробу масою  від 0,2 до 2 г. 

 

При виготовленні сплавів до алюмінію додавали  магній у кількості 6, 12 

та 18 %, мідь у кількості 2, 4 та 6% та цинк у кількості 0,7, 1,4 та 2%  від маси 

сплаву. Плавку проводили в тиглі в електричній печі опору при температурі 

700…710 
0
С.  

Заливали метал в нагріту форму, температура якої була 820…850 
0
С. 

Витримку розплаву у формі проводили протягом 3-ох хвилин для того, щоб 

метал спінився і повністю заповнив порожнину форми. Після цього форму 

охолоджували на повітрі. 

В розплав вводили частки, що стабілізують розплав (SiO2) розміром 0,1 

мм. Під стабілізацією розплаву розуміється підвищення в'язкості розплаву та 

створення таких умов при яких бульбашки газу довгий час залишаються в 

об'ємі металу та рівномірно розподіляються в ньому. 

Результатом проведеної роботи є створення математичних моделей 

впливу міді, магнію та цинку на такі показники піноалюмінієвих виливків як: 

густина, пористість, відношення густин по висоті виливка та відношення 

кількості пор по висоті виливка. Останні параметри свідчать про рівномірність 

густини та розмірів пор по висоті виливка, що є важливим показником. 
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(рис.1а,в) Чим він є ближчим до одиниці – тим рівномірнішим є розподіл.  

 

 
                                   а)                                                                           б)  

 
в) 

Рис. 1 - Потрійні діаграми: а) відношення кількості пор по висоті виливка; 

б) пористості; в) відношення густин по висоті виливка. 

 

Слід зазначити що абсолютно всі легуючі елементи позитивно впливали 

на збільшення кількості пороутворювача, засвоєного розплавом. Про це 

свідчить збільшення пористостії при додаванні однакової кількості карбонату 

кальцію.  

У випадку з магнієм та міддю значно покращувалось розподілення 

густини за висотою виливків, тобто підвищувалась рівномірність порового 

простору (рис.1.в.). Додавання цинку в якості основного легуючого елементу 

позитивно впливало лише на загальні показники густини та пористості. 

Рівномірність розподілу густини за висотою виливка хоч і покращувалась в 

порівнянні з чистим алюмінієм, але все ще була далекою від 1. 

В результаті  було встановлено точку оптимуму якій має наступні 

властивості:  

- поруватість на рівні 77-80%; 

- рівномірність порового простору за густиною та кількістю пор 

дорівнює 1. 
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В ході досліджень були проведені випробування міцності на стиск 

пористого алюміній-магнієвого сплаву оптимального складу.  При збільшенні 

пористості міцність змінюється в межах від 12 до 6 МПа (Рис. 3.). Данні 

показники є достатніми для застосування кріплення деталей з пористого 

алюмінію без застосування седвіч-панельної технології. Також міцність 

дозволяє витримувати невеликі навантаження без деформації деталі.  
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Вступ 

Україна за об‘ємами металургійного виробництва входить в першу 

десятку держав світу. В теперішній час в нашій країні значна кількість 

металургійних підприємств з великим зношенням основних фондів, який 

значно перевищує закордонний рівень, дефіцит енергоносіїв й інших ресурсів 

створили в чорній металургії ряд складних проблем. При цьому питомі витрати 

енергії і матеріалів суттєво перевищують середні закордоні показники, а 

металургійне виробництво є одним із найбільш енерго- і матеріалоємним у 

вітчизняній промисловості. Ці проблеми поглиблюються необхідністю 

підвищення конкурентоздатності продукції, зниженням її собівартості й 

підвищенням якості. 
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Суттєві ресурси витрачаються при проведені операцій легування сталі, що зв‘язано, 

перед усім, з необхідністю додавання в сталь великої кількості дефіцитних і вартісних 

присадок, особливо при виплавці сталі у вагових печах. Актуальним є використання такого 

резерву економії добавок як отримання сталі з вмістом легуючих елементів на нижній 

границі їх концентрацій, що допускається марочним складом. Але це можливо тільки при 

забезпечені гарантованої стабільності засвоєння легуючих і однорідного їх розподілення в 

сталі. Широке використання технологій, що передбачають додавання в сталь легуючих 

металів в твердому стані, призводить до їх значних втрат на угар, нерівномірності 

розподілення в об‘ємі сталі й необхідності її перегрівання. Це негативно впливає на 

стабільність властивостей металу [1]. 

Наведені в статті дослідження проводились у ФТІМС НАН України і Національному 

технічному університеті України ―КПІ‖ по темі ―Математичні моделі й алгоритми системи 

управління кисневим конвертером‖, Державний реєстраційний номер 0110U002880. 

Постановка задачі 

Метою досліджень є підвищення ефективності сталеплавильних процесів шляхом 

підготовки комплексних розкиснювачів з введенням їх у ківш у рідкому стані.  

Результати досліджень 

Однорідні й 

гетерогенні металодобавки 

для ковшової обробки 

виготовляли в 

магнітодинамічних агрегатах. 

Електромагнітні системи 

МДН-агрегату генерують в 

рідкометалевому контурі 

електромагнітне силове поле, 

що має неоднорідний 

характер (рис. 1). Канали 1, 2 

і 3 утворюють робочу зону 4, 

що розташована у зазорі 

електромагніту, який  

створює зовнішнє 

електромагнітне поле з 

індукцією Bэ. Канали з‘єднані 

з ванною 6, заповненою 

розплавленим металом, 

причому верх каналу 2 

перекритий зливним 

металопроводом 7, 

наконечник якого виконано із 

провідного матеріалу. Метал 

у каналах 1 і 2 й відповідно 3 

і 2 разом з металом у ванні 

утворює короткозамкнені 

витки навкруги обмоток двох 

індукторів, що виконані із 

магнітопроводів 8 з 

обмотками 9. Обмотки цих індукторів і електромагніта 5 мають незалежне електроживлення. 

При живлені обмоток індукторів змінним струмом, що відрізняється в загальному випадку за 

Рис. 1. Схема базового магнітодинамічного 

агрегату типа МДН-6 для отримання гомогенних 

і гетерогенних сплавів. 
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величиною і фазою, в розплавленому металі наводяться струми Iк1 і Iк2, які показані на рис. 1 

у вигляді струмових контурів. У результаті взаємодії цих струмів із зовнішнім змінним 

магнітним полем в зазорі робочої зони агрегату виникає складна картина розподілення 

електромагнітних сил, що мають у загальному випадку як ―x‖ так і ―y‖ складові. При зміні 

амплітудних і фазних значень цих струмів, а також фази зовнішнього поля збудження 

змінюється співвідношення між складовими електромагнітної сили. Це у свою чергу 

дозволяє управляти перепадами тисків на границях робочої зони й співвідношенням 

швидкостей транзитного потоку vt, що протікає із каналів 1 і 3 в металопровід 7, а також 

циркуляційним потоком vc, завдяки якому відбувається перемішування розплаву у ванні [2]. 

Процес ковшового легування сталі манганом досліджувався при випуску 

сталі у ківш ємністю 160 тонн. Випуск плавок тривав 8 – 10 хв. Необхідна 

кількість мангану у складі феросплавів, вводилася у ківш при випуску плавки. 

При введені твердих сплавів у ківш угар мангану складав 10 – 20 % [3]. Кінцеве 

розкиснення сталі проводилось у ковші (45 або 65 %) FeSi (0,8 або 0,6 т) і 

алюмінієм. Питома витрата алюмінію для низьковуглецевих сталей була 1,1 

кг/т, вуглецевих – 0,5 кг/т. Розкиснювачі вводились після початку заповнення 

ковша металом. 

МДН-агрегат (рис. 2) був змонтований на спеціальній площадці. Відстань 

від зливного носка агрегату до внутрішнього краю ковша не перевищувала     

3,6 м. Агрегат МДН-6Ф-3,0 складався із МДН-пристрою, механізму повороту 

(гвинтовий домкрат з електроприводом) і електроустаткування, що 

забезпечувало живлення й управління електромагнітними системами. Запуск 

МДН-агрегату проводився на рідкому чавуні (% мас. – 3,3 C; 0,88 Si; 0,52  Mn;  

0,045 S; 0,030 P), шляхом заливки його дози у прогрітий тигель агрегату. Для 

завантаження манганових феросплавів в тигель агрегату використано дозуючий 

бункер ємністю 3 т. Бункер знаходився під феросплавним  передаточним 

лотком і після завантаження в нього потрібної кількості феросплаву краном 

подавався до МДН-агрегату, в який розвантажувався через шиберний затвор. 

Тривалість плавлення різних доз феросплаву визначалась у перерахунку на 

ФМн75. Установлено, що необхідна кількість рідкого сплаву в період виплавки 

сталі в печі приготовляється в МДН-6Ф-3,0 при потужності 280 кВт (без 

пальника) і 190 – 280 кВт (з пальником) [4]. 

 Дослідження проводились при обробці низьковуглецевих якісних 

конструкційних сталей (ВСт3сп, 20) рідкими феросплавами із вмістом 25 % 

мас. мангану, якісної вуглецнвої сталі 45 (вміст мангану в сплаві 40 % мас.)  і  

легованої  (манганової) сталі 45Г2 (75 % мас.  мангану  в  рідкому сплаві).  

Результати досліджень зведені в таблицю. Метал для проб відбирався 

спеціальною ложкою із тигля або заливався в пробницю через зливний носок 

агрегату. Результати аналізу показали, що угару мангану в агрегаті не 

відбувалося, а відхилення його концентрації від середнього вмісту по об‘єму 

розплаву не перевищувало  0,4 % мас. 
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Дозування рідких сплавів мангану проводилося за часом зливу. 

Угар мангану при розкисненні й легуванні рідкими феросплавами не 

перевищував 5 %, що значно менше угару при розкисненні твердими 

феросплаввами за звичайною технологією. 
 

Таблиця. засвоєння мангану при ковшовому легуванні сталей рідкими 

сплавами, що подані із МДН-6Ф-3,0 
Сталь, 

 марка  

Інтервал вмісту  

Mn 

Маса 

дози 

сплав

у, кг 

Вміст мангану Угар мангану, % 

ГОСТ %мас. В печі, 

%мас. 

В 

сплав

і, кг 

Середнє 

на 

розливці

, % мас. 

Абсол

ютне 

значен

ня 

Відносн

е 

значенн

я 

ВСт3сп  5521-

76  

0,40 – 

0,65 

1500 0,22 375 0,460 0,010 3 

20  1050-

88 

0,35 – 

0,65 

2000 0,18 500 0,490 0,017 5 

45  1050-

88 

0,50 – 

0,80 

1100 0,22 440 0,510 < 0,005 < 1 

45Г2  4543-

71 

1,40 – 

1,80 

2400 0,28 1800 1,445 0,035 3 

 

Висновки 

Промислове використання дослідженого способу легування сталі 

рідкими феросплавами перспективно для фіксованого вмісту, насамперед 

дорогих і дефіцитних легуючих біля нижньої межі їх концентрації в сталі, що 

визначається ДСТУ при скорочені витрати легуючих феросплавів і лігатур. 

Угар феросплавів при цьому зменшується в декілька раз.  

Для приготування рідких феросплавів доцільно використовувати 

МДН-агрегати, що розміщуються безпосередньо поряд із зливним ковшем. 

Рис. 2. Магнітодинамічний агрегат для обробки сталі рідкими 

феросплавами 
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Тривалість виготовлення необхідної кількості феросплавів сумірна з 

тривалістю плавки. При цьому можуть додатково використовуватися пальники. 

Розвиток досліджень особливо перспективний в напрямку підвищення 

і стабілізації властивостей сталі, зокрема механічних, при мінімально 

допустимому вмісті легуючих елементів в сталі.  
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЖИМ  ПЛАВКИ ДЛЯ ПЛАЗМОВО –ДУГОВИХ 

ПЕЧЕЙ З КЕРАМІЧНИМ ТИГЛЕМ 

Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я.  

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут ” 

Вступ 

Звичайні методи виробництва металів і сплавів навіть при суттєвому їх 

удосконаленні не можуть забезпечити повною мірою рівень якості, який 

потребують різні галузі техніки. Задовольнити всі сучасні вимоги споживачів 

металургійної продукції можна тільки в разі використання незвичайних 

(спеціальних) способів виробництва відповідного  призначення.     

     

Результати дослідження  

  Величина енергії , яка передається від плазмового стовпа металу і 

футерівці залежить від температури плазми, швидкості плазмового потоку і 

турбулентності струменя, розміру і геометричної форми плазмового стовпа, 

відстані від об‘єкта до стовпа і т. п. 

Більшість цих факторів побічно можуть бути  враховані ефективним 

термічним параметром q
*
 (Вт/А), який дозволяє звести важкий розрахунок 

теплопередачі до порівняно простих і зручних для практичного застосування 

залежностей. Якщо передбачити, що відстань від плазмового стовпа до об‘єкта, 

який нагрівається L=0, то потужність,яка передається цьому об‘єкту можна 

визначити за формулою: 

, Вт                      (1) 
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де  - струм дуги одного плазмотрона, А; 

n – кількість плазмотронів. 

          
Рисунок  1. Схема для розрахунку радіаційного теплообміну об‘єктів, які 

нагріваються зі стовпом дуги. 

Для визначення щільності теплового потоку необхідно знати площу 

контакту плазми з об‘єктом, яка має місце в умовному перетині, 

перпендикулярному подовжній осі плазмової дуги і розташованому на відстані 

 від кінця сопла плазмотрона. Без особливої похибки можна рахувати,що 

форма приведеної площі контакту плазми з об‘єктом близька до кола діаметром 

 Діаметр приведеної площі залежить від типу та розмірів електрода і сопла. 

Останні ж пропорційні струму дуги. 

Крім того,  залежить від геометрії плазмової дуги (кута розкриття 

високотемпературного газового потоку). В зоні,яка прилягає до сопла, розмір 

приведеного діаметра плазмової дуги близький до діаметра електрода. По мірі 

віддалення від кінця сопла  збільшується. Але формуюча дія соплового 

каналу на плазмову дугу має місце тільки на визначеній відстані, яка дорівнює 

2…3 діаметрам сопла. 

Приведений діаметр плазмової дуги при великих її довжинах залишається 

практично незмінним і залежить тільки від струму дуги. 

Оскільки діаметр електрода   залежить прямопропорційно від струму 

дуги, то  зручно визначати, як функцію діаметра електрода на геометричні 

розміри якого впливає ще і тип електрода  

   =К*                                         (2) 

де К – коефіцієнт,який враховує вплив типу електрода на приведений 

діаметр плазмової дуги і дорівнює: 

- 2,23…2,36 – для плазмового електрода; 

- 3,46…3,72 – для стрижневого електрода. 
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         Питомий тепловий потік від одиничної плазмової дуги до об‘єкту,який 

нагрівається можна розрахувати за емпіричною формулою: 

            q=k , Вт/                   (3) 

де k – коефіцієнт, що дорівнює: 

- 2,7…3,0 – для плазмотронів з плазмовим електродом; 

- 0,54…0,63 – для плазмотронів із стрижневим електродом. 

        Цим виразом зручно користуватися для розрахунку теплонавантажених 

елементів, які не контактують з плазмою (футерівка, корпус плазмотрона, 

верхня кромка кристалізатора і т.п.) 
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УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ НІКЕЛЬМІСТКИХ КАТАЛІЗАТОРІВ В 
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Вступ 

Пошук шляхів підвищення ефективності утилізації залізовміщуючих 

шламів актуальний як для вітчизняних, так і для зарубіжних металургійних 

підприємств. Слід відзначити, що для підприємств України ця проблема 

особливо важлива, оскільки тут у зв'язку з відносно низьким рівнем якості 

підготовлених шихтових матеріалів вихід пилу з технологічними газами 

(особливо в доменному та агломераційному виробництвах, а також при 

мартенівському виробництві сталі, яке ще збережено на ряді заводів) у декілька 

разів перевершує середні показники для аналогічних зарубіжних підприємств 

[1, 2]. 

В умовах України основним методом утилізації металургійних шламів, 

що дозволяє вирішити таку масштабну задачу без істотних капітальних 

вкладень, являється використання їх в якості компонента агломераційної 

шихти.  

Найбільш поширені в промисловості технології із зневодненням до 

вологості, прийнятної для подальшої утилізації шламів при спіканні 

агломерату, пов'язані з необхідністю згущення і з наступною фільтрації. Ці 

технології є вельми енергоємними. Крім того, навіть за умови використання 
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реагентів, що підвищують ефективність згущення, вони не забезпечують 

зневоднення до вологості 7 – 8 % оптимальної для агломерації. 

Більш глибоке зневоднення вимагає застосування термічного сушіння, 

наприклад, в барабанних сушарках, що пов'язано з додатковими капітальними 

та енергетичними витратами і необхідністю вирішення питань попередження 

екологічного збитку. 

Такі рішення як використання шламової води для зволоження 

агломераційної шихти, отримання шламового агломерату для конвертерного 

виробництва, отримання безвипалювальних окатишів з шламу, плазмова та 

електродутовая плавка не дозволяють у повному обсязі вирішити проблему 

утилізації шламів [3]. 

Застосування технологій брикетування при утилізації шламів пов'язане з 

істотними капітальними та експлуатаційними витратами, не виключає 

необхідності глибокого зневоднення шламів. 

 

Постановка задачі 

Управління властивостями шламів з використанням добавок є одним з 

перспективних підходів до вирішення проблеми утилізації залізовмісних  

металургійних шламів і не пов'язане з капітальними витратами. 

Результати досліджень 

Способи переводу вологи шламів в зв'язану форму шляхом змішування їх 

з сухими компонентами (сухим пилом газоочистки, негашеним вапном та 

іншими матеріалами) супроводжуються значним пиловиділенням в навколишнє 

середовище, в них не вирішені проблеми ефективного введення сухих 

компонентів. Актуальним є пошук нових добавок, що забезпечує ефективне 

управління властивостями залізовмісних металургійних шламів з метою їх 

використання в якості компонента агломераційної шихти. 

У Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАН України  

проведені дослідження з метою вивчення можливості виплавки феронікелю з 

відпрацьованих никельмістких каталізаторів і одержання вихідних даних для 

розробки технології виробництва никельмістких лігатур [4]. 

           Дослідження показали, що поведінка нікелю в процесі рідкофазної 

відновлювальної плавки нікелевих каталізаторів залежить від рідкоплинності 

шлаку, яка, в свою чергу, залежить від співвідношення в шлаці СаО та А12Оз. 

При співвідношенні СаО:А12Оз = 1 та високій температурі перегріву 

досягається високий ступінь вилучення нікелю із оксиду. 

Плавка оксидовмістких матеріалів в дуговій печі характеризується 

протіканням складних фізико-хімічних процесів в рідкій ванні. 

Оксидомісткі матеріали, як правило, містять велику кількість кисню у 

вигляді оксидів металів. Додаткова кількість кисню може надходити також за 

рахунок розвинутої поверхні відновленого металу з огрудкованої оксидної 

складової шихти, з киснем атмосфери печі. 
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Результати виконаних досліджень взаємодії фаз в процесі відновної 

плавки дозволили розробити технологічні схеми одержання сплавів з рудної 

сировини і техногенних відходів. В основу розроблених технологічних схем 

покладені такі принципи: 

- спільне огрудкування подрібненої суміші, що складається з 

оксидомістких матеріалів, флюсів і відновника; 

- відновлення оксидів металів при високих температурах в зоні 

інтенсивного теплообміну; 

- використання рідкого шлаку як теплоносія процесу відновлення і 

допалювання технологічних газів в реакційному об‘ємі. 

Дотримання цих умов реалізації процесу рідиннофазної відновної плавки 

значно інтенсифікує взаємодію фаз внаслідок великої реакційної поверхні 

реагентів і високих температур, що забезпечує випереджаюче відновлення 

оксидів металів на стадії "відновлення - плавлення". 

Використання підготовленої шихти у вигляді брикетів або гранул 

постійного складу дозволяє стабілізувати тепло-і масообмінні процеси в 

системі газ-шлак-метал, а також регулювати теплові та технологічні параметри 

процесу. Це об'єднує в одному плавильному агрегаті стадії нагріву шихти, 

відновлення оксидів, плавлення металу і шлаку. При цьому для інтенсивного 

протікання відновних процесів на всіх етапах плавки необхідно забезпечити 

підтримку заданого температурного режиму в плавильній ванні печі. Тому для 

здійснення рідкофазного відновлення оксидів металів, як правило, 

використовують плавильні агрегати з дуговим або плазмовим нагрівом. У 

деяких випадках можуть бути використані плавильні печі з комбінованим 

плазмово-індукційним нагрівом. 

Характерною рисою технології рідиннофазної плавки є наявність в печі 

рідкого металу, на поверхню якого завантажуються із заданою швидкістю 

окатиші, брикети або подрібнені матеріали. Існують два способи плавлення 

матеріалів, що завантажуються безперервно, відомі в літературі під назвою 

Айсберг-процес і Контімент-процес, які розрізняються станом ванни в період 

завантаження. 

Аналіз існуючих промислових технологій підготовки матеріалів шихти 

дозволив встановити, що в умовах малотоннажного виробництва найбільш 

перспективними є методи безвипального згрудкування. Сутність методів 

полягає в огрудкування (грануляції) або брикетуванні підготовленої шихти зі 

зміцненням окускованних матеріалів без високотемпературного випалу. Ці 

методи мають ряд переваг, які полягають у тому, що капітальні витрати 

набагато нижче, устаткування більш дешеве та просте, поліпшені умови праці в 

порівнянні з виробництвом випалених матеріалів. 

 

Висновки 

Аналіз існуючих промислових технологій підготовки матеріалів шихти 

дозволив встановити, що в умовах малотоннажного виробництва найбільш 

перспективними є методи безвипального згрудкування. Сутність методів 
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полягає в огрудкування (грануляції) або брикетуванні підготовленої шихти зі 

зміцненням окускованних матеріалів без високотемпературного випалу. Ці 

методи мають ряд переваг, які полягають у тому, що капітальні витрати 

набагато нижче, устаткування більш дешеве та просте, поліпшені умови праці в 

порівнянні з виробництвом випалених матеріалів. 
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В целях поиска оптимальных режимов термомеханической обработки (ТМО) и улучшения 

сверхупругих свойств сплавов с памятью формы Fe-Ni-Co-Ti [1-4] в данной работе 

проведено исследование влияния степени предварительной пластической деформации и 

времени последующего старения закаленного сплава на характеристики термоупругого 

мартенситного превращения (МП), а также упругодеформационные характеристики 

мартенситной и аустенитной фаз, в отдельности. 

Сплав состава Fe-27,2%Ni-17,4%Co-5,2%Ti (вес.%) выплавляли 

индукционным способом в инертной атмосфере с выливом в медную 

изложницу. Предварительная ТМО слитка проводилась путем многократной  

прокатки в ручных валках при 1373 К с =20 мм до =5 мм, с последующей 

закалкой прутков в воду от 1373 К. В результате многократных операций 

волочения закаленных прутков при комнатной температуре  были получены 

образцы с различной степенью деформации  от 3.8 до 75.3%. После 

деформационной обработки проводилось старение образцов при 923К в течение 

5, 10, 20 мин. 
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Исследования характеристик мартенситного превращения и упруго-

деформационного поведения образцов при различных температурах позволили 

сделать следующие выводы: 

1) С ростом степени предварительной пластической деформации  до 

55,6% размер зерна аустенита и характеристические температуры МП плавно 

уменьшаются. При этом гистерезис превращения увеличивается на 40-70 К. 

Процент превращенного объема изменяется незначительно до =40,7 %, резко 

уменьшаясь при дальнейшем росте . 

2) Экспериментально определены зависимости величины временного 

сопротивления разрыву, в( ), которые показывают, что с ростом  происходит 

сильное деформационное упрочнение аустенита при уменьшении в 1,5-2 раза 

деформации до разрыва, в. В то время как для мартенситной фазы было 

получено снижение деформационного упрочнения при уменьшении в  в 2-4 

раза. 

В работе [5] показано, что в сплавах этой же системы обратимая 

деформация составляет 2,2%. На основании этого можно заключить, что 

незначительный наклеп материала ( =7,4%) и соответствующее старение  

способствуют деформированию исходного сплава по каналам фазовой и 

двойниковой пластичности.  Эти факторы способствуют сверхупругому 

поведению материала. В поликристаллических образцах движение обратимых 

носителей деформации тормозится границами зерен, что уменьшает степень 

восстановления деформации по сравнению с монокристаллами. 

3)  На  рис.1(а,б) представлены результаты изучения циклического 

сверхупругого  поведения сплава после предварительной деформации  =7,4% 

и двух времен выдержки при  последующем старении. Температура испытания, 

Тисп., в обоих случаях выбиралась таким образом, чтобы Тисп.~Af, Аf-

температура конца обратного МП. Обращает внимание факт, что при 

нагружении  до напряжений 0,5 ГПа для случая (а) образец деформируется на 

2%, а разгрузка приводит к полному восстановлению формы.. Нагружение 
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Рис 1. Кривые 

циклического 

нагружения сплава Fe-

Ni-Co-Ti. 
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превышающее напряжение течения аустенита (0,68 ГПа) приводит к 

деформированию образца на 4,2% , при разгрузке восстанавливается 3% 

деформации. Для случая (б) разгружение при напряжении 0,68 ГПа составляет 

2%, что обусловлено потерей когерентности  исходной и мартенситной фазами. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИТОГО 

ТИТАНА И СПЛАВОВ НА ЕГО ОСНОВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ГАРНИСАЖНОЙ ПЛАВКИ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ РАСПЛАВА 

Ворон М.М., аспирант, Ворон Е.П., студентка, Национальный 

технический университет Украины «Киевский политехнический 

институт»mihail.voron@gmail.com  

 

Экономически выгодной альтернативой многостадийному производству 

широкого спектра металлических изделий может быть качественное литье с 

контролируемым комплексом структурно-механических свойств получаемого 

продукта [1]. Такие цели достигаются при комплексном подходе использования 

принципов структурной наследственности, физической обработки расплавов, 

модифицирования, контролированной кристаллизации и т.д.  

Титан и сплавы на его основе относятся к ряду современных и наиболее 

перспективных материалов в машиностроении, энергетике, авиакосмической 

промышленности, медицине, архитектуре и прочих сферах [2,3]. 

Следовательно, получение дешевых и качественных готовых изделий и 

полуфабрикатов из титана и его сплавов можно рассматривать как важную 

промышленную задачу.   

На рисунке 1 представлены классическая и желаемая (возможная на 

сегодняшний день) схемы получения готовых изделий из титана и его сплавов. 

mailto:mihail.voron@gmail.com
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Технологические звенья, обведенные жирной линией – это те стадии процесса, 

благодаря которым формируется необходимая структура, а как следствие и 

свойства материалов. В зависимости от ряда требований эти стадии могут быть 

многократными, с переменной продолжительностью либо отсутствующими 

вовсе. Также, в эти схемы можно включать необходимое количество стадий 

контроля качества и любых вспомогательных процессов. 

Важно понимать, что отправной точкой для титановых изделий является 

комплекс их механических свойств, которые в большой степени зависят от 

структурно-фазовых характеристик металла. В случае производства изделий из 

крупных заготовок, доля производства которых в Украине близка к 100%  [4], 

задача получения требуемой структуры решается с помощью длительной и 

неоднократной обработки давлением и термической обработки. В случае 

получения литых изделий важны все те же требования, плюс бездефектность 

отливки.  

Получение фасонных отливок в виде полуфабрикатов и готовых изделий 

из титана и его сплавов слабо развито из-за отсутствия надежных 

технологических решений, которые обеспечивали бы достаточное качество 

литья и комплекс структурно-механических свойств. Разработка таких 

технологий рассматривается многими специалистами как важнейшая задача в 

сфере производства титановой продукции для всех областей ее потребления 

[4,5].   

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальные схемы получения готовых изделий из титана 

и его сплавов; слева – традиционная схема с использованием крупных 
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цилиндрических слитков и слябов, срава – возможная схема получения литых 

изделий и полуфабрикатов с регламентированными структурой и свойствами. 

 

Существующая в Украине технология электронно-лучевой гарнисажной 

плавки с электромагнитным перемешиванием расплава позволяет получать 

литые фасонные изделия из титана и его сплавов весом до 50 кг (по титану) с 

однородной мелкозернистой структурой и уровнем механических свойств 

близким к уровню деформированного металла. Такой эффект можно связать с 

так называемой «термовременной» обработкой расплава (ТВО) [6], которая 

заключается в совместном действии на расплав электронного луча и 

электромагнитного перемешивания. 

Для исследования возможностей управления структурными параметрами 

титана и сплавов на его основе, выплавляемых методом ЭЛГП с ЭМП расплава, 

были проведены опыты по установлению влияния на структуру металла 

наиболее важных технологических факторов. 

Опытные плавки проводились на литейной установке ЭЛЛУ-4, показанной 

на рис. 2. В качестве модельного материала для плавок был выбран титан марки 

ВТ1-0 (ГОСТ 19807-91) в виде лома, обрези и стружки. Опытные плавки 

проводились на принципиально похожих режимах повышения мощности луча и 

различном времени существования ванны расплава и времени действия ЭМП. 

Металл заливали в графитовые формы для получения цилиндрических слитков 

Ø 55, 65, 75 мм.  Для определения влияния размерного фактора на строение 

микроструктуры металла использовалась стальная форма под заливку образцов 

для испытаний механических свойств. Формы и образцы показаны на рис. 3. 
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1 – механизм перемещения крышки;  

2 – механизм поворота тигля;  

3 – тигель; 4 – вакуумная камера;  

5 – электронно-лучевая пушка 

 

Рисунок 2 – Общий  вид и схема установки ЭЛЛУ-4  

 

   
 

Рисунок 3 – формы и полученные образцы для исследований 

Технологические режимы некоторых плавок и соответствующие им макро- 

и микроструктуры приведены в табл. 1 и на рис. 4. 

