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КАФЕДРА 

МЕТАЛОЗНАВСТВА ТА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 
 

Виникнення в КПІ дисципліни металознавства,  на початку ії розвитку як 

металографії, відноситься до 1910 р., коли у складі механічного факультету, за ініціативою 

професора М.Д. Воропаєва, було організовано кафедру загальної технології металів. На той 

час кафедра забезпечувала викладання спочатку факультативних, а згодом обов’язкових 

курсів «Ливарна справа та металографія». У 1911 – 1912 роках на кафедрі було створено 

металографічну лабораторію з досконалим для тих часів металографічним обладнанням, 

зокрема, було закуплено великий металографічний мікроскоп системи Пелена із 

фотокамерою, що дозволяла суттєво підвищити збільшення при вивченні мікроструктури 

металів. 

У 1925 році кафедру загальної технології металів було поділено на дві: кафедру 

ливарної справи із завідувачем проф. К.С. Калиненком, та кафедру металографії та термічної 

обробки, із завідувачем проф. Є.П. Бабичем. 

Для відновлення зруйнованого війною народного господарства гостро стала 

проблема підготовки інженерних кадрів спеціальностей різного профілю і, зокрема, такого 

важливого, як металургійний.  Металознавчий напрям підготовки в КПІ у складі створеного 

в 1944 р. металургійного факультету очолив академік В.М. Свєчников (1891 – 1981), як 

завідувач кафедри металознавства та термічної обробки в період з 1945 по 1959 р. Саме в цей 

період кафедру металознавства було обладнано сучасними металографічними мікроскопами, 

поряд із викладанням металознавства; почалося викладання окремої дисципліни ―Термічна 

обробка металів‖. Під керівництвом В.М. Свєчникова було розвинуто дослідження в галузі 

фізико-хімічного аналізу тугоплавких та рідких металів, вихована плеяда таких визначних 

вчених, як академіки АН УРСР В.Н. Гріднєв, К.Ф. Стародубов, Б.А. Мовчан.        

У 1948 р. кафедру металознавства та термічної обробки було реорганізовано з 

утворенням кафедри металознавства, під керівництвом В.М. Свєчникова, та нової                    

кафедри – термічної обробки металів, яку очолив академік В.Н. Гріднєв. Пізніше кафедрою 

керували визначні металознавці професори В.Г. Пермяков, І.Х. Труш, В.Г. Горбач,                      

О.М. Бялік та В.Г. Хижняк.  

В 60-х роках ХХ століття за керівництва кафедрою проф. В.Г. Пермякова 

започатковано дослідження з хіміко – термічної обробки металів азотуванням та дифузійною 

металізацією, які переросли в наукові школи захисних покриттів на металах і сплавах  проф. 

О.В. Білоцького та проф. В.Ф. Лоскутова. 

Серед випускників кафедри ціла плеяда видатних вчених, таких як академіки               

НАН України В.І. Трефілов, В.В. Немошкаленко, С.О. Фірстов, член-кор. НАН України               

П.С. Кислий, В.Т. Черепін, Ю.В. Мільман та інші, знані вчені-викладачі доктори наук, 

професори М.В. Білоус, В.Ф. Лоскутов, О.В. Білоцький, а також велика кількість докторів, 

кандидатів технічних наук і висококваліфікованих спеціалістів. 

З 2009 року кафедру очолює проф., д.ф.-м. н. Я.В. Зауличний. 

Навчання студентів на кафедрі відбувається у співпраці з Національною академією 

наук України.  Викладання окремих дисциплін, виконання науково-дослідних курсових та 

кваліфікаційних робіт проводиться на базі науково-дослідних інститутів НАН України: 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Інститут надтвердих матеріалів          

ім. В.М. Бакуля, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інститут металофізики                 

ім. Г.В. Курдюмова. 

 Високий рівень освіти за матеріалознавчими спеціальностями підтверджується 

міжнародними зв’язками: діє програма подвійного диплому з університетом                               

Отто-фон-Гьоріке (м. Магдебург, Німеччина); кафедра бере участь в програмі                         

Tempus MMATENG з вдосконалення дворівневої освіти з матеріалознавства з 

університетами Бельгії, Німеччини, Франції, Росії, Польщі та Ізраїлю; випускники кафедри 

продовжують навчання в університетах Франції, Естонії, Німеччини, наукових центрах 

Японії та США. 



3 

 

Організаційний комітет 

міжнародної науково-технічної конференції 

 «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ – 5»  

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  НТУУ «КПІ» 

03 – 05 ГРУДНЯ 2015 Р. 

 

Голова оргкомітету - П.І. Лобода, декан інженерно-фізичного факультету  Національного 

технічного університету України ‖Київський політехнічний інститут‖, д.т.н., професор,  

член-кор. НАН України. 

Вчений секретар - С.М. Чернега, д.т.н., професор. 

Технічний секретар - Д.М. Горєлкін. 

Технічний секретар - І.А. Поляков. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Член-кор. НАН  України, д.т.н., проф. С.І. Сидоренко, Україна 

член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Т.О. Пріхна, Україна 

д.т.н., проф. Мартін Хельмаєр, Німеччина 

доктор В. Шемет, Juelich, Німеччина 

чл.-кор. АН Білорусі Ф.І. Пантелеєнко, Білорусь 

д. фіз.-мат. н., проф. Я.В. Зауличний, Україна 

д.т.н., проф. С.Є. Кондратюк, Україна 

д.т.н. проф. В.С. Богушевський, Україна 

д.т.н., проф. О. Г. Девойно, Білорусь 

к.т.н., доц. Гриненко К.М., Україна 

к.т.н., проф.. Степанчук  А.Н., Україна 

к.т.н., доц. Кочешков А.С., Україна 

к.т.н., доц. Іващенко Є.В., Україна 

 

Місце проведення конференції - НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

В збірнику представлені матеріали міжнародної наукової конференції, що відбувалася в  

м. Києві  03 – 05 грудня 2015 року з досліджень фізичних явищ і процесів одержання 

металів, сплавів та композиційних матеріалів із порошків, кристалізацією із розплавів та 

нанесенню поліфункціональних покриттів. 

Збірник може бути корисним для наукових, інженерно-технічних працівників, 

аспірантів, і студентів, що працюють над створенням нових технологій і матеріалів для 

роботи в екстремальних умовах експлуатації.    
 

Відповідальний за випуск  член-кор. НАН України, д.т.н., професор П.І. Лобода  
  

Матеріали доповідей публікуються в оригіналах наданих авторами. 

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст цих матеріалів. 
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Вітання проректора з наукової роботи Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут»,  

академіка НАН України М.Ю. Ільченка 

 
Вітаю учасників міжнародної наукової конференції «Матеріали для роботи в 

екстремальних умовах-5», яка вже в п’яте 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»        

академік НАН України                                                             М.Ю. Ільченко 
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ВСТУП 

Композиційні матеріали на основі титанових сплавів все частіше стають об’єктом 

дослідження науковців. Вони володіють унікальними властивостями, такими як відносно 

висока температура плавлення, низька щільність, високі модулі пружності, стійкість до 

окиснення і загоряння, високе відношення міцність/щільність, жароміцність. Область 

застосування цих матеріалів включає в себе: компоненти різних двигунів, реактивні сопла, 

елементи обшивки космічних апаратів та їх теплозахисних систем, медицина. Більшість 

методів отримання композиційних матеріалів на основі титану є енергозатратними. 

Використання технології СВС дозволяє одержувати матеріали з високими фізико-

механічним характеристиками та знизити енерговитрати, так як при активації процесу 

вивільняється велика кількість тепла, яке витрачається на обробку матеріалу «сирця».  

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На сьогодні особливу увагу привертають титанові матричні композити з 

високомодульними включеннями на основі карбідів та боридів через їх високі температури 

плавлення, низьку питому вагу, гарну теплову та хімічну стабільності та високу твердість. 

Дані композиційні матеріали мають твердість 18,5 ± 1,5 ГПа, тріщиностійкість на рівні 5,5-

5,8 МПа•м
1/2

, міцність на згин 430-450 МПа та міцність на стиск 2,52-2,6 ГПа. Титанові 

матричні композити демонструють більш низький коефіцієнт тертя, ніж чистий титан. 

Відповідно при навантаженнях 40-100 Н, середні значення коефіцієнта стаціонарного тертя 

композиту і чистого Ti проти інструментальної сталі складають приблизно 0,270-0,330 і 

0,385-0,395 відповідно. Зношена поверхня чистого титану характеризується крупними 

пластівцями і довгими канавками при типовому режимі адгезійного зносу, в той час, як 

титанові матричні композити не настільки сильно зношуються і мають невеликі канавки з 

дрібними частинками продуктів зносу на зношеній поверхні. TiB та TiC значно знижують 

пластичну деформацію поверхні неармованого чистого Ti. При випробуванні композиту на 

згин на фрактограмах не спостерігається відділення TiB від матриці. Уламки чистого Ti та 

титанових матричних композитів мають аналогічну пластинчасту морфологію [1-4].  

При зміні молярного співвідношення між титаном та B4C можуть бути синтезовані 

матеріали з різним фазовим складом при проходженні наступних хімічних реакцій [5]: 

 

3/4 Ti + 1/4 B4C = 1/2 TiB2 + 1/4 TiC 

5/6 Ti + 1/6 B4C = 2/3 TiB + 1/6 TiC 

 

Таким чином змінюючи відсотковий вміст вихідних компонентів можна суттєво 

впливати на мікроструктуру та механічні властивості композитів. У продуктах з більш 

високим вмістом TiB2 формуються призматичні зерна TiB2 разом з евтектичною фазою. 

Розмір часток реагентів матеріалів грає важливу роль в процесі СВС. Зменшення розміру 

часток реагенту призводить до збільшення швидкості горіння [6]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Дослідити процес структуроутворення в системі Ті- B4C при взаємодії компонентів в 

режимі СВС, властивості композиційного матеріалу та покриття на його основі. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Вихідними матеріалами були порошки титану та карбіду бору. Хімічний склад 

порошку титану представлений в таблиці 1. Суміш дозувалась таким чином, щоб в процесі 

отримання композиційного матеріалу проходила хімічна реакція: 

5/6 Ti + 1/6 B4C = 2/3 TiB + 1/6 TiC 

Таблиця 1  

Хімічний склад порошку Ti 

Элемент Ti Cr Fe Ni Cu Zn 

Вміст, % 98,197 0,241 1,372 0,020 0,017 0,008 

Порошки змішувалися в у титановому барабані з розмельними тілами з титану у 

планетарному млині. Час змішування складав 3 хвилини. Відсотковий склад суміші складав 

81,3% Ті та 18,7% B4C. З отриманої суміші формувалися брикети та наносилось покриття на 

сплав ВТ6 після чого проводилась термічна обробка. Заготівку нагрівали електронним 

променем. За рахунок передачі тепла від поверхні вздовж усієї висоти вихідної заготовки 

формується зона СВС горіння.  
Дослідження мікроструктури композиційного матеріалу отриманого з суміші 

порошків B4C-Ti, а також покриття на його основі проводилося на растровому електронному 

мікроскопі. Встановлено, що структура композиційного матеріалу складається з матриці на 

основі титану та керамічних включень. Форма включень змінюється від глобулярної до 

голкоподібної. Останні утворюють мікроструктуру типу «корзинного плетіння» (Рис. 1). 

Після обробки в матеріалі залишається пористість (~ 10%). 

            

Рис.1. Мікроструктура композиційного матеріалу отриманого СВС синтезом системи 

B4C-Ti  

 

При дослідженні мікроструктури отриманого покриття (Рис. 2) показано, що матеріал 

покриття є композитом з титановою матрицею і керамічними включеннями.  

             

Рис. 2. Мікроструктура покриття отриманого методом СВС на сплаві ВТ 6 з суміші 

порошків B4C – Ti  
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Пористість покриття не перевищує 5%. В порівнянні з матеріалом кермету (Рис 1), 

матеріал покриття має більший вміст металевої матриці, при однаковому складі вихідної 

шихти, що може бути пов’язано з підживленням композиту металом основи в процесі 

отримання покриття. Границя розділу покриття-основа суцільна і безпориста, відбувається 

взаємодія основи з матеріалом покриття, тобто відбувається утворення когезійних зв’язків. 

Така поведінка в процесі формування покриття повинна підвищити міцність зчеплення 

покриття з основою. Форма керамічних включень, як і для кермету, змінюється від 

глобулярних до голкоподібних, але зменшується їх кількість і збільшується відстань між 

ними. 

Дослідження фазового складу показало, що, як композиційний матеріал так і матеріал 

покриття складається з чотирьох фаз Ti, TiB2, TiB, TiС. Кількісне співвідношення фаз в 

композиційному покритті склало: Ti - 43%,  TiB2 – 12%, TiB – 36%, TiC – 9%. 

При визначенні мікротвердості композиту та зміни твердості по товщині покриття 

показано, що твердість композиту складає 14 ГПа, а твердість покриття монотонно 

зменшується по мірі віддалення від його поверхні (13 – 2 ГПа). Така поведінка 

мікротвердості пояснюється зміною вмісту фазових складових композиційного матеріалу по 

товщині покриття, оскільки відбувається підживлення, сформованого в режимі СВС, 

керамічного композиту металом основи і відповідно кількість металевої складової в 

приконтактній зоні більше ніж на поверхні покриття. 
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Сучасні тенденції розвитку поліграфічної галузі вимагають якіснішої поліграфічної 

продукції, на яку безпосередньо впливає стабільність роботи друкарського устаткування. 

Основними вузлами, що виходять з ладу та потребують постійної систематичної перевірки є 

вузли тертя офсетних, друкарських, формних циліндрів. 

Важливим є завдання по вдосконаленню роботи вузлів тертя, підвищення їх 

працездатності, довговічності, надійності,  безвідмовності. При цьому на основі аналізу 

друкарського обладнання таких підприємств, як ―Пресса України‖, ДП Поліграфічний 

комбінат «Україна» визначено умови роботи вузлів тертя друкарських, офсетних та формних 

циліндрів офсетних друкарських машин типу KBA Rapida 75-4. Встановлено, що вузли тертя 

виготовлені методом лиття та працюють із змащуванням в умовах одночасної дії високих 

швидкостей (10 000-16 000 об./хв.), високих навантажень  (3-8 МПа), що призводить до 

підвищення температур у зоні контакту та розігрівання контактних поверхонь (до 450 С°). 

Все це  обладнання  потребує щотижневої перевірки, що призводить до економічних втрат. 