 

Таблица. Режимы ведения плавок сплава ВТ1-0 и свойства металла 

 
Факторы 1 2 3 4 

Время сущ. Расплава, мин. 23,5 26 13 34 

Время действия ЭМП, мин 20,5 20 10 28,5 

Продолж. Режима 1, мин 5 8 8 0,5 

Мощность режима 1, кВт 67 70 105 60 

Продолж. Режима 2, мин 13 4,5 3 2,5 

Мощность режима 2, кВт 60 67 90 67 

ΔТ охлаждающей воды, °С 15,5 16,5 17 16 

Масса слитого металла, кг 9,4 8,56 9,85 9,08 

Материал формы/Ø, мм гр., 65 гр., 65 гр., 65 гр.,65 

Вакуум в момент слива, Па 10
-2 

10
-2

 10
-2 

5∙10
-2 

Продолжит-ность слива, с 7 7 15 9 

Твердость образца, НВ 159 173 174 269 

Размер макрозерен, мм 1-3 2-4 0,5-2 1-3 

Размер микрозерен, мкм 50-120 50-150 40-70 40-80 
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В ходе исследований было проведено 10 экспериментальных плавок и 

сделаны макро- и микроструктурный анализы полученных образцов, измерение 

их твердости и сравнительный анализ зависимости структурных показателей от 

технологических факторов. 

 

 

 
         1                                2                               3                                 4 

 

Рисунок 4 - Макро- и микроструктуры сплава ВТ1-0, полученных по 

разным технологическим режимам ЭЛГП С ЭМП расплава 

 

Выводы: Макроструктура литого сплава ВТ1-0, полученного методом 

ЭЛГП с ЭМП характеризуется отсутствием классической литой структуры, а в 

некоторых случаях имеет нехарактерную для литого металла мелкозернистую 

равноосную структуру. 

Рассмотрено влияние некоторых технологических параметров плавки на 

формирование структуры отливки. Проведена оценка твердости, макро- и 

микроструктурный анализ. Установлено, что макроструктура получаемого 

слитка сплава ВТ1-0 в большей степени зависит от режима выплавки, вакуума 

и скорости заливки, нежели от массы металла или размера формы. 

Установлено, что микроструктура и твердость сплава мало зависят от 

материала формы и геометрии детали. 

Показана принципиальная возможность использования технологии ЭЛГП 

с ЭМП расплава для получения литых изделий и полуфабрикатов из титана и 

его сплавов с контролируемыми физико-структурными параметрами. 
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Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 

 

Останнім часом була розроблена нова система сплавів, яка отримала 

назву «високоентропійні сплави». Ці сплави мають п‘ять та більше основних 

металічних елементів, при цьому концентрація кожного елементу коливається 

від 5 до 35 ат. %. Для збільшення ентропії змішування кожен основний елемент 

в системі сплаву міститься в еквімолярному чи близько еквімолярному 

співвідношенні. Чисельні дослідження виявили багато систем сплавів та 

покриттів з простими кристалічними структурами (ГЦК та ОЦК) і 

надзвичайними властивостями [1,2].   

Нітридні та карбідні тверді покриття широко використовуються для 

різальних та формувальних інструментів, які потребують гарної 

термостабільності. Однак, через строгі вимоги до високої продуктивності і 

функціональності, які важко досягти за рахунок традиційних подвійних 

нітридних і карбідних компонентів, багатоелементні покриття з різними 

металевими і неметалевими легуючими елементами, розроблені в останні роки, 

поєднують преваги кожних окремих компонентів. 
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Припускається, що різні елементи покриттів знаходять компроміс один з 

одним при утворенні простої структури твердого розчину. В той самий час, 

очікується випадкове локальне розширення кристалічної гратки згідно з 

ймовірністю статистичного розподілу атомів елементів. 

Отримання нітридних, боридних, карбідних та оксидних покриттів на 

основі нових багатоелементних високоентропійних сплавів становить великий 

інтерес для вивчення [2]. Тому, метою даної роботи є дослідження 

термостабільності високоентропійного нітридного покриття системи 

TiZrVNbHf. 

Мішені для вакуумно-дугового напилення виготовляли з 

високоентропійного сплаву системи TiZrVNbHf методом вакуумно-дугової 

плавки на мідній водоохолоджувальній подині в атмосфері високочистого 

аргону з використанням вольфрамового електроду, який не витрачається. 

Вакуумно-дугове напилення проводили в удосконаленій установці «Булат-6» 

[3]. 

Рентгеноструктурні дослідження проводили на дифрактометрі ДРОН 

УМ1 на зразках високоентропійних сплавів та покриттів  при скануванні в 

монохроматичному CuКα - випромінюванні. В якості монохроматору 

використовували монокристал графіту, встановлений на дифрагованому пучку. 

Дифрактограми знімали методом покрокового сканування в інтервалі кутів 2Θ 

18-88°. Крок сканування складав 0.05°, час експозиції в точці 2 с.    

Високотемпературні дослідження проводяться  приставкою УВД- 2000 в 

атмосфері гелію. Обробку даних дифрактометричного експерименту 

виконували з використанням програми для повно профільного аналізу 

рентгенівських спектрів від суміші полікристалічних фазових складових 

PowderCell 2.4. 

Для високоентропійного покриття системи TiZrVNbHf було проведене 

дослідження термостабільності (рис. 1). З цією метою був проведений відпал 

покриттів в вакуумі при двох температурах: 1000 ºС протягом однієї години та 

1100 ºС протягом 10 годин для двох типів покриттів, напилених в вакуумі і в 

середовищі азоту (табл. 1). Варто відмітити, що всі зразки – однофазні. 

Отримані дані співпадають з результатами, отриманими при 

високотемпературному дослідженні сплаву цієї ж системи. 

Зразок 4, отриманий напиленням в вакуумі без азоту – однофазний з 

кубічною ОЦК граткою, яка включає в себе всі вихідні елементи (Ti, Zr, V, Nb, 

Hf) з періодом гратки а=0,3390 нм і коефіцієнтом текстури η=0,66 вздовж 

напрямку [110]. Зразок 1, отриманий напиленням в атмосфері азоту – 

однофазний з ГЦК структурою, характерною для мононітридів вказаних 

металів та  з періодом гратки а=0,4462 нм та коефіцієнтом текстури η=0,21 

вздовж напрямку [111]. Відпал зразка 1 при температурах 1000 ºС та 1100 ºС не 

змінюють фазовий стан, він залишається однофазним з кубічною ГЦК граткою. 

Проте, необхідно відмітити, що період зразка після відпалу при температурі 

1000 ºС знижується до значення а=0,4406 нм, що може бути пов‘язано з 

зниженням внутрішніх напруг. 
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  Рисунок 1 – Фрагменти дифрактограм покриттів на основі ВЕСа 

TiZrVNbHf в вихідному та відпаленому станах 

 

Подальший відпал цього зразка при температурі 1100 ºС протягом 10 год 

практично не призводить до суттєвих змін періоду гратки (а=0,4408 нм) і 

коефіцієнта текстури мононітриду (η=0,25). Ці дані свідчать про те, що 

стабілізація гратки нітридного мультикомпонентного покриття настала вже 

після відпалу при температурі 1000 ºС протягом 1 години.  

 

Таблиця 1. Структура, період гратки та коефіцієнт текстури ГЦК та ОЦК 

фаз у покриттях на основі TiZrVNbHf  

№ 

зразка 

Середовище 

напилення 

Температура 

та час відпалу  

Структура Період 

гратки а, нм 

Коефіцієнт 

текстури, τ 

1 N2 --- ГЦК 0,4462 0,21 

2 N2 1000 ºС , 1 

год 

ГЦК 0,4406 0,27 

3 N2 1100ºС, 10 

год 

ГЦК 0,4408 0,25 

4 Вакуум  --- ОЦК 0.3390 0.66 
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Формування типу гратки високоентропійних вакуумних покриттів 

відбувається за механізмом, який спостерігається для литих сплавів. На 

формування типу гратки нітридних покриттів найбільший вплив спричиняє 

теплота утворення та переважання нітридів з одним типом кристалічної гратки. 

Як показали дослідження, вакуумні покриття наслідують той самий тип гратки, 

який зафіксований в мішені. Якщо мішень складається з компонентів, які 

мають велику спорідненість до азоту, то в цьому випадку формується 

високоентропійна нітрид на фаза на основі ГЦК гратки. Також встановлено, що 

високоентропійні однофазні нітридні покриття є достатньо термостабільними 

до температур відпалу 1100 ºС. 
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Для потреб напівпровідникової електроніки і для виробництва кремнію 

сонячної якості підприємства, що випускають металургійний кремній, 

проводять роботи з очищення і рафінування металургійного кремнію. 

Рафінування кремнію включає ряд процесів, які у різних виробників 

можуть істотно відрізнятися. Найбільш часто застосовується електролітичне, 

вакуумне рафінування, обробка розплаву кремнію силікатними шлаками, 

екстракція і кислотне вилуговування, обробка розплаву активними газами та 

ін.. 

Рафінування кремнію починається вже при виливанні кремнію з ковша 

або в самому ковші з додаванням незначної кількості флюсу. Цим способом 

вдається видалити значну кількість таких домішок як алюміній, кальцій, 

вуглець. Часто застосовується рафінування кремнію електролітичним методом, 

який дозволяє отримати кремній 99,70-99,99% [1,2]. Електроліз проводять в 

розплаві солей при температурі 1000 
0
С. 
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Для видалення бору та вуглецю використовують окисне рафінування 

(парами води, киснем, оксидом вуглецю, хлором з аргоном або повітрям). 

Рафінування хімічною (кислотною) обробкою можна очистити кремній до 

99,9%[3]. 

Однією з перших публікацій по очищенню технічного кремнію від 

домішок методом електронно-променевого переплаву була робота авторів 

Nonyoshi, Karuhiro Hanazawa, Yoshici Kato (Японія) в 2004 р. [4,5]. Ними були 

досліджені процеси очищення технічного кремнію від металевих домішок і 

фосфору методом електронно-променевого переплаву і спрямованої 

кристалізації. Дослідження показали можливість очищення кремнію від цих 

домішок. 

 

Постановка задачі  

Метою роботи є дослідження процесу рафінування металургійного 

кремнію в вакуумі шляхом випаровування домішок методом електронно-

променевої технології. 

 
Результати досліджень 

На підставі положень і законів кристалографії і фізики твердого тіла була 

розроблена концепція очищення металургійного кремнію від домішок. 

При переході кремнію з рідкого стану в твердий спочатку йде 

кристалізація чистого кремнію, а потім кристалізація з домішками і 

відтискування їх на межі кристалів, чим чистіше вихідний кремній, тим 

більшого розміру полікристали в масі всього кремнію; 

Всі домішки в кремнії можна розділити на три групи, для ефективного 

очищення від яких необхідно застосовувати різні технології: 

1) домішки володіють більш високим значенням тиску пари ніж кремній 

(фосфор, сурма та ін.. домішки). 

2) домішки володіють більш низьким або порівнянним значенням тиску 

пари ніж кремній (бор, вуглець). 

3) домішки (в основному метали), в яких значно відрізняється коефіцієнт 

сегрегації в кремнії. 

Очищення від домішок всіх трьох груп здійснюється за допомогою 

переплаву, випаровування електронним променем в одній вакуумній камері, 

але при різних режимах плавки. 

В залежності від чистоти вихідного кремнію процес очищення у 

вакуумній камері виконується в паралельному або послідовному варіанті. При 

необхідності поза вакуумної камери проводиться додаткове очищення за 

рахунок подрібнення, хімічної обробки, сушки кремнію для очищення від 

металів. 

Запропонована технологія має передбачати етапи обробки: 

- дроблення кремнію; 

- хімічна обробка 
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- очищення від бору; 

- очищення від фосфору; 

- очистка від металевих домішок; 

- спрямована кристалізація. 

Експерименти були проведені в ООО «АНТАРЕС» м. Києві  на 

електронно-променевій установці ВТ 03 з газорозрядною гарматою типу ВТР і 

з мідним водоохолоджуючим тиглем. 

Проведено плавки з технічним кремнієм підприємства «KazSilicon» 

(Казахстан). Режими плавки і результати вимірювань параметрів кремнію 

наведені у таблицях № 1, № 2, № 3. 

Таблиця №1 Режими електронно-променевої плавки 

№п\п Параметри Значення 

параметру 

Примітки 

1 Напруга 

джерела 

променя, кВ 

 

30 

 

 

2 

Струм 

променя, А 

 

0,5 - 2,5А 

На початку струм плавно підвищується до 

початку плавлення, при повному розплаві 

витримується протягом заданого часу. 

3 Вакуум,  мм   

рт. ст. 

1*10
-3

 

 

Заданий вакуум підтримується протягом 

всього процесу 

Таблиця № 2 Електричні параметри кремнію фірми «KazSilicon» (Казахстан) 

до/після електронно-променевої плавки 

№п\п Найменування 

електрофізичних 

параметрів 

Одиниці 

вимірювань 

Значення параметрів 

Вихідний 

кремній 

Кремній після 

 плавки 

1 Тип провідності Р р р 

2 Питомий опір Омсм 0,005 - 

0,010 

0,15 - 0,30 

 

3 

 

Вага завантаження 

 

кг 

 

2 

1,5 (годні) 

0,3 (поворотні 

відходи) 

0,2 (втрати) 

   

Плавка рафінованого кремнію виробництва фірми «KazSilicon», 

результати якої наведені в таблицях №2 і №3, призвела до збільшення питомого 

опору кремнію (див. табл. №2) з 0,005 - 0,01 Омсм до 0,15 - 0,3 Омсм, що 

свідчить про істотне очищення кремнію від домішок, що знижують питомий 

опір. З таблиці №3 видно, що в кремнії зменшилася концентрація ключових 

забруднюючих елементів бору з 13,12 ppma (5,07 ppmw) до 10,81 ppma (4,17 

ppmw) і фосфору з 15,44 ppma (17,07 ppmw) до 0,96 ppma (1,07 ppmw), 

зменшилася концентрація заліза з 65,04 ppma до 6,46 ppma, зменшилася так 

само концентрація домішок алюмінію, кальцію, марганцю.  
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Таблиця №3 Концентрація домішок в кремнії фірми «KazSilicon» (Казахстан) 

до/після електронно-променевої плавки 

Елементи Концентрація домішок, ppma 

Вихідний кремній Кремній після 

 плавки 

Li 0,08 0,0010 

B 13,1268 

(5,07ppmw) 

10,8122 

(4,17ppmw) 

Na 0,23 2,5003 

Mg 0,4302 0,008 

Al 3,6331 0,0793 

P 15,439 

(17,07ppmw) 

0,9675 

(1,07ppmw) 

K 0,18 2,6084 

Ca 6,2261 0, 2217 

Ti 2,3182 2,5567 

Cr 0,1351 0,5207 

Mn 5,8887 0,4067 

Fe 65,0443 6,4596 

Ni 0,1111 0,1248 

Cu 0,3334 0,3906 

As 0,1082 0,2515 

Br 0,4612 0,0457 

Mo 0,08 0,9602 

Sb 0,0644 0,0026 

W 0,16 0,0292 

 

Висновки 

Результати даної роботи демонструють, що при рафінуванні 

металургійного кремнію методом електронно-променевого впливу у вакуумі 

можна поєднати очистку кремнію в один цикл та на одному типі обладнання - в 

електронно-променевих установках. Використовуючи металургійний кремній з 

початковою чистотою 98,3% (70,07 ppm домішок) за один процес можна 

отримати кремній, чистота якого становить 99,9994% (5,93 ppm домішок). 

Плавка кремнію за допомогою електронного променя дозволяє ефективно 

видалити з кремнію металеві домішки та фосфор, в той же час концентрація 

бору зменшується лише на 15-20%. 
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У попередніх роботах [1 – 3] нами відзначалась незвична поведінка 

сплавів на основі інтерметаліда Ti3Sn. Наведений на рис.1 фрагмент діаграми 

фазових рівноваг системи титан – олово в області існування інтерметаліда Ti3Sn 

[4] свідчить про те, що в області гомогенності при температурі солідус 

інтерметалід існує в інтервалі концентрацій олова від 22,8 до 25,2 ат. %. При 

зниженні температури область гомогенності звужується таким чином, що при 

кімнатній температурі однофазним є тільки сплав з 24,5 ат. % Sn (тут і надалі 

всі значення наводяться в ат.%). 

Концентраційні залежність механічних властивостей литих зразків 

інтерметаліда Ti3Sn, представлені на рис. 2, цілком узгоджуються з діаграмою 

стану. Залежність межі текучості (рис.2.а) та деформації до руйнування при 

згині (рис.2б) від концентрації олова мають екстремальний характер.  

Мінімальне значення межі текучості 65 МПа і максимальну пластичність 

до руйнування  = 15% демонструє нестехіометричний інтерметалід, що 

містить 24,5% Sn. Результати випробувань на 4-х точковий вигин 

нестехіометричного інтерметаліда та сплавів близького складу показують 

аномально низьке значення модуля пружності, яке у деяких сплавів (табл. 1) 

більш ніж на порядок нижче, ніж у титану (110 ГПа). 
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Рис. 1 Фрагмент діаграми стану системи Ti – Sn в області інтерметаліду Ti3Sn 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Залежність межі текучості при стисненні (а) та ступеня деформації при 3-

точковому вигині (б) від концентрації олова. 

Табл. 1 Значення модуля пружності сплавів на основі інтрметаліда Ti3Sn 

Склад сплаву, % (ат.) Модуль пружності, МПа 

75,5Ti – 24,5Sn 5,3 

75,4Ti – 24,5Sn – 0,1Dy 6,23 

75,4Ti – 24,5Sn – 0,3Dy 13,7 

75Ti – 24Sn – 1Al 13,8 

75Ti – 22Sn – 3Al 24,6 

73Ti – 24Sn – 3Zr 13,3 

Результати електронно-мікроскопічних досліджень показали, що сплави 

на основі нестехіометричного інтерметаліда Ti3Sn виявляють більшу схильність 

до двійникування. Враховуючи, що бездиффузійний механізм деформації 

найчастіше асоціюється з утворенням мартенситу, нами була досліджена 

температурна залежність деформації перетворення, наявність якої є 

характерною особливістю перетворень мартенситного типу. Суть цього явища 

полягає в тому, що в інтервалі температур мартенситного перетворення 

граничне напруження деформації матриці різко знижується і, за наявності 
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невеликих зовнішніх напружень, спостерігається значна деформація матеріалу, 

при цьому процес формозміни відбувається без підвищення напруження.  

  Зразки для випробувань готувалися стандартних розмірів 0,4 × 3 × 20 мм. 

Враховуючи невеликі значення межі текучості і модуля пружності 

випробованого сплаву, для активізації процесу деформації використовувався 

малий вантаж P = 50 г. Нагрівання відбувалось в лабораторній печі опору в 

діапазоні температур 20  – 400 
о
С. Охолодження проводили в парах рідкого 

азоту при температурах від -196
о
 до 20 

о
С. На рис. 3 наведена 

термодеформаційна крива в координатах температура – деформація. 

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

-196 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

Нагрівання

Охолодження

, % 

T, C 

MK1=-150 C 

AH1=-100 C 

AK1=110 C 

MH1=150 C 

 
Рис. 3 Результати досліджень температурних інтервалів відновлення 

форми для сплаву 75.5 Ti – 24.5Sn. 

З наведеної кривої визначали температури мартенситного перетворення 

(прямого і зворотного) як точки перегину отриманих деформаційних кривих. 

Температура Мн визначається як температура початку різкого збільшення 

деформації при охолодженні зразка, вона відповідає температурі початку 

прямого мартенситного перетворення і для досліджуваного зразка становить Мн 

= 150 
о
С. Температура Мк визначається як температура завершення 

формозміни, вона ототожнюється із завершенням прямого перетворення. Для 

заданого зразка Мк = -150 
о
С. При подальшому нагріві зразка аналогічно 

визначаються температури початку і завершення зворотного мартенситного 

перетворення. Відповідно до результатів, наведених на рис. 3, їх значення рівні 

Ан = -100 
о
С; Ак = 110 

о
С. 

Для дослідження кристалографії матренситного перетворення були 

проведені рентгеноструктурні дослідження. На рис. 4а приведені 

рентгенограми інтерметаліда, що містить 24,5% Sn, зняті при кімнатній 

температурі та при 200
о
С. Там само вміщені штрих-діаграми для гексагональної 

і орторомбічної граток. Рентгеноструктурний аналіз показав, що при кімнатній 

температурі структура литого сплаву 75.5Ti – 24.5 Sn є орторомбічною Cmcm, 

при нагріванні вона перетворюється в гексагональну P63/mmc. При цьому 

виконується орієнтаційне співвідношення (110)ortho||(10-10)hex, 

<001>ortho||<0001>hex. Параметри елементарної комірки змінюються таким 

чином: аortho ≈ аhex, bortho ≈ √3ahex, cortho ≈ chex. Методом трансмісійної електронної 

мікроскопії (ТЕМ) досліджували мікроструктуру сплаву. Метод мікродифракції 
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використовувався для ідентифікаціі кристалічної гратки та площин 

двійникування. Результати експерименту представлені на рис. 5. Представлені 

темнопольне зображення двійників (рис. 5а, б), знята з цих ділянок 

мікродифракція (рис. 5в) та симульована (рис. 5г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Рентгенограми інтерметаліду із вмістом 24,4% Sn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рис.5 Результати ТЕМ аналізу литого Ti75.5Sn24.5 сплаву: а, б – темнопольне 

зображення двійників, в  –  мікродифракція г  –  симульована електронограма. 
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Результати дослідження нестехіометричного інтерметаліда методом ТЕМ 

показали, що литий 75.5Ti – 24.5Sn містить велику кількість двійників: 

електронограма містить дві сітки рефлексів: одна відповідає зоні [001], інша  –  

[00-1]; площина двійникування  – (110). 

Висновки: 

1. Проведені експерименти підтвердили гіпотезу про мартенситний характер 

фазового перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn. Слід 

зазначити, що серед інтерметалідів Ti з граткою D019 такий ефект 

спостерігається вперше. Ефект проявляється в діапазоні кімнатної температури 

та його наявність впливає на комплекс механічних властивостей у сплавах на 

основі Ti3Sn. Сплави на основі нестехіометричного інтерметаліда 

демонструють аномально низькі значення модуля пружності та високу 

низькотемпературну пластичність при випробуваннях на вигин і стиснення. 

2. Проведено рентгеноструктурний аналіз нестехіометричного інтерметаліда 

складу Ti75,5Sn24,5. Орторомбічна фаза (Сmcm) пов'язана з гексагональної 

структурою (P63/mmc) співвідношенням «група-субгруппа» в яку вона 

перетворюється при нагріванні до температури 200
о
С. Між цими гратами 

виконується орієнтаційне співвідношення (110)orto||(10-10)hex, <001>orto|| 

<0001>hex. 

3. Результати аналізу структури методом ТЕМ показали, що литий сплав 75,5 Ti 

– 24,5Sn має характерну для мартенситу двійникову мікроструктуру. 

Електронограми містять дві групи рефлексів, одна відповідає зоні [001], інша  – 

[00-1], площина двійникування  –  (110).  
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СЕКЦІЯ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у 

матеріалознавстві 

 

УДК 669.187 

 

ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОНО-ПРОМЕНЕВОГО ПЕРЕПЛАВУ ЦИРКОНІЮ У 

ПОРІВНЯННІ ІЗ ВАКУУМНО-ДУГОВИМ 

Фольваркова Л. О., студентка, Готвянський Ю. Я., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

У даній роботі описані переваги електронно-променевого переплаву 

перед вакуумно-дуговим переплавом. 

В даной работе описані преимущества електронно-лучевого переплава 

перед вакуумно-дуговым переплавом. 

The article describes the advantages of electron deam remelting before vacuum 

arc remelting. 

Вступ 

 Зливки сплавів цирконію отримують в вакуумно-дугових печах, при 

чому, як і при плавці титанових сплавів технологія їх отримання передбачає 

проведення не менше двох переплавів. Одним із недоліків ВДП є обмежена 

кількість відходів виробництва, які можна вводити в шихту при формуванні 

витратних електродів першого переплаву. При цьому, якщо, при плавці титану 

в наш час кількість відходів в шихті досягає 30-40%, то в цирконієвому 

виробництві їх кількість складає не більше 10-12%, що пов`язано зі складністю 

формування електродів необхідної геометрії і міцності. 

 Для вирішення даного питання, про можливість використання більшої 

кількості відходів виробництва (оборотів), була розроблена електронно-

променева ливарна технологія на ПАТ «Чепецький механічний завод» разом із 

ВНІІНМ ім. А. А. Бочвара (м. Москва) та ФТІМС. Дана технологія дозволяє 

використовувати обороти різного виду і розміру. При цьому було досягнуто 

ціль отримання штанги для електрода не тільки необхідного розміру, але й 

такої якості, яка не потребує їх механічної обробки.  

 У порівнянні з ВДП, електронно-променева плавка цирконію дає значно 

кращі результати по дегазації та його корозійній стійкості.  

Електронно-променева плавка має такі переваги:  

− поверхня розплаву підлягає дії рафінуючого середовища – вакууму; 

− метал у кристалізаторі не забруднюється домішками ні на якому етапі 

процесу;  
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− хід плавки можна безперервно спостерігати візуально;  

− час перебування метала у рідкому стані, подача шихти та витягання зливка 

легко регулюється; 

− розплав можна витримувати при необхідній температурі, використовувати 

перегрів для проведення реакцій та випаровування домішок. 

 В таблиці 1 приведена порівняльна характеристика вакуумно-дугового і 

електронно-променевого переплавів. 

На відміну від дугових вакуумних печей при плавці електронно-

променевим способом можна здійснити значний (контрольований) перегрів 

рідкого металу і підтримувати його в рідкому стані необхідний час. Ця 

обставина, а також можливість проведення плавки при дуже низькому 

залишковому тиску, створює умови для більш повної дегазації і видалення 

домішок, ніж при дуговій плавці. Додаткова перевага полягає в можливості 

переплаву металу в будь-якому вигляді (таблетки із порошку, стружка і інші 

обороти виробництва), тоді як при дуговій плавці необхідно приготування 

витратного електрода. 

 Успішна плавка в електронно-променевих печах можлива при 

забезпеченні високої швидкості відкачки і залишковому тиску в плавильній 

камері порядку 0,0014 Па. Високе розрідження необхідне для того, щоб пучок 

електронів на шляху до об`єкта, що нагрівається, втратив якомога менше 

енергії на зіткнення з атомами і молекулами газів, а також для виділення із 

розплавленого металу всіх домішок, що випаровуються в умовах проведення 

плавки. 

 

Висновки: 

 

 1. Сукупність всіх розроблених на сьогоднішній день методів електронно-

променевої технології плавлення дозволяє вирішувати наступні задачі 

сучасного і перспективного металургійного виробництва: 

а) істотне підвищення чистоти металу шляхом: 

- глибокого комплексного рафінування від шкідливих домішок; 

- глибокої дегазації; 

б) можливість розподілення у часі і просторі процесів плавлення, 

рафінування та кристалізації; 

в) велика гнучкість і мобільність в проведенні технологічних операцій;. 

3. У порівнянні з ВДП, електронно-променева плавка цирконію дає 

значно кращі результати по дегазації та його корозійній стійкості.  

4. Електронно-променевий переплав має перспективи розвитку, і в 

подальшому буде на високому рівні конкурувати з іншими методами 

спецелектрометалургії, які на даний час застосовуються. 
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Таблиця 1 Порівняльна характеристика ВДП і ЕПП 

 

Характеристики і технологічні 

фактори 
ВДП ЕПП 

Характеристики обладнання 

Джерело енергії Електрична дуга Електричний 

промінь 

Рід струму Постійний І=3…75 кА 
Постійний 1=5-

12 кА 

Робоча напруга (30-70)В (15-35)кВ 

Тиск газів в плавильному просторі 

печі, Па (в процесі рафінування) 

0,65-66,5 (0,65-1,3)∙10
2
 

(можливе 

використання 

контролюючої 

атмосфери) 

 

Футерівка 

Вогнетриви МgО; 

СаО; МеО-А12О3; 

„Холодна», секційна 

Кристалізатор 

водоохолоджуюч

ий або 

гарнісажний 

тигель 

Технологічний фактор 

 

Шихта (види матеріалів) 

Литі і деформуючі електроди кінцевого 

хімічного складу. При гарнісажній 

плавці будь-яка шихта твердої завалки. 

Обробка шлаком Не можлива 

Можлива в 

спеціальних 

випадках. 

Якість структури злитка 
Висока (м.б. 

дендритна ліквація) 

Висока, можливе 

отримання 

бездефектної 

структури 
Можливість підвищення якості 

металопродукції 

Використання витратних електродів 

підвищеної якості, виплавлених в ВІП 

або ПДП з керамічним тиглем 

Швидкість плавки т/год до 2,0 до 1,2 

Рафінуючі можливості процесів СЕМ 
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Техноло-гічні можливості ВДП ЕПП 

Розкислення вуглецем Можливо Обмежено 

Зниження вмісту кисню 

Можливо при переплаві добре 

розкисленого металу 

0,001-0,003% О2 0,001% О2 

Продовження таблиці 1 

Зниження вмісту сірки Не вдається 

Зниження вмісту водню 
Можлива висока степінь видаляння 

водню тобто трохи вище, ніж при В1 П 

Зниження вмісту азоту 
Видаляння до 30-

35% 
Практично ні 

Зниження вмісту оксидних включень 

Досягається висока степінь зменшення 

неметалевих включень при 

рівномірному розподіленню їх по 

перерізу злитка 

Зниження вмісту нітридних включень Досягається 

Досягається і 

вище ніж при 

ВДП 

Видалення домішок кольорових 

металів 

Видаляння 30-40% і 

обмежена 

Видаляння на 60-

90% и обмежена 
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УДК 669.187.526 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ  

 

Фольваркова Л. О., студентка, Готвянський Ю. Я., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 У даній роботі описані перспективи використання вторинного цирконію 

в промисловості України. 

 В данной работе описаны перспективы использования вторичного 

циркония в промышлености Украины. 

 The article describes the prospects of utilization secondary zirconium in 

Ukrainian industry. 

Вступ 

Ще 30-40 років назад були прогнози, згідно яких об`єм виготовлених на 

кінець XX століття металовиробів (металофонд) буде в повній мірі достатнім 

для подальшого існування і розвитку цивілізації. Тому завдання металургії 

звелося б до багаторазового використання (переплаву) наявного металофонду. 

При такому розвитку більшість екологічних і сировинних проблем металургії 

повинні були б зникнути. Однак, час показав неспроможність цих прогнозів. 

Промислові відходи чорної та кольорової металургії завдають серйозної 

шкоди довкіллю та здоров`ю людини, займають величезні площі, забруднюють 

токсичними сполуками грунт, водний і повітряний басейни, підвищують 

собівартість готової продукції підприємств через значні витрати на їх 

транспортування, розміщення та зберігання. У той же час, такі відходи, що 

представляють собою техногенні родовища коштовної вторинної сировини, 

можуть забезпечити потреби промислового виробництва в дорогій і дефіцитній 

для України продукції. 

 

Постановка задачі дослідження 

 Дослідити доцільність використання вторинного цирконію 

  

 Опис роботи 

Відходи кольорових металів – це промислові відходи, які містять 

кольорові метали, що отримуються як при механічній обробці, так і при плавці, 

гальваніці і інших металургійних процесах, а також сюди входить брак виробів 

і деталей в процесі виробництва. До відходів поточного виробництва відносять: 

- відходи металургійного переділу (шлаки, виплески та ін.); 

- відходи прокатного переділу (обрізь кінців, стружка, окалина та ін.); 

- відходи ливарного виробництва (ливники, зняття, шлаки виплески); 

- відходи механічної обробки литих виробів, пресованих, поковок та 

інших напівфабрикатів (висічка, обрізь, стружка та ін.); 

- відходи кабельного виробництва (обрізь кінців кабелів, проводів і 

путанка); 
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- відходи виробництва оцинкованого заліза і білої жерсті (зола технічна 

та ін.); 

- відходи хімічного виробництва (відпрацьовані каталізатори, шлаки); 

- відходи гальванічного процесу (дендрити, шлаки та ін.); 

- відходи при проведенні ремонтних робіт, ремонту електродвигунів, 

заміна і прокладання кабельних ліній і шино проводів; 

- відходи, отримані при виготовленні твердосплавних інструментів та їх 

ремонт (пиловидні та кускові); амортизаційний лом, що утворюється 

внаслідок фізичного і морального зносу різних видів обладнання, 

інструментів, окремих деталей та ін., який повністю або частково 

складається із кольорових металів і сплавів, а також промислові 

відходи всіх переділів, що містять кольорові метали або складаються із 

них. 

Одночасно через виснаження запасів мінеральної сировини виникають 

завдання ресурсозбереження. Ці проблеми і задачі взаємопов`язані. Для 

екології ідеальна організація технології передбачає використання побічних 

продуктів і відходів одного виробництва в інших. 

Одночасно це ідеальна схема ресурсозберігаючої технології, тобто 

завдання екології і ресурсозбереження багато в чому співпадають і 

об`єднуються в єдину глобальну ресурсоекологічну задачу. Таким чином, 

утилізація техногенних відходів є комплексною ресурсоекологічною 

проблемою. 

Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Донедавна 

частка важкої промисловості складала порядку 60% валового внутрішнього 

продукту країни, що значно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей 

показник досягає 35%. Наявність і концентрація підприємств чорної і 

кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохімії, гірничодобувної 

промисловості і цементних заводів, на яких зношення устаткування і 

комунікацій досягає 50-70%, впливають на екологічну ситуацію багатьох міст.  

За статистикою, до 90% газоподібних, рідких і твердих відходів 

утворюється в містах і близько 10% - у сільській місцевості. У зв‘язку з чим 

сьогодні гостро стоїть питання захоронення виробничих і побутових відходів. 

Причому встановлено, що складність проблеми пропорційна чисельності 

населення і промисловому потенціалу міста. У металургії і теплоенергетиці для 

складування відходів використовується до 40% території підприємства. Площі, 

займані кар‘єрами, розрізами, місцями складування промислових і побутових 

відходів у виді відвалів, хвостосховищ, шлаконакопичувачів, териконів, 

смітників до кінця XX сторіччя склала близько 8% від загальної території 

України.  

З огляду на те, що відходи виробництв, що забруднюють навколишнє 

природне середовище, можуть бути використані в народному господарстві, 

дуже актуальна в даний час проблема їхньої утилізації.  

За рахунок використання відходів у якості вторинних матеріальних 

ресурсів можна вирішити ряд таких важливих задач як економія сировини, 
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запобігання забруднення водойм, ґрунту і повітряного басейну, збільшення 

обсягів виробництва деталей і виробів, освоєння випуску нових для 

підприємств товарів.  

Розвиток промисловості і ріст урбанізації в будь-якій країні неминуче 

веде до екологічних проблем. За останні 15 років як у промислово розвинутих, 

так і в країнах, що розвиваються, стратегія в сфері використання відходів 

піддалася істотним змінам. Головними причинами, що викликали необхідність 

такої зміни, з‘явилися забруднення навколишньої природного середовища і її 

негативний вплив на здоров‘я населення, зміна екологічної політики і 

законодавства, вплив суспільного руху в захист навколишнього середовища. У 

промислово розвинутих країнах політика в сфері використання відходів, 

головним чином, орієнтована на зменшення кількості відходів, що 

утворюються, і на розвиток методів їхньої утилізації, що може до 40% знизити 

потік відходів, які направляються на поховання, при порівняно невеликих 

витратах. Тому сьогодні у світі глобальним напрямком в області використання 

відходів є перехід від поховання і спалювання до промислової переробки для 

подальшого використання. Відповідно до чинного законодавства України, 

утилізація відходів - це використання відходів у якості вторинних матеріальних 

чи енергетичних ресурсів.  

Питання утилізації відходів виробництва і споживання в останні роки 

здобувають вирішальне значення для зниження антропогенного впливу на 

середовище існування людини, а також у зв"язку з ростом цін на сировину, що 

супроводжує неминуче виснаження природних ресурсів.  

 В даний час в металургійному виробництві, наприклад при плавці титану, 

кількість відходів, які входять в шихту для отримання електродів при ВДП 

досягає 30-40%, а, при плавці цирконію їх кількість складає не більше 10-12%, 

що пов`язано із складністю формування електродів потрібної геометріїї та 

механічної міцності. В даній роботі розглядається також питання і про 

можливість збільшення вмісту різного роду відходів цирконієвого виробництва 

при використанні електронно-променевої плавки для отримання електродів 

сплаву ядерної чистоти Е110. 
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УПРАВЛЕНИЕ АГРЕГАТАМИ ДОВОДКИ СТАЛИ 

Богушевський В.С., Забайрацький М.І., Мамчик Д.В. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», maxavery@bigmir.net 

Введение 

Известно, что при снижении массовой доли серы от 0,02…0,04 до 

значений не выше 0,005 % в 6…8 раз возрастает ударная вязкость стали при 

низких температурах, усталостная прочность и коррозионная стойкость. Эти 

свойства также улучшаются при снижении примесей фосфора и азота. 

Постоянно возрастающие требования к качеству стали, а также к 

снижению энергетических и сырьевых расходов на ее производство часто не 

могут быть удовлетворены при выплавке стали в конвертере или дуговой 

сталеплавильной печи. Это привело к разработке новых прогрессивных 

процессов, которые производят в ковше или в специальных агрегатах 

внепечной обработке металла.  

Работы в этом направлении проводились ДОННИИЧЕРМЕТ (г. Донецк), 

ИЧМ НАН Украины (г. Днепропетровск), НГТУ (г. Донецк) и другими 

организациями [2 – 4]. Исследовано много способов внепечной обработки 

стали. Но до сего времени недостаточно исследованы преимущества и 

недостатки отдельных технологий при производстве низкосернистых  марок 

стали, в частности с содержанием серы ниже 0,01 %. Важную роль в 

осуществлении этих технологий играет автоматизация с применением средств 

вычислительной техники. Первая АСУТП обработки металла в ковше 

разработана специалистами НПК «Киевский институт автоматики» для 

металлургического комбината «Криворожсталь» [5], первая система с 

применением микропроцессорной техники – специалистами ВНИИКА САУ     

(г. Москва) для Магнитогорского меткомбината [6]. Однако отсутствие 

надежных моделей управления агрегатами доводки стали делает исследования 

в этом направлении актуальными. 

Постановка задачи 

Цель исследований – разработка предложений по автоматизации 

внепечной обработки конвертерного металла при выплавке низкосернистых 

марок стали.  

 

Проведение экспериментов и результаты исследований 

Исследования проводились в рамках научно-исследовательской работы 

„Принципы создания математической модели системы управления 

кислородным конвертером‖ (номер Госрегистрации 0109U001838). 

По результатам химического анализа металла в ковше управляют 

составом стали на основе модели, составленной по балансу углерода, марганца, 

кремния и серы. Рассчитывают недостающую массу углерода, марганца и 
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кремния в стали, а также избыточную массу серы, после чего по уравнению 

определяют массу  модификаторов (для доводки по Mn и Si) и 

науглероживателя (модели построены с использованием опыта образцовых 

плавок [7]). 

               mфс = 
0
фс
m   р[

0
мR bR  Rм

0
мb + р1(bR

0
 bR)]/(bRbR

0
),                   (1)   

где mфс – масса модификатора, т; Rм – доля элемента в металле; bR  

коэффициент усвоения элемента модификатора; Р, Р1  коэффициенты. 

Индекс «
0
»  значение параметра на образцовой плавке.  

Коэффициент усвоения элемента модификатора для образцовых плавок  

                              bR
0
 = (

0
ч

0
л mm )( )/() 0

фс
0
фс

0
м

0
с RmRR ,                              (2)  

где   коэффициент, учитывающий угар металла; тл, тч – масса лома и 

чугуна на плавку, т; 
0
cR ,

0
фс
R   соответственно массовая доля элемента в стали 

по результатам химанализа и в модификаторе, определяемая его маркой, %; 
0
фс
m   фактическая масса модификатора в образцовой плавке, т  

Уравнение расчета ожидаемого значения коэффициента усвоения элемента 

модификатора, имеет вид, 

        bR = bR
0
+ р2(1/Cм.з  1/ 0

мC ) + р3(tм.з  
0
мt ) + р4(Rм  

0
мR ),              (3)  

где р2, р3, р4  коэффициенты; Cм – доля углерода в металле, %; tм – 

температура металла, 
0
С. «з»  индекс заданного значения параметра, 

определяемого маркой стали. 

Как известно, суть разных способов удаления серы заключается в ее 

связывании в сульфиды (MnS, CaS, MgS), незначительная растворимость 

которых в металле обеспечивает переход серы в шлак [4]. Небольшое 

количество серы окисляется и переходит 

у газовую фазу. Эффективное удаление 

серы обеспечивается основным шлаком 

(В > 2) з малой концентрацией оксида 

феррума (II) (< 1%). В условиях выплавки 

стали наводится шлак с повышенным 

содержанием оксида феррума (II) (> 5 %), 

т.е. эти условия неблагоприятны для 

десульфурации. При обессеривании в 

ковш вводят твердые шлаковые смеси 

(ТШС), содержащие 80 % СаО и 20 % 

CaF2. 

Для удаления избыточной серы 

рассчитывают массу ТШС, обеспечива-

Рис. 1. Изменение массовой доли 

серы в металле [S] в зависимости от 

удельной на тонну стали массы ТСШ 

mу ТШС, добавляемой в ковш, при 

удельном  расходе аргона на продувку 

vуАr, м
3
/(мин 

. 
т): 

1  0,0019;  2  0,0031  
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0,01 

0,02 
1 

2 

mу ТШС, 

кг/т 

 10 5 0 
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ющей получение шлака требуемой основности (рис. 1): 

  S = 0,00166 mу ТШС, при vу Ar =  0,0031    

  м
3
/(мин 

. 
т); 

   S = 0,00095 mу ТШС, при vу Ar =  0,0019  

    м
3
/(мин 

. 
т).           (4) 

Для уменьшения продолжительности доводки метала в ковше, в среднем 

составляющей 25 мин, обработку порошкообразными  материалами совмещают 

с усреднительной продувкой.  

Математическая модель подачи в ковш порошковой проволоки, 

содержащей кальций, необходимый для образования жидких алюминатов и 

предотвращения выпадения твердых CaS, представлена в виде: 

LCa = ( 1,68 + 1,44Sм + 0,686Alм +  

      + 0,0012tм)mм/( Rca),             (5) 

где LСa   погонная длина расходуемой проволоки с SiCa, м; Sм, Alм  

массовая доля серы и алюминия в металле перед обработкой, %; mм  масса 

металла в ковше, т;   степень усвоения кальция после внепечной обработки; 

  степень наполнения проволоки; RСa  массовая доля кальция в силико-

кальции, %. 

При рафинировании стали в ковше необходимо учитывать снижение 

температуры металла, связанное с затратами теплоты на нагрев, расплавление 

шлакообразующих и теплоту химических реакций шлакообразования. По 

данным [8] падение температуры металла в ковше при вводе 1 % (от массы 

металла) ТШС составляет 23 
0
С (в пересчете на удельную добавку 1 кг/т стали 

охлаждающий эффект составляет 2,3 
0
С). Удельная доза металлической сечки 1 

кг/т стали снижает температуру металла в ковше на 1,6 
0
С. Эффект изменения 

температуры от ввода других добавок 

представлен в таблице. 

Экспериментальная зависимость скорости 

снижения температуры стали в ковше от 

удельного на тонну металла расхода аргона для 

усреднительной продувки приведена на рис. 2.  

Вязкость шлака является одним из 

важнейших параметров процесса 

рафинирования металла в ковше. Увеличение 

вязкости с 0,15 до 0,45 Па 
.
 с, что имеет место 

при снижении его температуры с 1600 до 1450 
0
С, уменьшает эмульгирование шлака в 1,5…2 

раза. Поэтому внепечную обработку металла 

проводят шлаком высокой основности при 

температуре не ниже 1600 
0
С. 

 

 

 

Рис. 2. Экспериментальная 

зависимость скорости снижения 

температуры стали в ковше vt от 

удельного на тонну металла 

расхода аргона vпAr при 

усреднительной продувке: 

о
  

экспериментальные точки 

vпAr, м
3
/(хв т)

 5

 6

 7

vt,

 
0,004 

0,003
 
0,002

 
С/хв
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Таблица 1 – Расчетное с учетом теплоты химических реакций изменение 

температуры стали при вводе удельной добавки 1 кг/т стали 

Наименование материала 

добавки 

Вид материала Изменение температуры 

стали, 
0
С Феррониобий ФНО Кусковой – 0,83  

Феррованадий ФВд35 « – 0,89 

Ферротитан ФТи30 « – 0,68 

Ферротитан ФТи65 « 0,27 

Лигатура РЗМ Кусковая 0,11 

Силикокальций СК30 Порошок 0,99 

Ферробор ФБ10 Кусковой 0,16 

Ферросилиций ФС45 « – 0,76 

Ферросилиций ФС65 « 0,62 

Силикомарганец СМн17 « – 0,81 

Ферромарганец ФМн1,5 « – 1,77 

Марганец металлический « – 1,66 

Алюминий вторичный Чушки 9,96 

Алюминий первичный Катанка 2,22 

Графит Порошок – 5,64 

 

АСУТП доводки металла в ковше состоит из следующих локальных подсистем: 

– контроля параметров жидкого металла (температуры, окисленности, 

уровня, массы) и отбора проб; 

– автоматического регулирования продувки металла нейтральным газом; 

– продувки металла порошками; 

– дозирования и транспортировки кусковых материалов; 

– подачи проволок; 

– объемного дозирования теплоизолирующей смеси; 

– противодавления среды над зеркалом металла. 

Локальные информационно-измерительные подсистемы образуют 

нижний уровень иерархии, контролируют технологические параметры на всех 

операциях процесса. Для решения задач нижнего уровня используется 

контроллер (QUANTUM). Кроме того, микропроцессорные  устройства 

применяют для контроля температуры и окисленности металла (Multi-Lab), 

также измерения расхода продувочного газа (контроллер ROC). 

К верхнему уровню иерархии относится ПЭВМ, которая выполняет 

расчет и выдачу заданий и управляющей информации в локальные САР, 

формирует режимы доводки металла, отображает ход процесса на 

соответствующих экранах, решает задачи централизованного контроля и учета 

в процессе доводки, а также межуровнего обмена по сети Ethernet, организует 
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диалог с квантометрической и экспресс-лабораторией и печатает паспорт 

плавки и протокол работы системы.  

Выводы 

Автоматическое управление процессом доводки металла в ковше 

позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели процесса 

и качество выплавляемой стали, что особенно важно при выплавке 

низкосернистых марок. 

 

 

УДК 681.51.007.57:669.184 

 

ГРАНИЧНІ УМОВИ ПЛАВКИ ПРИ ПРОДУВЦІ В КОНВЕРЕТЕРІ 

 

В.С. Богушевський д.т.н., професор, В.Ю.Сухенко к.т.н., асистент,                     

Кадигроб С.В. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут»                    suhenko-victoria@mail.ru  

 

Вступ 

 

Критерій управління продувкою конвертерної плавки апроксимується 

виразом [1] 

I(mбр, mв, mвп, ηв, ηвп, v, h) = 1M (Cм – C*)2 + 2M (tм – t )2 + 3M 

(Sм – S*)2,   (1) 

де І – цільова функція від керуючих діянь; mбр, mв, mвп – маса 

відповідно брухту, вапна, вапняку на плавку, т; ηв, ηвп – момент введення вапна 

й вапняку, хв.;           v – інтенсивність продувки, м3/хв.; h – відстань фурми до 

рівня спокійної ванни, калібр; 1, 2, 3 – коефіцієнти, що визначаються 

масштабами змінних, які входять у критерій, а також залежать від 

співвідношення частот додувок  через непопадання по вуглецю, температурі та 

сірці відповідно; М – математичне сподівання; Cм, tм, Sм – значення вихідних 

параметрів металу в момент закінчення продувки, відповідно вмісту вуглецю, 

%, температури металу, 0С, і вмісту сірки, %; С*, t*, S* – ―точки прицілу‖ по 

вуглецю, температурі та сірці в металі.  

В існуючій практиці конвертерних цехів ―точки прицілу‖ визначаються 

маркою сталі [2]. Це призводить до необхідності коректування плавки після 

продувки в залежності від технологічної ситуації на початку плавки (точності 

роботи системи автоматизації, наявності замовлення, готовності й стану 

сталерозливного ковша, майданчика та установки позапічної обробки та ін.). 

Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України «КПІ» по темі «Математичні моделі й алгоритми системи 

управління кисневим конвертером» державний реєстраційний номер 

mailto:suhenko-victoria@mail.ru
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0110U002880 і ―Модель керування плавки по енергозберігаючій технології‖ 

державні реєстраційні номера 0110U002880 і 0112U003476. 

Постановка задачі 

Метою досліджень є теоретичне обґрунтування й знаходження ―точок 

прицілу‖ при управлінні конвертерною плавкою з подальшим включенням 

інформації в системи управління конвертерної плавки. 

 Результати досліджень 

Особливістю конвертерного процесу є те, що вміст вуглецю і сірки в 

металі після випуску із конвертера практично не змінюється, в той час як 

температура розплаву безперервно знижується внаслідок тепловтрат. 

Задана масова частка вуглецю визначається в залежності від портфеля 

замовлень і розподілення ймовірності похибок управління. Наприклад, якщо є 

замовлення на високовуглецеву марку сталі й в портфелі замовлень відсутні 

низьковуглецеві марки або не готові відповідні виливниці для них, то задана 

частка вуглецю розраховується по формулі 

  Сз = Сз.н + 2 ,                                                (2)  

де Сз – задана масова частка вуглецю в металі, %; Сз.н – задана масова 

частка вуглецю на нижній межі марки сталі, %;  – стандартне відхилення в 

визначені частки вуглецю, %. 

В цьому випадку, якщо частка вуглецю на повалці Сп, %, буде вищою 

значення на нижній межі марки сталі й при виконанні умови Сз.н  Сп  Сз.в  

проводиться випуск плавки, а при виконанні умови Сп  Сз.в – коректуюча 

додувка. Тут Сз.в – задана частка вуглецю на верхній межі марки сталі, %. 

Якщо в портфелі замовлень є низьковуглецеві марки сталі, то задана 

частка вуглецю встановлюється на рівні, що відповідає середньомарочному 

   Сз = 0,5(Сз.н + Сз.в).                                          (3) 

В цьому випадку при виконанні умови Сз.н  Сп  Сз.в  проводиться 

випуск плавки, при виконанні умови Сп  Сз.н – випуск плавки з 

переназначенням на низьковуглецеву із портфеля замовлень, а при виконанні 

умови Сп  Сз.в – коректуюча додувка. 

Стандартне відхилення у визначені частки вуглецю для 100 послідовних 

плавок визначаємо по формулі 

    = 

100

1

2
сс

_

)1100/()CC(
i

i

,                                      (4)  

де

_

сC  =

100

1
с 100/C

i
i

 – середнє арифметичне відхилення по частці вуглецю 

в сталі для ста плавок, %; Cсi = Cсi – Cпi – абсолютна похибка в отримані 

заданої  частки вуглецю для i-ї плавки, %. Тут Ссi – частка вуглецю в сталі для 

i-ї плавки, що визначена розрахунком, %; Спi – частка вуглецю в металі на 

повалці для i-ї плавки по хіманалізу, %. 

Знайдену ―точку прицілу‖ по вуглецю коректують на кількість вуглецю, 

що вноситься розкиснювачами й легуючими матеріалами [3].   
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Задана температура розраховується по формулі 

  tз = tр +  t,                                                     (5) 

де tр – температура сталі на розливці, 0С; t – зниження температури 

металу до розливки внаслідок теплових втрат.  

Кількість теплоти, що втрачається металом залежить від багатьох важко 

формалізуємих факторів: нагрівання конвертера й сталевізного ковша, 

зниження ентальпії ванни за час очікування ковша, транспортування 

останнього з металом до установок позапічної обробки й розливки, очікування 

готовності установок, теплових втрат внаслідок випромінювання струменя 

металу при зливі, тощо.  

Теплові втрати конвертера й ковша під час простою розглянуті в [4, 5]. 

Теплові втрати внаслідок випромінювання струменем металу при його зливі з 

конвертера в сталевізний ківш Qстр визначаємо за формулою, Дж 

  Qстр = c {[(tм + 273)/100]4 – [(t0 + 273)/100]4}Fстр в,                   (6) 

де с –  коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, що дорівнює 

5,67 Вт/(м2.К4);  = 0,28 – інтегральний півсферичний ступінь чорноти 

випромінювання металу [6]; Fстр = Dwстр стр – площа поверхні струменя, м2; 

D – діаметр льотки, м; wстр – швидкість течії струменя, м/с; стр – тривалість  

зливу  метала  із  конвертера в ківш,  с; в = h/wстр – тривалість 

випромінювання струменя металу, с; h – апліката льотки відносно ковша, м. 

Швидкість течії металу ідентифікуємо з урахуванням експериментальних 

даних для нової футерівки конвертера D|N=1 по середньому за кампанію об‘єму 

зливаємого металу V
_

, м3  

w стр = 4V
_

/[ (D|N=1)2 стр],                                    (7) 

де N – номер плавки по ходу кампанії футерівки конвертера. 

Враховуючи, що (tм + 273)4 » (t0 + 273)4, отримуємо робочу формулу 

тепловтрат випромінюванням струменю 

Qстр = 2c [(tм + 273)/100]4h стрстр / wV
,                         (8) 

де V = 103mм/ м, м3; тм – маса зливаємого металу, т; м – щільність 

металу, кг/м3. 

Вплив сумарних теплових втрат на зміну температури металу t, 0С 

визначаємо по формулі 

  t = Q/[103 (mбр + mч)см] ,                                    (9) 

де Q – сумарні тепловтрати, Дж;  = 0,9 – коефіцієнт, що враховує вигар 

металу; см = 880 – середня питома теплоємність рідкого металу при середній 

температурі, Дж/(кг . К).  

Якщо тривалість якої-небудь операції невідома, то при розрахунку 

величини t підставляють середню тривалість цієї операції. 

―Точку прицілу‖ по сірці визначають, як максимально допустиму 

кількість її за маркою з урахуванням можливості переведення в іншу марку, 



190 

 

 

 

якщо вміст сірки перевищує максимально допустимий. При цьому 

враховується, з одного боку, маса сірки, що вноситься розкиснювачами й 

легуючими, а з другого, маса сірки, що видаляється на агрегаті позапічної 

обробки. 

Ще однією граничною умовою є час витримки металу в конвертері перед 

зливанням. В ході продувки із зони взаємодії струменю дуття із металом газом, 

що відходить, викидаються об‘єми металу різних розмірів – корольки. При 

закінчені продувки проходить осідання корольків, в результаті чого в шлаку їх 

вміст із часом зменшується 

К = К0 – а ,                                               (10) 

де К, К0 – відповідно поточне й початкове значення концентрації 

корольків в шлаку, %; а – швидкість осідання корольків, %/хв.;  – час, хв. 

Величини К і К0 є функціями перегріву шлаку над лінією ліквідусу. 

Збільшення ступеня перегріву шлаку, з одного боку, сприяє формуванню 

шлакометалевої емульсії на заключних стадіях продувки, підвищуючи тим 

самим концентрацію корольків всіх фракцій в шлаку. З другого боку, воно 

прискорює і процес осідання корольків, що збільшує величину а. З достатньою 

для практики точністю сукупне рівняння може бути представлено в вигляді 

   К = а1 + а2 tп – (а3 + а4 tп) ,                                    (11) 

де а1, , а4 – коефіцієнти; tп – величина перегріву шлаку по 

відношенню до температури ліквідусу, 0С. 

Таким чином, повний час осідання корольків 

        * = (a1 + a2 tп)/(а3 + а4 tп).                                        (12) 

Злив металу необхідно проводить, витримуючи його після закінчення 

продувки триваліше, ніж величина повного часу осідання корольків. В 

протилежному випадку частина металу губиться із шлаком.  

 

Висновки 

Теоретично обґрунтовано, що ―точки прицілу‖ по кінцевим параметрам 

плавки визначаються не тільки маркою сталі, а й технологічною ситуацією в 

цеху, зокрема, портфелем заказів, очікуваним часом простоїв на різних 

технологічних агрегатах, тощо.  

Подальші дослідження будуть проводитись у напрямку удосконалення 

моделі керування системи автоматизації конвертерної плавки.   
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Формувальні і стрижневі суміші являють собою неметалеві вогнетривкі 

композиції, які  використовуються в ливарному виробництві. Оскільки ливарні 

форми заливають рідким металом при високих температурах (до 1600
о
С для 

сталі), формувальна суміш має відповідати ряду жорстких вимог: витримувати 

динамічні і статичні силові навантаження з боку розплаву, зберігати 

стабільність в умовах теплового удару, а також бути хімічно інертною до 

сплаву, який заливається [1]. 

На сьогодні відомий великий ряд матеріалів з високою вогнетривкістю 

(1500…3000
о
С), які використовують як наповнювачі даних сумішей. Основну 

групу складають піски на основі SiO2 (вогнетривкість до 1700
о
С) і різновиди 

алюмосилікатних матеріалів (вогнетривкість 1550…1800
о
С). Але головну роль 

у формі відіграють зв‘язувальні компоненти. Вони надають сумішам фізико-

механічні (загальна і поверхнева міцність, газопроникність), технологічні та 

робочі властивості. Від вибору зв‘язувального компонента залежать умови 

роботи ливарної форми в контакті з рідким металом. Невідповідність ливарних 

форм наведеним вище вимогам являється причиною 70% дефектів виливків та 

їх браку. 

Одним із способів боротьби за якість ливарної продукції є розроблення 

нових зв‘язувальних компонентів для формувальних і стрижневих сумішей із 

підвищеною міцністю, термічною стійкістю, а також з чітким додержанням 

вимог щодо екології та використання доступних недефіцитних матеріалів. 

Найбільш широко використовують синтетичні зв‘язувальні компоненти, які 

являють собою різновиди смол, поліспиртів, поліізоціанатів, поліефірів або їхні 

комбінації. Відмінні технологічні властивості сумішей з такими матеріалами 

сприяють їх широкому використанню, яке обмежується з іншого боку тим, що 
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органічні зв‘язувальні компоненти не витримують високої температури 

(максимальна термостійкість поліфуранових смол 750…800
о
С) [2]. 

Неорганічні зв‘язувальні компоненти забезпечують більш високі 

властивості форм у контакті із залитим металом, але таких матеріалів мало, і 

вони мають ряд недоліків. Найбільш поширене з неорганічних матеріалів рідке 

скло сприяє спіканню (керамізації) суміші з подальшими складнощами 

вибивання ливарних форм. 

В роботі основна увага привертається до неорганічних зв‘язувальних 

компонентів, які являють собою солі фосфорної кислоти. Вони відрізняються 

від раніше відомих в ливарному виробництві зв‘язувальних компонентів тим, 

що замість катіонів основних елементів (заліза і магнію), у нас застосовані 

катіони амфотерних (алюміній і цирконій) та кислотного (кремній) елементів. 

Вибір саме таких катіонів пов'язаний з найбільшим поширенням їх у 

складі наповнювачів ливарних форм (кварцовий пісок, алюмосилікати, циркон) 

і відповідно максимальною доступністю матеріалів, які їх містять. 

В суміш вводили лише вогнетривкий наповнювач та ортофосфорну 

кислоту. Зв‘язувальний компонент утворюється в результаті хімічної взаємодії 

цих двох складових і являє собою фосфати кремнію, алюмінію або цирконію, в 

залежності від використаного наповнювача. Крім того, для початку взаємодії 

потрібне нагрівання до температур 300…350
о
С, що реалізується при 

виготовленні стрижнів або оболонкових форм за гарячим оснащенням. При 

нормальній температурі суміш є нереакційною, а тому має необмежений термін 

придатності (живучості) та безпечна з хімічної точки зору. 

Встановлено, що зниження розміру фракції вогнетривкого наповнювача 

та збільшення його питомої поверхні призводить до інтенсифікації хімічної 

взаємодії з ортофосфорною кислотою, а наявність оксидних, карбонатних та 

інших домішок погіршує властивості формувальної суміші [3]. Тому при 

наявності певної кількості часточок дрібної фракції (менше 0,1 мм), що є 

характерною ознакою більшості вітчизняних пісків на основі кварцу, 

відбувається зміцнення суміші такого піску з кислотою. При вмісті 3% кислоти 

рівень міцності на стиск досягає 2 МПа. Якщо наповнювач є монозернистим (не 

містить дрібних часток, то для утворення зв‘язувального компонента необхідно 

додати пилоподібний матеріал – кварц, циркон або алюмосилікат) [4]. 