До того ж термін роботи таких вузлів тертя становить близько одного року.  

Литі матеріали (литі сталі, бронзи, бабіти), що функціонують у зазначених важких 

умовах роботи не здатні поєднувати у своєму складі різні за природою та цільовим 

додаванням домішки, які утворювали б міцну матрицю та містили б антизадирні присадки. У 

той час, як композиційні підшипникові матеріали на основі шліфувальних відходів 

інструментальних сталей 7ХГ2ВМФ, 11РЗАМЗФ2, 5Х3В3МФС можуть поєднати ці 

властивості та значно підвищити зносостійкість зазначених вузлів тертя. Крім того для всіх 

вказаних сталей характерна висока концентрація вуглецю, а оскільки всі присутні легуючі 

елементи є сильними карбідоутворюючими елементами (крім кобальту), у структурі сталей 

знаходиться велика кількість карбідів різного складу та природи, що сприяє підвищенню 

міцносних властивостей, окалиностійкості та розширюють область нормального зносу при 

процесі тертя, що встановився. 

Аналіз науково-технічної літератури робіт Крагерського І.В., Костецького Б.І. та ін. 

показує, що темп зношування поверхонь тертя визначається, властивостями вторинних 

структур і залежить від характеру утворених оксидних плівок. Причому значення має весь 

комплекс фізичних, фізико-механічних, структурних, теплофізичних, триботехнічних, 

технологічних властивостей матеріалів, які тільки у сукупності, при одночасному 

оптимальному поєднанні зможуть зробити роботу підшипника, вузла тертя тривалою та 

безперебійною. 

Отже метою цієї роботи є встановлення закономірностей впливу технологічних 

режимів виготовлення композиційних підшипникових  матеріалів  на основі шліфувальних 

відходів інструментальних сталей 7ХГ2ВМФ, 11РЗАМЗФ2, 5Х3В3МФС з домішками 

твердого мастила (4,0 ˗ 8,0) мас.% CaF2 на їх триботехнічні, фізичні, фізико-механічні 

властивості. 

При вивченні комплексу властивостей композиційних високозносостійких 

підшипникових матеріалів використовували такі методи дослідження: металографічний 

аналіз, рентгеноструктурний аналіз, електронномікроскопічний аналіз, фізико-механічні та 

триботехнічні випробування. 

Для вивчення зернистої структури, поруватості, розподілення легуючих елементів і 

домішок, наявності тих чи інших фаз у твердому розчині, застосовували методи оптичної 

металографії з використанням фотомікроскопу віддзеркаленого світла ―Neophot-32‖ 

mailto:elenakhlus@ukr.net
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(виробництво Німеччини), що дає змогу досліджувати травлені та нетравлені мікрошліфи з 

матеріалів за збільшення до 1000 та фотографувати їх. 

При відпрацюванні технологічних режимів виготовлення підшипникових матеріалів 

здійснювали визначення щільності матеріалів згідно зі стандартними методиками ГОСТ 

18898-73. Це дозволило визначати показники пористості досліджуваних композитів. 

Одержані дані дають змогу контролювати поведінку того чи іншого матеріалу у процесі його 

виготовлення та оцінювати технологічність прийнятих складів матеріалів і режимів їх 

виготовлення. 

При визначенні фізико-механічних характеристик одержаних підшипникових 

матеріалів було виготовлено стандартні зразки для проведення випробувань на міцність при 

вигинанні, твердість та ударну в'язкість згідно з ГОСТ 18228-85; ГОСТ 25698-83; ГОСТ 

26528-85 відповідно. 

Для дослідження процесів структуроутворення нових матеріалів на субмікронному 

рівні застосовували методи електронної мікроскопії з використанням для цієї мети 

електронних мікроскопів просвічуючого типу (емісійний) і електронний мікроскоп 

комбінованого типу (для просвічування та сканування) JEM-1250/1000 (Японія), ЕМ-200 (м. 

Суми). 

За допомогою електронного мікроскопа здійснювали вивчення тонкої структури 

матеріалів та утворених плівок вторинних структур (плівок тертя матеріалів).Випробування 

на тертя і знос проводилися на високотемпературній машині тертя ВМТ-1 у парі з 

контртілом із сталі Р18 (HRCе = 50-52) при навантаженнях 3-8,5 МПа, швидкості ковзання 1 

м/с і температурі зовнішнього нагрівання 550
0
С (це пов’язано з тим, що нові деталі здатні 

працювати при підвищених температурах) .У процесі виготовлення матеріалів із 

використанням порошків-відходів сталей 7ХГ2ВМФ, 11РЗАМЗФ2, 5Х3В3МФС з домішками 

CaF2 формується макрогетерогенна дрібнозерниста структура, що представляє собою міцну, 

достатньо пластичну металеву матрицю, що складається з - твердого розчину із залягаючми 

у ній інтерметалідами і твердими зернами карбідів легуючих елементів, а також рівномірно 

розподілені в ній включення протизадирної домішки CaF2.  

Отже за результатами проведених досліджень при відпрацюванні технологічних 

режимів виготовлення підшипникових матеріалів визначено такі властивості нових 

високолегованих зносостійких композитів на основі інструментальних сталей (табл. 1.) 

Таблиця 1 

Фізико-механічні та антифрикційні властивості композитів на основі 

інструментальних сталей 

Властивості композита 

На основі сталей 

7ХГ2ВМФ+  

6% CaF2 

11РЗАМЗФ2+ 

6% CaF2 

5Х3В3МФС+ 

6% CaF2 

Межа міцності на розтяг, МПа 630 650 550 

Твердість НВ, МПа 930 950 800 

Ударна в’язкість, кДж/м
2
 805 790 700 

Коефіцієнт тертя при 5 МПа 0,21
 

0,20
 

0,25 

Інтенсивність зношування при 5 МПа, км/км 68* 65* 88* 

Гранична температура, °С 750 700 600 

Граничне навантаження, Мпа 8,3** 8,1** 8,8** 

Початкова магнітна проникність µ0, Гс/Е 7900 7500 8000 

Максимальна магнітна проникність µмакс, с/Е 40 000 42 000 45 000 

Коерцитивна сила, А/м 0,0065 0,0060 0,0067 

Питомий електричний опір, Ом·мм
2
/м 0,80 0,90 0,85 

Примітка: * – випробування при 100 °С; ** – випробування при 250 °С; змащування 

індустріальним мастилом «І – 20» в парі з контртілом зі сталі 45 (45-48 HRC). 

Аналізуючи дані, подані в табл. 1, можна зробити висновки, що нові матеріали в 

порівнянні з застосовуваними у даний час в аналогічних умовах традиційним матеріалом – 
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залізо-графіту, легованого 15% Мо мають більш високі як міцностні, так і антифрикційні 

властивості, а також спроможні працювати при більш високих температурах і витримувати 

набагато більші гранично-припустимі навантаження, що пов’язано з високим ступенем 

легованості нових матеріалів та формуванням макрогетерогенної дрібнозернистої структури, 

що представляє собою міцну, достатньо пластичну металеву матрицю, що складається з -

твердого розчину із залягаючми у ній інтерметалідами і твердими зернами карбідів легуючих 

елементів, а також рівномірно розподіленими в ній включеннями протизадирної домішки 

CaF2. Як свідчать дані табл. 1, утворена структура матеріалів на основі відходів зазначених 

сталей, забезпечує високий рівень триботехнічних властивостей, що зберігаються у 

широкому діапазоні навантажень на пару тертя при високих швидкостях обертання ≈ 10000 

об./хв. (або при температурі зовнішнього нагріву до 600-750°С) в умовах агресивного 

середовища – повітря. 

У процесі роботи досліджуваних матеріалів на контактних поверхнях утворились 

щільні та рівномірні плівки тертя, які стабілізували процес тертя і забезпечили високий 

рівень триботехнічних властивостей матеріалів. Вигляд поверхонь тертя матеріалу і 

контртіла наведено на рис. 1-2. Як видно з рисунків поверхні тертя відрізняються 

однорідністю і гладкістю. На рис.1 наведено зображення поверхні тертя високошвидкісного 

підшипника ковзання, синтезованого на основі шліфувальних відходів виробництва деталей 

з високолегованих інструментальних сталей типу 7ХГ2ВМФ + (4÷8) % CaF2. 

  
а б 

Рис. 1. Поверхня підшипника ковзання (а) з високолегованої інструментальної сталі 

7ХГ2ВМФ + (4 ÷ 8) % CaF2 для жорстких умов експлуатації: а – поверхня деталі; б – 

поверхня вала (контртіла) з сталі Р18 

На рис. 2 показана поверхня підшипника ковзання для екстремальних умов 

експлуатації з композиту, синтезованого на основі швидкорізальної інструментальної сталі 

11РЗАМЗФ2 з добавками твердого мастила у вигляді фторіду кальцію CaF2 у кількості до 9-

12 %. 

 
Рис. 2. Поверхня підшипника ковзання зі зносостійкого композиту 11РЗАМЗФ2 +                    

(9 ÷ 12) % CaF2, × 200 

Зазначена структура з погляду загальної закономірності для антифрикційних 

матеріалів є найбільш сприятливою для оптимального сполучення фізико-механічних і 

триботехнічних властивостей, значення яких подано нижче. 

Отже, наведені вище дані аналізу матеріалів підшипникового призначення на основі 

високолегованих порошків-відходів сталей 7ХГ2ВМФ, 11РЗАМЗФ2, 5Х3В3МФС з 

домішками CaF2  показують, що застосування розроблених технологій виготовлення 

матеріалів забезпечує формування складної гетерофазної структури, яка надає новим 

підшипниковим матеріалам високого рівня функціональних властивостей. 
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ВСТУП 

  У області машинобудування і матеріалообробки обробка конструкційних матеріалів 

є складним і взаємопов'язаним з багатьма чинниками процесом, що включає тертя, 

руйнування поверхневих шарів в контакті тертя та пластичне деформування. У зоні контакту 

діють великі стискаючі напруження, які перешкоджають розриву матеріалу, незважаючи на 

те, що відносна деформація перевищує значення, при яких відбувається руйнування зразка 

при розтягуванні [1]. 

Різання є основною операцією від ефективності якої багато в чому залежить 

відповідність деталей високим стандартам якості та високій конкуренції на ринку. Від 

технологічних операцій різання (точіння, свердління фрезерування, та ін.) залежить якість 

отриманої поверхні, необхідність подальшої обробки деталі, витрати мастильно-

охолоджуючих рідин, ресурсу інструменту, собівартість виготовленої продукції та її 

конкурентоспроможність [2]. 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На сьогодні в авіаційній, ракетній і космічній техніці в основному прогрес пов'язаний 

з розробкою і широким використанням полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) [3]. 

Наприклад, застосування в авіабудуванні сучасних полімерних композиційних матеріалів 

(ПКМ) забезпечує не лише істотне зниження маси конструкції планера, але і підвищення 

ресурсу конструкції, зниження витрат на виробництво і експлуатацію літаків [4,5].  

ПКМ називають матеріали, до складу яких входять нерозчинні або малорозчинні один 

в одному компоненти, які відрізняються за властивостями [6]. Залежно від типу матриці КМ 

можна розділити на чотири групи: полімерні (ПКМ), металеві (МКМ), керамічні (ККМ) і 

вуглець-вуглецеві (ВВКМ). Найміцнішими і найпоширенішими є композиційні матеріали, 

армовані безперервними скляними, вуглецевими, металевими волокнами [7,8].  

Обробка точних отворів здійснюється під кріплення болтів, болтів-заклепок і т.д. в 

умовах агрегатно-збірного виробництва авіаційних конструкцій, таких як, агрегатів планера 

літака, гелікоптера, які включають елементи із ПКМ. Такі ПКМ можуть складатись з пакетів 

ПКМ+Al, ПКМ+Ti. Тому їх обробка має свої особливості [9]. Процес обробки 

композиційних матеріалів (КМ) значно відрізняється від методів обробки металів. Відомо, 

що обробка композиту одного типу відрізняється від обробки композиту іншого типу. В 

результаті при  обробці цих матеріалів виникають значні труднощі [10]. 

Також, при обробці ПКМ, грає дуже важливу роль у забезпеченні високих 

експлуатаційних показників якість отриманої поверхні виробів, які використовуються в 

авіаційній та ракетно-космічній техніці [11]. 

Так як ПКМ мають неоднорідні та анізатропні властивості при їх свердлінні можуть 

відбуватися пошкодження навколо отворів, що призводить до зниження якості і точності 

отворів у ПКМ. До дефектів обробки відносять розшарування між шарами, утворення сколів, 

витягування волокон, ниток армування, розтріскування матриці, незрізання волокон через 

затуплення свердла, зміна форми виробу, термічна деструкція матриці [12]. Наявність цих 

дефектів впливає не тільки на несучу здатність, але і на надійність виробу в цілому. Одним з 

найбільш важливим і найвпливовішим фактором у появі дефектів є зношування 
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інструменту (свердел) за рахунок абразивної дії твердих складових ПКМ [13]. Тому 

підвищення зносостійкості свердел є актуальним. 

Для того, щоб покращити процес свердлення та одержати потрібну якість отворів 

можуть бути запропоновані такі заходи як нанесення покриттів на РІ [15]. 

Вибір оптимального способу зміцнення поверхонь може бути здійснений після 

експресних досліджень абразивної зносостійкості поверхонь тертя зміцнених різними 

методами. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Метою роботи є підвищення зносостійкості різального інструменту зі сталі Р6М5 при 

свердлінні ПКМ. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

В авіавиробництві використовують такі види ПКМ:  

- З скляним наповнювачем – Т-10-80, Т-10-14, Т-60/2(ВМП)-14, Т-15(П)-76. 

- З вуглецевим наповнювачем – Элур-ПА, Элур-0,08ПА 

В якості досліджуваного ПКМ використовували Т10-80. 

Дослідження процесів різання при свердлінні полімерних композиційних матеріалів 

свердлом із швидкорізальної сталі Р6М5 проводили на свердлильному верстаті моделі 

«Електросила РСВ16» потужністю 550 Вт при частоті обертання шпинделя 469 об/хв.  

Випробування на абразивний знос проводили на установці за схемою Брінеля-Хаворта 

по методиці [16]. 

 
 

Рис. 1. Абразивний знос різального інструменту з покриттям TiN 

Також проведені дослідження на стійкість до абразивного зношування даного 

покриття. Результати показані на рис.2. 