Як алюмосилікат використаний пірофіліт Al2(OH)2Si4O10. До складу 

сумішей входили вогнетривкий наповнювач (зернистий матеріал з розміром 

часток 0,1…0,3 мм – кварцовий, пірофілітовий та цирконовий піски), 

пилоподібна добавка (0…10%) та ортофосфорна кислота.  

Зв‘язувальний компонент, утворений при взаємодії пилоподібного 

пірофіліту з кислотою, забезпечує меншу міцність сумішей в порівнянні із 

зв‘язувальним компонентом, утвореним із пилоподібного кварцу (рис. 1), що 

пояснюється, ймовірно, меншою структурною впорядкованістю фосфатів 

алюмінію у порівнянні з фосфатами кремнію. 
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Усі суміші, де наповнювачем є пірофілітовий пісок, мають незадовільні 

властивості через неправильну (кутасту) форму зерен цього наповнювача, що 

призводить до погіршення адгезійних зв‘язків. 

Цирконовий пісок навіть без додавання інших пилоподібних вогнетривів 

взаємодіє з кислотою та забезпечує високу міцність суміші, яка може бути 

підвищена при додаванні пилоподібного кварцу. Добавка пилоподібного 

пірофіліту навпаки забирає на себе частку кислоти і в кількості до 2,5% знижує 

загальну міцність. Подальше додавання пірофіліту (до 10%) сприяє збільшенню 

міцності до рівня сумішей із добавкою пилоподібного кварцу. Це є свідченням 

того, що адгезія фосфатів алюмінію і кремнію до часток циркону є приблизно 

однаковою. 

 

 

1 – пірофіліт + пилоподібний пірофіліт; 2 – пірофіліт + пилоподібний 

кварц; 3 – кварцовий пісок + пірофіліт; 4 – кварцовий пісок + пилоподібний 

кварц; 5 – циркон + пірофіліт; 6 – циркон + пилоподібний кварц 

Рис. 1. Міцність сумішей з різними вогнетривкими наповнювачами 

 

Термостійкість фосфатів алюмінію, кремнію та цирконію досягає 1500
о
С 

[5], а це максимальна температура, до якої прогрівається поверхневий шар 

ливарної форми або стрижня. Виготовлені форми заливали вуглецевою сталлю 

20Л ГОСТ 977–88 при температурах від 1560
о
С до 1700

о
С, а також 

високолегованою жаростійкою сталлю 20Х25Ю2ТЛ. Отримані якісні виливки 

без поверхневих дефектів, що є свідченням відсутності фізико-хімічної 

взаємодії між розплавом металу та матеріалами ливарної форми. 

Розроблені суміші мають простий склад і високий комплекс 

властивостей, відповідають сучасним екологічним вимогам. 
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Вступ.  

Створення замкненої системи керування киснево-конверторним процесом 

не  можливе без врахування всіх особливостей процесу: склад шихтових 

матеріалів, номенклатура марок сталі, зміна технології. Проблемою є якість 

шихтових матеріалів, які використовуються на вітчизняних підприємствах, 

широка номенклатура марок сталі, вплив людського фактора (велика кількість 

інформації, що вводиться в ручну) та дрейф об‘єкта.  

Можливість отримання інформації про вектор стану конверторної плавки у 

будь – який момент часу по ходу продувки дає змогу керувати самим об‘єктом. 

Якщо припустити, що програмна траєкторія системи задана, то при відхилені 

від програми можна визначити те чи інше керуюче діяння і повернутися на 

розрахункову траєкторію чи побудувати нове програмне керування, яке в 

підсумку приведе систему після закінчення продувки в межі заданої марки 

сталі.  

В роботах [1],[2]  вирішуються  окремі питання управління киснево – конверторним 

процесом – керування режимом дуття та температурою конверторної ванни під час 

продувки. Результати досліджень [1],[2]  можуть бути використані для побудови 

комплексної моделі керування плавкою. 

 Отримана в роботі [3] математична модель доведення плавки, реалізовує принцип для 

обмеженої задачі керування. 

 В роботі [4] запропонована математична модель керування технологічним процесом 

киснево – конверторної плавки без врахування дрейфу робочих параметрів об‘єкту.  
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Мета статті.  

Представити теоретично обґрунтовані і експериментально підтвердженні 

результати дослідження керування киснево-конверторної плавкою у 

замкненому режимі.  

 

Результати досліджень.   
Керування динамічним режимом продувки конверторної плавки зводиться 

до контролю основних параметрів процесу, таких як швидкість 

зневуглецювання, температура та процес шлакоутворення. Цілком природно, 

якщо врахувати складність фізичних та хімічних процесів, які протікають у 

ванні, неякісні шихтуючі матеріали, дрейф об‘єкту, що під час плавки 

відбувається відхилення параметрів, які розраховані і контролюються. 

Коректування траєкторії керування можна проводити двома способами. При 

використані першого способу коректування відбувається по заданій програмі, 

при використані другого – по кінцевому стану.  

Керуючі діяння в першому випадку вибираються шляхом мінімізації 

критерію такого вигляду: 

   I(v, Н,) = 

n

i 1
i M(

.

L i – 
.

L i*)
2
,                                                        (1) 

у другому 

           I(V, 
_

H ,) = 

k

j 1
j M(Lj – Lj*)

2
,                                         (2) 

де i, j – коефіцієнти, що визначають важливість точності досягнення 

характеристик сталі i-ї у теперішній момент часу і j-ї у момент повалки 

конвертера; 
.

iL ,
jL – компоненти вектора стану i-го в теперішній момент часу  і j-

го під час повалки; 
** , ji LL –  задані значення параметрів i-го в теперішній 

момент часу  і  j-го під час повалки. 

При автоматизованому режимі керування вся відповідальність за 

контроль і коректування відводиться людині. Проте можливості людини 

вичерпні, тому мають місце і велика похибка і час, що витрачається на 

коректування. В системі замкненого керування передбачене автоматичне 

коректування основних динамічних параметрів.  

Таблиця 1. Фрагмент програми керування  «Вплив відхилень від заданих 

значень на зміну керуючих діянь» 

Параметри контролю Зміна режиму плавки 
Зміна керуючих діяння 

   
1 2 3 4 5 6 7 

 t > tз В<Вз 

збільшення швидкості 

зневуглецювання, зменшення 

кількості закису заліза, зміна 

температурного режиму 

↑ 0 ↑ 

 t < tз В>Вз нормальна плавка 0 0 0 
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 t > tз В<Вз 

зменшення швидкості 

зневуглецювання, зміна 

температурного та дуттьового 

режиму, зменшення окису заліза 

↑ 0 ↓ 

 t > tз В>Вз 

зменшення швидкості 

зневуглецювання, зміна 

температурного та дуттьового 

режиму,зменшення окису заліза 

0 0 ↓ 

 t < tз В<Вз 
зміна температурного і 

дуттьового режиму, збільшення 

закису заліза 
↑ ↑ 0 

 t = tз В<Вз зміна температурного режиму ↑ 0 0 

 t = tз В=Вз нормальна плавка 0 0 0 

 

Під час продувки для контролю за процесом надходить інформація про 

вміст вуглецю, основність шлаку, температуру металу. Якщо поточна кількість 

вуглецю не відповідає заданій , а при цьому температура, що відповідає 

значенню t > tз, то зрозуміло, що потрібно збільшити кількість кисню, тобто 

інтенсивність дуття. Це приведе до збільшення швидкості зневуглецювання, 

зменшення кількості закису заліза в шлаку, відповідно знижуючи температуру. 

Якщо при цьому основність шлаку В була нижче заданого значення, то для 

підвищення її треба ввести необхідну кількість вапна, що також зменшить 

температуру.  

Чисельні значення керуючих діянь визначаються за моделлю 

коректування плавки при вимірюванні параметрів ванни зондом [5], а ситуації, 

які можуть виникати в процесі плавки наведені в таблиці 1. По ходу продувки 

кожен раз система аналізує значення по трьох вихідних змінних: вмісті 

вуглецю, температурі та основності шлаку, які коливаються в діапазоні: менше 

< задане > більше. Система приймає рішення по зміні керуючих діянь 

відповідно: маса вапна, інтенсивність подачі кисню та висота фурми.  

Висновки.  
У режимі замкненого керування процесом основне навантаження 

оператора – візуальний контроль і спостереження за ходом технологічного 

процесу, а також аналіз ознак, що спостерігаються, і якщо відхилення 

фактичних керуючих діянь від розрахункових більш ніж на 10 % система 

сигналізує оператору про необхідність переходу на ручне керування. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ТЕПЛА – ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСА 

В.С. Богушевський, д.т.н. професор 

Ю.І.Сирбу, студент 

О.М.Меженський студент 

Национальный технический університет Украины “КПІ” 

Вступ 

В сучасний час конвертерний процес є основним способом виробництва 

сталі. На якість сталі, вихід корисного металу, шлакоутворення, стійкість 

футерівки впливає тепловий режим плавки. Найкращі показники якості сталі й 

зливка отримують зазвичай після досягнення наприкінці продувки деякої 

оптимальної температури металу, яка варіюється для різних марок сталі та 

способів його розливання. Оптимальне перегрівання металу перед випуском 

відносно температури плавлення коливається від 80 до 150 
0
С [1, 2]. 

Істотним недоліком киснево-конвертерного процесу є обмежені 

можливості переробки брухту (25 – 27 % від маси металошихти). На цей час 

розроблено ряд методів підвищення частки брухту в шихті: насамперед 

зменшення теплових втрат чавуну під час транспортування з доменного цеху, в 

конвертері під час простою, попереднє нагрівання брухту і чавуну, введення 

палива під час продувки, збільшенні ступеня допалювання СО у порожнині 

конвертера. Але неоптимальне використання окремих методів не призвело до 

цього часу їх суттєвого використання. 

Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України «КПІ» по темі «Математичні моделі й алгоритми системи 

управління кисневим конвертером» державний реєстраційний номер 

0110U002880 і ―Модель керування плавки по енергозберігаючій технології‖ 

державні реєстраційні номера 0110U002880 і 0112U003476. 

Постановка задачі 

Метою досліджень є підвищення ефективності енергозберігаючої 

технології (ЕЗТ) кисневого конвертера шляхом автоматизації процесу.  
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Результати досліджень 

Регулювання процесу при застосуванні одноконтурних фурм 

Основний параметр регулювання – дуттьовий режим. Останній 

визначається регламентованими у часі відстанню фурми від рівня спокійної 

ванни і тиском дуття, а також конструктивними особливостями кінцевика 

фурми. Ці параметри взаємопов‘язані і мають спільний наслідок – глибину 

проникнення струменю дуття у розплав. У ході дуття для ванни конвертера 

характерним є регулярна і хвилеподібна зміна параметрів. Гідродинамічний 

режим дуття носить характер розвиненої  турбулентності, що ускладнена 

коливальними складовими.  

Розглянемо АСК процесу продувки за ЕЗТ, що направлена на збільшення 

ступеня утилізації хімічної теплоти конвертерного газу, для отримання 

готового продукту з мінімальною витратою ресурсів. Теплота від допалювання 

СО до СО2 у порожнині конвертера призводить в основному до нагрівання 

верхніх частин активного шару футерівки й слабко засвоюється ванною. Ефект 

від використання допалення при цьому в значному ступені знецінюється 

внаслідок інтенсивного руйнування верхньої частини футерівки конвертера. 

Для підвищення ступеня утилізації теплоти допалювання моноокису 

вуглецю в робочому просторі конвертера періодично змінюють відстань фурми 

від поверхні металу, що визиває коливання рівня метало-шлако-газової 

емульсії. Коли фурма знаходиться в нижній точці, тобто найближче до поверхні 

спокійної ванни, остання внаслідок збільшення її газонасиченості спучується і 

ефективно поглинає теплоту, що акумульована активним шаром верхньої 

частини футерівки, яка нагріта продуктами допалювання в ті періоди, коли 

фурма піднята. Надавші фурмі зворотно-поступального руху і змінюючи його 

амплітуду і частоту, можна забезпечити мінімально можливу об‘ємну частку 

СО в конвертерному газі, тобто, максимальний ступінь використання його 

хімічного тепла. 

Таким чином, спостерігається ефект процесу Калдо, так як радіаційний 

нагрів ванни від факела горіння оксида вуглецю проходить переважно 

акумуляцією в активному шарі футерівки. При цьому періодичне омивання 

футерівки емульсією сприяє збільшенню тривалості її кампанії внаслідок 

зменшення теплонапруженості активного шару.  

Періодичні зміни положення фурми в режимі заглибленого струменя 

проводять відповідно залежностям 

                                                        W = K1                                                            (1) 

                       H(n+1) = Hn + K2,      якщо  Hn > H(n-1), CO n CO n2 2 1( ) ,       (2) 

або 

                       H(n+1) = Hn + K2,      якщо  Hn < H(n-1), CO n CO n2 2 1( ) ,       (3) 

                       H(n+1) = Hn – K2,       якщо  Hn < H(n-1), CO n CO n2 2 1( ) ,       (4) 

або 

                        H(n+1) = Hn – K2,       якщо  Hn > H(n-1), CO n CO n2 2 1( ) ,      (5) 
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де W – швидкість зміни положення фурми, калібр/с; K1, K2 – кое-

фіцієнти;
CO2

 – ступінь окиснення конвертерного газу до СО2 в порожнині 

конвертера; (n–1), n, (n + 1) – індекси попереднього, поточного і наступного 

значень уставок керуємого параметра. 

Ступінь окиснення конвертерного газу до СО2 у порожнині конвертера 

визначають за формулою  

                                                       COCO 1
2

,                                          (6) 

де
CO

 – ступінь окислення вуглецю до СО у порожнині конвертера. 

Для визначення 
CO

 вимірюють амплітуду коливань тиску газу у верхній 

частині під‘ємного газоходу на резонансній частоті й розрідження у нижньому 

перерізі кесона. Значення 
CO

  визначають за формулою 

                                    
CO

C CO CO K B

C CO CO CO CO

v q i p f V V

v q q i i p f

2 10

2 10

3

1 1

3

1 1

2 2

2 2

( )

( ) ( )
,                        (7) 

де q qCO CO,
2
– питомі теплові ефекти реакції горіння вуглецю ванни 

відповідно до СО і СО2, кДж/кг; i iCO CO,
2
– з урахуванням коливальних число 

ступенів вільності руху одної молекули відповідно СО і СО2; VК, VВ – об‘єми 

відповідно порожнини конвертера і ванни, м
3
; р1 – амплітуда коливань тиску 

газу у верхній частині під‘ємного газоходу, Па; f1 – частота коливань тиску газу 

там же, Гц. 

Перевірка моделі підтверджує її адекватність. Керування конвертерної 

плавки в умовах енергозберігаючої технології з використанням одноконтурних 

фурм збільшує частку переробленого брухту в металевій шихті на 2 – 3 %.  

Регулювання процесу при застосуванні двохконтурних фурм 

Дослідження проводились для двоярусної фурми, що розроблена 

А.Г.Чернятевичем для конвертерів місткістю 160 тонн [4]. Конструкція 

включає: 

– нижню 4-ох соплову цільноточену головку з соплами Лаваля 

критичного діаметру 36 мм, розташованими під кутом 15 градусів до вертикалі, 

що формують надзвукові кисневі струмені при витраті кисню 380 – 390 м
3
/хв. 

для ―жорсткої‖ продувки конвертерної ванни з метою прискорення розчинення 

брухту, підвищення інтенсивності зневуглецьовування і перемішування 

розплаву; 

– верхній суцільноточений 24-х сопловий блок з циліндричними соплами 

діаметром 8 мм, розташований на відстані 2,5 м від торця нижньої головки, 

який формує додаткові надзвукові кисневі струмені при витраті кисню 15 – 20 

м
3
/хв.

 
та забезпечує часткове допалювання відхідних газів і своєрідну завісу над 

зоною продувки, що сприяє запобіганню заметалювання стовбура фурми, 

горловини і каміна газовивідного тракту конвертера.   

Контур регулювання побудований для верхнього соплового блоку і 

забезпечує екстремальне значення допалювання відхідних газів. Задане 
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значення інтенсивності продування на другому контурі визначається як 

функція ступеня окиснення конвертерного газу до СО2 в порожнині конвертера 

за формулами (6) і (7) [5, 6]. 

Інтенсивність подання дуття визначається згідно  з залежностям 

      ν(n +1) = νn + K3, якщо νn > ν(n –1),  )1(COCO 22 nn                               (8)     

або                                                                                                                 

      ν(n +1) = νn + K3, якщо νn < ν(n –1),  )1(COCO 22 nn ;                             (9) 

      ν(n +1) = νn – K3, якщо νn < ν(n –1),  )1(COCO 22 nn                              (10) 

або 

      ν(n +1) = νn – K3, якщо νn > ν(n –1),  )1(COCO 22 nn ,                             (11) 

де  ν – інтенсивність дуття на другий ярус, м
3
/хв.; К3 – коефіцієнт, що 

дорівнює 0,1 νn. 

Регулювання інтенсивності дуття відбувається за ПІД законом. Як 

технічний засіб використано мікроконтролер ROC809. 

Керування конвертерної плавки в умовах енергозберігаючої технології з 

використанням двоярусної фурми збільшує частку переробленого брухту в 

металевій шихті на 5 – 7 %, поліпшує екологію навколишнього середовища.  

Висновки і рекомендації 

1. Аналіз сучасних технологій переробки брухту в конвертері показав, що 

найбільш перспективним методом є використання внутрішніх можливостей 

конвертера шляхом допалення СО у СО2 у порожнині конвертера. Найбільш 

раціонально допалення СО у СО2 організовувати шляхом зміни параметрів 

режиму дуття. 

2. Теплота від допалювання СО до СО2 у порожнині конвертера 

призводить в основному до нагрівання верхніх частин активного шару 

футерівки й слабко засвоюється ванною. Ефект від використання допалення 

при цьому в значному ступені знецінюється внаслідок інтенсивного руйнування 

верхньої частини футерівки конвертера . 

3. Режим дуття при використанні одноконтурних фурм змінюють шляхом 

організації зворотно поступального переміщення фурми навколо точки, що 

визначається періодом плавки, параметрами шихти й інтенсивністю подання 

кисню і безперервно коректується по кількості СО2 в газах порожнини 

конвертера. При використанні двоярусної фурми режим дуття змінюють 

шляхом регулювання кількості кисню, що подається на другий ярус. 
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РОЗРАХУНОК КАТОДНОГО ВУЗЛА ПЛАЗМОТРОНА З БОКОВИМ 

ОХОЛОДЖЕННЯМ КАТОДА 

 

Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я.  

Національний технічний університет України “КПІ” 

 

В даній роботі розглянутий приклад  розрахунку катодного вузла 

плазмотрона з боковим охолодженням катода. 

В данной работе рассмотренный пример расчета катодного узла 

плазмотрона с боковым охлаждениям катода. 

In the present work the example of calculation of the cathode unit of the plasma 

torch with a side-cooled cathode was considered. 

Вступ 

Розробка різних металургійних процесів і технологій на базі плазмового 

нагріву неможлива без конструювання і експлуатації генераторів 

низькотемпературної плазми – плазмотронів. 

В плазмовій металургії використовують, в основному, плазмотрони з 

генерацією плазми з допомогою електричної дуги і її стабілізації потоком газу. 

В цих плазмотронах проходить перетворення електричної енергії в 

теплову. 

Основними елементами дугових плазмотронів являються катод і сопло. 

Катод плазмотрона (електрод) являється найважливішим  функціональним 

елементом, який забезпечує проходження струму в ланцюзі, а також є 

джерелом електронів. 

   Результати дослідження  

Вихідні данні : 

Ід=10кА; тиск води в системі Р=5∙10
5
Па; температура води tв=30

0
С; зазор 

δ=0,003м; товщина стінки lст=0,035м; довжина катода lк=0,06м; діаметр катода 

dк=0,35 дІ =0,035м; коефіцієнт теплопровідності катода з ітрированого 

вольфраму  λк =80Вт/(м∙К), питомий електроопір катода  ρк=1,4 ∙10
-6 

Ом∙м; 

температура катодної плями tв=2500 
0
С. 

Рішення.  
Згідно довідникових даних при температурі води tв=30

0
С 

приймаємо:Prж=5,4; Prст.=3,35; коефіцієнт теплопровідності води 

λв=0,62Вт/(м∙К); коефіцієнт кінематичної в‘язкості води vв=0,8∙10
-6 

м/с; 
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гідравлічний діаметр водопровідної системи dг=2δ=0,006м. Рекомендована 

швидкість руху води знаходиться в межах 6 – 10м/с. Приймаємо Vв=8,0м/с. 

Коефіцієнт тепловіддачі від катода до води (αв) розраховується з виразу: 

   ,,)( 2мВтdNu гвв                                                                  (1) 

де:                           
;60000)(Re

,)PrPr(PrRe021,0 25,043,08,0

егв

стжж

VdV

Nu
  

Звідки Nu = 320,6,  а отже 

                     .1007,33006,0)62,06,320( 23 мВтв    

Критичний тепловий потік дорівнює: 

                     
2633,05,0 ,1092,4 мВтvq вкр   

Визначаємо значення доданків, що входять до формули (10): 

J=10,6∙10
6
A/м

2
; W=1,97∙10

6
; RТ=69∙10

-6 
(м

2
К)/Вт; q0=2,84∙10

6
Вт/м

2
; 

qi=4,0∙10
6
Вт/м

2
; qст=6,84∙10

6
 Вт/м

2
. 

На основі цих значень, отримуємо: lк.min=0,01м. 

Максимальна густина струму (11): 

                                    jmax=13,04∙10
6
А/м

2
. 

Розрахунковий критичний тепловий потік перевищує питомий тепловий 

потік в стінці і максимальна щільність струму більше робочої щільності струму.  

Температура на охолодженій стінці  t (-lст)=236
0
С. Питомий тепловий потік 

від стінок до води дорівнює: 

                        .103,2)( 26 мВтRttq ствствст  

Температура води в каналі охолодження буде дорівнювати: 

                            ,105)( 0 Сqtt ввствж  

що при даному тиску води в системі охолодження виключає її кипіння (при 

Р=3∙10
5
Па, tкип.в=133

0
С). 

Похибка отримана раніше по наближеній методиці питомого теплового 

потоку стінки (qст=6,84∙10
6
Вт/м

2
) складає) 14%. Тому реальний тепловий потік 

складає qст=5,9∙10
6
Вт/м

2
, що створює запас надійної роботи плазмотрона. 

Оцінимо поправку з урахуванням охолодження бокової поверхні катода 

плазмоутворюючим газом αг=87Вт/(м
2
∙К), температура газу на вході в 

плазмотрон tг=30
0
С по формулі (14): 

                              qбок.пов.=0,23∙10
6
Вт/(м

2
∙К). 

При заданих умовах маємо qст=5,67Вт/(м
2
∙К), це відрізняється від 

реального менш, ніж на 4%. 

Втрати тепла боковою поверхнею катода складають Q = 0,18 кВт. 

Література 

1. Ремізов Г.О., Готвянський Ю.Я., Корнєва Ю.Ю. Плазмово – дугові 

печі з керамічним тиглем. Методичні вказівки. НТУУ «КПІ», 2012. – 114 с. 

2. Ремізов Г. О. Подові електроди (конструкції та розрахунки). 

Методичні вказівки. НТУУ «КПІ», 2010. – 17 с. 
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УДК 681.322 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА КАМЕРНОЙ ПЕЧИ 

 

Косюк В.С. студентка, Новичков М.О. студент, Прилуцкий М.И. доцент. 

Национальный технический университет Украины «КПІ» 

 

В условиях тенденции минимизации использования топливно-

энергетических ресурсов, которая наметилась и активизируется, и рыночных 

отношений, требующих неотъемлемого обеспечения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, создание современного теплотехнического 

оборудования, является стратегически необходимым задачам предприятия. 

Таким видом термического оборудования металлургических и 

машиностроительных заводов являются топливные и электрические печи 

сопротивления камерного типа периодического действия. 

Топливные печи камерного типа имеют низкий коэффициент полезного 

действия - 30-35%, значительную неравномерность температурного поля 

рабочего пространства, высокую аэродинамическую инерционность системы 

удаления газообразных продуктов горения, высокую тепловую инерционность 

огнеупорной футеровки, значительно ограничивает варьирования тепловым 

режимом многоступенчатых процессов термической обработки изделий. 

Улучшение технико-экономических показателей работы этих печей 

можно сделать путем замены традиционных огнеупорных материалов, для 

тепловой ограждения, на современные керамоволокнистые огнеупорные и 

теплоизоляционные материалы с плотностью до 130 кг/м
3
 и высокопрочных 

огнеупорных бетонов. Теплоизоляция образует наружные слои в тепловом 

ограждении печей. Обычно огнеупорность (или температура плавления) 

теплоизоляционных материалов ниже 1580°С, но при этом они имеют малую 

теплопроводность, высокую пористость, механическую и химическую 

стойкость.В качестве теплоизоляции в нагревательных и термических печах 

применяют легковесные огнеупорные изделия. Волокнистые 

теплоизоляционные материалы и зернистые засыпки [1]. 

Легковесные огнеупорные изделия применяются в тепловых ограждениях 

только в тех местах, где они не подвергаются механическим воздействиям 

(удару, истиранию), а также не соприкасаются с жидкими шлаками. В 

большинстве случаев они используются в качестве высокотемпературной 

изоляции. 

Новым футеровочным и теплозащитным материалом является 

высокоглиноземистый алюмосиликатный (муллитокремнеземистый) 

легковесный волокнистый материал производства комбинатов «Северская 

изоляция» и «Снегиревские огнеупоры». 

Муллит — минерал из класса силикатов. Важный компонент 

искусственных технических продуктов (входит в состав фарфора, 

глинозѐмистого огнеупора — шамота и др.). Образуется при нагревании 
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каолинита до 950 °C, а также при нагревании в интервале 1300—1550 °C 

силикатов глинозѐма: андалузита, силлиманита и кианита. 

Этот материал обладает высокими огнеупорными и теплоизоляционными 

характеристиками, выдерживает термические воздействия до 1450 °С без 

разрушений, имеет теплопроводность от 0,22 до 0,18 Вт/(м∙К) (при средней 

температуре образца 1000°С), плотность от 250 до 380 кг/м
3
 (в зависимости от 

технологии изготовления и назначения готовых изделий), достаточно высокую 

механическую прочность и звукопоглощающую способность  стоек к 

«тепловому удару», воздействию кислот (за исключением плавиковой и 

горячей фосфорной) и слабых щелочей. При нагревании не выделяет вредных 

для здоровья веществ, материал является диэлектриком. По своим 

теплофизическим свойствам  значительно превосходит традиционные 

огнеупорные и теплоизоляционные материалы (шамотные, динасовые, 

асбестосодержащие и др.[2,3]. 

Материал  может выпускаться в виде: 

- футеровочных кирпичей размером 230x115x65; 

- плит - размером 400x400x45, 460x460x45, 460x460x65, 400x450x65, 

400x450x40; 

- картона - размером 400x400, 480x480 с толщиной от 4 до 10 мм; 

- изделий сложной геометрической формы, бумаги. 

Материал хорошо формуется и обрабатывается. Применение этого 

материала обеспечивает существенную экономию при монтаже печи, 

энергоресурсов, высокий уровень пожарозащиты, тепло-, звуко и 

электроизоляцию. К наиболее перспективным областям применения относятся: 

высокоэкономичные, высокотемпературные электрические и газовые 

пламенные печи термического производства [4]. 

Муллитокремнеземистые и муллитовые изделия, по сравнению с 

шамотными, обладают более высокой механической прочностью, 

огнеупорностью, термостойкостью и сопротивлением абразивному износу. 

Для теплоизоляции рабочего пространства камерной печи применяют 

огнеупорные муллитокремнеземистые плиты:  

МКРГП-400 - муллитокремнеземистая плита на глинистой связке. 

МКРП-340 - муллитокремнеземистая плита. 

Теплоизоляционные плиты огнеупорные муллитокремнеземистые - 

прочный и технологичный изоляционный материал. Муллитокремнеземистые 

плиты режутся ножовкой, легко кроятся, вырезаются необходимые формы, 

приклеиваются неорганическими клеями или закрепляются металлическими 

креплениями.Плиты изготавливаются из огнеупорного волокна 

муллитокремнеземистого состава, которое производится плавкой в 

электрической печи оксидов алюминия и кремния с последующим образование 

волокна методом продувки газовой среды. 

При монтаже огнеупорных материалов учитываются возможные 

линейные и объемные усадки при нагреве.  
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Таблица 1 

Физико-химические свойства теплоизоляционных муллитокремнеземистых 

плит производства комбината «Северская изоляция»: 

 

Свойства МКРПГ-400 МКРП-340 

Плотность, не более, кг/м
3
 400 340 

Температура применения 

максимальная, ° С 
1260 1260 

Температура длительного 

применения, °С 
1150 1150 

Потеря массы при 1000 °С, % 8 6 

Теплопроводность при 600°С, 

не более, Вт/(м∙К) 
0,28 0,23 

Теплоемкость при 1000 °С, кДж/(кг∙К) 1,047 1,047 

 

Огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнезѐмистые плиты 

химически стойки к воздействию щелочей и кислот. Огнеупорные 

теплоизоляционные плиты устойчивы к воздействию температуры в 

окислительной и нейтральной атмосфере; в восстановительной среде 

теплоизоляционные свойства плит снижаются.  