 
Рис.2. Стійкість до абразивного зношування покриття TiN  

 

Покриття з нітриду титану (TiN) наносили на свердло зі сталі Р6М5 іонно-плазмовим 

напиленням. 
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Основним видом зносу  є абразивний. Такий вид зношування реалізується в процесі 

механічної обробки даного ПКМ, а також при попаданні в рухливе сполучення твердих 

часток забруднення або продуктів руйнування (рис. 1). Абразивний знос різального 

інструменту викликається дряпанням і зрізає твердими включеннями матеріалу деталі 

субмікроскопічних і мікроскопічних об'ємів поверхневих шарів інструменту. Інтенсивність 

абразивного зносу залежить від твердості твердих включень матеріалу, міцності і твердості 

поверхневих шарів інструменту при температурі різання.  

 
ВИСНОВКИ 

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що при механічній 

обробці ПКМ Т10-80 на робочих поверхнях РІ переважно виникає абразивний вид 

зношування. 

Встановлено, що стійкість РІ до абразивного зношування можна покращити в 2 рази 

завдяки нанесенню на різальний інструмент покриття TiN іонно-плазмовим напиленням. 
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High entropy alloys (HEAs) are a new generation alloys and are quite different from 

traditional ones, which are based on one or two elements. HEAs defined as alloys that generally 

have at least 5 major metallic elements and each of which has an atomic percentage between 5 % 

and 35% have attracted increasing attentions. According to the regular solution model, the alloys 

have very high entropy of mixing, which makes HEAs usually form BCC and/or FCC solid 

solutions rather than intermetallic compounds or other complex ordered phases [1, 2]. A number of 

these high entropy alloys have been developed for both functional applications, and have 

demonstrated favorable combinations of strength, ductility, oxidation resistance, and thermal 

stability [3-5]. So far, various techniques have been adopted to synthesize HEAs, such as vacuum 

arc melting, rapid solidification, coating, and mechanical alloying (MA) [6]. MA is a widely used 

solid state processing route for synthesis of advanced materials, which can easily lead to the 

formation of nanocrystalline and will definitely increase the properties and application scope of 

high entropy alloys [1, 7, 8]. In this paper, AlCuNiFeCr high-entropy solid solution alloy was 

synthesized by mechanical alloying, and the structural evolution during milling and subsequent 

annealing processes were investigated. The as-milled powder was consolidated by pressure 

sintering and the structure and microhardness were investigated too.  

Elemental powders of Al, Cu, Ni, Fe, Cr, all with a purity level higher than 99,5% and 

particle size of ≤ 45μm, in equiatomic ratio were used as the starting materials for mechanical 

alloying (MA). Milling of elemental powders was carried out up to 5 h in high energy planetary ball 

mill at 580 rpm with ball to powder weight ratio of 10:1. Hardened steel vial and balls were used as 

a grinding media (balls of 10 mm in diameter) and petrol was used as a process controlling agent. 

The powder samples were extracted at intervals of 0,5; 1; 2; 5  h during milling. The 5 h ball milled 

alloy powder was then heat treated 1 h at different temperatures under flowing high purity argon 

atmosphere. Then, ball milled alloy powder was consolidated by pressure sintering at 800 °C for 

30 min at a pressure of 5 GPa. X-ray diffraction (XRD) was performed with Rigaku Ultima IV X-

ray diffractometer with Cu Kα radiation to analyze structure and phase evolution during milling, 

subsequent annealing at temperatures ranging from 500 to 1000 °C and after sintering. The 

chemical compositions of the milled powders were calculated from the results of energy-dispersive 

X-ray spectrometer (EDX) equipped with SEM. The thermal analysis was carried out in a 

STA449F1 differential scanning calorimeter (DSC) at a heating rate of 20 K/min under flowing 

purified argon atmosphere. Vickers hardness measurement of the consolidated samples was 

performed with a Micro Hardness Tester HV-1000 under a loading of 1,5N and a duration time of 

15s. The reported hardness value is an average of at least twenty measurements.  

Fig. 1shows the XRD patterns of the equiatomic AlCuNiFeCr high-entropy alloy powders 

prepared under different milling durations. The primitive blending powder includes diffraction 

patterns of all alloy elements. Drastic decrement of diffraction intensity is observed after 0.5 h of 

milling. Many diffraction peaks can hardly be seen after be ball milled for 1 h. The disappearance 

of diffraction peaks can be seen as the beginning of the solid solution formation. Only the most 

intense diffraction peak can be clearly seen in the 2 h ball milled powder, which indicates the 

complete formation of BCC solid solution structure (β-phase). As the milling time reaches up to 5 

h, the diffraction peaks exhibit no change except for a broadening. The intensity decrement and 

peak broadening in the diffraction can be attributed to the formation of nanocrystalline and high 
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lattice strain induced by mechanical deformation during the MA processing [9]. Alloying occurs 

when the grain sizes of the elemental components decrease down to nanometer range and then a 

substantial amount of enthalpy can be stored in nanocrystalline alloys due to the large grain 

boundary area. The crystalline size is greatly refined as the milling duration increases. The crystal 

size of the alloy powders under different milling times have been calculated from the X-ray peak 

broadening using Scherrer’s formula after eliminating the instrumental contribution. The 5 h MA 

powder exhibits a crystal size of 18 nm.  
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Fig. 1. XRD patterns of mechanically alloyed AlCuNiFeCr powders with different milling 

times 

 

The MA powders with milling duration higher than 2 h show simple solid solution structure, 

which can be attributed to the formation of supersaturated solid solution. The solid solubility 

extension is introduced by: the effect of high mixing entropy [1, 7, 8] and the non-equilibrium state 

of the MA process. As the component number increases, the random diffusion between different 

elements will be enhanced and thus the solid solubility is extended. In addition, the high-entropy of 

mixing can lower the tendency to order and segregate, and so makes the solid solution more easily 

formed and more stable than intermetallics and other ordered phases [6]. 

The EDX microanalysis results (not listed in this paper) exhibit the chemical homogeneity 

and the equiatomic composition of alloy particles after 5 h of ball milling. 

Fig. 2 shows the DTA curve of the 5 h mechanically alloyed AlCuNiFeCr powder.  
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Fig. 2. DTA curve of the 5 h mechanically alloyed AlCuNiFeCr HEA powder 

 

The 5 h, MA powder exhibits exothermic/endothermic trends in the temperature range of 30-

1430 ºC. The endothermic peak at 72 ºC is associated with energy absorption which can be related 

to the evaporation of process controlling agent (PCA) and gas. The long exothermic line in the 

temperature range of 120 to 550 ºC is associated with the release of internal stresses, such as 

structural deformation, lattice strain, etc. This exothermic line in the DTA curve demonstrates the 

recovery and recrystallization processes under isothermal annealing. Fig. 3 shows that after 

annealing at 500 ºC, the XRD pattern exhibits small FCC peaks along with original BCC peaks. The 

DSC results shown in Fig. 2 clearly reveal that there is no predominant endothermic or exothermic 
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peak up to 550°C, which indicates that there is no phase change in the nanocrystalline equiatomic 

AlCuNiFeCr HEA up to 550 °C. This suggests that the small fraction of FCC phase observed in the 

annealed samples possibly existed in the as-milled condition itself. However, the small volume 

fraction of FCC phase is not visible in the as-milled condition due to the peak broadening caused by 

nanocrystalline nature of the FCC phase. Moreover, peak broadening caused by nanocrystalline 

nature of the BCC and FCC phases is the reason for the overlapping of the peaks in the as-milled 

condition due to severe plastic deformation under MA process. The exothermic peak at 

approximately 580 ºC is related to the energy release during the phase transformation process. Fig. 

3 shows that after annealing at 600 ºC, the XRD pattern exhibits small FCC1(α1) peaks along with 

original BCC and FCC peaks. This reveals the precipitation of the FCC1 phase, which corresponds 

to the sharp exothermic peak at 580 ◦C in the DTA curve. After annealing at 700 and 800 ºC, Fig. 3 

shows that the powders exhibit BCC, FCC and FCC1 mixed phases. However, the minor increasing 

XRD peak intensities of the FCC and BCC phases indicate the grain growth of both phases, which 

correspond to the exothermic line in the temperature range of 650 to 800 ºC in the DTA curve.  
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Fig. 3. XRD patterns of MA AlCuNiFeCr HEA powders after thermal annealing at different 

temperatures 

 

Fig. 3 indicates that after annealing at 900 and 1000 ºC, the powders exhibit both BCC and 

FCC mixed phases. However, the increasing XRD peak intensities of the BCC and FCC phases 

indicate the grain growth of both phases. After heating to 800ºC, a long endothermic curve appears 

and it can be attributed to the gradual collapse of crystalline structure under high temperature. The 

endothermic peak at 1310 ºC in the DTA curve is designated as the alloys’ melting point.  

The XRD patterns of nanocrystalline equiatomic AlCuNiFeCr HEA are shown in Fig. 4, 

which evidences the phases formed in as milled and consolidated conditions, i.e. after 5 h of milling 

and pressure sintering at 800 °C with 5 GPa pressure for 30 min. The XRD pattern shows the single 

BCC phase in the 5 h milled sample. The consolidated samples show the BCC phase and a small 

volume fraction of FCC phase. Obvious peak broadening, shown in Fig. 4, confirm the 

nanocrystalline nature of AlCuNiFeCr HEA with BCC and FCC structure. 

The Vickers’s hardness HV of as-consolidated nanostructured equiatomic AlCuNiFeCr HEA 

has been found to be 9.5 ± 0.2 GPa. The high hardness could be attributed to the nanocrystalline 

nature of the alloy, the solid solution strengthening equiatomic nature of the phases and the 

presence of two-phase structure [9] with a larger volume fraction of nanocrystalline BCC phase and 

minor FCC phase. In general, nanocrystalline structure is expected to enhance the hardness and 

wear resistance of the material. 
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Fig. 4. XRD patterns of equiatomic AlCuNiFeCr HEA after MA and sintering at 800 °C 

with 5 GPa pressure for 0.5 h  

 

The entropy of fusion of all the elements in the present system is less than that of the 

configurational entropy of the five-component system (ΔSmix = 13.38 J·mol
-1

·K
-1

), which means the 

randomness due to the number of elements present in the system is higher than the randomness in 

the melting. This high configurational entropy (high randomness in the system) and also the large 

quantity of defects induced during MA may lead to the formation of simple crystal structure in this 

HEA. The formation of amorphous phase at the equiatomic composition in the present system is not 

observed, possibly due to the smaller differences in the atomic sizes (δ = 4.9 %). 

It was justified experimentally that MA of Al-Cu-Ni-Fe-Cr powder mixture during 5 hours 

resulted in a two-phase nanocrystalline HEA with a structure of ВCC and minor FCC solid 

solutions. During thermal annealing recovery and recrystallization of the BCC and FCC solid 

solutions take place at temperatures ranging from 120 to 550°C, and precipitation of second FCC1 

phase and grain growth of equilibrium phases occur at higher temperatures. The BCC and FCC 

solid solution structure can be maintained even after the alloy was annealed at 1000°C. The alloy 

powder was successfully consolidated by pressure sintering at 800 °C with 5 GPa for 30 min. The 

sintered samples exhibit 9.5±0.2 GPa in Vickers hardness. 
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Nanoquasicrystalline Al-Fe-Cr based alloys, which belong to the group of metal matrix 

nanocomposite, show excellent balance between high strength and sufficient ductility [1, 2]. 

Compared to other commercial Al alloys, Al-Fe-Cr based alloys show better structural stability, 

making them promising to be employed at elevated temperatures and, therefore, attractive for 

industrial application in automotive and aircraft industries [1, 2]. These alloys are composed of 

icosahedral quasicrystalline particles (i-phase) with sizes about 100 nm embedded in -Al matrix 

[3]. However, quasicrystalline particles of i-phase presented in Al-Fe-Cr based alloys are of 

metastable nature, retaining in surrounding of -Al solid solution at heating up to ultimate 

temperatures. On this evidence detailed knowledge concerning the range of temperatures where 

i-phase particles survive in Al-Fe-Cr alloys of particular elementary composition is of great 

importance. In the present study, therefore, the kinetic parameters for structural evolution and phase 

transformation in water atomized Al-Fe-Cr based alloy have been examined by means of precise 

method of DSC technique and confirmed by the results of XRD analysis. 

Quasicrystalline powders of Al-based alloy with nominal composition of Al94Fe3Cr3 was 

employed in experimentation and fabricated by water-atomisation technique using inhibited high-

pressure water with Ph 3.5 [4]. Fraction volume of quasicrystalline particles contained by Al94Fe3Cr3 

powders did not exceed 30% [5]. DSC measurements were performed using commercial apparatus 

STA449F1 (Netzsch, Germany). XRD analysis was performed using Cu K  radiation. The i-phase 

was indexed using Cahn’s indexation scheme [6].  

Fig. 1 shows typical DSC run at constant heating rate of 10 K min
-1

.  

 
Fig, 1. DSC runs and TGA measurements detected under heating of Al94Fe3Cr3 powder with 

different mesh fractions: 1 – particles of 40 m and less; 2 – particle size ranged from 40 to 63 m;            

3 – particle size ranged from 63 to 100 m. 

One endothermic and two exothermic reactions are clearly recognised in DSC runs of 

powdered Al94Fe3Cr3 alloy detected by DSC measurements. An attention should be paid to the fact 

that endothermic peak is accompanied by powder mass loss, suggesting dehydration of aluminium 

hydroxide usually presented on aluminium surface in a form of ultrathin layer. It should be noted 

that endothermic peak becomes strongly pronounced as powder particles size increases. This is 

because fraction of pores in the interior of powder particles increases, resulting in bigger length of 
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oxidized surface. Actually, the results of XRD analysis confirm the presence of hydroxide on the 

surface of powder particles and pores in their interior, as can be seen in fig. 2. 

 
Fig. 2. Sections of XRD patterns of (a) as-received Al94Fe3Cr3 powder and (b) powder of  

pure Al. 

 

XRD patterns for Al94Fe3Cr3 powder shows pronounced halo at the range of small angles 

that is generally intrinsic to gibbsite Al2O3×3H2O and, thus, strongly suggest the presence of X-ray 

amorphous hydroxide Al2O3 nH2O of variable composition. It should be noted that similar 

pronounced halo of increased intensity is observed in the XRD patterns for pure Al powder that has 

smaller corrosion resistance compared to that of Al94Fe3Cr3 alloy. As evidenced from fig. 2, the mass 

loss history of Al2O3 nH2O hydroxide starts under temperature higher than 453 K, ensuring its 

transformation into intermediate phases. Among those is boehmite, -AlO(OH), which is formed at 

temperature about 500 K, although it is also gradually decomposed during further heating up to the 

higher temperatures. These results are in good agreements with the data reported previously 

[12-14].  

There are weak and broad exothermic peaks clearly recognised in DSC curves with a 

maximum at 653–673 K (B) and a main exothermic peak around 813K (C) commonly associated 

with i-phase decomposition [7-10]. The nature of the first exothermic peak B is rather different 

from that of main exothermic peak C. As opposed to the letter first exothermic peak B is thought to 

arise from dislocation reorganisation and recrystallization processes within the Al matrix. This is of 

common knowledge that the latter processes arise from dislocation activity and occurred in many 

other metals and alloys result in exothermic heat release [11-13]. Actually, the value of the first 

exothermic peak B is gradually reduced down to complete elimination as the temperature of 

preliminary heat treatment of the powder increases up to 673 K, as can be seen in fig.1. The 

argumentation above is confirmed by the results of XRD analysis. Fig. 3 shows sections of XRD 

patterns for Al94Fe3Cr3 powder prior and after heat treatment at different temperatures. XRD pattern 

of the Al94Fe3Cr3 powder heat treated at 653 K remain similar to that of the as-received powder. 

Reflections of the -Al and quasicrystalline i-phase together with weak diffraction peaks 

corresponded to the metastable Al6Fe phase are identified in the XRD pattern of the Al94Fe3Cr3 

powder heat treated at 783 K, suggesting the partial decomposition of i-phase. Gradual dissolution 

of metastable quasicrystalline particles and simultaneous formation of more stable crystalline 

particles is still in progress with further increasing the temperature of heat treatment, as was shown 

by direct observation of TEM images [14]. Coexistence of the quasicrystalline i-phase and 

metastable Al6Fe phase with the stable crystalline -Al13Cr2 phase becomes true for the Al94Fe3Cr3 

alloy powder heat treated at 803 K, which is in agreement with the data published by other authors 

[9]. Diffraction peaks of the -Al together with reflections of the stable crystalline -phases 

compositionally corresponded to the -Al13Cr2 and -Al13Fe4 are identified in the XRD pattern of 

the quasicrystalline powder after heat treatment at 873 K. 
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Fig. 3. Sections of XRD patterns for Al94Fe3Cr3 powder (a) prior and (b-e) after heat 

treatment at different temperatures during 30 min. 

 

Attention should be drawn to the fact that main exothermic heat release C increases with 

increasing the temperature of preliminary heat treatment up to 673 K for 10 min, as can be seen in 

Fig.1. Again, the main exothermic heat release B increases essentially with increasing the annealing 

time up to 4 hours during heat treatment at 673 K. These phenomena are thought to be caused by 

increasing the fraction volume of quasicrystalline particles. As evidenced from [9, 10] coarsening 

by 150% of the icosahedral quasicrystalline particles accompanied by extraction of solute Fe and Cr 

from the Al matrix of melt-spun Al93Fe4.2Cr2.8 alloy was found to be true after heat treatment at 723 

K for 30 min, indicating the increased fraction volume of quasicrystalline particles. This is because 

of Al matrix for as-spun Al93Fe4.2Cr2.8 alloy was oversaturated by solute Fe and Cr compared to that 

corresponded to the stable equilibrium concentration at liquidus temperature [9].  

 In the present study, the results of XRD analysis proof of the evidence above. As can be 

seen in Table, lattice parameter a for the -Al solid solution presented in Al94Fe3Cr3 alloy powder is 

gradually reduced with increasing the annealing temperature up to 783 K, indicating the enrichment 

of the Al matrix by solute Fe and Cr whose atomic radii are smaller by roughly about 12 % than Al 

atomic radius. Kinetic of i-phase decomposition is presumably to be faster compared to that for 

nucleation and growth of Al6Fe phase. The increase of lattice parameter a resulted from extraction 

of solute Fe and Cr from the Al matrix occurs only after heat treatment at 803 K when amount of 

metastable Al6Fe phase increases in comparison with that indicative of Al94Fe3Cr3 alloy powder 

heat treated at 783 K. This fact is evidenced from increased integral intensity of reflections 

corresponded to Al6Fe phase that was detected after heat treatment at 803 K, as can be seen in Fig. 

3. It is noticeable that increasing the temperature of heat treatment up to 803 K causes the 

reflections corresponded to Al6Fe phase to shift towards smaller 2θ, suggesting its alloying by Cr 

whose atomic radius is greater than that of Fe. However, lattice parameter a, for the α-Al somewhat 

decrease after heat treatment at 873 K when metastable Al6Fe phase transforms into conventional 

crystalline θ-phases such as θ-Al13Cr2 and θ-Al13Fe4. 

Table  

Lattice parameter a of the -Al solid solution presented in Al94Fe3Cr3 alloy powder after heat 

treatment for 30 min at different temperatures 

 

Temperature, K As-received 653 783 803 873 

a, nm 0.40391 0.40369 0.40356 0,40456 0.40434 

 

Another aspect concerns the fact that the start of main exothermic reaction tends to shift 

toward lower temperatures with increasing the annealing parameters (temperature and time). 

Although the reason for this effect is not clear at the present, it could be thought that promoting 

action of dislocation activity under preliminary heat treatment favours the achievement of a stable 

equilibrium concentration of solute elements in the -Al and growth of the metastable 
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quasicrystalline particles, accelerating their further dissolution and simultaneous formation of more 

stable crystalline particles. 

By using water atomised powder of Al94Fe3Cr3 alloy efficient application of newly 

developed precise method of DSC analysis for examination of phase transformation and 

microstructural stability of nanoquasicrystalline Al-Fe-Cr alloys composed of metastable 

quasicrystalline particles embedded in an Al matrix was justified. Two exothermic reactions during 

continuous heating of powdered Al94Fe3Cr3 alloy up to 873 K were detected by DSC measurements. 

Weak and broad exothermic peak with a maximum at 653–673 K can be explained by dislocation 

reorganisation and recrystallization process within the Al matrix whereas the main exothermic peak 

around 813 K was believed to arise from decomposition of icosahedral quasicrystalline particles 

and simultaneous formation of the metastable Al6Fe phase and more stable crystalline particles 

compositionally corresponded to the -Al13Cr2 and -Al13Fe4 phases. Promoting action of 

dislocation activity on diffusive mobility of Fe and Cr in the Al-matrix under preliminary heat 

treatment is thought to favour the arrangement of solute elements, accelerating dissolution of 

quasicrystalline particles and simultaneous formation of more stable Al6Fe phase. 
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Введение. На сегодняшний день существует потребность в материалах, которые 

могут использоваться при высоких температурах, при этом повышая эффективность 

использования энергии. Среди материалов, используемых в качестве высокотемпературных, 

особое внимание уделяется новым конструкционным материалам с рабочими температурами 

свыше 1100 °С. Для этого следует рассматривать системы, такие как керамика и передовые 

интерметаллиды, которые могли бы обеспечить требования по прочности и стойкости к 

окислению при повышенных температурах. К материалам с такими требованиям можно 

отнести бориды и силициды ниобия.  

Цель работы. Поэтому целью работы является получение, структура и свойства 

сплавов армированной керамики системы Nb-Si-B. 

Из всех механизмов упрочнения (измельчение зерна, армирование волокнами, 

введение пластической связки, создание внутренних напряжений и т.д.) только армирование 

монокристаллическими волокнами обеспечивает увеличение прочности более чем на 

порядок [1]. Поскольку главным условием формирования армированных керамических 

материалов кристаллизацией из расплавов является эвтектический характер диаграммы 

состояния, было изучено структуру и свойства сплава Nb-13Si-7B (ат.%), который является 

эвтектическим [2]. В работе изучена диаграмма состояния, получен сплав эвтектического 

состава системы Nb-Si-B, изучена его микроструктура и свойства. 

Методика исследований. Плавке подвергались прессовки из смеси порошков 

ниобия, кремния и бора. Нагрев прессовки до расплавления осуществлялся электронным 

лучом. 

Поскольку особое внимание уделяется двухфазным сплавам системы Nb-Si-B в 

области Nb-T2 (Nb5SiВ2), которая содержит высокодисперсную евтектику, был изучен сплав 

Nb-13Si-7B (ат.%) методами металлографического, микрорентгеноспектрального анализа и 

методом микроиндентирования. 

Результаты исследований. Показано, что микроструктура эвтектического сплава Nb-

13Si-7B (ат.%) представляет собой пластическую матрицу с Nb, армированную 

эвтектической смесью Nb+T2. Для сплава такого состава кристаллизация происходит не в 

интервале температур, а при температуре образования эвтектики (1850 °C), состоящей из 

мелких кристаллов обоих компонентов. 

Методом микрорентгеноспектрального анализа исследован химический состав 

каждой фазы и установлено, что матрица – твердый раствор ниобия, армированная 

вытянутыми зернами эвтектической смеси Nb+T2. 

Методом микроиндентирования показано, что микротвердость исследуемого сплава 

составляет 12 ГПа, а трещиностойкость – 11,2 МПа*м
1/2

, что в 2-2,5 раза выше трещиностойкости 

сплавов системы Мо-Si-B [2], которые используются в качестве материалов лопаток газовых 

турбин. 

Выводы. Сплавы системы Nb-Si-В в настоящее время рассматриваются в качестве 

конструкционных применений при высоких температурах, так как имеют низкую плотность, 

высокие механические характеристики и повышенную устойчивость к окислению. 
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ВСТУП 

 Проблема одержання і оптимізація методів синтезу високодисперсних порошків 

металів, сполук і дрібнодисперсних матеріалів з них, які знайшли застосування в різних 

областях техніки, давно обговорюється в літературі. В останній час інтерес до цієї проблеми 

суттєво зріс, бо було встановлено, що зменшення розмірів частинок речовини нижче деякої 

граничної величини може привести до суттєвої зміни її властивостей. Відмінність 

властивостей наночастинок від властивостей масивного матеріалу використовується при 

створенні аерозолів, пігментів фарб, одержанні кольорового скла, для виробництва 

авіаційних матеріалів, при розробці присадок до моторних мастил, у виробництві сучасних 

мікроелектронних пристроїв. Дуже важлива область застосування наночастинок металів, 

сплавів і напівпровідників в каталізі хімічних реакцій. 

Протягом останнього часу велика увага приділяється розробці композитних 

електролітів. Композитні електроліти – це гетерогенні системи, яким властива іонна 

провідність. 

Поява цієї нової області електрохімії твердого тіла датується 1973р., коли  С.С. Ліанг 

знайшов ефект помітного (в 100-1000 разів) збільшення літієвої провідності в твердофазній 

системі LiI-Al2O3.  

Більшість робіт, які є в літературі, присвячені вивченню сумішей іонних провідників 

з дрібнодисперсними оксидами, такими як Al2O3, SiO2, CeO2, летючими золами та ін. 

Першою такою сумішшю, як згадувалось вище, була досліджена Ліангом суміш LiI-Al2O3 з 

максимумом провідності при 40 мол.%  Al2O3 [1]. В наступних роботах різних авторів 

відмічено аномальне збільшення електропровідності в системах СuCl-Al2O3, AgI-Al2O3, AgI-

SiO2, AgI- летючі золи, AgCl-Al2O3, AgCl-SiO2, HgI2-Al2O3 [2]. Нещодавно подібний ефект 

був знайдений в системах CaF2-Al2O3  та BaF2-Al2O3 в роботі Фуйіцу, причому максимум 

електропровідності відповідав концентрації дисперсної фази 10-40 мол.%. Вайдехі відмічає 

ще більше збільшення провідності про концентрації добавки ізолятора 2-4 мол.% в системах 

CaF2-Al2O3  та BaF2-Al2O3 [2]. 

В останні роки увагу дослідників ефекту дисперсного наповнення привертає діоксид 

титану. Цей дисперсний наповнювач являє собою діелектрик, але згідно з останніми 

публікаціями по наповненню ним галогенідів арґентуму [3], TiO2  являє собою 

перспективний наповнювач для подібних сольових систем, при створенні твердих 

електролітів нового типу. 

Синтез наноструктурованого ТіО2 можна здійснити багатьма методами: золь-

гелевим з прямих чи обернених міцел, гідротермічним (у загальному випадку – 

сольватотермічним), хімічним і фізичним вакуумним напиленням, електрофоретичним і 

електрохімічним осадженням, прямим окисненням титану тощо[4]. 

Іншим важливим функціональним оксидом, з огляду на його тривале застосування у 

газових сенсорах для визначення CO, NO2, O2, H2 , етанолу [5], в оптоелектронних пристроях 

[6], хімічних джерелах струму [7] тощо є оксид стануму (ІV). Одним із методів, який 

найширше застосовують для отримання 1D-наноструктур SnO2, є метод термічного 

випаровування (або ж парофазового перенесення – конденсації) [8]. Вихідними речовинами 

для синтезу 1D-наноструктур SnO2 найчастіше є суміші SnO зі SnO2 або зі Sn, які 
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випаровують в інертному (Ar, N2) середовищі. При цьому найвірогідніший продукт – 

класичні нанодротини або наносмужки. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі розроблених нових методів синтезу 

наноматеріалів з нітратних розплавів одержати нанорозмірні TiO2 i SnO2, встановити їх 

електрохімічну активність і перспективність використання як дисперсних наповнювачів 

сольових систем при створенні композитних електролітів з підвищеною електропровідністю. 

 

СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ ОКСИДІВ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для одержання діоксиду титану використовували порошок титану металічного 

марки ПТХ-6-1 з розмірами частинок 0,088 – 0,06 мм. Для окиснення титану 

використовували нітрати калію і натрію марки «ХЧ», взяті в еквімольному співвідношенні у 

надлишку  10 мас.% відносно стехіометрії реакції. 

Загальна схема процесу окиснення титану має вигляд: 

Ti  +  2MeNO3  =  TiO2  +  2MeNO2   (Me = K,Na)                                        

Для проходження цієї реакції поверхню титану слід активувати, оскільки вона 

покрита пасивуючим шаром оксиду. Для активування поверхні титану використовували 

гідрофторид амонію NH4·HF марки «ЧДА». 

Синтез проводили в алундових тиглях в вертикальній трубчастій електропечі в 

атмосфері повітря. Наважку порошку титану вміщували у тигель, попередньо активувавши 

поверхню металу, змішуючи з гідрофторидом амонію, потім додавали надлишок нітратів 

натрію та калію. Готувались декілька зразків із збільшеним вмістом гідрофториду. Тиглі 

повільно нагрівались до 570 ºC і витримувались 0,5 години. Одержаний плав охолоджувався 

до кімнатної температури і оброблявся дистильованою водою з наступною декантацією. 