Таблица 2 

Теплопроводность материала λ, Вт/(м∙К): 
 

Плита 
Т, °С 

200 400 600 800 1000 1200 

МКРП-340 0,09 0,12 0,14 0,20 0,33 0,58 

МКРПГ-400 0,09 0,14 0,22 0,25 0,31 0,38 
 

Преимущества применения муллитокремнезѐмистых плит для футеровки 

термических печей: 

- возможность применения материала, как в печах постоянного действия, 

так и периодического; 

- низкая теплопроводность материала обеспечивается уменьшение 

футеровочного слоя и как следствие, габаритных размеров печи; 

- улучшенная теплоизоляция повышает срок эксплуатации печи; 

- низкая плотность позволяет уменьшить массу печи; 

- снижение трудозатрат при монтаже футеровки в 2-3 раза, огнеупоров - в 

10-12 раз, расхода топлива в печах периодического действия на 25-30%; 
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- высокая звукопоглощающая способность. 

 
Рисунок 1- Электропечь муфельная с теплоизоляцией из 

муллитокремнеземистых плит производства «Северская изоляция»: 

Литература: 

1. Ладыгичев М.Г., Гусовский В.Л., Кащеев И.Д. Огнеупоры для 

нагревательных и термических печей. Справочник. – М.: Теплотехник, 2004, – 

256с. 

2. Гусовский В.Л., Ладыгичев М.Г., Кащеев И.Д. Огнеупоры: материалы, 

изделия, свойства и применение. В 2-х книгах. Книга 1. Каталог-справочник. – 

М.: Теплотехник, 2004, – 336с. 

3. Гусовский В.Л., Ладыгичев М.Г., Кащеев И.Д. Огнеупоры: материалы, 

изделия, свойства и применение. В 2-х книгах. Книга 2. Каталог-справочник. – 

М.: Теплотехник, 2004, – 336с.  

 4. Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. Справочное издание. 

– М.: Теплотехник, 2004, – 352с.  

 

 

УДК 621.74.043.2 
 

ІНФОРМАЦІЙНА АСУ МАШИНАМИ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

В.С. Богушевский, Я.К. Антоневич 
 

Вступ  

Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний спосіб 

виробництва, що піддається автоматизації завдяки повній механізації 

технологічного устаткування. Головна перевага процесу – можливість 

отримання заготівок з мінімальними, часто з нульовими припусками на 

механічну обробку й мінімальною шорсткістю необроблюваних поверхонь, 



207 

 

 

 

забезпечення високої продуктивності й низької працеємності виготовлення 

деталей. Для комплексного управління устаткуванням машин лиття під 

тиском (МЛПТ) необхідно провести велику кількість синхронізованих 

вимірювань швидкозмінюваних параметрів, що може забезпечити тільки 

обчислювальна техніка [1]. В теперішній час МЛПТ оснащені тільки 

засобами вимірювання окремих параметрів, що не дозволяє встановити 

загальну картину роботи машини і настроїти її на оптимальний режим 

[2].Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України ―КПІ‖ по темі ―Математична модель і система 

управління машинами лиття під тиском‖, Державний реєстраційний номер 

0112U002173. 

Постановка задачі 

Розробити принципи створення інформаційної АСУ (ІАСУ) і дослідити 

можливість контролю і управління окремими параметрами. 

Результати досліджень 

Дослідження проводились на машині АЛ711Б08. Розроблена АСУ 

призначена для роботи в інформаційно-порадчому режимі, при якому комплекс 

технічних засобів в реальному масштабі часу виробляє і видає оперативному 

персоналу інформацію про контрольовані параметри процесу й їх вихід за межі, 

що визначені технологічним режимом. Такими системами доцільно оснащувати 

працюючі МЛПТ при відпрацюванні прес-форм і технологічних режимів 

пресування. 

Система вирішує наступні функціональні задачі: контроль технологічних 

параметрів; збирання, зберігання і первинну обробку інформації; введення в 

систему за ініціативою оператора ливарника даних для настройки діапазонів 

допускаємих відхилень вимірювальних параметрів і видів браку; індикацію 

технологічних параметрів на засобах відображення і сигналізації про 

відхилення параметрів від допустимих значень. Крім того, ІАСУ проводить 

підготовку і передачу інформації для системи верхнього рівня. 

Контроль технологічних параметрів (рис. 1) проводиться стандартними 

датчиками, сигнали яких через нормуючі перетворювачі, що розміщені у 

спеціальному пульті оператора (13), поступали на вхід обчислювального 

пристрою (14). Температура у двох точках рухомої (4) й нерухомої (5) частин 

прес-форми вимірювалась термометричними термометрами ТХК-529 серїї 

Метран-200, температура металу в роздатковій печі – електричним 

термометром ТХА-0515 (1). 
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Рис. 1. Структурна схема автоматизації машини ЛПТ, що оснащена 

інформаційно-вимірювальною системою. 

Тиск в гідроциліндрі запирання (7) і пресування (10) вимірювався 

перетворювачем тиску ПДЛ-060 із сталою часу с х 10
-3

, зусилля натяжіння 

кожної колони механізму запирання – силовимірювальним тензорезисторним 

датчиком ДСТБ-С-060 (2). Для контролю положення і швидкості прес-поршня в 

циліндрі пресування (9) використовується фотоелектричний датчик ДФ1-У4. 

Крім того, для реалізації контролю повного циклу роботи МЛПТ 

використовуються сигнали від кінцевих вимикачів (3, 6, 8, 11, 12): ―Змикання 

прес-форми‖, ―Рух прес-форми вперед‖, ―Закінчення першої фази руху прес-

поршня‖, ―Розкриття прес-форми‖ і ―Плита відійшла‖.  

Обчислювальний комплекс (ОК) побудовано на контролері типу ROC-809 з 

використанням номенклатурних модулів, що входять в комплект поставки, і 

швидкодіючого АЦП Ф-7077-1. Діалог оператора-ливарника з ОК відбувається 

через пульт з використанням матричного газорозрядного індикатора ІМГ-1-03. 

З пульта вводять інформацію про вид браку, причини відмови (несправності 

МЛПТ), виклик відповідних спеціалістів, стан МЛПТ, номер відливки і режим 

роботи системи. Відображення інформації про протікання технологічного 

процесу проходить за запитанням оператора-ливарника або відхиленням 

параметрів процесу від заданої межі контролю.  

Алгоритм контролю зусилля запирання прес-форми призначено для заміру 

зусилля, порівняння його із заданою величиною, діагностики стану механізму 

запирання й подання сигналу дозволу або заборони заливання металу. 

Виконавчим механізмом є гідроричажний механізм запирання прес-форми. В 

алгоритмі реалізується непряме визначення зусилля за величиною тиску в 

гідроциліндрі механізму запирання. Запуск алгоритму відбувається датчиком 

11 відходу рухомої плити від крайнього положення. Проводиться періодичний 

запис показань датчика тиску 7 з інтервалом 0,25 с і аналізуються данні зміни 
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параметра. Після досягнення величиною тиску заданого значення Р 

починається опитування датчика з інтервалом 0,01…0,04, що продовжується до 

проходження пікового максимуму (приблизно 0,8…2 с). Після розпізнавання 

пікового тиску, відбувається його перевірка на допустимі значення. Якщо не 

виконується умова (Рз – ∆Р) ≤ Р ≤ (Рз + ∆Р), де Рз – задане значення пікового 

тиску; ∆Р – значення допустимого коливання тиску, то видається повідомлення 

про вихід тиску за допустимі межі. При нормальному значенні проводиться 

подальше опитування датчика до моменту, коли виміряна величина не 

зрівняється з величиною тиску у гідросистемі. При досягненні максимального 

тиску проводиться перевірка на спрацювання кінцевого вимикача 12 ―Прес-

форма зімкнута‖. За результатами функціонування алгоритму на табло 

індикатора видаються такі повідомлення: значення тиску запирання, сигнал 

виходу його за встановлені межі, а також про правильність запирання прес-

форми (рис. 2, відеокадр 1). Вихід за межі будь якого параметра позначається 

символом *.  Після перевірки спрацювання кінцевого вимикача 12 ―Плита 

відійшла‖ проводиться опитування датчиків зусиль натягу кожної половини 2 

механізму запирання прес-форми. Обчислюється середнє значення зусиль 

натягу на одну колону Р , кН                                               ,4/
4

1j
jPР    

де Pj – зусилля натягу j-ї колони, кН; j = 1…4 – кількість колон. 

Потім визначається відносне відхилення зусилля натягу від середнього 

значення j , %                                               .PPPjj )/(100  

 
Рис.2. Інформація про систему, що виводиться на табло індикатора. 

Перевіряється умова ,м|| j  де м – задане межове значення відхилення 

параметрів відповідно (рис. 2, відеокадр 2). 

В даний час спостерігається тенденція комплексного виміру технологічних 

параметрів в процесі ЛПТ із записом всіх реєструємих величин на один носій, 

що дозволяє установити взаємозв‘язок режимів і визначити їх вплив на якість 

відливки. Так для діагностики операції пресування в машині ЛПТ розроблено 

алгоритм сумісної обробки швидкості прес-поршня і тиску пресування з 

видачею відповідного відеокадру (рис. 2, відеокадр 3).   
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Після закінчення ливарного циклу на засоби відображення інформації 

видається графік зміни швидкості прес-поршня і тиску пресування, а також 

температури металу в роздатковій печі. 

Для аналізу виробництва МЛПТ розроблені алгоритми контролю 

тривалості витримки відливки у прес-формі й тривалості циклу. 

Під тривалістю витримки відливки береться час від початку підпресовки до 

моменту розкриття прес-форми. Тривалість циклу – час між двома 

послідовними змиканнями прес-форми з проходженням між ними операцій 

пресування, що гарантує виготовлення відливки. Програма запускається 

датчиком 11 розкриття прес-форми. По цьому сигналу проводиться запуск 

таймера, показання якого зчитуються при повторному спрацюванні датчика 11, 

але тільки у тому випадку, якщо перед цим прийшов сигнал ―Початок 

підпресовки‖. В протилежному випадку – скидання і повторне включення 

таймеру. Показання таймеру зчитуються при спрацюванні датчика ―Плита 

відійшла‖.  

За результатами функціонування алгоритму виводиться на табло значення 

тривалості часу витримки відливки у прес-формі й тривалості циклу, а також 

сигнал про вихід цих величин за допустимі межі. Кількість циклів роботи 

машини ЛПТ шумується і видається на табло у вигляді інформації про кількість 

відлитих виробів.Алгоритм передбачає два режими роботи інформаційний з 

введенням даних про тип браку і без введення. Перший режим 

використовується при відпрацюванні технологічного режиму машини ЛПТ.  

Для накопичення й обробки статистичної інформації встановлено 

контролер вищого рівня  на базі QUANTUM. Зв‘язок між контролерами 

проводиться по мережі Ethernet. 

  Висновки. Розроблена інформаційна АСУ МЛПТ пройшла промислову 

перевірку на дослідному підприємстві НДІСЛ (м. Одеса).  За результатами 

іспитів прийняте рішення про доцільність оснащення інформаційними АСУ 

працюючих МЛПТ при налогоджені прес-форм і технологічних режимів 

пресування. 
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СЕКЦІЯ 5. Комп'ютерне моделювання металургійних процесів 

 

 

УДК 621.74 

 

ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ СТВОРЕННЯ ТОВСТОШАРОВИХ 

ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ ЛИТВОМ У ФОРМИ 

 

Деркач І.О. магістрант, Шевчук М.Б. аспірант, 

Степанчук А.М. професор 
Національний технічний університет України, ‖КПІ‖ 

030056, пр. Перемоги, 39; Тел.(044) 454-91-16; E-mail: astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua 

Вступ 

 

В даний час значне розповсюдження знаходять методи збільшення 

працездатності машин та механізмів шляхом створення на їх поверхні 

багатофункціональних композиційних покриттів, які вміщують гранули з 

твердих тугоплавких сполук та металеву зв‘язку. При цьому використовують 

для створення таких покриттів газотермічні методи та наплавку [1], які не 

завжди задовольняють вимоги до покриттів, особливо товстошарових.  

       У цьому відношенні перспективними є методи створення покриттів 

просочуванням. Традиційно для одержання композиційних покриттів 

застосовують методи порошкової металургії. Однак, незважаючи на істотні 

успіхи в галузі металознавства композиційних матеріалів та покриттів, існує 

цілий ряд проблем, які ще вимагають свого вирішення. Серед них найбільш 

актуальною є проблема забезпечення надійного з'єднання покриття з основою, 

твердого наповнювача і металевої матриці.  

        При цьому для створення таких покриттів доцільно використовувати 

композиційні матеріали за участю гранул з твердих тугоплавких сполук та 

металевої зв‘язки. В якості останньої перспективним є використання 

самофлюсівних сплавів на основі заліза (СФЗ) [2], які мають  відносно низьку 

температуру плавлення (1050–1100°С), стійкість в окислювальному середовищі 

та добре змочують тверді тугоплавкі сполуки, що є запорукою утворення 

якісного контакту між структурними складовими покриттів.  

Серед методів отримання товстошарових покриттів заслуговують уваги 

ті, що дозволяють поєднати процес створення покриття з процесом 

виготовлення виробу.  

До перспективних методів створення товстошарових покриттів перш за 

все слід віднести литво у форму, в якій попередньо сформований на необхідній 

поверхні шар з суміші гранул твердої складової покриття та порошку СФЗ. У 

цьому випадку, на нашу думку, за рахунок тепла розплаву матеріалу основи 

виробу самофлюсівний сплав буде плавитись, просочувати гранули і, тим 

mailto:astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua
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самим, буде створюватись щільне покриття з високими експлуатаційними 

властивостями та міцним зв‘язком з матеріалом основи. При цьому важливе 

значення має визначення температури розплаву, яка б забезпечувала повне 

плавлення самофлюсівного сплаву у покритті залежно від конструкції та 

геометричних параметрів форми, матеріалу покриття, виду футерівки та 

іншого.  

         Задачі роботи. Метою роботи є розробка фізичної, теплової та 

математичної моделі створення товстошарового зносостійкого покриття на 

деталях одночасним литвом у форми. Теоретичне визначення умов отримання 

покриттів з заданими властивостями. Експериментальна перевірка отриманих 

теплових та математичних моделей. 

        Результати експериментів та їх обговорення. В даній роботі нашою 

головною задачею було створення математичної моделі і обґрунтування вибору 

виду та кількості матеріалів, які  б мали необхідні тепло-фізичні 

характеристики  для створення зносостійкого покриття методом просочення 

вібраційно-ущільненої суміші порошків з використанням розплавленого 

металу, як джерела тепла в формі, також необхідно, щоб такий матеріал був 

недефіцитним і дешевим.   

На рисунку 1 представлено модель, яку ми використовували для створення 

композиційних товстошарових зносостійких покриттів циліндричної форми. 

        При  творенні теплової моделі грунтувались 

на теорії теплопровідності і закономірностях 

зовнішнього теплообміну, що враховують 

процеси тепловиділення, поглинання тепла 

формою і розсіювання тепла в навколишнє 

середовище [3,4,5].  

  У цьому випадку тепловий баланс має вигляд:      

                            Q1 ≥ Q2 + q3τ                 (1) 

       де Q1 – кількість теплоти якою повинен 

володіти теплоносій;  Q2 – кількість тепла на 

нагрівання легкоплавкого матеріалу; q3 – витрати; 

η – час, який необхідно витратити на нагрів 

легкоплавкого матеріалу до температури плавлення. 

          Кількість теплоти, якою повинен володіти теплоносій (розплав матеріалу 

основи) визначаємо за формулою [3,4,5]: 

 

                        Q1 = ( Ств.1 ( Тпл.1 – Т0.1 ) + q1 + ∆Тпер Ср.1 ) m1,                                 (2) 

 

де Ств.1 – теплоємність твердого металу; Тпл.1 – температура плавлення 

металу;  Т0.1 – початкова температура металу; q1 – прихована теплота плавлення 

металу; ∆Тпер – температура перегріву метала;  Ср.1 – теплоємність рідкого 

метала;  m1 – маса металу (теплоносія). 

Масу теплоносія m1 знаходимо за формулою  

m1 = ρ1 V1, 

 
Рисунок 1 – Схема 

теплової моделі 
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де  ρ1 – густина матеріала (теплоносія); V1 – об‘єм матеріала (теплоносія) 

V1 = πr
2
H, 

де r – радіус циліндра;  Н – висота заливки форми розплавом матеріалу 

основи.  

Клькість тепла на нагрівання легкоплавкого матеріалу до температури 

плавлення визначаємо за формулою [3,4,5]: 

   Q2(a)=( Ств.2( Тпл.2 – Т0.2 ) + q2 + Ср.2 tпер )m2 +( Ств.wc( Тпл.2 + tпер  – Т0.2 ))mтч,     (3) 

де Ств.2 – теплоємність твердого матеріалу;  Тпл.2 – температура плавлення 

металевої зв‘язки покриття;  Т0.2 – початкова температура металевої зв‘язки 

покриття;  tпер – температура перегріву металевої зв‘язки покриття; q2 – 

прихована теплота плавлення матеріалу, яка потрібна, що здійснився фазовий 

перехід; Ср.2 – теплоємність рідкого матеріалу; m2 – маса матеріалу;  Ств.wc – 

теплоємність твердих карбідних частинок; mтч – маса твердих частинок. 

Масу матеріалу m2  знаходимо за формулою  

m2 = ρ2V2, 

де  ρ2 – густина матеріалу; V2 – об‘єм матеріалу, V2 = πr
2
H, 

де r – радіус циліндра;  Н – висота циліндра.  

Масу матеріалу (твердих частинок) mтч знаходимо аналогічно масі 

матеріалу самофлюсу. 

Для розрахунку витрат тепла необхідно визначити яким способом будуть 

йти ці витрати в навколишнє  середовище. Як відомо [3,4,5], є три види 

теплопередачі: теплопровідність, конвекція, випромінювання. У нашому 

випадку втрати тепла за рахунок випромінювання та конвекціії ми не 

враховуємо тому, що вони на порядок менші за витрати на теплопровідність, 

так як не має безпосереднього контакту з навколишнім середовищем. Через це 

ми визначаємо тільки витрати на теплопровідність відповідно до схеми 

показаної на рисунку 1 наступним чином:                                                             

                                                   qз = q31 + q32 + q33,                                                                              (4) 

де  q31 – витрати тепла через одношарову плоску стінку (кришка); q32  – 

витрати тепла через одношарову циліндричну бокову стінку;  q33  – витрати 

тепла через двошарову плоску стінку (покриття +дно). 

          Витрати тепла через стінки визначаємо за граничними  умовами третього  

роду [3,4,5].  

Для одношарової плоскої стінки: 

                                               q31 (b) =
1 2

1 1 3

1 1

вн зов

Т Т

F F F

,                                       (5) 

          де Т1, Т2  –  температура на межі поділу (рис.1); λ – теплопровідність 

форми; αвн, αзов – внутрішній і зовнішній коефіцієнт тепловіддачі; F1, F2  – площі 

стінок; δ – товщина стінки. 
Для одношарової циліндричної стінки: 

                                           q32 (c) = 1 2

2

1 1 2

( )

1 1 1
ln

2 2 2вн зов

Н Т Т

r

r r r

                                    (6) 
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де Н – висота внутрішнього циліндра; Т1, Т2  –  температура на границях 

поділу; αвн, αзов – внутрішній і зовнішній коефіцієнт тепловіддачі; λ  – 

теплопровідність стінки;  r1, r2 – радіуси стінок. 

Для двошарової плоскої стінки: 

                                q33(d) = 1 4

1 2

1 1 1 2 2 3

1 1

вн зов

Т Т

F F F F

                               (7) 

          де Т1, Т4  –  температура на границях поділу; λ1, λ2 – теплопровідність 

стінок (форми і покриття); αвн, αзов – внутрішній і зовнішній коефіцієнт 

тепловіддачі; F1, F2, F3 – площі стінок; δ1, δ2 – товщини стінок. 

 Загальна формула для визначення витрат на теплопровідність має вигляд: 

 

    q3 = 1 2

1 1 3

1 1

вн зов

Т Т

F F F

+ 1 2

2

1 1 2

( )

1 1 1
ln

2 2 2вн зов

Н Т Т

r

r r r

+ 1 4

1 2

1 1 1 2 2 3

1 1

вн зов

Т Т

F F F F

 . (8)  

    

Теплопровідність першої двошарової стінки (покриття) розраховуємо за 

формулою адетивності: 

λ = 1 2 3

1 2 3 1 3 2 3 2 3 1а а а
, 

де λ1, λ2, λ3 – теплопровідність складових покриття, а саме самофлюса, 

твердих частинок, пори (повітря); а1, а2, а3 – масова доля складових покриття. 

Для обчислення часу, який необхідно витратити на нагрів легкоплавкого 

матеріалу до температури плавлення використовуємо формулу [3,4,5]: 

                                                             2

33

Q

q
                                                           (9) 

          де Q2 (див. формулу 3);  q33 (див. формулу 7).   

 

Після того, як ми розрахували час, який необхідно витратити на нагрів 

легкоплавкого матеріалу до температури плавлення, з нашого теплового 

балансу знаходимо температуру перегріву металу, який ми будемо заливати, за 

формулою (за формулами 1–9) 

Отримані вирази (1–9) можуть бути використані для визначення умов 

отримання покриттів з заданими властивостями  залежно від матеріалу  

складових покриття, матеріалу теплоносія, геометрії виробу та іншого. Шляхом 

їх сумісного вирішення можна визначити необхідні теплофізичні 

характеристики футерівки, її геометричні розміри, температурні параметри та 

інше. Так, наприклад, отриманий нами вираз для розрахунку необхідної 

температури перегріву теплоносія із сталі 45 при отриманні покриття з 

композиції литий карбід вольфраму – самофлюсівний сплав на основі заліза має 

вигляд: 
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Або з врахуванням позначень, що Q2 = a, q31 = b; q32 = c; q33 = d  у більш 

простому вигляді: 

1

11.0111

пер

)()2(

р

плтв

С

qТТC
d

cb
am

T  

      В роботі була розроблена комп‘ютерна програма та за її допомогою з 

використанням даних таблиць 1,2 розрахована необхідна температура перегріву 

теплоносія (Ст.45) для отримання деталі з приведеним діаметром  35 мм та 

висотою 20 мм і торцевим покриттям на ній товщиною 8 мм з композиції з 

композиції литий карбід вольфраму – СФЗ. 

           Таблиця 1 – Фізичні властивості матеріалів 
Матеріал Ств, 

Дж/(кгК) 

Ср, 

Дж/(кгК) 

q, 

кДж/кг 

αвн, 

Вт/(м
2
К) 

αзов, 

Вт/(м
2
К) 

λ, 

Вт/(мК) 

Тпл, 

К 

СФЗ 500 550 80 10800 2200 74 1323 

WC        

Кераміка - - - 250 129 0,8 - 

Сталь 45 499 510 83 11200 2500 76,2 1723 

         Таблиця 2 – Розміри форми та покриття 
Нф, м δ1, м δ2, м rп, м rф, см F1= F2, м

2
 F3, м

2
 Vпокр, м

3
 

0,02 0,008 0,01 0,035 0,045 0,0038 0,0064 0,000031 

Для наших умов,  розмірів і матеріалу форми розрахункова температура 

складала 1600
0
С.  

        В роботі була проведена експериментальна перевірка отримання покриття 

згідно умов визначених розрахунками. Для цього вихідну суміш гранул литого 

карбіду вольфраму (РЕЛІТу) та порошку СФЗ засипали у форму, 

вирівнюванням її рівномірним прошарком та ущільнювали вібрацією. Після 

цього готували розплав сталі, перегрівали його до температури 1600-1650
0
С і 

заливали у форму яку закривали кришкою. Отримана таким чином деталь з 

товстошаровим покриттям  показана на рисунку 2.  

Дослідження структури отриманих покриттів показало (рис.3,1), що 

відбувається повне плавлення металевої складової (СФЗ) покриття та утворення 

якісного зв‘язку між покриттям та основою. При цьому відбувається взаємодія 

між складовими покриття з розплавом сталі 45 з утворенням вторинних 
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структур, що узгоджується з даними роботи [6], які були отримані при 

дослідженні процесу взаємодії РЕЛІту з СФЗ за температури 1100–1200
0
С. 

Тому можна стверджувати, що в 

умовах досліду біля поверхні покриття на 

межі з формою така температура була на 

протязі часу достатнього для плавлення 

СФЗ та утворення щільного покриття з 

якісним зв‘язком з основою.  

Отримані дані свідчать про 

адекватність розрахункових режимів 

необхідним для створення якісного 

покриття. 

 

Рисунок 3 –

Мікроструктура на межі 

(1) покриття (а)–основа 

(б) та покриття (2): в – 

РЕЛІТ; г – СФЗ 

 

Висновки. Розроблена теплова модель створення товстошарових 

композиційних покриттів на сталевих деталях методом литва у форми. 

Проведені експериментальні дослідження процесу отримання покриттів за 

умовами визначеними згідно розробленої теплової моделі. Показана 

адекватність розрахункових даних експериментальним. 
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Рисунок 2 –  Загальний вигляд деталі 

отриманої методом литва у форму 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ МАМДАНІ ТА СУГЕНО ДЛЯ 

ПОБУДОВИ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРТЕРНОЮ 
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Національний технічний університет України“КПІ”, e-mail katerinka.zubowa@ukr.net 

 

Вступ 

Для успішного використання на практиці алгоритмів управління вони 

повинні бути достатньо простими для реалізації та розуміння. Крім того, вони 

повинні володіти спроможністю до навчання, гнучкістю, стійкістю, не 

лінійністю. Алгоритми основані на нечіткій логіці, володіють деякими із 

вказаних властивостей, завдяки чому вони отримали досить широке 

розповсюдження. 

  Для процесів, які проходять у кисневому конвертері складно забезпечити 

точне управління. Вони багатомірні, нелінійні та змінюються з часом. 

Управління на основі нечіткої логіки може успішно використовуватись для 

таких складних процесів [1]. Крім того, нечіткі контролери можуть працювати з 

системами, які важко формалізуються та не повністю визначені, тому що не 

потребують знання строгої математичної моделі об‘єкта управління.  

Нечіткий логічний контролер розроблюється по лінгвістичним правилам, 

що тісно пов‘язані з технологією основаною на знаннях. 

Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України ―КПІ‖ по темі ―Модель керування конвертерною плавкою 

по енергозберігаючій технології‖, Державний реєстраційний номер 

0112U003476. 

 
Постановка задачі 

Метою досліджень є підвищення ефективності управління конвертерним 

процесом із застосуванням нечіткої моделі.  

Результати досліджень 

Основні етапи для моделювання нечіткої системи: 

1. Визначення вхідних змінних та відповідні для них діапазони зміни. 

2. Визначення вихідних змінних та відповідні для них діапазони зміни. 

3. Розробка нечітких функцій приналежності для кожної вхідної та 

вихідної змінної. 

4. Розробка бази правил, яка основана на можливих результатах системи. 

5. Знаходження чіткого значення вихідної змінної – дефазіфікація (рис. 1). 
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Рис. 1 – Функціональна схема системи автоматичного управління на базі 

нечіткої логіки 

Для автоматичного управління киснево-конвертерною плавкою (ККП) 

може бути використаний пакет нечіткої логіки (Fuzzy Logic Toolbox) 

інтерактивної системи MATLAB. Fuzzy Logic Toolbox – це набір правил, які 

побудовані у чисельно-розрахунковому середовищі MATLAB.  

У пакеті Fuzzy Logic Toolbox реалізовані два типа нечітких моделей – 

типу Мамдані та типу Сугено. Ці моделі відрізняються форматом бази знань та 

процедурою дефазіфікації [2].  

Для моделювання процесу, перш за все, визначаються вхідні-вихідні змінні 

процесу. Згідно з даними, приведеними у табл. 1, були побудовані інтервали та 

рівні функцій приналежності. Чотири вхідні параметри та один вихідний 

параметр. 

Таблиця 1. Вхідні та вихідні параметри ККП, чіткі й лінгвістичні змінні, та 

інтервали зміни 
Вхідні 

параметри  

Симво

л  

Чіткі та лінгвістичні змінні, та інтервали зміни 

Поточне 

значення рівня 

фурми, м 

    Н1 Низько 

A 

1,2 – 1,7 

Нижче 

середнього B 

1,5 – 2,0 

На середині 

C 

1,7 – 2,3  

Вище 

середнього D 

2,0 – 2,5 

Високо 

F 

2,3 – 2,8  

Масова частка 

СО2, % 

γ Набагато 

нижче заданого 

K 

5  – 10,7  

Не набагато 

нижче 

заданого 

L 

7,8 – 13,5  

Нижче 

заданого 

 

M 

10,7 – 16,3  

Задане 

 

 

Z 

13,5 – 19,2  

Вище 

заданого 

 

B 

16,3 – 22 

Швидкість, %/c S Від‘ємна     N 

–0,11 – 0  

Нульова 

Z 

–0,06 – 0,06  

Додатна  P 

0 – 0,47 

 

– 

 

– 

Прискорення, 

%/c
2
  

a Від‘ємне   

 N 

–0,04 – 0,002 

Додатне 

P 

0 – 0,018 

 

– 

 

– 

 

– 

Регулююче 

значення рівня 

фурми, м 

    Н2 Низько 

A 

1,2 – 1,7 

Нижче 

середнього B 

1,5 – 2,0 

На середині 

C 

1,7 – 2,3  

Вище 

середнього D 

2,0 – 2,5 

Високо 

F 

2,3 – 2,8  

Після побудови функцій приналежності, були розроблені нечіткі лінгвістичні 

правила, які мають вигляд (фрагмент): 

    Вхід Вихід  
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1. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення 

масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки СО2 – 

від‘ємна, а прискорення додатне, то фурму потрібно підняти до рівня високо. 

2. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення 

масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки СО2 – 

нульова, а прискорення від‘ємне, то фурму потрібно підняти до рівня вище 

середнього. 

3. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення 

масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки СО2 і 

прискорення додатні, то фурму потрібно підняти до середнього рівня. 

4. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення 

масової частки СО2 –  не набагато нижче заданого, швидкість зміни частки СО2 

– від‘ємна, а прискорення додатне, то фурму потрібно підняти до рівня вище 

середнього. 

5. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення 

масової частки СО2 – не набагато нижче заданого, швидкість зміни частки СО2 

– нульова, а прискорення від‘ємне, то фурму потрібно підняти до середнього 

рівня. 

Всього застосовано 75 правил. 

Для побудови нечіткої моделі по алгоритму Мамдані та Сугено 

використовувались гаусові функції приналежності. Вихідне значення, у 

алгоритмі Сугено, задавали постійним, тобто використовували алгоритм 

Сугено 0-го порядку. 