Осад сушився на повітрі при температурі біля 100ºC. 

Зразки, одержані з різним вмістом фториду, відрізнялись за зовнішнім виглядом: з 

мінімальним вмістом гідрофториду амонію – мали зеленувато-блакитний  колір,а з більшим 

вмістом – білий, злегка жовтуватий. 

При невеликих добавках гідрофториду (F : Ti < 45 : 1 мас. %) утворюються фази 

політитанатів Na2O 
. 
nTiO2 та нановолокнистої фази поліморфної модифікації TiO2 - анатазу,  

вміст якої збільшується при  підвищенні  концентрації  NH4F
.
HF в реакційній суміші. 

Одержані кристали являють собою нановолокна діаметром 10-20 нм і довжиною 200-300 нм, 

що представлено на мікрофотографії   ( рис.1).  

При введенні в реакційну суміш гідрофториду амонію в кількостях, що перевищують  

45 мас. % відносно маси порошку титану,  волокноподібна фаза зникає, лишається тільки 

суміш двох поліморфних  модифікацій  ТiO2 анатазу та рутилу, які мають розміри частинок 

30–50 нм, що добре видно на мікрофотографії (рис. 2).  

Для синтезу SnO2 використовували еквімольну суміш KNO3 та NaNO3,  змішували її з 

SnCl2 
. 
2H2O, нагрівали в печі до температури 650-690 K і витримували при цій температурі 

1-2 години. Після охолодження розплаву до кімнатної температури утворений продукт 

розмивали дистильованою водою з подальшим центрифугуванням суспензії, кількаразовим 

декантуванням, промивкою водою та спиртом. Отриманий осад висушували на повітрі при 

температурі 100
о
С. Синтез проводили в нітратному розплаві  без використання кислотно-

основних добавок. Загальна реакція утворення SnO2 може бути записана як: 

               KNO3 + NaNO3 + SnCl2 
.
 2H2O = SnO2 + 2NO2 + NaCl + KCl + 2H2O                 

Утворення доволі однорідної суміші кристалітів SnO2 з розмірами частинок менше 10 

нм підтверджується даними проникаючої електронної мікроскопії  (рис. 3).  

Мікрофотографії робили за допомогою камери для мікроскопа TREK DCM 520. Для 

визначення розміру частинок використовували предметмікрометр з ціною поділки 0,01 мм. 

Електропровідність вимірювалась за допомогою „Вимірювача іммітансу‖ Е-7-14 на 

частоті змінного струму 10 кГц з використанням коаксіальних платинових електродів. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Встановлено, що зразки нановолокнистої фази є електрохімічно активними в діапазоні 

потенціалів 0,9 – 2,4 В. 

Циклування зразків проводилось при різних навантаженнях струму. 

Питома ємність різко зростає при зменшенні струму, наближаючись до теоретичного 

значення при і → 0. 

  

Рис.1. Мікрофотографія одержаного зразка  при 

співвідношенні F : Ti < 45 : 1 мас. %. (Згідно даних РФА 

в продукті існують фази ТіО2 модифікації анатазу і 

титанатів калію і натрію Na2Ti3O7 і К2Ti4O9). 

Рис. 2.  Мікрофотографія  зразка  при  

добавлянні  більше 45 мас. % фтору на одиницю маси 

титану. 

 

  

Рис. 3. Мікрофотографія (ПЕМ) 

нанодисперсного SnO2, одержаного при  масовому 

співвідношенні SnCl2 
. 
2H2O/K(Na)NO3 = 1 : 1,22. 

 

Рис. 4. Перші зарядна (1) і розрядна (2) крива 

електрохімічного відновлення SnO2. Ламана лінія (3) 

відповідає термодинамічно розрахованим даним для 

стадійного відновлення. 

  

Досліджена електрохімічна поведінка отриманого продукту в реакції електрохімічної 

інтеркаляції літію з апротонного електроліту (рис. 4). 

В літературі поки що немає єдиної точки зору щодо механізму електрохімічного 

відновлення SnO2. Найбільш імовірною є схема: 

5SnO2 + 42Li  10Li2O + 5Sn + 22Li ⇆ Li22Sn5 + 10Li2O   

В першій стадії необоротної реакції літій впроваджується в матрицю оксиду літію, а 

далі літій може бути оборотно впроваджений в олово до утворення інтерметаліду граничного  

складу Li22Sn5. 

Дані по електропровідності наповнених сольових систем  Li,K-Ac+TiO2 (3D- 

морфологія з розміром зерна 50 нм) та Li,K-Ac+TiO2 (розмір зерна – 20 мкм) при різних 

температурах наведені в табл. 1. 

З даних таблиці чітко видно, що дисперсність системи суттєво впливає на величину 

питомої електропровідності , збільшуючи її більш ніж на 4 порядки. Ефект збільшення 

провідності внаслідок збільшення дисперсності спостерігається і при інших температурах 

(табл. 1), хоч і не так виражено. 

Таким чином встановлено ефект збільшення електропровідності внаслідок 

наповнення сольових систем дрібнодисперсним наповнювачем. Цей ефект посилюється при 

збільшенні дисперсності TiO2 . Створення подібних наповнених сольових систем дозволить 

відкрити шляхи розробки твердих електролітів нового типу. 
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Таблиця 1  

Електропровідність літій, калій-ацетатної евтектики з різним наповненням при                        

t = 160 °C 

Як показало дослідження розплавленої літій-калій ацетатної евтектики, при  додаванні 

в неї нанодисперсного ТіО2 електропровідність останньої зростає. Це привело до висновку, 

що даний наповнювач може підвищувати провідність також  кімнатнотемпературних іонних 

рідин (ІР). 

Експериментальні дані свідчать, що введення дисперсного наповнювача нано- ТіО2 в 

ІР N-methyl-N-buthyl pyrrolidinium bis(trifluoromethen-sulfonyl)imide (PYR14TFSI) підвищує 

загальну електропровідність системи, що може бути використане при створенні хімічних 

джерел струму з подібними електролітами. Цей висновок підтверджується даними 

електрохімічних досліджень наповнених і ненаповнених іонних рідин: електрохімічне вікно 

при введенні нанодисперсного ТіО2 суттєво не зменшується, а струми збільшуються. 

Відсутність цього ефекту при введенні нано-SnO2 в іонні системи пояснюється 

сильною агломерацією частинок з розмірами 10 нм внаслідок великої поверхневої енергії 

останніх. 

ВИСНОВКИ 

Показана електрохімічна активність синтезованих нанодисперсних ТіO2 і SnO2.  

Дослідження ефекту дисперсного наповнення сольових систем в рідкому і твердому 

станах, синтезованим з нітратних розплавів нанорозмірним діоксидом титану, показало 

принципову можливість застосування цього твердофазного діелектричного наноматеріалу як 

наповнювача в іонних рідинах з метою підвищення їх електропровідності. 

Встановлено суттєву відмінність у спричиненні ефекту підвищення 

електропровідності із введенням нано- і мікророзмірного діоксиду титану в сольову систему: 

при 160 
о
С ефект проявляється на 2 порядки сильніше при застосуванні нано-ТіО2 в літій, 

калій-ацетатній евтектиці.  

Подібні композитні системи доцільно застосовувати при створенні 

енергоперетворюючих пристроїв широкого призначення.  
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Концентрація ТіО2, мас.% Електропровідність з 

наповнювачем ТіО2 (розмір зерна 

20 мкм), См/см 

Електропровідність з 

наповнювачем ТіО2   (діаметр 

частинки 50 нм), См/см 

0 7,4×10
-7

 7,4×10
-7

 

4,5 7,8×10
-7

 8×10
-7

 

7,3 1,5×10
-6 

2,4×10
-5

 

10,0 2,2×10
-6

 2×10
-4

 

14 2×10
-6

 1,5×10
-2
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До сьогоднішніх днів солдатів захищає старий добрий бронежилет, який прийшов до 

нас ще зі Стародавнього Єгипту. Перші бронежилети або кіраси – це мідні та бронзові 

обладунки, які захищали від стріл та ударів мечем. Витримували навіть постріли з рушниць. 

Далі були кольчуги. У Першій світовій війні використовували сталеві нагрудники по 18 

кілограмів. Відомий усім бронежилет винайшли американці – модель М1951 важила 3 з 

половиною кілограми. Робили його з нейлону, з алюмінієвими пластинами. Тепер 

різноманіття величезне [1-4]. 

При виробленні технічного завдання на розробку нових видів броні, виділяються              

групи – об’єктів – цілей: військового призначення (засоби індивідуального захисту, 

бронетехніка, авіація, корабельна броня), міліцейського (бронежилети, щити, шлеми, 

бронеавтомобілі) і цивільної (бронежилети, автомобілі представницького класу, для 

перевезення грошей). Потім визначають характер небезпеки. Дію кулі прийнято позначати 

класом захисту, який встановлюють, виходячи з калібру, типу і маси кулі, її швидкості. 

Результати випробувань будуть відрізнятися при використанні армійських боєприпасів 

різних калібрів і систем кваліфікації різних країн. Вимоги до бронежилетів для збройних сил 

і МВС в основному встановлені держстандартами.  

Вирішити задачу захисту шляхом потовщення броні недоцільно. Підвищення 

протиударної стійкості традиційних металевих високоміцних гомогенних матеріалів і різних 

сплавів для їх використання у якості ефективних засобів захисту проти високошвидкісних 

ударників вже є неактуальним в умовах розвитку закордонних засобів захисту і нових видів 

зброї.  

Актуальним є використання нових легких надміцних металевих і керамічних 

композиційних матеріалів для виробництва броні. 

Конструкція бронежилетів може бути різноманітною. Бронеелементи можуть 

представляти складну конструкцію з різних матеріалів, з’єднаних між собою. Однак перший 

шар, як правило, представляє собою надтвердий матеріал. Як один із варіантів виконання – 

це композиційний матеріал, який складається із металевого шару і шару покриття із твердого 

неметалевого матеріалу (карбіди, нітриди, бориди, карбосиліциди). 

Вага і товщина бронежилетів залежать від балістичної стійкості їх захисних пакетів 

(бронеелементів) до конкретного типу боєприпасів. Дуже важливо встановити єдиний 

критерій проектування бронежилетів – максимальну деформацію («травматичну глибину») 

при ударі в нього кулі або осколку. Величина граничного ефекту при параметрах 

навантаження, відповідних конкретному класу захисту, не повинна перевищувати ту, яка 

допускається згідно стандарту.  

Реакція твердих тіл на ударне навантаження носить складний індивідуальний 

характер [5]. Процеси деформування твердих тіл при їх високошвидкісному зіткненні, 

руйнування і фрагментація конструкції, зазнання ударних і вибухових навантажень, 

руйнування оболонок із нових конструкційних матеріалів в умовах інтенсивної імпульсної 

дії представляє значний технічний і науковий інтерес.  

Вирішити задачу підвищення захисту об’єкта від пошкоджень при 

високоенергетичній ударно-хвильовій дії допоможе розробка нових матеріалів на основі 

композиту і конструкцій зі складною внутрішньою структурою, які будуть стійкі до удару і 

мати малу вагу.   

Перед розробкою нового матеріалу потрібно розглянути механізм руйнування і 

пробивання броньових пакетів. 

mailto:sukhenko.victoria@gmail.com
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Найбільш проста модель пробивання перешкоди чи захисного пакету може бути 

побудована на балансі кінетичної енергії кЕ  елемента, що вражає, роботи деформації 
дефА

і 

руйнування пакету. При пробивані перешкоди загальна кінетична енергія кЕ  в основному іде 

на пластичну деформацію середовища 
дефА

 і забезпечення заперешкодної швидкості 

фрагменту 
прЕ

. Запас міцності по непробиванню перешкоди можна виразити:  

1
деф

Е

к

А
К

Е

,                                                                 (1)

 

Кінетична енергія визначається через масу m і швидкість V ударника: 

 
2

2
к

mV
Е

.                                                                  (2)
 

Кінетична енергія витрачається на подолання сил опору перешкоди, деформацію і 

руйнування ударника, нагрів перешкоди і ударника, а також надання ударнику 

заперешкодної кінетичної енергії при пробиванні тонких перешкод. Найбільша частина 

енергії витрачається на подолання сил опору перешкоди і її пластичну деформацію. Витрати 

на пластичну деформацію перешкоди зростають зі зростання її товщини і збільшенні 

в’язкості.  

Робота деформації і руйнування пакету включає в себе роботу вигину і зрізу. Робота 

вигину визначається параметрами елемента, що вражає, і жорсткістю матеріалу пакету. 

Робота зрізу визначається площею поверхні зрізу і граничним опором зрізу. Вона 

пропорційна квадрату товщини пакету. Механізм руйнування і співвідношення долей роботи 

зрізу і вигину змінюється в залежності від матеріалу, товщини пакету, розмірів елементу, що 

вражає, і ударяється у нього. Так при низькій жорсткості пакету доля деформації вигину, що 

випереджає зрізу, велика. В розрахунках це співвідношення звичайно враховується 

емпіричними коефіцієнтами.  

Всі відомі аналітичні залежності добре описують процес бронепробиття для 

недеформованих елементів що вражають і початкову стадію взаємодії. Повну енергію, що 

поглинається середовищем у процесі пластичної деформації при розширені пробивного 

отвору, розраховується по відомій формулі Томсона:  
2

2 1

2
деф

Vd
А d H

L
,                                                       (3) 

де d  -  калібр (діаметр головної частини) ударника , м; H  - товщина шару що 

пробивається перешкодою, м;  - гранична напруга для середовища (границя короткочасної 

напруги), МПа;  - густина середовища, кг/м
3; 

V  - швидкість ударника,  м/с; L  - довжина 

головної частини ударника, м.  

 Дані для сталевої перешкоди (Ст.3) з параметрами =450 МПа; =7800 кг/м
3
;                

H =0,002 м і характеристиками елемента, що вражає, V  = 715 м/с; d =0,00762 м; L =0,012 м;  

кЕ =2019 Дж енергія, витрачена на руйнування перешкоди дефА , дорівнює 627 Дж.  

 Для алюмінієвої перешкоди (Д16) з параметрами = 470 МПа; =2800 кг/м
3
;                

H =0,002 м і характеристиками елемента, що вражає, V  = 715 м/с; d =0,00762 м; L =0,012 м;  

кЕ =2019 Дж енергія, витрачена на руйнування перешкоди дефА , дорівнює 253 Дж [6].  

 Експериментальні дослідження перешкод із сталевих і алюмінієвих сплавів показують 

[6], що пробиття по типу проколу реалізується при обстрілі елементом, що вражає, тонких 

перешкод і супроводжується невеликим згином самої пластини. Обстріл мішеней з 

конструкційних сталей середньої і низької міцності дає деформаційну картину в області 
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проникнення елементу, що вражає, у вигляді пролому без вигину пластини. Даний механізм 

руйнування реалізується при товщині перешкод 4-7 мм.  В інтервалі товщин 8-12 мм 

реалізується механізм деформування у вигляді випучини з відривом або без відриву 

відкольного шару у локальній зоні взаємодії елементом що вражає. В деяких варіантах має 

місце ефект початку відриву пробки.  

 Якщо зробити розрахунки при тих самих параметрах для титанової перешкоди (ВТ1-

0) з параметрами = 450 МПа; =4505 кг/м
3
; H =0,002 м і характеристиками елемента, що 

вражає,V  = 715 м/с; d =0,00762 м; L =0,012 м;  кЕ =2019 Дж енергія витрачена на руйнування 

перешкоди дефА , дорівнює 405 Дж, для титанової перешкоди (ВТ23) з параметрами                        

= 1200 МПа; =2800 кг/м
3
; H =0,002 м і характеристиками елемента, що вражає, V  = 715 

м/с; d =0,00762 м; L =0,012 м;  кЕ =2019 Дж, витрачена на руйнування перешкоди дефА , 

дорівнює 530 Дж. 

 Оцінка непробивності пакета, що захищає,  за співвідношенням  (1) дозволяє у явному 

вигляді отримати співвідношення для розрахунку товщини пакету, необхідної для утримання 

фрагменту заданих розмірів при відомій швидкості удару. При відсутності  дослідних даних 

така оцінка дає завищенні значення товщини панелі.  

 Броньові пластини зі сталі і титану використовуються у бронежилетах 4-5 класів 

захисту. Метали відрізняються високою стійкістю і можуть витримувати багатократні 

влучання. Виробництво бронежилетів зі стальними елементами відносно дешеве. Але вони 

мають суттєві недоліки перед усім, вони доводять масу бронежилета до 8-10 кг. Крім того 

металеві елементи не рятують від дії кулі. Справа в тому, що куля має інтенсивну дію за 

броньованою перешкодою. Навіть якщо бронежилет не пробитий, куля все одно наносить 

дуже сильний удар по людському тілу, пошкоджуючи тканини і органи. Це може викликати 

тяжке поранення і навіть до смертельного випадку.  

 Якщо розглядати величезне різноманіття матеріалів і конструкцій засобів особистого 

бронезахисту можна виділити серед них два ключових матеріали, що знижують вагу – титан 

і композиційні матеріали, а їх поєднання може створити новий перспективний матеріал 

комбінованого складу на основі тугоплавких з’єднань, що мали б мінімальну густину, 

підвищенні в’язкістні властивості, високу міцність на стиск (твердість). Якщо враховувати 

єдиний недолік цих матеріалів – ціна (наприклад, для зниження вартості як основу взяти 

титан марки ВТ1-0), то можна поставити за мету – це створення на їх основі нового 

матеріалу, який би не знижуючи захисні властивості броньової перешкоди, мав невелику 

вагу і знижену вартість. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изобретение в начале прошлого столетия твердых сплавов на основе карбида вольфрама с кобальтовой связкой 

произвело переворот в различных областях техники. Они нашли широкое применение для изготовления режущих 

инструментов, бурового инструмента в горнорудной отрасли, износостойких деталей машин и инструментов а также 

оснастки при изготовлении пресформ штампов и пр.  Свойства твердых сплавов на основе карбида вольфрама, технология 

их изготовления и области применения подробно освещены в литературе [1–9]. Монокарбид вольфрама, основа твердых 

сплавов, является уникальной твердой составляющей, обладающей достаточно высокой твердостью, некоторой 

пластичностью, высоким модулем упругости, хорошей теплопроводностью, наивысшей среди карбидов растворимостью в 

металлах группы железа и хорошей смачиваемость расплавами металлов подгруппы железа, в первую очередь кобальтом. 

Долгое время альтернативы безвольфрамовым твердым сплавам не было.  

Однако технический прогресс в машиностроении и других отраслях промышленности, особенно в 60–70-е  годы 

прошлого столетия, потребовал  разработки инструментальных материалов, которые сохраняли бы высокую твердость при 

повышенных температурах, обладали достаточной сопротивляемостью лункообразованию при резании металлов и сплавов, 

незначительной склонностью к схватыванию (взаимодействию) с обрабатываемым материалом  и высокой 

окалиностойкостью. Сплавы на основе карбида вольфрама системы WC–Co и разработанные немного позже WC–TiС(TaC, 

NbC)–Co  не совсем удовлетворяли этим новым требованиям. Кроме того, вольфрам имеет высокую стоимость и 

относительную дефицитность.  Все это определило актуальность разработки новых твердых сплавов с использованием для 

их изготовления взамен карбида вольфрама других твердых тугоплавких соединений переходных металлов ІVа-VIа 

подгрупп периодической системы. Были разработаны ряд твердых сплавов с использованием в качестве твердой 

тугоплавкой их составляющей карбидов титана, тантала и других соединений. 

Дефицит вольфрамового и наличие титанового сырья для производства твердых сплавов в Украине определяет 

актуальность проведения исследований по разработке безвольфрамовых твердых сплавов и технологических процессов 

производства изделий из них. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть исторические аспекты разработки безвольфрамовых 

твердых сплавов, проанализировать полученные результаты и наметить пути развития этой отрасли в Украине в настоящее 

время. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Рассмотреть эволюцию научных исследований  по разработке безвольфрамовых твердых сплавов. Определить 

пути усовершенствования их состава и технологии изготовления изделий с повышенными експлуатационными 

характеристиками.    

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как было отмечено выше, при создании безвольфрамовых твердых сплавов уделялось основное внимание 

тугоплавким карбидам переходных металлов IVа–VIа подгрупп  периодической системы элементов Д.И. Менделеева и/или 

твердым растворам других соединений в этих карбидах. 

Первыми спеченными безвольфрамовыми твердыми сплавами, применявшимися для чистовой обработки стали, были 

сплавы ―Титанит S‖  (TiC–Mo2C–Ni). Они были изготовлены П. Шварцкопфом, И. Хиршлем и Р. Киффером в 1930–31 годах [2].  

Твердость сплавов достигала 92 HRA, а прочность была более чем в 2 раза ниже прочности сплавов WC–Co (табл.1). 

 

Таблица 1  

Свойства твердых сплавов на основе TiC–Mo2C со связками Ni и NiCr [2] 

Состав, % Плотность, 

г/см3 
Твердость, 

HRA изг , МПа 

TiC Mo2C Ni(NiCr) 

85,0 – 15 5,5 91,5 700 

42,5 42,5 15 6,9 91,0 900 

55,0 30,0 15 6,4 91,5 850 

65,0 20,0 15 6,2 92,0 800 

73,0 12,0 15 6,1 92,0 700 

77,0   8,0 15 6,0 92,5 700 

82,0   3,0 15 5,2 92,0 700 

35,0        35,0 28Ni2Cr 7,1 86,0 1100 

58,0        15,0 25Ni2Cr 6,1 87,0 1000 

63,0 15,0 20Ni2Cr 5,9 87,5 1000 
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Сплавы с повышенным содержанием нихромовой связки (больше 20 %) имели несколько выше прочность при изгибе, 

но из-за низкой твердости не были пригодны для обработки металлов резанием. В дальнейшем авторам после дополнительных 

исследований по оптимизации состава и технологии удалось повысить прочность сплавов даже при более низком содержании 

связки – чистого никеля (табл. 2). В результате был сделан вывод [2], что на то время сплавы на основе  TiC–Mo2C являлись  

перспективными для чистового точения стали.   

  Таблица 2  

Свойства  усовершенствованных  твердых  сплавов  на  основе  TiC–Mo2C [2] 

                      Состав, % Плотность, 

г/см3 
Твердость, 

HRA изг , МПа 

TiC Mo2C Ni 

70,4 17,6 12 5,8 90,5 980–1080 

68,8 17,2 14 5,91 90,0 1020–1120 

44 44 12 6,94 89,5 980–1060 

43 43 14 6,98 89,5 1020–1100 

 

В  те же годы – 1930–31, в США фирмой Fansteel был произведен сплав на основе карбида  тантала, который содержал 

87 % ТаС и 13 % Ni.  В 1933 г несколько марок этого сплава было предложено для механической обработки сталей и чугунов 

[8]. Однако, на наш взгляд, перспективность его использования была маловероятна из-за относительно низкой твердости [2] и 

дороговизны карбида тантала. 

В 1931 г. Bohler и Holzberger запатентовали более  широкие составы сплавов на основе карбида титана – TiC + Cr, 

Mo,W, Ni, Со, получившие название ―Bohlerit‖ [8,9].   

В 1938 г. Р. Киффером  были запатентованы сплавы на основе сложного карбида TiC–VC (табл. 3). 

Таблица 3 

Свойства сплавов на основе TiC–VC [2] 

№ 

сплава 

Состав, % Плотность, 

г/см3 
Твердость, 

HRA изг , МПа 

TiC     VC Ni 

1 90 – 10 4,80 92,5    700–800 

2 – 90 10 5,45 89,0 600–700 

3 65 25 10 5,05 93,5  900–1000 

4 45 45 10 5,15 92,5  900–1000 

5 25 65 10 5,25 92,0 700–800 

 

В монографии  [2] отмечается, что эффективность  сплавов  составов 3 и 4 (табл. 3) при чистовой обработке сталей 

была аналогична  сплавам WС–TiC–Co составов 78/16/6 или 76/15/9. Кроме того, сплавы типа 3 применяли во время Второй 

мировой войны для изготовления пескоструйных  сопел,  в меньшем  объеме – для  быстроизнашивающихся  деталей  машин и 

т.п. 

Недостаточно прочными оказались также сплавы на основе других сложных карбидов независимо от типа свяки (Co, 

Ni, Cr) (табл. 4). 

Таблица 4 

Свойства безвольфрамовых сплавов на основе твердых растворов карбидов  

с различной связкой [2] 

Состав, % Содержа- 

ние связки, 

% 

Плот- 

ность, 

г/см3 

Твер-дость, 

HRA 

 

изг , МПа  

TiC 

 

  ZrC 

 

NbC 

 

Mo2C 

 

TaC 

68,8 17,2    –     –    – 14Со 5,51 92,5 750–820 

51,6 34,4    –     –    – 14Со 6,65 88,5 650–690 

69,6 – 17,4     –    – 12Ni + 1Cr 5,60 89,0 840–900 

72,0 – 18,0     –    – 10Cо 5,60 91,0 700–800 

36,0 – 54,0     –    – 10Co 6,10 90,0 700–800 

42,5 –    –     – 42,5 15Ni 8,70 89,0 800–900 

– –    –   42,5 42,5 15Ni 10,60    87,0 600–700 

 

В 1941–44 гг. в Германии в связи с нехваткой вольфрама изготавливались сплавы сложного состава: 44 % TiC–

47 % VC–3 % Cr3C2–3 % Ni–  3 % Fe, которые использовались для обработки сталей резанием и для оснащения трущихся пар. 

В 1948 г. P. Schwarzkopf в Metallwerk Plansee  изготовил сплав на основе TiC  со связкой Co(Ni), Cr, которому была 

присвоена марка WZ, однако его свойства не  приводятся  [8]. 

Р. Киффер и Ф. Кельбль  в 1948–49 гг. сделали вывод о том, что техническое и экономическое значение имеют сплавы, 

состоящие из 45–65 % TiC, 5–40 % VC, 3–25 % NbC и 1–2 % Мо2С с10–15 % металла из подгруппы железа [2]. Такие материалы 

спекались лучше, чем соответствующие сплавы на основе TiC–VC без  NbC и Мо2С, поэтому могли быть изготовлены с 

большей надежностью и без горячего прессования. По пределу прочности при изгибе эти сплавы превосходили материалы на 

основе бинарных твердых растворов, а сплав с 53 % TiC, 20 % VC, 10 % NbC и 5 % Мо2С (табл. 5) по износостойкости, 

надежности при изготовлении и применении был близок к сплаву WС–TiC–Co состава 78/16/6 (подобного сплаву T15К6). 

В 1949 г.  Mc Kenna (США) было сообщено о сплаве Kentanium  на основе TiC, TaC, NbC–Co(Ni) [8].    

Таким образом, в период 1930–49 гг.  существенных результатов по замене карбида вольфрама  на другие карбиды или 

их твердые растворы достигнуть не удалось, а получаемые сплавы находили лишь ограниченное применение. К сожалению, во 

всех перечисленных исследованиях не указывался размер частиц исходных порошков, как изменялся размер зерен в процессе 

спекания, какую получали структуру, пористость, насколько происходило смачивание расплавленной связкой тугоплавкой 
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составляющей. Судя по недостаточной прочности  всех упомянутых выше сплавов, механизмы указанных процессов не 

рассматривались или были выяснены недостаточно. 

Вместе с тем была четко выявлена перспективность применения в качестве основы безвольфрамовых твердых сплавов 

карбида титана или твердых растворов других карбидов в нем, а в качестве связки – преимущественно никеля. 

   Таблица 5 

Свойства безвольфрамовых сплавов на основе твердых растворов TiC–Ме1С–Ме2С [2] 

Состав, % Содержание связки, %  Плотность, 

г/см3 
Твер- 

дость, 

HRA 

изг ,  

МПа 
 

TiC 

 

VC 

 

 NbC 

 

  TaC 

72,0   – 6,0     12 10Co 5,70 91,5  850–1000 

61,6 17,6 8,8       – 9Fe + 3Ni 6,28 92,5 800–900 

61,6 17,6 8,8       – 12Co 6,28 93,0 700–800 

53,0 20,0 10,0 5 Мо2С 6Fe + 3Ni + 3Co 6,30 92,0 1000–1050 

 

При рассмотрении свойств карбидов переходных металлов (табл. 6) видно, что карбид титана действительно по 

целому ряду свойств превосходит другие карбиды (за исключением WС): имеет высокие температуру плавления и модуль 

упругости, теплоту образования, удельную теплоемкость, коэффициент термического расширения и самую низкую плотность 

(это дает преимущества в количестве изготовленных изделий из одного и того же веса исходных материалов). Карбид титана 

обладает удовлетворительной растворимостью  в никеле (около 5 % при 1250 0С [10,11]),  значительно  превосходит карбид 

вольфрама по окалиностойкости, а низкая растворимость  TiC в железе  (≈ 0,5 %) существенно снижает вероятность 

―сваривания‖ сплава со стружкой при обработке деталей из стали. Поэтому сплавы на основе TiC  могут применяться при более 

высоких скоростях резания. Кроме того, сырье для производства карбида титана недефицитное и относительно низкой 

стоимости (с учетом малой плотности). Но большими недостатками карбида титана являются низкая теплопроводность и 

недостаточная смачиваемость металлами подгруппы железа. По-видимому, из-за этого сплавы на основе TiC имели невысокую 

прочность. 