Вибір виду функції приналежності визначався перевіркою моделі. 

Спочатку були задані функції приналежності трикутного вигляду, після 

перевірки моделі, було виявлено, що при зміні вхідних величин, вихідне 

значення видавало помилку. 

Напевно, це пов‘язано з тим, що зміна вихідного значення задана 

постійною, тобто Н2 = const, а не лінійно. 

Графічний інтерфейс програми перегляду правил після процедури 

нечіткого виводу за алгоритмом Мамдані зображено на рисунку 2. 

Процес аналізу і дослідження побудованої нечіткої моделі включає у себе 

виконання нечітких висновків для різних значень вхідних змінних і оцінки 

отриманих результатів з метою встановлення адекватності моделі і внесення в 

неї необхідних змін у випадку неузгодженості окремих результатів. 

Результати управління процесом на одній із плавок представлені в табл. 2. 

Управління за обома алгоритмами близькі, але кращі результати дає алгоритм 

Cугено. Перевірка моделі підтверджує її адекватність. 

Висновки 

Аналіз алгоритмів нечіткої моделі управління конвертерною плавкою 

показав, що кращі результати дає модель, що побудована за алгоритмом 

Сугено. Використання моделі підвищує ефективність енергозбереження в ККП. 
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Рис. 2 – Графічний інтерфейс перегляду правил після процедури нечіткого 

виводу за алгоритмом Мамдані 

 

Таблиця 2. – Регулювання ККП процесу  
Поточне 

значення 

рівня 

фурми, м 

Кількість 

СО2, % 

Швидкість 

допалюванн

я СО до 

СО2, %/c 

Прискорення 

допалювання 

СО до СО2, 

%/c
2 

Вихідне значення рівня 

фурми за алгоритмом, м 

Мамдані Сугено 

2 14 0,467 0,0156 1,9 1,82 

1,46  17 -0,077 -0,0026 1,62 1,45 

2,23  9 -0,033 -0,0011 2,35 2,37 

2,12 7 -0,107 -0,0036 2,12 2,37 

2,33 10,7 0,015 0,0005 2,34 2,37 

2,34 13 0,03 0,001 2,25 2,36 

1,68 18,5 0,05 0,0017 1,53 1,45 

1,51 16,2 -0,04 -0,0013 1,55 1,48 

1,77 15,5 0,017 0,0006 1,73 1,73 

1,69 16,5 -0,02 -0,0007 1,6 1,58 
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Вступ 

Фізико-хімічну основу виробництва сталі в конвертері становлять 

процеси окиснення домішок чавуна, в першу чергу вуглецю [1]. Прямий 

вимір масової частки вуглецю в ванні конвертера зробити практично 

неможливо. Продувка в конвертері залежно від марки сталі, що 

виплавляється, закінчується при частці вуглецю в широкому діапазоні 

0,60…0,07 %. Складність своєчасної зупинки продувки на заданому вмісті 

вуглецю призводить до необхідності проведення декількох повалок 

конвертера, що негативно впливає на якість сталі підвищуючи 

газонасиченість сталі азотом і кількість неметалевих включень [2]. 

Наведені в статті дослідження проводились у Національному технічному 

університеті України ―КПІ‖ по темі ―Математичні моделі й алгоритми 

системи управління кисневим конвертером‖, Державний реєстраційний 

номер 0110U002880. 

 
   Постановка задачі 

Метою досліджень є підвищення точності контролю процесу 

зневуглецювання ванни конвертера.  

 

Результати досліджень 

Аналіз відомих методів контролю процесу зневуглецювання під час 

продувки наведений на рис. 1. Для отримання з необхідною точністю заданих 

маркою сталі значень частки вуглецю і температури достатньо провести 

вимірювання останніх 1…3 рази у другому періоді продувки й за 

відповідним алгоритмом визначити момент закінчення продувки. Для 

періодичного контролю параметрів ванни використовують занурювальні 

зонди, які вводять через горловину конвертера. Масову частку вуглецю 

визначають за температурою ліквідусу. Крім інформації про температуру, 

отримують також пробу метала для його аналізу [3].  

Для інтервалу частки вуглецю при закінчені продувки слід розглядати 

два кінетичних періоди. В першому – швидкість окиснення вуглецю не 

залежить від абсолютних значень його вмісту. В цьому випадку застосовують 

рівняння 

                                        ,/1c mvv                                                              (1) 
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де vс – швидкість 

зневуглецювання, %/хв.; 

21 107,0  – 

коефіцієнт, що 

характеризує 

інтенсивність окиснення 

вуглецю у перший 

кінетичний період, %/м
3
;   

ε2 – коефіцієнт 

використання кисню, що 

в середньому дорівнює 

0,9; γ – вміст кисню у 

дутті, що в середньому 

дорівнює 0,995; v – 

інтенсивність подання 

кисню, м
3
/хв.; т – маса 

метала у конвертері. У 

другому кінетичному періоді швидкість зневуглецювання залежить від 

вмісту вуглецю. Відомі дві форми представлення цієї залежності 

[4]

)3()],2/C31(/[0960c

)2 (            ;мC/60c

mv,v

VFv
 де β – ефективний коефіцієнт масопереносу у 

ванні, м/с; F – площа поверхні, на якій проходить процес окиснення вуглецю, 

м
2
;    С – вміст вуглецю у ванні, %; V – об‘єм металевої ванни, м

3
; ε3 – 

коефіцієнт, (%)
2
. 

Рівняння (3) співпадає з рівнянням (1) при частках вуглецю, що 

перевищують 0,3 %, так як при цьому 0С2
3 / . Вирішуючи рівняння (2), 

отримуємо 

                                         С = С0ехр(–η/∆η),                                                   (4) 

де С0 – вміст вуглецю, що відповідає початку другого кінетичного 

періоду, %;  η – поточний час, що відраховується від початку другого 

кінетичного періоду; ∆η = Vм/(60βF) – постійна часу перехідного процесу 

окиснення вуглецю у другому кінетичному періоді, хв. 

У результаті статистичної обробки експериментальних даних плавок, які 

проведені у 160-тононому конвертері з безперервним контролем швидкості 

зневуглецювання металу за складом і кількістю газів, що відходять, отримані 

такі значення коефіцієнтів в рівняннях (3) і (4): ε3 = 0,0174 (%)
2
, С0 = 0,24 % і   

∆η = 1,1 хв. Для оцінки точності контролю процесу зневуглецювання 

наведеними рівняннями дослідженні плавки при частках вуглецю, що 

відповідають другому кінетичному періоду. З метою нівелювання  впливу 

попереднього періоду, експоненти залежності (4) переміщувалися 

паралельно до співпадіння питомого об‘єму дуття, що відповідає частці 

вуглецю на початку другого кінетичного періоду із середнім значенням. 
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Методи контролю процесу зневуглецювання конвертерної 

ванни (1); 2 – прямі: за хімічним аналізом проби (3), 

зондом (4); 5 – непрямі: за масою конвертера (6), 

швидкістю розповсюдження ультразвуку (7), тепловим 

потоком на водоохолоджувальні елементи (фурма, кесон, 

екрани) (8), тиском (9) і його пульсаціях (10), витратою 

(11), хімічним аналізом (12), електропровідністю (13), 

температурою (14), випромінюванням (15) і оптичними 

характеристиками (16) газової фази.    
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Обробка масиву дослідних плавок показала, що процес зневуглецювання 

описується рівняннями (3) і (4) відповідно із наступними статистичними 

показниками: коефіцієнти кореляційного відношення мінус 0,773 і 0,787, 

залишкові середньоквадратичні відхилення 0,0274 і 0,0265 %, достовірність 

перевищувала 0,990. Оцінимо за критерієм Фішера, чи значимо відрізняються 

коефіцієнти кореляційних відношень. Значення 

критерію Фішера Ф = 1,07 [5]. Табличне значення Ф 

для вірогідності 0,05 становить 1,92, тобто 

вищенаведені коефіцієнти кореляційного відношення 

відрізняються один від одного незначно. Тобто при 

моделюванні процесу зневуглецювання в умовах 

постійної інтенсивності дуття можна користуватися 

будь-яким із рівнянь (3) і (4).  Аналізуючи рівняння (3) і 

(4), бачимо, що перше враховує вплив потоку кисню на 

швидкість зневуглецювання ванни як в початковому, 

так і в кінцевому періоді, а друге тільки в початковому. 

Дослідження, які проведені нами показали, що і при низьких частках 

вуглецю швидкість зневуглецювання ванни зростає з підвищенням питомої 

витрати кисню (рис. 2) (залежність відноситься до вмісту вуглецю 0,16 %, 

коефіцієнт кореляції 0,584, залишкове середньоквадратичне відхилення 0,011 

%/хв., достовірність вище 0,950). Це добре погоджується з виразом (3) і 

практикою конвертерного процесу [6].  Однак контроль зневуглецювання по 

моделі за керуючим діянням (питомою витратою дуття) без зворотного 

зв‘язку призводить до похибок у випадку порушень у ході технологічного 

процесу, що змінюють ступінь окиснення вуглецю внаслідок 

перерозподілення кисню між вуглецем й іншими домішками чавуна. 

Найбільш ефективним методом контролю процесу зневуглецювання є 

контроль за складом газової фази. Саме  першим непрямим методом 

визначення зневуглецювання ванни зі зворотним зв‘язком по ходу продувки 

був спосіб, що заснований на безперервному визначені хімічного складу і 

витрати газу, що відходить із конвертера. Автоматичний вимір цих 

параметрів дозволяє з деяким запізненням визначити: швидкість окиснення 

вуглецю в конвертері, ступінь використання кисню на окиснення вуглецю і 

на реакції шлакоутворення, об‘ємну частку СО у газовій фазі [7].  Основна 

важкість реалізації цього метода знаходиться в створенні надійної й 

довговічної системи відбору проби газу. СКБ Фізико-технічного інституту ім. 

Н.Ф.Іоффе (м. Петербург) розробило мас-спектрометричний метод аналізу 

газу, що відходить з конвертера з використанням апаратури системи 

ФТИАН-3 [8]. Газоаналізатор визначає об‘ємні частки H2, CO, N2, O2, Ar, 

CO2, SO2 й інших компонентів з молярною масою до 150, в діапазоні зміни 

об‘ємних часток 0,3…100 % при тривалості аналізу 1,5 с. Газ на аналіз 

відбирають у характерній точці підйомного газоходу охолоджувача 

конвертерних газів (ОКГ), в якій відбулося повне змішування компонентів. 

Як показали дослідження мінімальна довжина шляху, на якому відбулося 

0,12 

vс, 

%/хв

. 0,16 

2,0 2,4 vп, м
3
/хв. 

Рис. 2. Залежність 

швидкості 

зневуглецювання від 

питомої витрати 
дуття  
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повне молярне змішування газів, що відходять з конвертера, із повітрям і 

допалювання моноокису вуглецю у двоокис дорівняю десятикратному 

діаметру горловини конвертера. Потім газ пропускають через фільтр і 

подають в камеру пробопідготовки. Охолоджений і очищений газ проходить 

через систему мас-спектрометра. Для обчислення швидкості 

зневуглецювання потрібно окрім хімічного складу газу в газоході виміряти 

його витрату. Витрату газу вимірюють на виході системи газоочищення 

конвертерних газів. При цьому виникає не тільки запізнення між 

результатами виміру хімічного складу й витрати газів але виникає і зміна 

самої витрати внаслідок підсмоктування повітря. Для вирішення цієї 

проблеми пропонується використовувати розрахунковий метод визначення 

витрати газу за балансом його складових в дутті, повітрі й газоході 

Кількість газів у газоході визначаємо за балансовими рівняннями вмісту, N2 і 

Ar, об‘ємні %  

                                 
,vNvNv

vvv

дд2пп2г2г

ддппгг

N

;ArArAr
                                                   (5) 

де v – витрата газів, м
3
/хв.; ―г‖, ―п‖, ―д‖ – індекси відповідно газоходу, 

повітря, дуття.Вирішуючи систему рівнянь (5) відносно витрати газів у газоході 

отримуємо 

                               ,
NArNAr

NArNAr
д

п2гг2п

п2дд2п
г vv                                               (6)                      

 Висновки 
Контроль швидкості зневуглецювання ванни конвертера за керуючим 

діянням – витратою дуття – можливий тільки у випадку повної стабілізації 

процесу як за характеристиками шихтових матеріалів, так і за режимом дуття, 

що на практиці досягти майже неможливо. В реальному процесі доцільно 

використовувати зворотний зв‘язок за вихідними параметрами процесу. 

Найбільш доцільно використовувати хімічний аналіз газів в газоході ОКГ. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВУ Al-Si 

Доній О.М.к.т.н.,доцент, Федорова А.В., студент 

Національний технічний університет України ―КПІ‖, м. Київ 

 

Кристалізація металів і сплавів лежить в основі багатьох технологічних 

процесів в машинобудівництві, авіа- та судно будівництві. Кристалізація 

металів і, особливо, сплавів на їх основі є складним комплексом фізико-

хімічних процесів, які протікають, практично, одночасно. Її теоретичне і 

експериментальне дослідження має важливе значення для теоретичного 

обґрунтування і розробки технологій виготовлення металевих виробів різного 

призначення. Але основні положення теорії кристалізації базуються на заставах 

класичної термодинаміки, яка передбачає рівноважні умови. Проте переважна 

більшість реальних технологічних процесів, в яких суттєву роль відіграє 

кристалізація, є сильно нерівноважними. Тому актуальним є дослідження 

процесу кристалізації саме при нерівноважних умовах. 

В даній роботі для дослідження кристалізації сплаву Al+8,2%Si 

використовували імітаційну модель кристалізації, в основу якої покладено 

поєднання математичних методів моделювання та імовірнісного клітинного 

автомата, принципи роботи якої наведено в [1, 2]. Перед початком 

експерименту проводиться настройка моделі, яка проходить у три етапи, на 

кожному з яких використовуються свої групи параметрів моделі [1]. 

Теплофізичні параметри вводили користуючись даними, які зазначені в [3, 4], а 

точки діаграми стану Al-Si відповідали наведеним в [5]. Інші параметри 

підбирались експериментально по результатам моделювання. При цьому 

отримані результати обчислень порівнюються з натурним експериментом, який, 

попередньо, виконується із сплавом Al+8,2%Si. В натурному експерименті 

фіксується крива охолодження, для чого використовується підсистема 

комп‘ютеного термічного аналізу [6], і виробляється шліф з макроструктурою 

твердого сплаву. Модель вважається настроєною коли співпадають криві 

охолодження і макроструктура сплаву, які отримано в реальному експерименті, 

із тими, що розраховані в процесі моделювання. 
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Рис. 1 Моделювання формування структури сплаву  Al+8.2%Si під час кристалізації 

на різних її етапах та при різних швидкостях охолодження переохолодження для утворення 

центрів кристалізації - 50 град. К; інтервал метастабільності для росту кристалів - 0,1 град. К; 

максимальне переохолодження для росту кристалів - 50 град. К; коефіцієнт адаптації - 76000 

у.о.  
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Рис. 2 Кількість утворених центрів 

кристалізації (а) та швидкість їх утворення 

(б) при гомогенній кристалізації сплаву 

Al+8.2%Si 
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Після настройки моделі подальші дослідження проводили при таких її 

параметрах: температура початку охолодження - 1028 град. К; температура 

кінця розрахунків - 663 град. К; температура оточуючого середовища - 298 

град. К; коефіцієнт тепловіддачі - 12,5 Дж∙с
-1

∙м
-2

∙К
-1

; густина 2350 кг∙м
-3

; питома 

теплоємність - 1185 Дж∙кг
-1

∙К
-1

; теплота кристалізації - 160000 Дж∙кг
-1

; 

коефіцієнт теплопровідності - 94 Дж∙м
-2

∙К
-1

; розміри системи - 0,025 0,025 

м м; температура кристалізації чистого Аl - 933 град. К; температура 

утворення евтектики - 850 град. К; температура кристалізації Si - 1414 град. К; 

концентрація евтектики - 12,6%; максимальна розчинність Si 1,65 %; 

концентрація Si в сплаві - 8,2%; максимальна розчинність Аl - 100%; коефіцієнт 

дифузії Si у розплаві - 10
-5 

м
2
∙с

-1
; модифікатор відсутній; інтервал 

метастабільності для утворення центрів кристалізації - 5град. К; максимальне  

В процесі експерименту визначали вплив швидкості охолодження на 

кількість утворених центрів кристалізації, а також фіксували процес 

формування структури сплаву на різних етапах кристалізації. Коефіцієнти 

тепловіддачі з усіх сторін вибирали однаковими і вони мали значення:  5; 10; 

20; 50; 100, 150 та 200 Дж∙м
-2

∙с
-1

∙К
-1

. При цих параметрах швидкість 

охолодження, яка розраховувалася за модельованою кривою охолодження, 

набувала значення: 0,167; 0,333; 0,667; 1,667; 3,333; 5,000 та 6,667 град∙с
-1

. 

Модифікатор був відсутній. Результати моделювання процесу формування 

структури сплаву  Al+8.2%Si 

під час кристалізації на 

різних її етапах та при різних 

швидкостях охолодження 

наведено на рис. 1. Видно, що 

спочатку формуються зерна 

твердого розчину, розмір 

яких залежить від швидкості 

охолодження. Потім в 

центральній частині 

формується евтектика, яка на 

рис.1 являє собою зону 

невеликих за розміром зерен. 

Збільшення швидкості 

охолодження призводить до 

зменшення розмірів зерен 

твердого розчину і практично 

не змінює розмір евтектичних 

складових. 

На рис. 2 показано 

кількість утворених центрів 

кристалізації N (рис. 2 а) та 
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швидкість появи 
dt

dN
(рис. 2 б) як функції часу t. 

На початковому етапі кристалізації спостерігається певний стрибок у 

кількості зародків твердої фази, який відповідає формуванню твердого розчину. 

Потім через деякий час центри кристалізації починають знову утворюватись і 

цей процес продовжується практично до кінця твердіння. Такий характер 

залежності N = f(t) відповідає стадії формування евтектики. Два етапи 

утворення центрів кристалізації добре видно на графіку залежності 
dt

dN
= f(t). 

Потрібно зазначити, що імітаційна модель кристалізації дозволяє отримувати 

цю залежність безпосередньо. Але для більшої наочності в даному випадку 

криву N = f(t) спочатку фільтрували цифровим фільтром, а потім за допомогою 

числового диференціювання розраховували її похідну у часі. З рис. 2 б видно, 

що першому етапу кристалізації відповідає перший пік швидкості утворення 

центрів кристалізації. Другий етап починається з моменту утворення евтектики 

і продовжується до закінчення кристалізації. Причому швидкість 
dt

dN
 має не 

монотонний характер. 

Як видно із рис. 2, всі зародки з‘являються за короткий інтервал часу 

(декілька секунд). Такий стрибок при появі центрів кристалізації свідчить, що 

процес стає нестійким в момент початку кристалізації навіть при низький 

швидкості охолодження, а ця часова точка є точкою біфуркації, тобто точкою 

втрати сталості. 

Зміна швидкості охолодження не викликала зміну вигляду кривих N = 

f(t) та 
dt

dN
= f(t), а змінювались лише кількісні величини. 

Таким чином обчислювальний експеримент з імітаційною моделлю 

кристалізації дозволяє отримувати інформацію стосовно гомогенного 

утворення центрів кристалізації при різних швидкостях охолодження, тобто 

при  нерівноважних умовах. 

Змодельовані структури сплаву Al+8.2%Si алюмінію, які отримані при 

різних умовах кристалізації з задовільною точністю співпадають з 

експериментальними. Показано, що варіювання швидкістю охолодження 

приводить до відповідних змін основних параметрів кристалізації та структури 

твердого металу. 
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ОДЕРЖАННЯ СПЛАВІВ СПОСОБОМ ПРЯМОГО ЛЕГУВАННЯ З 

ОКСИДНИХ РОЗПЛАВІВ 

О.С.Абрамова 

Національний Технічний Університет України «КПІ», e-mail: 

abramka09@rambler.ru 

Вступ 

В останні роки велика увага приділяється технологіям утилізації різних 

оксидовмісних матеріалів (відвальних шлаків, відпрацьованих каталізаторів, 

дрібнодисперсних пилу, шламів, окалини та ін.). При цьому поряд з 

традиційними способами утилізації дрібнодисперсних оксидних матеріалів 

великої уваги заслуговують процеси, які ґрунтуються на технологічних 

принципах рідкофазного відновлення металів, які містяться у відходах. Одним з 

перспективних напрямків технології рідкофазного відновлення є спосіб 

прямого легування сплавів елементами з оксидних розплавів [1]. Процес 

прямого легування можливо достатньо легко реалізувати в існуючих 

плавильних агрегатах (дугових, плазмових печах та ін.). 

Постановка задачі 

Дослідити процес прямого легування в плавильних агрегатах. 

Результати досліджень 

Аналіз існуючих схем рідкофазного відновлення оксидів металів та 

результати виконаних досліджень процесу відновлювальної плавки дозволили 

розробити технологію отримання сплавів прямим легуванням елементів з 

оксидних розплавів. В основу розробленої технології покладені наступні 

принципи: 

спільне окускування подрібненої суміші, що складається з оксидовмісних 

матеріалів, флюсів та відновника; 

відновлення оксидів металів при високих температурах у зоні 

інтенсивного теплообміну; 

використання рідкого шлаку як теплоносія процесу відновлення та 

допалення технологічних газів у реакційному об'ємі. 

Дотримання цих умов реалізації процесу прямого легування сплавів 

значно інтенсифікує взаємодію фаз внаслідок великої реакційної поверхні 

реагентів та високих температур, що забезпечує випереджувальне відновлення 

оксидів металів на стадії „відновлення – плавлення‖. 
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Характерною рисою технології прямого легування сплавів є наявність у 

печі рідкого металу, на поверхню якого завантажуються з заданою швидкістю 

підготовлені шихтові матеріали. 

Пропонується технологія отримання сплавів при прямому легуванні 

оксидами Cr, Ni, V, Mo та інші. 

В нашому випадку основну увагу  приділили дослідженням 

технологічних параметрів легування чавуну хромом з оксидного розплаву 

електросталеплавильного шлаку 

Відпрацювання технологічних параметрів легування чавуну хромом з 

розплаву електросталеплавильного шлаку проводили в дуговій печі постійного 

струму з основною футерівкою [2, 3]. 

Як шихтові матеріали використовували чавун, електросталеплавильний 

шлак, кокс, електродний бій, вапно, феросиліцій ФС65 та сплав А5, хімічний 

склад яких наведено в таблицях 1 – 7. 

Таблиця 1. Шлак (використовувався в плавках № 1.1 - 1.6 та 2.1 - 2.3), % 

SiО2 АІ2О3 Fe2О3 СаО MgO MnO Cr2О3 NiO 

15-35 3-5 1-11 6-10 8-12 4-20 28-35 <0,1 

 

Таблиця 2. Шлак (використовувався в плавках № 2.4-2.7 та 3.1-3.4), % 

SiО2 АІ2О3 Fe2О3 СаО MgO MnO Cr2О3 NiO 

15-35 3-5 1-11 6-10 8-12 4-20 28-35 <0,1 

26,6 - 33,3 2,6-6,0 0,1-2,0 1,7-2,62 5,4-15,7 5,9-14,4 1,5-42,0 - 

Таблиця 3. Чавун, % 

С Р S Si Mn A1 Fe 

4,09 0,084 0,118 1,429 1,293 0,419 92,56 

  Таблиця 4. Кокс, % 

S А W С   

1,4 11,5 1,5 85,6   

Таблиця 5. Зола коксу,%     

SiО2 А12О3 FeO МпО СаО MgO 

50,0 28,0 14,4 0,2 5,0 0,8 

Таблиця 6. Вапно, %     

СаО SiО2 А12О3 П.п.п.   

54,6 0,8 0,09 Ост.   

Таблиця 7. Електродний бій (порошок) 

С Зола П.п.п. 

86,0 1,0 Ост. 



231 

 

 

 

Ці дані свідчать про те, що у відвальних шлаках, які використовуються 

плавках № 1.1 - 1.6 та 2.1 - 2.3 вміст оксиду хрому змінюється в доволі 

вузькому інтервалі від 28 до 35 % (середнє значення 31,5 %), а концентрація 

оксиду заліза знаходиться в межах 1 - 11 %. Для верхнього вмісту Сг2О3 та 

Fe2О3 у шлаку співвідношення Сг2О3 : Fe2О3 складає 3,18. Для відвального 

шлаку плавок № 2.4 - 2.7 та 3.1 - 3.2 воно значно вище.. 

Основні вимоги до технологічних параметрів прямого легування чавуну 

хромом з оксидного розплаву шлаку: 

- доцільно виплавляти легований чавун в електропечах з дуговим або 

плазмово-індукційним нагрівом; 

- застосовувати для легування електросталеплавильний шлак з відомим 

хімічним складом; 

- необхідно контролювати співвідношення шлаку до відновлювача 

(вуглецю); 

- застосовувати для легування хромом шлак фракцій розміром 5 - 10 мм; 

- контролювати режими плавки. 

При подальшому проведені дослідження встановили, що найбільш 

тривалим періодом плавки є відновлювальний. Це пояснюється проходженням 

складних фізико-хімічних процесів при відновленні хрому в розплаві чавуну 

[3]. Тривалість цього періоду значно впливає на енергоємність процесу плавки, 

тому для зменшення втрат електроенергії на виплавку металу необхідно 

інтенсифікувати процес шляхом збільшення потужності печі. 

 

Висновки 

Найкращі результати технології прямого легування сплавів отримували 

при наявності у печі рідкого металу, на поверхню якого завантажуються з 

заданою швидкістю підготовлені шихтові матеріали. 

Для зниження енергоємності процесу плавки доцільно використовувати 

плазмово-індукційним нагрів. 
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СЕКЦІЯ 6.  Наноматеріали та нанотехнології 

 

УДК 621.793:539.23 

 

КОМПЮ’ТЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 С.І. Сидоренко, д.ф.-м.н., проф.,  С.О. Замулко, к.т.н. 
Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056, м. Київ-56; 

e-mail: sidorenko@kpi.ua, e-mail: zamulko@kpm.kpi.ua 

 

Вступ. Все більш широке застосування в сучасному теоретичному 

матеріалознавстві знаходять методи "комп'ютерного конструювання 

матеріалів" шляхом оперування матеріалознавчими базами даних [1-9] та 

розв‘язком задач "із перших принципів", які одержали назву «Data Base Science 

and Science on Materials Design» («Наука оперування базами даних та 

конструювання матеріалів»). Ця тенденція є проявом більш загальної тенденції 

(наперед задане формування складу та структури з метою отримання матеріалів 

з новими властивостями [6, 11]). 

Пропорції між безпосередньо експериментальною роботою дослідника в 

лабораторії і у віртуальних об'єднаннях вчених, у віртуальних інтелектуальних 

просторах сьогодні змінюються [9, 10] на користь теоретичного 

матеріалознавства: накопичення баз даних у світових мережах, Internet-

ресурсах та їх аналізу [12-14] як основи для пошуку нових матеріалів та нових 

властивостей, теоретичного "конструювання" (передбачення) матеріалів із 

"перших принципів" із застосуванням GRID-технологій в суперкомп'ютерних 

кластерах [14-18]. 

"Пряма задача" і "обернена задача" у методах комп'ютерного 

"конструювання" матеріалів. Задачі з комп‘ютерного "конструювання" 

матеріалів зводяться до трьох: прямої задачі, оберненої задачі першого роду і 

оберненої задачі другого роду. Охарактеризуємо кожну з них.  

Припустимо, що є велика кількість баз даних, в яких кожному складу або 

інтервалам складів матеріалу поставлені у відповідність фізичні властивості (їх 

може бути одна, дві, ..., j і т.д.). Метою розв‘язання "прямої задачі" є побудова 

інтерполяційного полінома на основі наявних дискретних баз даних. У цій 

побудові (в цих обчислювальних процедурах) склад є аргументом, а властивості 

– функцією (у загальному випадку – частково-неперервної).  

Необхідно побудувати узагальнений алгоритм розв‘язання "прямої 

задачі". Вона виглядає таким чином. 

Нехай існує K хімічних елементів, з яких може бути створено новий 

матеріал: N1, N2, ..... Ni, ..... Nk. 

Тоді j-та  властивість матеріалу Fj – це: 

Fj (N1
(C1)

, N2
(C2)

, .... Ni
(Ci)

, .... Nk
(Ck)

, T), – 

де Сi – концентрація хімічного елементу Ni, що входить до складу нового 

матеріалу, ∑Сi=1 , Т – температура. 
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Функція Fj – неперервна у певних інтервалах концентрацій та температур, 

що визначається діаграмою фазової рівноваги. 

Ставиться задача побудувати інтерполяційний поліном функції Fj по 

закладених до баз даних дискретним значенням Fj. 

Складність побудови алгоритму пов'язана з тим, що існуючі бази даних 

не тільки дискретні, а дані в них нееквідістантні, але й також з тим, що існуючі 

бази даних різнорідні і мають різну розмірність. Крім того, на сьогоднішній 

день відсутній світове єдине інформаційне поле баз даних, в якому алгоритми 

звернення до баз даних і оперування ними були б уніфікованими (що 

полегшило б роботу дослідників). Існуючі бази даних створені різними 

колективами дослідників, у різних країнах, з використанням різних стандартів і 

містять інформацію різного типу, різного рівня агрегування і т.д. Все 

перераховане, звичайно ж, ускладнює завдання побудови загального алгоритму.  

Загальний алгоритм можна застосувати до ряду конкретних випадків для 

вирішення багатьох практично важливих завдань (контактні системи, бар'єрні 

шари, поєднання матеріалів і т.д.).  

Коли "пряму задачу" вже розв‘язано (інтерполяційний поліном 

побудовано), тоді з використанням цього поліному може вирішуватися і 

"обернена задача": які склади матеріалу можуть забезпечити отримання 

наперед заданих властивостей (це завдання ми називаємо "оберненою задачею 

першого роду"). 