Исследованиями М. Humenik и др. [13,14] было установлено, что при введении в никелевую  металлическую связку 

Mo или Mo2C значительно снижается краевой угол смачивания карбида титана расплавленной связкой – до 00, замедляется рост 

зерен TiC, а это, в свою очередь, одновременно приводит к повышению прочности и твердости (без добавок Mo в результате 

коалесценции (срастания) частиц наблюдалось увеличение зерна TiC в процессе спекания в 10–15 раз).  

Таблица 6 

Основные свойства карбидов переходных металлов IVа–VIа подгрупп [5,11,12] 

Свойства WC TiC ZrC HfC VC NbC TaC Cr3C2 Мо2С 

Тип решетки Гекс.  ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК ГЦК Орто- 

ромб. 

Гекс. 

Плотность, 

 г/см3 
 

15,7 

 

4,93 

 

6,56 

 

12,76 

 

5,71 

 

7,8 

 

14,48 

 

6,68 

 

9,18 

Микротвер- 

дость, ГПа 

22,0 

(0001) 

13,0 

(1010) 

30,0 27,0 26,0 29,0 20,0 18,0 14,0 15,0 

Модуль  

упругости Е,  

ГПа 

 

 

696 

 

 

451 

 

 

348 

 

 

352 

 

 

422 

 

 

338 

 

 

285 

 

 

373 

 

 

533 

Предел прочности 

при изгибе, МПа 

 

 

550 

 

 

240–390 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Температура плавления 

(разложения), 

 0С 

 

 

 

2775* 

 

 

 

3100 

 

 

 

3400 

 

 

 

3900 

 

 

 

2700 

 

 

 

3600 

 

 

 

3985 

 

 

 

1800* 

 

 

 

2485 

Коэффициент 

термического 

расширения,  

×10-6К-1  

 

 

 

5,2 

 

 

 

7,74 

 

 

 

6,73 

 

 

 

6,6 

 

 

 

7,2 

 

 

 

6,65 

 

 

 

6,29 

 

 

 

10,3 

 

 

 

7,8 

Теплопро- 

водность,  

Вт/(м ×К) 

 

 

12,1 

 

 

2,2 

 

 

3,3 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

4,4 

 

 

2,1 

 

 

– 

 

 

1,6 

Теплота  

образования, 

кДж/моль 

 

 

-40,2 

 

 

-183,4 

 

 

-174 

 

 

-151 

 

 

-124,8 

 

 

-140,7 

 

 

-146,5 

 

 

-94,2 

 

 

-49 

Удельная  

теплоемкость, 

Дж/(моль ×К) 

 

 

39,8 

 

 

47,7 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

32,3 

 

 

36,8 

 

 

36,4 

 

 

32,7 

 

 

30,3 

Цвет Метал. 

серый 

Метал.  

серый 

Метал.  

серый 

Метал.  

серый 

Метал.  

серый 

Корич-

невый 

Темно-

коричн. 

Метал.  

серый 

Метал. 

серый 

* – инконгруэнтное плавление. 
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Сплавы TiC–Ni–Mo(Mo2C) в начале 60-х годов нашли практическое применение при  обработке металлов резанием в 

компании Ford (США) с целью частичной замены сплавов WC–TiC–Co, а компании Adamas (США) и Produktion Tool Alloy 

(Англия) приобрели лицензии на производство этих материалов [8], что способствовало расширению их применения.  

В бывшем Советском Союзе в конце 50– в начале 60-х годов ХХ века во ВНИИТСе В.И. Третьяковым и С.С. Лосевой 

были разработаны сплавы на основе сложного титанониобиевого карбида для подшипников специального назначения, 

работающих без смазки при высоких температурах  [4], затем в опытном порядке изготавливались режущие пластины из 

сплавов марки ТМ [15], производство которых в дальнейшем было прекращено. 

               В связи с возросшим дефицитом вольфрамового сырья, начиная с 1968 г. на кафедре порошковой металлургии КПИ 

под руководством члена-корреспондента АН УССР Г.В. Самсонова были начаты обширные и систематические научно-

исследовательские и опытно-промышленные работы   по созданию сплавов на основе карбида титана [16], а затем и других 

твердых тугоплавких соединений. Первоначально совместно с Чирчикским филиалом ВНИИТСа были изучены условия 

получения сплавов на основе системы 80TiC–20Ni [16,17]. Было установлено, что для мелкозернистых сплавов (размер зерен 

твердой составляющей до 1,5 мкм) можно достичь следующие физико-механические свойства: предел прочности при изгибе – 

1070–1150 МПа и твердость – 90–90,5 HRA. Такие сплавы  могут быть использованы для чистовой обработки сталей и для 

изготовления быстроизнашивающихся деталей. 

Однако, разработанная технология производства указанных материалов  TiC–Ni ввиду большой склонности 

карбидных зерен к росту  в процессе спекания, не позволяла достичь стабильных эксплуатационных характеристик сплавов от 

партии к партии. Поэтому параллельно было проведено детальное исследование влияния легирования сплавов  TiC–Ni 

молибденом в широком концентрационном интервале (в таблице 7 представлены некоторые характеристики изученных 

составов). 

В результате были предложены составы сплавов для опытно-промышленного апробирования, характеристики 

которых в сравнении со стандартными сплавами  Т15К6 и Т5К10 представлены в таблице 8. Видно, что эти сплавы по 

приведенным свойствам вполне могут конкурировать со сплавами Т15К6 и Т5К10, уступая последним в прочности при  

сжатии и по модулю упругости. После изучения режущих свойств опытных сплавов для серийного изготовления режущих 

инструментов и различных износостойких деталей был рекомендован сплав с 20 % Ni–Mo-связки (первоначально они 

обозначались как МНТ-А2 и ТНМ20, а затем как ТН20) [19–21]. 

Таблица 7 

Характеристики исследованных сплавов TiC–Ni–Mo [18,19] 

Обозна-чение 

сплава 

Содер- 

жание 

связки, 

% об. 

Содержание Мо 

в связке, 

% об. 

Состав сплава, 

% 

Твер- 

дость, 

HRA 

, 

МПа 

TiC Ni Mo 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

10 

20 

30 

40 

50 

79,7 

79,6 

79,3 

79,0 

78,7 

18,1 

15,8 

13,9 

11,8 

10,0 

  2,2 

  4,6 

  6,8 

  9,2 

11,3 

   91,6 

   92,0 

   92,5 

   92,5 

93,0 

1010 

1150 

1100 

  930 

  830 

Б1 

Б2 

Б3 

Б4 

Б5 

19,0 

19,0 

19,0 

19,0 

19,0 

10 

20 

30 

40 

50 

70,1 

69,6 

69,3 

69,0 

68,9 

26,6 

23,4 

20,6 

17,6 

14,4 

  3,4 

  7,0 

10,11 

13,4 

16,7 

89,6 

90,7 

90,8 

91,3 

91,5 

1100 

1210 

1180 

  990 

  890 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

26,0 

26,6 

26,0 

26,0 

26,0 

10 

20 

30 

40 

50 

61,1 

60,5 

60,1 

59,8 

59,5 

34,4 

30,6 

26,9 

22,8 

18,9 

  4,5 

  8,9 

13,0 

17,4 

21,6 

88,4 

89,3 

89,7 

90,2 

91,3 

1240 

1400 

1390 

  970 

  860 

Г1 

Г2 

Г3 

Г4 

Г5 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

32,4 

10 

20 

30 

40 

50 

53,3 

52,8 

52,5 

52,2 

52,4 

41,6 

36,8 

32,0 

27,1 

22,3 

  5,1 

10,4 

15,5 

20,7 

25,3 

87,0 

87,8 

88,8 

90,0 

90,9 

1540 

1710 

1550 

1030 

  990 

 

        Таблица 8  

Физико-механические свойства сплавов  TiC–Ni–Mo в сравнении со сплавами Т15К6 и Т5К10 

Состав, % об. Твер- 

дость, 

HRA 

Твер- 

дость 

HV10 , 

ГПа 

изг , 

МПа 

сж , 

МПа 

Ударная 

 вязкость, 

К×10-4, 

Дж/м2 

Модуль 

упру- 

гости Е, 

ГПа  

TiC 

 

Ni 

 

Mo 

79,7 18,1 2,2 91,5   16,3 1000 3040 – 402 

79,6 15,8 4,6 91,5 17,0 1150 3350   2,2 413 

79,3 13,9 6,8 92,0 17,2 1100       3500 – 430 

69,6 23,4 7,0 90,5 15,5 1200 3330 2,4 397 

60,5 30,6 8,9 89,0 14,0 1400 3200 2,8 368 

Т15К6 90,0 16,1 1200 4200 2,2 502 

Т5К10 88,5 13,8 1420 4500 2,4 550 
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Необходимо отметить, что для расширения возможных областей применения безвольфрамовых твердых сплавов 

Г.В. Самсоновым с сотрудниками кафедры порошковой металлургии КПИ одновременно проводились исследования по 

разработке материалов на основе других соединений, которые могли бы работать в условиях ударных нагрузок, т.е. по 

созданию более универсальных твердых сплавов.       

   На базе развиваемых Г.В. Самсоновым и его школой представлений о характере электронного обмена между 

атомами металлов и неметаллов, в частности в парах Ме–С и Ме–N, с образованием при этом стабильных электронных 

конфигураций [22] было предположено, что при определенном соотношении атомов неметаллов N/(C+N) в решетке 

карбонитрида титана образуется такая суммарная доля стабильных электронных конфигураций (s2p3), которая в некоторой 

степени приближается  к таковой для карбида вольфрама, и, следовательно, такой карбонитрид титана может быть более 

пластичным, чем  карбид титана и карбонитриды титана других составов, и в большей мере соответствовать  требованиям, 

предъявляемым к твердой составляющей безвольфрамовых сплавов.  

         В результате изучения  И.И. Билыком свойств ряда карбонитридов переходных металлов в 1970 г. в КПИ были 

изготовлены сплавы на основе карбонитрида титана с никель-молибденовой связкой. Свойства некоторых составов сплавов 

приведены в таблице 9 в сравнении со сплавом Т15К6 [23–25]. 

  Таблица 9 

Свойства сплавов TiC0,74N0,26–Ni–Mo (Ni–80 % об.; Mo–20 % об.) 

Содержание 

связки, 

% об. 

Средний 

размер 

зерен, мкм 

Твердость, 

HRA изг , МПа 

Стойкость 

при резании, 

мин 

10 0,9 91 1000   90 

15 0,9 90 1100 100 

20 1,1 89 1350   80 

30 1,1 86 1300   60 

Т15К6 90 1200   70 

  

        Пористость исследуемых сплавов колебалась в пределах 0,2–0,4 %, причем с повышением содержания азота в 

исходном карбонитриде титана и температуры спекания выше 1420 0С пористость увеличивалась, по-видимому, из-за 

деазотирования. 

        Сплавы с 15–20 % об. связки обладали достаточной прочностью – 1100–1350 МПа и твердостью 89–90 HRA, 

сравнимыми с аналогичными свойствами для Т15К6, а также показывали хорошую стойкость при обработке резанием 

углеродистых сталей [24,25]. 

        После усовершенствования технологии (В.К. Витрянюк, В.И. Остапчук) в 1971–72 гг. были выпущены опытно-

промышленные партии сплавов Ti(C, N)–Ni–Mo с 30–32 % связки, получившие обозначения  КТНМ30А и КТНМ30Б  

(табл. 10).  

Таблица 10 

Свойства сплавов TiC-Ni-Mo и  Ti(C,N)-Ni-Mo, разработанных в 1971–72 гг. в КПИ, в сравнении со сплавами              

Т15К6 и Т15К10 [21,26,27] 

 

 

Марка сплава 

Состав, %  

Плот-

ность, 

 г/см3 

 

Твер- 

дость, HRA 

 

изг , 

МПа 

 

 Модуль  упру-

гости, 

  ГПа 

Коэффи-       

циент 

терм. 

расши- 

рения 

×10-6, К-1 

 

 

TiC 

 

 

TiN 

 

 

Ni–Mo 

(3:1) 

 

 

 WC 

 

 

Co 

Т15К6 15 – – 79 6     11,5 90,0 1200 500 5,9 

Т5К10   5 – – 85 10     12,5 89,0 1420 550 5,5 

ТНМ20 79 –   21 – – 5,5 91,0 1150 413 7,1 

ТНМ25 74 –   26 – – 5,7 90,0 1200 – – 

ТНМ30 70 –   30 – – 5,7 89,0 1300 400 8,2 

ТНМ50 52 –   48 – – 6,4 87,5 1750 – 8,9 

КТНМ30А 26 42   32 – – 5,8 88,5 1500 – – 

КТНМ30Б 43 25   32 – – 5,9 88,0 1750 – – 

          

         Из приведенных данных видно, что сплавы на основе карбонитрида титана (КТНМ) при содержании никель-

молибденовой связки примерно как у сплава на основе карбида титана – ТНМ30, имеют значительно более высокую 

прочность при несколько меньшей твердости, причем сплав с меньшим содержании азота КТНМ30Б прочнее сплава 

КТНМ30А. 

        В работе [21] отмечается, что в карбонитриде титана вследствие особенностей его кристаллического и электронного 

строения химическая связь между атомами металла и неметаллов менее прочная, что способствует снижению его хрупкости 

(повышению пластичности) по сравнению с карбидом титана. А в работах [21,26,27] подчеркивается, что повышение 

пластичности твердой составляющей (соответственно прочности сплавов) возможно лишь при частичной замене углерода в 

карбиде титана азотом. Поэтому созданные сплавы КТНМ30 были близки по прочности к вольфрамсодержащим твердым 

сплавам ВК6, ВК8 и Т5К10 и могли эксплуатироваться при более жестких режимах обработки резанием углеродистых, 

нержавеющих, шарикоподшипниковых сталей, некоторых цветных металлов и сплавов [21,26,28], а при соответствующем 

варьировании  содержания карбонитрида титана и связки могли использоваться в широком диапазоне – при чистовой, 

получистовой и черновой обработке резанием целого ряда материалов.         