Розв‘язання "оберненої задачі" (які склади можуть забезпечити 

отримання наперед заданих властивостей) може бути здійснене і іншим шляхом 

– з "перших принципів". При цьому на рівняння Шредінгера накладаються 

певні обмеження, а в результаті його розв‘язання дослідник отримує склади [2, 

8, 15, 17, 19], що забезпечують наперед задані властивості за умов накладених 

обмежень (цю "обернену задачу" ми називаємо "оберненою задачею другого 

роду").  

В якості властивості, яка ставиться у відповідність складу, може бути 

обрана структура. Або структура може виступати в якості аргументу, а в якості 

функції в цьому випадку будуть виступати властивості. 

І склад, і структура, є аргументами, а властивості – функцією, тому що 

склад визначає структуру, а структура – властивості. Та обставина, що 

структура – складне комплексне поняття, а хімічний склад – поняття просте, 

приводить до висновку, що на початковому етапі досліднику простіше мати 

справу з обчислювальними процедурами, в яких в якості аргументу виступає 

хімічний склад. 

Взагалі кажучи, в якості аргументу (окрім складу) повинна виступати 

також і температура. 

Всупереч сумнівам скептиків щодо практичних результатів 

комп'ютерного "конструювання" матеріалів наведемо приклад розв‘язання 

задачі комп'ютерного конструювання нових плівкових матеріалів проф. H. Akai 

з університету Осака [20], який за алгоритмами з використанням задачі по типу 

"оберненої задачі другого роду" – розробив нові комбінації тонкоплівкових 
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матеріалів для підвищення щільності запису магнітних носіїв інформації. GMR 

ratio 6-шарової плівковий композиції Fe-Co-Cu-Ru-Mn, що використовується в 

даний час, становить 19%, а GMR ratio 3-шарової тонкоплівкової композиції Cr-

Ca-Ni-As-Fe-Cr-S, запропонованої проф . H. Akai, – 3300%.  

 

Висновки 

Проаналізовано задачі, пов‘язані з комп‘ютерним "конструюванням" 

нових матеріалів, що останнім часом набувають застосування у 

матеріалознавстві у зв‘язку із формуванням ідеології "конструювання нових 

знань на основі вже накопичених знань", а також у зв‘язку із широким 

залученням комп‘ютерних технологій та оперуванням матеріалознавчими 

базами даних. 

Показано, що загальну задачу з комп‘ютерного "конструювання" 

матеріалів необхідно розділити на 3 задачі: пряму задачу, обернену задачу 

першого роду, обернену задачу другого роду, – які охарактеризовано. 

Розв‘язання цих задач для конкретних систем дозволить прискорити 

створення нових матеріалів з наперед заданими властивостями. 
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         Термоэлектрика – приоритетное направление развития науки и техники 

основано на прямом преобразовании тепловой энергии в электрическую и, 

наоборот, термоэлектрическом охлаждении. Ограниченное использование 

термоэлектрических составляющих элементов имеет прежде всего причину 

низкой эффективности этих материалов. Наиболее перспективным подходом к 

улучшению эффективности термоэлектрических материалов является  их 

наноструктурирование. Перспективными для использования в качестве 

термоэлектрических материалов могут быть наноразмерные антимониды 

металлов - CoSb3, RhSb3, IrSb3 [1]. Нынешние термоэлектрические элементы 

имеют эффективность ZT лишь близко 1.  Параметр ZT  рассчитывается по 

формуле:   

                            

                                              ZT=S
2

T/(kel + kph),                                                                       

 

где   - электропроводность,  T – температура, k - общий коэффициент 

теплопроводности k=kel+kph, де kel - теплопроводность, обеспечиваемая 

электронами, kph - теплопроводность, обеспечиваемая фононами, S – 

коэффициент Зеебека [2]. 

         Теоретические расчеты показывают, что термоэлектрическая 

эффективность может достичь значения ZT≥2. Причем, при уменьшении 

размеров эффективность наноматериалов увеличивается. В 

наноструктурированных образцах уменьшается электрон-фононное 

взаимодействие, поэтому фононная подсистема, будучи адиабатически 

изолированной, почти не принимает участия в переносе тепла от нагревателя к 

охладителю [3]. Теоретические и экспериментальные исследования направлены 

на получение материалов с высокими параметрами термоэлектрических 

свойств.  

         Цель данной работы заключалась в исследовании влияния условий 

осаждения и термической обработки на процессы формирование фазового 
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состава наноразмерных пленках СoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16) на подложках 

SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов в вакууме.  

Исследованные тонкие пленки, состоящие из пленки состава СoSbх 

(1.82<х<4.16) толщиной 30 нм, осажденной на подложку 

монокристаллического кремния Si(001) со слоем оксида SiO2 толщиной 100 нм, 

получали методом молекулярно-лучевой эпитаксии (MЛЭ). Сурьму осаждали с 

помощью эффузера, нагретого до температуры 470 
о
С, со скоростью 0,3 Å/сек. 

Кобальт осаждали электронно-лучевым методом со скоростью в интервале 

(0,027-0,049) Å/сек. Начальное давление в  рабочей камере - 1·10
-10 

Па. 

Температуру подложки (Тп) поддерживали при 20
 о

С и 200 
о
С. Толщина пленки 

и химический состав определялась методом Резерфордовского обратного 

рассеяния (РОР). Для термической обработки пленки были использованы 

отжиги в вакууме при температурах (300-700) 
о
С  в течении 30 секунд.  

Во всех исследуемых пленках СoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16), осажденных 

на подложку SiO2(100 нм)/Si(001), находящуюся при температуре 20 
о
С, 

наблюдается рентгеноаморфное состояние. Как показывают    

рентгенографические и резистометрические исследования при температуре 

нагрева выше 150 
о
С происходит кристаллизация аморфного состояния пленок.   

При увеличении температуры подложки SiO2(100 нм)/Si(001) до 200 
о
С в 

процессе осаждения происходит кристаллизация в пленке. 

 

 
 

Рис.1 – Дифрактограммы образцов СoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16) на 

подложках SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения при Тп=200 
о
С, излучение 

Cukα      
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   Согласно рентгеновским данным полученных с помощью метода Дебая-

Шеррера с фотографической регистрацией рентгеновских лучей, пленки 

находятся в поликристаллическом состоянии и без текстуры. Идентификация 

фазового состава после осаждения показала, что в пленке CoSb1.82(30 нм) (64,5 

ат. % Sb) наблюдается антимонид - фаза CoSb2 (рис.1, а). Увеличении 

концентрации Sb в пленках приводит к образованию также антимонида  CoSb3. 

Это двухфазное состояние сохраняется до 74,6 ат. % Sb (рис.1, б-в). При этом 

соотношение интесивностей диффракционных максимумов ICoSb2(210)/ICoSb3(310)  

уменьшается, что свидетельствует об увеличении количества фазы  CoSb3 и 

уменьшении – CoSb2.  
 Результаты исследований поверхности с помощью растровой 

электронной микроскопии в режиме отраженных электронов представлены на 

рисунке 2. В пленке СоSb1.82(30 нм)  (64,5  ат. % Sb) присутствует 

мелкодисперсная кристаллическая структура фазы CoSb2 (рис.2, а). Увеличение 

содержания антимония в пленках и образование второй фазы CoSb3 отражается 

в изменении морфологии поверхности и появлении фазового контраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2- Изображение поверхности образцов СoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16) 

на подложках SiO2(100 нм)/Si(001), осажденных при температуре 200 
о
С. 

Содержание Sb  в пленках: а) CoSb1.82  (64,5 % ат.  Sb),  б) CoSb2.4 (70,5 % ат. Sb),  

в) CoSb2.51  (71,5 % ат. Sb),   г) CoSb2.89 (74,6 % ат. Sb) д) CoSb3.59 (78,2 % ат. Sb)  

е) CoSb4.16(80,6 % ат. Sb) 

 

Так как антимонид CoSb2 имеет большую удельную плотность (8,24 

г/см
3
), то зерна этой фазы выглядят более светлыми по сравнению с фазою 

CoSb3 (плотность - 7,62 г/см
3
). Зерна CoSb3 выглядят более темными (рис.2,б-г). 

С помощью количественного металлографического анализа – метода 

секущих было определено изменение фазового состава в зависимости от 

содержания антимония в интервале от 64,5 % ат. Sb  до 74,6 % ат. Sb. 

   
 

 

 

 

CoSb2 

CoSb3 

CoSb3+CoSb2 CoSb2+CoSb3 

a) 
в) 

г) 

б) 

CoSb3+Sb 

д) е) 

CoSb3+Sb 
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Количество фазы CoSb3 увеличивается от 0 до 93 %, а  CoSb2  - уменьшается от 

100 до 7 %.     

Увеличение концентрации Sb в пленках от 76,1 % ат. до 80,6 % ат.  

СoSbх(30 нм) (3.19<х<4.16) приводит также к образованию двухфазного 

состава. Кроме CoSb3 формируется кристаллическая фаза свободной сурьмы 

(рис.1, г-е). Исходя из изменений соотношения интенсивностей дифракционных 

рефлексов ISb(012)/ICoSb3(310) следует, что с повышением концентрации Sb от 76,1 

до 80.6 % (ат.) количество фазы свободного Sb увеличивается. Формирование 

фазы Sb приводит к изменению морфологии поверхности и появлению 

отдельных светлых областей (рис.2, д-е). 

    На основании изменений соотношений интенсивностей дифракционных 

рефлексов ISb(012)/ICoSb3(310) после термической обработки пленок CoSb3.59(30 нм) 

и CoSb4.16(30 нм) c повышенным содержанием сурьмы делаем вывод о том, что 

отжиг до 500 
о
С не приводит к количественным фазовым изменениям. С 

отжигом при температуре выше 500 
о
С начинается интенсивно испаряться 

сурьма. Следовательно, в пленках после высокотемпературной обработки 

остается только фаза CoSb3. Например, для состава СоSb3.59(30 нм) эта 

температура составляет 600 
о
С. 

       Выводы:  

Фазовый состав в наноразмерных пленках CoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16), 

осажденных на подложку SiO2(100 нм)/Si(001), находящуюся при комнатной 

температуре, находятся в рентгеноаморфном состоянии. 

При повышении температуры подложки до 200 
о
С при осаждении в 

пленках CoSbх(30 нм) (1.82<х<4.16),  формируется кристаллическое состояние. 

Процессы формирования антимонидных фаз (1.82<х<4.16) и фазы 

Sb(3,19<х<4.16) в пленках CoSbх(30 нм), осажденных на подложки 

SiO2(100нм)/Si(001) при температуре 200
o
C, происходит аналогично 

массивному состоянию в соответствии с диаграммой  фазового равновесия Co-

Sb.  

При отжиге в вакууме выше 500 
о
С начинается испаряться антимоний, 

что приводит к изменению фазового состава. 
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Одним з перспективних методів одержання матеріалів з особливими 

властивостями є методи гартування з рідкого стану, зокрема, метод 

надшвидкого охолодження розплавів (НШОР) із швидкістями 10
5 

– 10
7
 К/с.  

Технології, що базуються на цих методах, дають змогу в екстремально 

нерівноважних умовах твердіння реалізувати особливі (аж до аморфного) 

структурні і фазові стани, які забезпечують таким швидко загартованим 

сплавам унікальне поєднання високих характеристик міцності, а також 

електричних, магнітних, корозійних та інших властивостей, що неможливо при 

використанні традиційних металургійних технологій.  

У випадку кристалічних сплавів використання методів НШОР призводить 

до істотного зниження хімічної сегрегації; зменшення розмірів зерен у 

продуктах гартування до величини менше 1 мкм вже у вихідному литому стані 

(одержати такий розмір і сьогодні є досить серйозною проблемою для існуючих 

технологій литва та подальших операцій переробки); істотного збільшення меж 

взаємної розчинності компонентів сплавів; появи нових метастабільних фаз; 

значних морфологічних змін у структурі тощо. 

Окремий клас нанокристалічних сплавів які можна одержувати 

безпосередньо з розплаву (магнітом‘які матеріали, названі файнметами 

(Finemet)), знайшли ряд практичних застосувань в електро- та радіотехніці, 

електроніці, приладобудуванні. Вказані переваги файнметів обумовлені 

наявністю в них ~75-80 об.% нанокристалічної фази, яка утворюється при 

оптимальних для цього режимах термочасових обробок вихідних аморфних 

стрічок і являє собою впорядкований  твердий розчин α-Fe(Si) з розміром зерен 

9 – 20 нм. В даний час є великий обсяг одержаної різними експериментальними 

методами інформації щодо формування в них структурно-фазових станів в 

температурному інтервалі основного перетворення (480 - 550
0
С) і їх зв'язку з 

рівнем магнітних характеристик, проте результати різних авторів, як і зроблені 

на їх основі висновки, не завжди однозначні. Прогрес в галузі фізичного 

матеріалознавства нанокристалічних сплавів пов'язаний із створенням нових 

легованих композицій, які повинні бути високотехнологічними при отриманні 

їх методом спінінгування і поєднувати більш високий рівень магнітних 

властивостей з термочасовою стабільністю.  

mailto:ivashchenko@kpm.kpi.ua
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Утворення аморфних металевих сплавів (АМС), є результатом 

екстремально нерівноважного твердіння розплаву з формуванням, незалежно 

від концентрації компонентів, однофазної системи з відсутністю трансляційної 

симетрії в розташуванні атомів і з високими ступенем структурної 

однорідності. В АМС відсутні такі характерні для кристалічних сплавів 

дефекти, як вакансії і дислокації, межі зерен, двійники і дефекти упакування, а 

також різного роду сегрегації, ліквація і інші джерела фазової та структурної 

неоднорідності, що надає аморфним сплавам унікального поєднання фізико-

хімічних та механічних властивостей.  Найпоширеніший серед методів НШОР 

завдяки високій продуктивності є так званий метод спінінгування розплаву, 

коли розплавлений у тиглі метал під надлишковим тиском енжектується через 

сопло певної форми на зовнішню поверхню диска охолоджувача, що 

обертається з лінійною швидкістю до 40 м/с. Товщина стрічки для більшості 

аморфних сплавів не перевищує 50 – 60 мкм, а ширина може бути більшою 1 м 

при належному технічному рівні гартувального устаткування. 

Важливим показником АМС є температурний інтервал їх використання 

без погіршення властивостей, тобто рівень їх термічної стійкості, який 

залежить від умов одержання, що визначає особливості атомної будови та, 

відповідно, фізичні  властивості у вихідному стані. Це зумовлює необхідність 

вивчення динаміки та кінетики структурних і фазових змін, що протікають при 

нагріванні АМС за урахуванням їх термічної передісторії та хімічного складу, 

визначення відповідних структурних та кінетичних параметрів для базових і 

легованих сплавів. Нанокристалічна структура формується в аморфному сплаві 

шляхом його кристалізації при контрольованій температурі і нагріванні з 

фіксованою швидкістю. Для створення нанокристалічної структури сплаву 

Fe73.5Cu1B9Nb2Co1Si13.5 відпал проводиться таким чином, щоб виникала велика 

кількість центрів кристалізації, а швидкість росту кристалів була низькою. 

Першою стадією кристалізації може бути виділення дрібних кристалів 

проміжних метастабільних фаз. 

Літературні дані свідчать про те, що формування характерних для 

файметів структур пов‘язують зазвичай з великою швидкістю зародження 

первинних кристалів і малою швидкістю їх росту, стимулювання зародження 

кристалів α-Fe(Si) з впливом міді, а стримування росту кристалів – з впливом 

ніобію. 

Метою даної роботи є дослідження структури нанокристалічного 

магнітом‘якого сплаву Fe73.5Cu1B9Nb2Co1Si13.5 після відпалу. 

Дослідження структури нанокристалічного магнітом‘якого сплаву 

Fe73.5Cu1B9Nb2Co1Si13.5 проводилось за допомогою скануючої та трансмісійної 

електронної мікроскопії. 

Для визначення причин температурного інтервалу окрихчення швидко 

загартованих від температури 553 К стрічок був проведений відпал в вакуумі 

5  10
-6

 Па тривалістю 30 с за температур 533 К , 563 К, 673 К, 750 К. 
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На термограмі (рисунок 1), отриманій від зразка швидкозагартованої стрічки 

сплаву Fe73,5Cu1В9CoNb3Si13,5  спостерігаєтся зміна куту нахилу при температурі 

533 К, що можна повя‘зати з ефектом атомного впорядкування металоїда або 

утворенням нової фази. Наступна зміна нахилу термограми спостерігаються в 

при температурах 563К та 673К. 

 
Рисунок 1. Схема термограми від АМС системи Fe73,5Cu1В9Nb2Co1Si13.5 

 

Характер морфології поверхні зразка швидкозагартованої стрічки зі  

сплаву Fe73,5Cu1В9 Nb3Si13,5  після відпалу при температурі 533 К наведено на 

рисунку 2 а. Для поверхні зразка після термічної обробки при зазначеній 

температурі характерна наявність структурних неоднорідностей, виникнення 

яких можна пов‘язати з упорядкуванням металоїда Fe73,5Cu1В9Nb2Co1Si13,5, що 

підтверджується дослідженням проведеним за допомогою трансмісійного 

електронного мікроскопу (рисунок 2 б). 

 

 

 

 

а  б 

 

Рисунок 2. Мікроструктура (а) та мікродифракційна картина ділянки 

АМС (б) поверхні зразка швидкозагартованої стрічки зі сплаву системи 

Fe73,5Cu1В9Nb2Co1Si13.5 після відпалу за температури 533 К 

 



243 

 

 

 

 Таким чином, проведений відпал стрічок зі сплаву системи 

Fe73,5Cu1В9Nb2Co1Si13.5 у інтервалі температур 533 К – 563 К – 673 К – 750 К та 

встановлено температурний інтервал окрихчення швидко загартованих стрічок. 

Методами скануючої та трансмісійної електронної мікроскопії виявлено 

неоднорідну структуру загартованих стрічок (533 К), виникнення яких можна 

пов‘язати з упорядкуванням металоїда Fe73,5Cu1В9Nb2Co1Si13,5. 
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Введение 

Одним из наиболее прогрессивных и эффективных методов борьбы с 

коррозией металлов во время их транспортировки и хранения, а в ряде случаев 

единственно возможным является использование летучих ингибиторов 

атмосферной коррозии (ЛИАК). Эти вещества в обычном состоянии твердые 

или жидкие при нормальной температуре испаряются и в замкнутом объѐме 

создают равновесное давление собственных паров, равное долям паскаля. Пары 

ингибитора конденсируются на поверхности изделия и при возникновении 

адсорбционных или фазовых слоев электролитов затрудняют развитие 

коррозионных процессов.  

Несмотря на огромное количество ранее испытанных и рекомендованных 

химических соединений в качестве ЛИАК, большинство из них не нашло 

промышленного применения из-за высокой стоимости и токсичности исходных 

компонентов. 

Авторами было установлено [1], что альтернативой химическим 

веществам при создании новых летучих ингибиторов коррозии могут служить 

органические соединения растительного происхождения. Установлено, что для 

создания ЛИАК могут быть использованы органические соединения отходов, 

образующихся при получении масла из семян рапса, а именно шрота рапса. При 

этом изопропанольный экстракт шрота рапса обеспечивает достаточно 

высокую ингибирующую способность при защите металла от атмосферной 

коррозии (~ 90 % в условиях периодической конденсации влаги в течение 20 

суток). 
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Известно [2], что летучие ингибиторы атмосферной коррозии на 

поверхности металла зачастую формируют необратимо адсорбированную 

наноразмерную пленку, что и обуславливает их высокую ингибирующую 

эффективность и технологичность при использовании в промышленности.  

В связи с этим целью работы явилось исследование кинетики процесса 

адсорбции ЛИАК сформированной пленки на поверхности металла из 

газопаровой фазы изопропанольного экстракта шрота рапса. 

Результаты и их обсуждение 

С целью определения кинетики формирования защитной пленки на 

поверхности металла проведен анализ поляризационных кривых после 

экспонирования образца в газопаровой фазе изопропанольного экстракта шрота 

рапса в течение 24, 48, 72 и 96 часов (рис.1).  
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Рисунок 1. Потенциостатические поляризационные кривые Ст 3 в 

растворе 1н Na2SO4 без и с пленкой, формируемой из газопаровой фазы. 

 

 

Анализ полученных данных свидетельствует, что уже после 48 часов 

выдержки образца в газопаровой фазе растительного экстракта происходит 

формирование защитной пленки. Так, значение стационарного потенциала 

смещается в положительную сторону уже после 24 часов времени 

формирования пленки, при этом наблюдается постепенное снижение скорости 

анодного растворения метала. Пленка, формируемая на поверхности металла, 

влияет на ход анодных поляризационных кривых, а следовательно изменяет 

механизм анодной реакции коррозии стали.  

Анализ полученных данных свидетельствует об образовании на 

поверхности стали достаточно тонких (возможно даже мономолекулярных) 

защитных слоев, о чем свидетельствуют фотографии, полученные на 

сканирующем электронном микроскопе (SEM) (рис. 2). На полученных фото 

отчетливо видно, что экспонирование образца в атмосфере газопаровой фазы 
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изопропанольного экстракта шрота рапса приводит к образованию на 

поверхности металла защитного  наноразмерого слоя адсорбционной пленки.  

Изображение исходной поверхности металла и после 48 часов процесса 

формировании пленки в парах экстракта шрота рапса показано на рисунке 2.  

На поверхности  исходного образца можно наблюдать следы царапин от 

предварительной механической обработки (рис. 2 а). Установлено, что после 

обработки  образца в парах летучих соединений экстракта шрота рапса на 

поверхности формируется тонкая защитная нанопленка из адсорбированных 

молекул ингибитора, заполнивших мелкие поры и царапины (рис. 2 б).  

 

  

а б 

 

Рисунок 2. SEM фотографии поверхности низкоуглеродистой стали: а – 

после механической подготовки, б – после 48 часов формирования 

адсорбционной пленки в парах летучих соединениях изопропанольного 

экстракта шрота рапса. 

Выводы 

Исследованиями показано, что летучие фракции изопропанольного 

экстракта шрота рапса формируют наноразмерную пленку на поверхности 

металла в течение 48 часов, при этом адсорбционный слой органических 

соединений растительного происхождения способствует торможению процесса 

растворения металла.  
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ВПЛИВ ТВЕРДОФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СПЛАВАХ  

НА ФОРМУВАННЯ ЇХ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ  

В ПРОЦЕСІ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Мельник П.І., Петрик І.Я. 
 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ,  

вул. Коновальця 35, 76000, Україна; 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська 15, 76000, Україна. 

 

На прикладах термообробки вуглецевих, мартенситностаріючих та 

жароміцних сталей проаналізована роль фазових перетворень в процесі 

нагрівання та охолодження. Показано, що твердофазні перетворення 

сприяють створенню напружень за рахунок виникнення врівноважених 

дислокацій, а відповідно зміни структури сплаву. 

Ключові слова: фазові перетворення, дислокації, напруження. 

 

Розвиток техніки потребує розробки нових матеріалів, а також 

удосконалення властивостей нині існуючих конструкційних, які 

застосовуються у виробництві машин та устаткування для різних галузей 

промисловості. 

В даний час до конструкційних матеріалів ставиться цілий комплекс 

вимог, який включає не лише вимоги високої міцності при достатньому рівні 

пластичності та ударної в‘язкості, а також підвищення стійкості при 

циклічному навантаженню. 

Такі вимоги можуть забезпечити не лише нові матеріали, але також ще не 

повністю вичерпані можливості теплової обробки нині існуючих матеріалів, як 

гартування на мартенситну структуру з наступним відпусканням, стабілізуючи 

деформовано-напружений стан в певних значеннях міцності та в‘язкості, а 

також необхідної твердості. Це відноситься, в першу чергу, до 

залізовуглецевих, низько-, середньо-, та високолегованих сталей. Таке 

підвищення твердості сталі супроводжується підвищенням міцності, але 

зниженням в‘язкості, пластичності. Отже, для оптимізації цих величин, сталі 

піддаються відпуску, що також пов‘язано з протіканням фазових перетворень – 

розпад мартенситної структури на тростит, сорбіт чи перліт, які є достатньо 

врівноваженими в певних інтервалах температур та циклічності навантажень. 

Тобто, йдеться про втомну втрату міцності. Тому однією із першочергових 

задач є стабілізація структури сталі чи сплаву або розширення інтервалу умов 

їх експлуатації, що повинно забезпечити надійність і довговічність деталей та 

конструкцій. 

Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є створення 

мартенситностаріючих сталей, основою яких є залізо та нікель і базується на 

можливості перетворення аустеніту в мартенсит за рахунок виникнення 
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системи дислокацій в аустеніті – тобто, дислокаційного механізму 

перетворення. Охолодження Fe – Ni сплаву зі швидкістю, яка забезпечує 

аустенітний стан при кімнатній температурі, з наступним нагріванням 

приводить до інтенсивного формування α – фази, що супроводжується 

всестороннім стисненням зерен γ – фази по їх границях, а це в свою чергу 

перетворює аустенітне зерно в мартенситне.  

В роботі [1] авторами були проведені дослідження залежності 

виникнення α – фази при нагрівання сталі загартованої на аустеніт. На рис. 1 

приведена залежність процентного вмісту α – фази в сплаві Fe – Ni з вмістом 

16% Ni від часу витримки при різних температурах. При певній кількості 

утворених зерен α – фази досягається така ступінь стиснення зерен γ – фази, 

при який аустеніт переходить в мартенсит за дислокаційним механізмом. 

Характерним є те, що при певній витримці та заданій температурі нагрівання 

врівноважується співвідношення утвореного мартенситу та α – фази. Це 

дозволяє стверджувати, що при зниженні температури нагрівання протікає 

більш повне перетворення аустеніту в мартенсит з часом витримки, але в 

початковий період ізотермічної витримки протікає різке збільшення 

процентного вмісту α – фази, і відповідно мартенситу, а потім перетворення 

сповільнюється. 
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Рис. 1. Залежність 

процентного вмісту α 

– фази в сплаві Fe – 

Ni (16%) від часу 

витримки при різних 

температурах: 

1 – 290 °С; 

2 – 280 °С; 

3 – 240 °С. 

 

 

Працями науковців [2, 3] було досліджено вплив термоциклів на міцність 

жароміцних сталей групи 1Х18Н9Т і показано, що число циклів до руйнування 

матеріалу, які викликають знакоперемінні пластичні деформації, залежить від 

багатьох факторів – як фізичних, так і механічних, тобто:  

2

1

, , ,p

c
N Г K

c
, 

де Ω – функція, яка характеризує фізико-механічні характеристики 

матеріалу; ω – функція, що характеризує параметри температурного циклу; Г – 

функція, яка характеризує форму температурного циклу; K – функція, яка 

залежить від граничних умов випробування зразка та інших факторів. 
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Дослідження впливу різних факторів на умови руйнування матеріалу при 

термоциклічному навантаженні показали, що основною величиною, яка 

визначає умови руйнування матеріалу, є знакоперемінна пластична деформація, 

яка може бути прийнята за основну характеристику навантаження металу, що 

піддається багаторазовому циклічному тепловому навантаженню. 

Залежність між величиною пластичної деформації та числом циклів до 

руйнування для сталі 1Х18Н9Т показана на рис. 2, що добре узгоджується з 

поясненням процесу протікання твердофазних перетворень у сплаві, в 

результаті яких накопичуються дефекти, які окрихчують матеріал, що 

виражається у вигляді втомної міцності і його руйнування. 
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Рис. 2. Залежність 

пластичної деформа-ції від 

числа тепло-змін до 

руйнування сталі 1Х18Н9Т 

при температурному 

інтервалі: 

1 –  20 – 300 °С 

2 –  20 – 400 °С 

3 –  20 – 500 °С 

 

 

Аналіз результатів дослідження показує, що зменшення опору матеріалу 

термічній втомі із збільшенням інтервалу коливання температур пов‘язано з 

підвищенням інтенсивності росту напружень від циклу до циклу за рахунок 

структурних змін в макрооб‘ємі сталі. 

 

Висновки 

Міцність та довговічність матеріалу залежить від стабільної стійкості 

структури матеріалу в інтервалах навантаження і температурних умов 

експлуатації. 

Конструюючи новий матеріал для будь-яких умов його експлуатації 

необхідно, з точки зору матеріалознавства, забезпечити стійкість його 

структурної будови в умовах експлуатації, що забезпечить необхідні 

експлуатаційні характеристики. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ МЕТАЛІВ 

Петрик І.Я., Цідило І.В., Лобурак В.Я. 
 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська 15, 76000, Україна. 

 

На основі ієрархії внутрішньої будови матеріалів проаналізована роль 

твердофазових перетворень на механічні властивості металів. Показано, що 

твердофазні перетворення є ключем до пояснення ряду практичних задач. 

Ключові слова: твердофазові перетворення, ієрархія внутрішньої будови, 

механічні властивості. 

 

Накопичення знань щодо особливостей будови структури матеріалів 

завжди було орієнтоване на пошук шляхів керування їх властивостями. 

Загально відомий факт, що на механічні властивості металів (пластичність, 

міцність…) впливають дефекти кристалічної ґратки. Таким чином, щоб 

керувати механічними властивостями металів необхідно контролювати 

кількість та розподіл дефектів.  

Розглянемо довільний метал. Будова даного металу, а отже і властивості 

визначаються структурою його зерен. Далі можна розглядати розміщення 

атомів у кристалічній ґратці, які в свою чергу характеризуються субатомним 

рівнем організації (густина та розміщення електронних оболонок). Таким 

чином матеріалам притаманна ієрархічність внутрішньої будови, складність 

якої зумовлює спектр та принципово можливих властивостей цих систем. Слід 

зауважити особливості зазначеної структурної організації матеріалів: кожний 

окремий ієрархічний рівень необхідно розглядати як такий, що реально існує, і 

досліджувати його фізичні параметри із застосуванням відповідних 

експериментальних та теоретичних методів, а також модельних уявлень 

незалежно від інших рівнів; необхідно враховувати те, що на фізичні 

характеристики матеріалу незалежно впливають окремі ієрархічні рівні [1].  

Передбачається, що аналіз архітектури матеріалу з погляду 

конкретної ієрархічної платформи здійснюється без розгляду внутрішньої 

структури його складових – у даному випадку вони інертні. Це означає, 

що реальну фізичну систему дослідник завжди спостерігає, так би 

мовити, з двох точок зору: макроскопічного рівня та конкретної 

ієрархічної платформи, в термінах якої відбувається аналіз системи. 

Процеси послідовного «включення» ієрархічних рівнів є флуктуаційними 

за своєю суттю і характеризуються критичними значеннями відповідних 

параметрів [1]. 

В результаті дії зовнішніх впливів (технологічних та 

експлуатаційних процесів) металам надається енергія. Оскільки в 

реальності матеріали є анізотропними, то енергія передається не всьому 
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матеріалу одночасно, а певному його об‘єму, утворюючи таким чином 

флуктуації енергії. В областях де енергія, яка відіграє в даному випадку роль 

критичного параметру, досягає певного значення, яке залежить від хімічного 

складу матеріалу, відбувається твердофазове перетворення. Реорганізація 

кристалічної ґратки супроводжується утворенням дефектів. Момент 

перебудови кристалічної ґратки характеризується хаотичним розміщенням 

частинок, яке відповідає проміжному значенню між двома ієрархічними 

платформами, що є продукт самоорганізації на субрівні ієрархії при 

формуванні відгуків на зовнішні впливи. «Включення» нового 

ієрархічного рівня можна описати [1]:  

0

( ) ( )

t

jy x t w t dt , 

де y – ймовірність виникнення нового рівня, x – концентрація частинок, 

що належить певній фазі, w – флуктуації, що індукуються зовнішнім 

середовищем. 

Користуючись явищем твердофазових перетворень і як наслідок 

утворення дефектів можна пояснити ряд механічних властивостей. Так, 

наприклад, монокристал кадмію містить від 10
4
 до 10

6
 дислокацій на кожний 

квадратний сантиметр. Оскільки, його можна деформувати на 300%, то при 

перерізі один квадратний міліметр з кожного квадратного сантиметра повинно 

виходити близько 10
9
 дислокацій [2]. Збільшення числа дислокацій можна 

пояснити саме твердофазовими перетвореннями. 

Сусідство розглянутих вище субрівнів ієрархії, які можуть бути 

результатом фазовими перетвореннями, із мікроскопічними рівнями 

зумовлює їх домінуючий вплив на макроскопічні (насамперед – 

механічні) властивості. Такі явища, як пластичність, деформація або 

утомлюваність, пов‘язані передусім з дефектами структури, що 

зароджуються та еволюціонують у результаті формування у цих системах 

реакції на зовнішні впливи у технологічних та експлуатаційних процесах 

[1]. 

 

Висновки 

Отже, можна без перебільшення сказати, що саме вивчення процесів 

дефектоутворення з метою керування ними і є ключем до розв‘язання 

багатьох практичних задач. Момент твердофазових перетворень є 

невпорядкованим середовищем і займає проміжне місце між двома 

ієрархічними платформами. 

 

Література 

1. Ніколенко А.М. Концепція ієрархічної структури матеріалів. –             

Харків. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – 40 с. 

2. Чалмерс Б. Физическое металловедение. – М.: Металлургиздат,             

1963. – 456 с. 



251 

 

 

 

УДК539.2:543.42 

 

СИНТЕЗ ФАЗ ВУГЛЕЦЮ ФЛЮЇДНИМ СПОСОБОМ 

 

Смоляр А.С.
1
, Щур Д.В.

1
, Невдача В.В.

2
, Хоменко Б.С.

3
, Бархоленко В.О.

4
, 

Малоштан С.М.
4
, Покропивний О.В.

1
, Куц В.О.

2
, Гурін В.Г.

2
, Архіпов О.П.

2
, 

Тітенко А.М.
2
,Золотаренко О.П.

1
 

 

1-Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН  України, 

вул.Кржижанівського 3, 03680- Київ, Україна; 2-Інститут магнетизму НАН і 

МОН України, пр. Вернадського 36б, 03142-Київ, Україна; 3- Інститут 

загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, пр. 

Академіка Палладіна, 32/34, 03680, Київ-142, Україна; 4-ООО Карб Екс, 

вул.Червонозаводська 7/8, Київ, 03062,Україна 

 

Одночасне утворення багатьох модифiкацiй вуглецю (в т.ч. i кубічного 

графіту КГ) з газової фази відмiчалось ще в 1976 роцi  при експериментах з 

метаном та іншими вуглеводнями при певних умовах осадження отримана 

сумiш рiзних модифiкацiй вуглецю, одна з яких віднесена до КГ. В природних 

зразках виявлено співіснування різних вуглецевих модифікацій як за типом, так 

і за формою відповідних утворень - графіту, чаоїту і лонсдейліту. В умовах 

синтезу алмазу при Р=8 ГПа і Т=1280
о
С в «твердофазових» установках теж 

виявлено співіснування в одному й тому ж зразку мікро- і нанокристалів 

алмазу, графіту, графенових стрічок і глобулярного (цибулиноподібного) 

вуглецю. 

В багатьох експериментах з надкритичними газами ми також отримували 

в cуміші співіснування декількох фаз вуглецю [1]. Але проблема полягає в 

тому, щоб отримувати зразки, в яких переважно існувала б тільки одна 

вуглецева фаза. Те ж саме можна віднести і до нітридборних фаз. Можливість 

утворення графіту і алмазу в однакових РТ-умовах з флюїдизованих газів 

показана, як для СО, так і для СН4. На кристалізацію конкретної фази вуглецю 

може впливати багато фізико-хімічних факторів, напр., окисно-відновлювальні 

умови. Наведемо приклад одночасного отримання нами декількох різних фаз 

вуглецю методом флюїдного синтезу (FS). 

По зворотній реакції Будуара C+CO2  2CO в одному і тому ж 

експерименті із активованого вугілля було також отримано декілька 

модифікацій вуглецю. в різних зонах реактора, рентгенограми яких наведено на 

Рис.1.  

Відносна кількість КГ в двох зонах (б і г) набагато більша, чим в зоні (в). 

В зоні (д) утворюється багатофазовий вуглецевий матеріал, що має на 

рентгенограмі великий набір дифракційних рефлексів.  
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Рис.1. Рентгенограми зняті в випромінюванні CuKα різних зразків (б, в, г, 

д, е, ж, з) з одного і того ж експерименту, отриманих в різних зонах 

реактора, де а – вихiдний вуглець (активоване вугілля). 

На рис.1 крива д в інтервалі кутів 2 =20-65
о
 («фуллереновий» інтервал 4-

20
о
 був виключений з порівняння в зв‘язку з слабкою інтенсивністю ліній 

фуллеренів) фіксуються лінії кубічного графіту КГ (d=3,17-2,81-2,00-1,853-

1,590-1,515Å) і кліфтоніту Кл (d=3,46-2,14-2,07-1,799-1,547Å). Можливо, що в 

цьому зразку присутні алмаз А (d=2,07-1,269 Å) і -карбін (d=5,09-4,01-2,62-

2,31- 1,547 Å). На дифрактограмах інших зразків фіксуються основні лінії 

графіту (Г) і чаоїту (Ч).Таким чином, в залежності вiд фiзико - хiмiчних умов 

нам вдалося синтезувати FS-методом різні фази вуглецю в різних зонах 

реактора в умовах одного експерименту. Цей експеримент підтверджує факт 

розширення поліморфності вуглецю і можливість утворення різних 

поліморфних (алотропних) його модифікацій в різних зонах газового реактора, 

а також виявляє широкі можливості способу FS. Те ж саме відноситься і до 

поліморфності нітридборних фаз, як кристалографічних аналогів вуглецю.  
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Сорбційні, фотокаталітичні, фотоелектричні та фотодеструктивні 

властивості нанооксидів [1] широко використовуються в різних галузях від 

медицини до сонячної енергетики. Великий вклад поверхневих атомів у вільну 

енергію таких матеріалів, в релаксаційні процеси, тощо істотно впливають на 

модифікацію притаманних та формування нових властивостей і фазових станів. 

Основну роль у цих процесах відіграє міжатомна взаємодія, яка забезпечується 

валентними електронами. Дослідження енергетичного розподілу валентних 

електронів у різних кристалічних і аморфних наноматеріалах [2-6] з типами 

хімічного зв‘язку від метало-ковалентного до іонного показало, що залежність 

енергетичний перерозподіл валентних електронів, внаслідок диспергування 

матеріалів до нанорозмірів, залежить як від кристалічної структури, так і від 

зарядового стану іонів. 

Оксиди Al2O3 кристалізуються у різних α, β, γ, δ, ζ, ρ, χ, η і θ 

модифікаціях. Однак тільки α і γ фази в крупнокристалічному стані вважаються 

самостійними, оскільки решта є нестабільними без спеціальних хімічних 

домішок або є сумішшю фаз [7,8]. Нанооксиди Al2O3 не змінюють своєї 

структури і розмірів зерна [9] навіть приісля відпалу при температурах 600-800 

К. Однак наявність великих лапласівських тисків [10] внаслідок релаксаційних 

процесів , можуть стабілізувати ці фази. Тому важливо з‘ясувати  роль 

електронної системи Al2O3 і електронно-структурні механізми стабілізації 

деяких із вказаних фаз у наноструктурному стані. Оскільки енергетичний 

розподіл валентних р- електронів кисню та sd- електронів Al відображають 

ОКа- та AlLa- смуги емісії (Ор → O1s i Alsd → Al2p2/3 – електроні переходи 

відповідно), то для досягнення поставленої мети слід проаналізувати 

mailto:zaulychnyj@ipms.kiev.ua
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порівняння цих спектрів, отриманих від крупно-зернистих та нанорозмірних 

оксидів Al2O3. 

Рентгенівські емісійні спектри, отримані в [7], показали, що при переході 

до нанорозмірної γ – фази різко знижується високоенергеничнй максимум 

AlLa- смуги, внаслідок зниження вкладу Ald- станів за даними розрахунків 

щільності парціальних станів α і γ – фаз. В той же час ОКа- смуги не надто 

відрізняються . Оскільки виявлені відмінності у цих фазах, досить істотні, то є 

потреба у дослідженні залежності енергетичного розподілу валентних 

електронів від розмірів наночастинок у різних фазах зокрема в θ і δ – фазах. 

2. Матеріали та методи дослідження 

Досліджувані зразки пірогенних оксидів металів синтезовано на дослідно-

експериментальному заводі ІХП НАН України (м. Калуш). Сировиною для їх 

одержання були SiCl4 і AlCl3, які подавали у О2/Н2 полум'я для 

гідролізу/окислення і утворення наночастинок індивідуальних оксидів SiO2, 

Al2O3, чи складних оксидів з різним вмістом компонентів у SiO2/Al2O3 системах 

(табл. 1 ). 

Процес одержання пірогенного Al2O3 включав підготовку сировини; 

випаровування AlCl3 і його гідроліз у полум‘ї; відділення Al2O3 від 

газоподібних продуктів реакції; очистку продукту від адсорбованого 

хлористого водню. 

 Таблиця 1. Фазовий склад, питома поверхня, середні ОКР наночастинок, 

та пів-ширина ОКа – смуг, отриманих від нанооксидів Al2O3. 

Зразок Sп.п , м
2
/г d, нм Фазовий склад ΔЕ при ½ Іmax , еВ   

m85 

f89 

sa96m 

sa96f 

f140 

85 

89 

- 

81 

140 

13 

17 

11 

20 

7 

θ 

θ+50%Ам фаза 

θ+5%Ам фаза 

θ 

δ+20%Ам фаза 

3,4 

3,8 

3,5 

4,4 

3,3 

Зразки  85m, sa96m були отримані в наслідок механічного розмолу а f89, 

sa96f і f140 отримані пірогенним синтезом. 

 

Рентгенографічне дослідження проведене в монохроматичному Cu Kα - 

випромінюванні на дифрактометрі ДРОН - УМ1. Як  монохроматор 

використовували монокристал графіту встановлений на дифрагованому пучку. 

Дифрактограми знімали методом крокового сканування в інтервалі кутів 2Θ 10-

90°. Крок сканування становив 0.05°, час експозиції в точці 3-7 с. Обробку 

даних дифрактометричного експерименту здійснювали з використанням 

програми для повнопрофільного аналізу рентгенівських спектрів від суміші 

полікристалічних фазових складових Powder Cell 2.4
1
.   Аналіз дифракційних 

                                                 
1
 See ftp://ftp.bam.de/Powder_Cell/pcw23.exe 

ftp://ftp.bam.de/Powder_Cell/pcw23.exe
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профілів і виділення істинного фізичного розширення піків проводили методом 

апроксимацій. Поділ ефектів розширення дифракційних максимумів пов'язаних 

з розмірами областей когерентного розсіювання (ОКР) і напругами ІІ роду 

здійснювали в наближенні Хола-Вільямса (Hall-Wіllіamson). Кристалічність 

зразків визначали шляхом нормування інтегральної інтенсивності аморфного 

гало в досліджуваному зразку на інтенсивність відповідного аморфного гало в 

повністю аморфному зразку. 

Зафіксовані дифрактограми свідчили про наявність текстури в фазових 

складових. Це проявляється в невідповідності інтенсивностей піків теоретично 

розрахованим величинам в припущенні їх нетекстурованості. Тому, при 

повнопрофільному аналізі дифракційних картин проводили врахування 

текстури в зразках з використанням моделі March-Dollase [13]. Поправка в 

інтенсивність будь-якого максимуму hkl в цій моделі здійснюється введенням 

ефективного множника повторюваності Мhkl: 

                                                                 m 

                                         Мhkl = ∑ (τ
2

∙cos
2
υi + τ

-1
∙sin

2
υi)

-3/2
,                          (1) 

                                                                i=1 

де τ – уточнюваний коефіцієнт текстури, m – кристалографічний множник 

повторюваності даного сімейства еквівалентних площин {hkl}, υ - найменше 

значення кута між нормаллю до даної площини (hkl)і і заданим вектором 

текстури. Згідно виразу (1) при відсутності текстури η = 1, при  0 < τ < 1 

значення Мhkl  > 1 і інтенсивність максимуму hkl стає більшою в порівнянні з 

нетекстурованим зразком, а при τ > 1 - значення Мhkl  < 1. 

УМРЕС спектри були записані за допомогою рентгенівського 

спектрометра-монохроматора РСМ-500 (SCBXA, Буревісник, Санкт-Петербург, 

Росія) з енергією електронного пучка Е=5 кеВ та інтенсивністю I = 6×10
17

 ел∙см
-

2
. Для порівняльного аналізу змін в електронній структурі валентної зони 

нанарозмірного оксиду алюмінію, емісійні AlLa- і OКa-смуги (які відповідно 

відображають розподіл валентних електронів Al і O атомів) в зразках 85m, 

sa96m, f89, sa96f і f140 були проаналізовані з використанням методу УМРЕС. 

Функції розподілу енергії фотонів в OKα-смугах емісії відповідають переходу 

валентних О2р-електронів на вакантні O1s-рівні з енергією випроміненого 

фотона 
sp OO EEh

12
відповідно. Згідно з правилами відбору AlLα (AlL23) 

смуга емісії відповідає енергії фотона 
spds AlAl EEh

1233
 внаслідок переходу 

валентних електронів Al3s (і Al3d) на вакантний рівень Al2p.  

Вакансії на остовних рівнях утворюються в результаті взаємодії атомів з 

електронним пучком.  

Режим збудження, що використовувався, не призводить до утворення 

радіаційних дефектів в матеріалах, тому що вони з'являються тільки при 

І>5×10
20 

ел∙см
–2

. Залишковий тиск в рентгенівській трубці та об‘ємі 

спектрометра складав 2,67×10
–4 

Н∙м
–2

. Для запобігання розриву алюмінієвих 

зв‘язків і термодесорбції кисню, а також спікання наночастинок Al2O3 під час 

проведення вимірювань, дослідні зразки втирали у витравлену і промиту 
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етиловим спиртом грань мідного аноду, який охолоджувався проточною водою. 

Для того, щоб переконатись у відсутності накладання на OKα–смугу оксиду 

алюмінію OKα–спектру від CuO, таким же способом очищали сусідню із 

зразком грань і на ній вимірювали інтенсивність рентгенівських квантів в 

області енергії hν=510’535 еВ, яка відповідає OKα–смузі. Ці вимірювання до і 

після дослідження зразків показали, що інтенсивність квантів, генерованих 

мідним анодом, в зазначеному інтервалі енергії не перевищувала рівень 

інтенсивності фону. 

Для запобігання накладання на OKα–смуги нанорозмірного оксиду 

алюмінію OKα–смуг сорбованого кисню при різній інтенсивності променів 

бомбардуючих електронів (1,5×10
17

, 3×10
17

, 4,5×10
17

 і 6,0×10
17

 ел∙см
–2

) 

досліджувалась інтенсивність схилу низькоенергетичної частини OKα–смуг, яка 

зменшувалась із кожним наступним з перших трьох записів спектру при 

збереженні їх пікової інтенсивності. 

Після чотирьох записів при інтенсивності променя 1,5×10
17

 ел∙см
–2

 форма 

і півширина OKα–смуги стабілізувались і далі не змінювались, а із зростанням 

інтенсивності променя стабілізація форми енергетичного спектру наступала 

при меншому часі опромінення дослідного зразка. Стабілізовані OKα–смуги, 

збудженні при різних інтенсивностях електронного потоку, були однакові. 

Стабілізація форми OKα–смуги пов‘язана із видаленням із поверхні частинок 

Al2O3 адсорбованого кисню та Н2О. Характерно, що при подальшому зростанні 

інтенсивності електронного потоку від 6×10
17

 до 15×10
17

 ел∙см
–2

 форма OKα–

смуг і відношення Іmax(OKα)/Іфон також не змінювались. При збільшенні 

інтенсивності потоку до 22×10
17

 ел∙см
–2

 у фокусі бомбардування досліджувані 

зразки випромінювали біле світло і їх температура перевищувала 1573 K. За 

таких умов відношення Іmax(OKα)/Іфон зменшувалось внаслідок втрати кисню із 

поверхневого шару наночастинок Al2O3. Зміна кисневого оточення для окремих 

атомів алюмінію в дослідних зразках Al2O3 у результаті вилучення атомів 

кисню приводила також до зміни форми AlLα–смуг за рахунок зміни 

співвідношення низькоенергетичної і високоенергетичної парціальної складової 

енергетичного спектру. 

Підготовчі досліди дозволили вибрати для подальших досліджень 

оптимальну інтенсивність потоку опромінення 6×10
17

 ел∙см
–2

, при якій 

зберігалася стехіометричність Al2O3 і відбувалося швидке звільнення дослідних 

зразків від молекул адсорбованої води та кисню. Для отримання стабільних 

спектрів, були проаналізовані четвертий-дев'ятий записи. 

Використовувалася дифракційна решітка з періодом 600 мм
-1

 і радіусом 

кривизни 6 м (OKα), або 2 м SiLα. У першому випадку застосовували 

фільтруюче дзеркало із золотом, а в другому випадку - з полістиролом. 

Апаратурні спотворення були меншими, ніж 0,2 і 0,3 еВ для AlLα і OKα, а 

точність запису спектрів становила 0,1 еВ. Рентгенівські фотони були 

зареєстровані з використанням вторинного електронного помножувача KBL-

1505. 
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3. Залежність параметрів ОКа- та AlL2,3 – смуг від розмірів наночастинок 

θ і δ – фаз. 

Аналіз фазового складу отриманих нанорозмірних θ - Al2O3 показав, що у 

двох із них є присутня аморфна складова. Тому насамперед треба порівняти 

ОКа- смуги чистих θ – фаз та з домішками аморфної складової. Оскільки 

піддані механічній обробці m85 та sa96m (θ + 5% аморфної фази) мають 

приблизно одинакові розміри областей когерентного розсіяння (ОКР) d = 13нм і 

d = 11нм, то розглянемо порівняння смуг цих зразків. Видно, (рис. 1)  що ці 

смуги досить добре співпадають, відрізняючись лише невеликим  

розщепленням низько енергетичної під смуги ―a‖, очевидно за рахунок 4% - ї 

домішки SiO2, оскільки низькоенергетичний максимум ―a‖ якої в ОКа діоксиду 

кремнію досить сильно розділений з основним максимумом ―b‖. [2] 
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Рис. 1. Суміщення в єдиній енергетичній шкалі ОКа-спектрів від θ –фаз 

зразків m85, sa96m з розмірами ОКР 13 та 11 нм.  
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Рис. 2. Порівняння співставлених ОКа-спектрів зразків f89 і sa96f з 

розмірами ОКР 17 та 20нм 

В той же час порівняння (рис. 2) ОКа- смуг від θ – фази sa96f 

(ОКР=20нм), отриманого пірогенним способом, в якому не виявлено аморфної 

складової, та пірогенного  f89 з θ - Al2O3 + 50% аморфної складової (ОКР 

d=17нм) показало, що ОКа- отримана від зразка θ + 50% аморфної фази значно 

вужча від θ - Al2O3 з розміром ОКР d= 20нм, у високоенергетичній вітці на 0.2-

0.6 еВ і 0,2-0,3 еВ в низькоенергетичній. Така різниця у ширинах Ока- смуг 

емісії може бути наслідком великої кількості розірваних зв‘язків в аморфних 

наночастинках
2
 та дещо більшої кількості розірваних зв‘язків в кристалічній 

складовій θ - Al2O3 цього зразка з розміром ОКР d= 17нм, аніж в θ - Al2O3 

(sa96f) з розмірами ОКР d = 20нм. 

В той же час питома поверхня (S = 89м
2
/г) порошку  θ - Al2O3 + 50% 

аморфної фази з ОКР кристалітів d = 17 нм, більша, аніж Sпит = 85 м
2
/г в θ - 

Al2O3 (m85) з дрібними кристалітами, ОКР яких d = 13 нм. Тому слід вважати, 

що поверхня θ - Al2O3 + 50% аморфної фаза більша за рахунок дрібніших 

наночастинок аморфної фази Al2O3. Враховуючи, що різниця між ОКа- смугами 

отриманими від θ - Al2O3 з розмірами ОКР d=11нм  і d=13 нм практично 

відсутня, припустимо, що ширини ОКа- спектрів з розмірами ОКР d=20нм і 

d=17нм теж близькі. За такого припущення віднімемо із ОКа – смуги θ - Al2O3 + 

50% Ам ОКа – смугу θ - Al2O3 з розміром ОКР d = 20нм. В результаті ми 

отримали представлений на рис. 3 ОКа- спектр наночастинок аморфної фази, 

яка вбула синтезована в суміші з θ - Al2O3 + 50% Ам пірогенним способом. З 

цього рисунка видно, що ОКа- смуга отримана від такої аморфної фази є вужча 

                                                 
2
 порівняння ОКа-емісійних смуг отриманих в [11, 12] від крупнозернистих аморфної та кристалічних а- та γ- 

фаз, показало, що ОКа-аморфної фази вужча тільки на 0,2 еВ, але в низькоенергетичній вітці. 
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ніж Al2O3 з ОКР d=20нм у високоенергетичній області на 0,2-1,0 еВ, а також в 

низькоенергетичній на 0,2-0,6 еВ, що більше ніж визначено в роботах [11, 12]. 

Таким чином вказане звуження ОКа – смуги очевидно є наслідком зменшення 

розмірів наночастинок. В зв‘язку з цим проаналізуємо порівняння ОКа- смуг 

емісії отриманих від порошків з розмірами ОКР d=20нм, d=13нм і d=11нм 

(рис.4) із цього порівняння видно, що смуги з близькими розмірами 11нм і 13нм 

практично співпадають, тоді як ОКа- смуга смуга зразка з розмірами ОКР d= 

20нм на 0,2 – 0,6 еВ ширша у короткохвильовій та на 0,2 – 0,4 еВ в 

довгохвильовій вітці, в результаті чого загальне звуження ОКа- смуг становить 

1,0 еВ. 

Звуження ОКа смуги у високоенергетичній вітці піку ―b‖, який 

відображає енергетичний розподіл незв‘язуючих електронів [10], перенесених 

від Al на іони кисню, свідчить про зменшення зарядового стану кисню. Це є 

наслідком того, що при розриві зв‘язків Al-O в наночастинках, електрони які 

були віддані кисню в масивних кристалітах, повертаються назад до Al. 

Звуження в низькоенергетичній вітці є наслідком зникнення розчеплення рівнів 

при розриві ковалентних складових Al-O та О-О – зв‘язків. Останні є наслідком 

перекриття Ор- станів, оскільки в θ – фазі є ряд відстаней між іонами кисню О-

О = 2,6154 Å та О-О = 2,6369 Å, які коротші ніж подвійний радіус іонів кисню 

2rO
-2

 = 2,66Å. 
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Рис. 3. Суміщені ОКа-спектри отримані від зразка sa96f  з ОКР 20 нм та 

аморфної фази 
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Рис. 4. ОКа-спектри отримані від зразків m85, sa96f та sa96m з розмірами 

ОКР відповідно 13, 20, 11 нм.  

Якщо внаслідок розриву Al-O – зв‘язків відбувся перенос електронів від 

кисню до Al, то це повинно привести до заселення незайнятих 

високоенергетичних d- станів, які відображаються максимумом ―b‖ AlL2,3 – 

смуги емісії [7]. Порівняння AlL2,3 – смуг (рис.5) отриманих від Al2O3 + 4%SiO2 

з розмірами ОКР 20нм і 11нм, показало, що дійсно, інтенсивність та ширина 

максимума ―b‖ значно більші в спектрі зразка з ОКР d=11нм, ніж з ОКР 

d=20нм. Це також підтверджується співставленням AlL2,3 – смуги  отриманої 

від Al2O3 з розмірами ОКР d=17нм, із спектрами з ОКР 20 і 11 нм в якому ця 

смуга займає проміжне положення між описаними вище спектрами (рис.6). 
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Рис. 5. Рентгенівські емісійні AlL2,3 – спектри отримані від зразків sa96f 

та sa96m з розмірами ОКР 20 та 11 нм. 
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Рис. 6. Рентгенівські емісійні AlL2,3 – спектри отримані від зразків sa96f, 

89f та sa96m з розмірами ОКР 20, 17 та 11 нм. 

Серед досліджених рентгенівських емісійних смуг в оксидах алюмінію 

найменша ширина максимуму ―b‖ спостерігається (рис.7) в ОКа- смузі, 

отриманій від δ – фази з  питомою поверхнею 140м
2
/г і розміром ОКР 7нм. 

Звуження цієї смуги в короткохвильовій вітці досягає 1,2 еВ, за рахунок 

зміщення короткохвильового контуру максимуму ―b‖ в низькоенергетичний бік 

відносно такого в θ - Al2O3 з розміром ОКР 20 нм. Крім того в ОКа - смузі δ – 

фази низькоенергетичний бік зміщений на 0,5 еВ центр ваги, та пік максимуму. 

Однак на відміну від змін в θ – фазах інтенсивність максимуму ―a‖, який 

відображає ковалентно зв‘язуючи Ор+Аlsd- стани, більша. Звуження ОКа- 

смуги в короткохвильовій області піка ―b‖ слід віднести за рахунок повернення 

електронів на іони алюмінію при розриві зв‘язків Al-O, що підтверджується, ще 

більшим зростанням відносної інтенсивності піку В(рис.8) в AlL2,3 – смузі при 

переході від θ - Al2O3 з ОКР 20нм до δ - Al2O3 з ОКР 7нм ніж при зменшенні 

ОКР від 20нм до 11нм (рис.6). 
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Рис. 7. Рентгенівські емісійні Ока-спектри отримані від зразків f140 та 

sa96f з розмірами ОКР 7 та 20 нм. 
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Рис. 8. Рентгенівські емісійні AlL2,3 – спектри отримані від зразків f140 та 

sa96f з розмірами ОКР 7 та 20 нм. 

В той же час зміщення піку і центру ваги максимуму ―b‖ ОКа- смуги в бік 

низьких енергій при переході до δ – фази з ОКР 7нм є наслідком перекриття 

Ор- орбіталей аніонів кисню під дією лапласівських тисків і утворення в 

елементарній гратці 48-ми О-О - зв‘язків довжини яких становлять 2,2945 – 

2,6177Å [13], які набагато менші ніж подвійний радіус іонів кисню 2,66Å. При 

цьому стягуючі сили, що виникають внаслідок цих О-О – зв‘язків спричиняють 

зменшення Al-O відстаней в об‘ємі наночастинок δ- фази більшість яких, 48 

зв‘язків знаходяться в  межах 1,7184 - 1,8047Å у порівнянні із довжинами 
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зв‘язків в θ – фазі, серед яких лише 8 Al-O відстаней рівні 1,7100Å менші ніж 

1,8106Å. 

Зменшення Al-O відстаней в δ-фазі приводить до збільшення перекриття 

Alsd+Op- ковалентно-зв‘язуючих станів, яке відображається на зміщенні 

довгохвильового контуру під смуги А на 0,2-0,5еВ у бік нижчих енергій. Це 

свідчить про посилення Al-O поряд із утворенням О-О – зв‘язків, і як наслідок 

стабілізація δ – фази Al2O3 у нанорозмірному стані, коли розміри ОКР 

досягають величин 7 нм, менших ніж у θ – фази.  

Окрім описаного до зміни спектрів можуть вносити, ще наночастинки 

аморфної фази, 20% якої присутні в δ- Al2O3. Однак вирахування із ОКа- 

спектру суміші δ- Al2O3 + 20%Ам, сепарованої вище ОКа-смуги аморфної фази, 

показало, що експериментально отримана і смуга після віднімання аморфного 

вкладу повнісню співпали (рис.9). Це свідчить про те, що форми і параметри 

ОКа- смуг δ- і аморфної фаз практично однакові, а значить і однакові розміри їх 

наночастинок. 
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Рис. 9. Рентгенівські емісійні ОКа – спектри отримані від зразків f140 та             

δ – Al2O3 

Висновки 

1. Зменшення розмірів наночастинок Al2O3 і зростання вкладу 

поверхневих атомів знижується зарядовий стан іонів кисню, в результаті 

повернення електронів на катіони Al при розриві Al-O зв‘язків  

2. Завдяки утворенню О-О- зв‘язків, внаслідок лапласівського 

стискання наночастинок з розмірами ОКР 7нм, стабілізується δ- фаза з 

підсиленими зв‘язками Al-O ковалентного типу. 
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