        Продолжались также работы по совершенствованию технологии производства и составов сплавов на основе 

карбонитрида титана эквимолярного состава. Был предложен сплав, легированный цирконием – ЛЦК20 [29–31], В.И. 
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Третьяковым  и Г.Г. Купрановой был разработан сплав на основе TiC0,5N0,5, легированный небольшим количеством 

вольфрама – марка ТВ4 [32]. 

        В конце 70-х годов в Институте структурной макрокинетики (г. Черноголовка Московской обл., Россия) 

проводились работы по исследованию СВС-технологий (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) для 

изготовления безвольфрамовых сплавов на основе карбида титана, а в последствии и на основе карбонитрида титана 

(подобно существующим маркам  ТН20 и КНТ16), которые испытывались в качестве режущего инструмента и для 

изготовления матриц аппаратов высокого давления для синтеза алмазов [6]. Однако широкого применения они не нашли. 

        С начала 80-х годов возобновились исследования по совершенствованию карбонитридных сплавов в КПИ (В.Я. 

Шлюко) совместно с лабораторией № 30 ВНИИТС (Г.Т. Дзодзиев, Г.Р. Золотарев, Р.В. Кантор) и Киевским филиалом СПТБ 

―Оргпримтвердосплав‖ (В.К. Витрянюк). При этом был учтен обширный опыт предыдущих работ школы Г.В. Самсонова 

[16–21,22–27, 33–35], например, о положительном влиянии на свойства сплавов TiC–Ni–Mo небольших добавок (до 5–10%) 

карбида ниобия, возможно способствующего некоторому повышению пластичности зерен TiC, увеличению прочности и 

ударной вязкости сплавов [34]. Принято было во внимание и ранее сделанное предположение, что в карбонитриде титана, 

содержащем примерно до 30 % ат. азота, т.е. для составов TiC1–xNx, где х < 0,3, возможно оптимальное сочетание свойств, 

предъявляемых к твердой износостойкой составляющей сплавов и приближающихся к свойствам карбида вольфрама.  

         В результате был разработан более высокопрочный твердый сплав  TiC–TiN–NbC–Ni–Mo, в котором содержание  

TiN и NbC не превышало 10 % [36–39]. Подробнее их характеристики будут приведены  ниже.   

        В 90-х годах  исследовали сложнолегированные сплавы Ti(C, N)–WC–TaC–VC–Ni–Mo [4]. На этой стадии работы 

тогда практически остановились, так как при огромном спаде промышленного производства во вновь образовавшихся 

странах бывшего Советского Союза наступил период регресса в металлообработке и других отраслях. Потребность 

промышленности в вольфрамосодержащих сплавах упала в 10–20 раз, а на безвольфрамовые сплавы спрос стал совсем 

незначительным. Из нескольких сотен крупных предприятий-потребителей безвольфрамовых сплавов лишь несколько 

десятков продолжали применять сплавы ТН20, КНТ16 и НТН30 в тех областях, где они имели явное превосходство, – 

частично при обработке резанием на операциях, где они обеспечивали высокую чистоту обрабатываемой поверхности и 

можно было обойтись без последующего  шлифования, частично в качестве некоторых износостойких деталей (сопел, 

завихрителей, отражателей, уплотнительных колец в узлах трения при  перекачке агрессивных жидкостей и т. п.). 

        О развитии работ по карбонитридным сплавам за рубежом следует отметить исследования R. Kieffer с соавторами 

(1971 г.) [40]. Они показали, что нитрид и карбонитрид титана могли бы быть применены в качестве твердой составляющей 

для изготовления спеченных твердых сплавов, если бы удалось улучшить  смачиваемость этих твердых тугоплавких 

соединений расплавами металлических связок [40]. Смачиваемость была удовлетворительной лишь при добавлении в 

никелевую связку молибдена (при их соотношении 3:1). Однако, в отличие от сплавов на основе карбида титана, образцы на 

основе TiC–TiN очень плохо спекались. Температура спекания достигала 1600 0С при времени изотермической выдержки до 

8 часов.  

        Полученные значения прочности и твердости некоторых составов изученных материалов приведены в таблице 11. 

При этом авторы [41] обращали внимание на окраску образцов с позиций возможного применения таких материалов, 

например в ювелирной или часовой промышленности. 

Таблица 11  

Свойства сплавов на основе карбонитридов [41] 

Состав карбонитридной фазы, %  

Связка изг , 

МПа ** 

HV3, 

ГПа 

 

Окраска TiN TiC Добавки 

1 2 3 4 5 6 7 

100   0 – 10Ni–Mo*   800 11,4 желто–золотистая 

90 10 – 10Ni–Mo 1150 12,4 желто–золотистая 

80 20 – 10Ni–Mo 1300 14,0 красно–золотистая 

70 30 – 10Ni–Mo 1150 15,0 бронзовая 

60 40 – 10Ni–Mo 1100 15,4 светло–бронзовая 

40 60 – 10Ni–Mo   850 16,5 светло–серая 

20 80 – 10Ni–Mo   850 17,2 темно–серая 

0   100 – 10Ni–Mo 1100 18,2 темно–серая 

80 20 – 14Ni–Mo 1350 12,4 красно–золотистая 

70 30 – 14Ni–Mo 1300 13,5 светло-бронзовая 

60 40 – 14Ni–Mo 1250 14,4 бронзовая 

40 60 – 14Ni–Mo 1150 15,2 светло–серая 

20 80 – 14Ni–Mo 1250 16,1 темно–серая 

0   100 – 14Ni–Mo 1300 16,6 темно–серая 

60 40 – 14Ni 1250 14,0 бронзовая 

60 40 – 14Fe 1200 14,0 бронзовая 

60 40 – 14Co 1200 14,0 бронзовая 

80 20 – 20Ni–Mo 1350 12,0 бронзовая 

60 20 20TaC 10Ni 1050 11,3 бронзовая 

60 20 20NbC 10Ni 1050 12,0 бронзовая 

40 40 20NbN 10Ni 1100 15,6 светло–бронзовая 

48 12 40TaN 10Ni   950 14,2 желто–золотистая 

   35 –    65TaC 10Ni 1200 15,7 желто–золотистая 

* – Ni:Mo =3:1;     ** – 10 МПа. 
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         Вместе с тем, с учетом удовлетворительной прочности, твердости и хорошей стойкости против окисления 

исследованных материалов, авторы рекомендовали на основе TiN–TiC(TaN, TaC) производить твердые сплавы. Однако, на 

наш взгляд, следовало бы существенно улучшить их технологичность, отработать    практически приемлемые режимы 

спекания, определить рациональные составы сплавов, так как возможное содержание в них до 40–65 % дорогостоящих 

нитрида и карбида тантала экономически нецелесообразно. Кроме того, требовалось провести соответствующие испытания 

режущих свойств. Всему этому в работе [41] не было уделено внимания, и она выглядит, на наш взгляд,  незаконченной. 

        Как отмечает Д. Сприггс [8], развитию работ (за рубежом) по созданию сплавов на основе карбонитрида титана 

Ti(C, N) во многом способствовали исследования Е. Rudy (1973 г.) монокарбидной, мононитридной области четверных 

систем Ti–Mo–C–N и Ti–W–C–N [42].  

        В 1975 г. Ford Co. получила патент на твердые сплавы на основе TiC с добавками TiN, VC со связкой из Ni, Al и 

добавкой Mo. Утверждалось, что эти сплавы хорошо работают, главным образом, при обработке сталей. 

        В 1976 г. Е. Rudy запатентовал в США так называемые ―Spinodal Carbоnitride Alloys‖ (―спинодальные сплавы на 

основе карбонитрида‖)  [43], а результаты этих работ им с соавторами были доложены на Plansee Seminar [44]. 

        Д. Сприггс также указывает [8], что "хотя эти сплавы не легко были приняты в США и в Европе, они стали 

предвестниками ―керметов‖, разработанных в Японии в середине 70-х годов".  

      Фирма Mitsubishi в 1979–80 гг. выпустила твердый сплав Cermets на основе Ti(C, N)  с комплексной связкой, 

содержащей Ni и Mo2C, который хорошо противостоял высокотемпературным нагрузкам [8]. 

   В 1988–89 гг. исследованиями Н. Kolaska и Р. Ettmayer было показано [8,40,44], что высокими прочностными 

характеристиками обладают твердые сплавы, содержащие комплексные карбиды или нитриды – 

(Ti, Ta, Nb, V, Mo,W)(C, N)–Ni–Co–Ti2AlN, при этом возрастает твердость и прочность материалов при повышенных 

температурах и износостойкость. На основании этих результатов Krupp разработал новые марки твердых сплавов 

(―керметов‖) (табл. 12). 

        Согласно [8], в конце 80-х годов работы по сплавам Cermets достигли пика. Фирма Sumitomo ввела (1988–89 гг.) 

новые марки, которые содержали удвоенное количество азота по сравнению с ранее разработанными марками, т.е. 5–6 % 

против 2–3 %. Полученные сплавы показывали высокую термостойкость и повышенную стойкость к ударам. 

        Другие компании мира параллельно также начали внедрять новые марки сплавов Cermets, но главенствующая роль 

принадлежала Японии, т.к. она испытывала трудности с вольфрамом, танталом и кобальтом [5,8,40]. Европа и США не 

испытывали таких трудностей и благодаря разработке метода нанесения износостойких покрытий расширяли производство 

обычных твердых сплавов.  

    Таблица 12 

Свойства “керметов” фирмы Krupp–Widia [5] 

Свойства Группа применения по ИСО513 

Р05(ТТ1) Р10(ТТ1–15) Р20(ТТ1–25) 

Состав, %: 

карбонитриды 

другие карбиды 

Со/Ni 

 

89,0 

  0,6 

10,4 

 

85,7 

  0,8 

13,5 

 

82,3 

  1,0 

16,7 

Плотность, г/см3   6,1  7,0  7,0 

Твердость HV30, ГПа 16,5 16,0 14,5 

Прочность при сжатии, МПа 5000 4700 4600 

Предел  прочности  при изгибе изг ,  МПа 
2000 2300 2500 

Модуль упругости, ГПа 460 450 440 

Коэффициент вязкости  

разрушения К1с, МПа×м0,5 

 

7,2 

 

7,9 

 

10,0 

Коэффициент Пуассона 0,21 0,22 0,21 

Теплопроводность, Вт/(м×К) 9,8 11,0 15,7 

КТР (293–1073К),  ×10-6 К-1 9,5 9,4 9,1 

       

        В связи с этим в Японии в начале 90-х годов 25–27 % обработки металлов резанием осуществлялось инструментом 

со вставками из ―керметов‖, в то время как в Европе и США применение ―керметов‖ составляло 3–5 %, но наблюдалась 

тенденция к расширению их использования [5]. 

   Нужно отметить, что период 80-х – начало 90-х годов ХХ века характерен появлением наибольшего количества 

патентов ведущих фирм Японии (Mitsubishi, Sumitomo, Toshiba, Hitachi), США (Kennametal), ФРГ (Krupp Widia), Швеции 

(SandvikAB) и др. 

   Так, в патентах Mitsubishi [45–47] предлагались составы сплавов как на основе карбонитрида титана Ti(C, N), так и 

на основе карбида и нитрида титана (TiC + TiN) с добавками карбидов ТаС и/или NbC, WC, Mo2C (возможно, и ZrC), а в 

качестве связки – Ni и Co. Заявленные сплавы имели высокое сопротивление пластической деформации и удару, обладая 

при этом высокой твердостью и износостойкостью. 

        Фирмой Toshiba патентовались сплавы  [48,49], содержащие карбид и нитрид титана или карбонитрид титана 

(чаще использовали как исходный материал порошки TiC и TiN) со связкой Со и/или Ni с возможными добавками карбидов 

WC, Mo2C, ТаС, NbС, VС, ZrС. В предлагаемых материалах центральная часть зерна состояла из TiC или Ti(C, N), а 

оболочка из комплексных карбонитридов. Сплавы имели твердость HV-15,1 ГПа и предел прочности при изгибе 1720 MПа, 

предназначались для изготовления режущего инструмента, инструмента для обработки металлов давлением и др. Примером 

может служить ―кермет‖, содержащий (%): TiC–25,4; TiN–28,0; ТаC–5,9; VC–0,6; ZrC–0,2; WC–20,1; Mo2C–1,8; Со–18. 

Спекание проводилось при температуре ниже 1350 0С в вакууме, а при более высоких температурах (до 1450–1550 0С) – в 

среде азота давлением около 670 Па в течение 30–90 мин. Вероятно, в этом  случае нивелировалось возможное 

деазотирование сплавов, которое происходило при  спекании в вакууме.   
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        Сплавы на основе карбида и нитрида титана (TiC + TiN)  и/или карбонитрида титана Ti(C, N) с добавками 

карбидов металлов Va–VIa подгрупп и связкой из Fe и/или Co (возможно Мо) предлагались фирмами Hitachi и Toshiba в 

патентах США [50–52 ], а также в патентах Японии [53–57 ]. В этих сплавах центральная часть зерна обычно состоит из  

Ti(C,N), а периферийная – содержит повышенное количество Nb, W в составе сложных карбонитридов. При этом 

соотношение неметаллов составляет N/(N + C)  0,6. В [53] предлагают производить спекание вначале в вакууме до 

температуры появления жидкой фазы, после чего в печь запускают азот до давления более 9,3х103 Па и после определенной 

выдержки вновь создают вакуум. В результате (по мнению авторов) поверхностный слой после такого спекания 

приобретает повышенную твердость и износостойкость. 
        В патентах Японии [58,59] и США [60] были предложены ―керметы‖ для изготовления рабочей части спиральных 

сверл или торцевых фрез также на основе карбонитрида титана со связкой из Ni и Co (5–30 %) и сложнолегированные 

тугоплавкими соединениями (преимущественно карбидами) металлов Va–VIa подгрупп. При этом  в [59] содержание азота 

по массе ограничивалось как – N/(C + N) = 0,35–0,45, а в [58,60] атомное соотношение между азотом  и другими 

неметаллами составляло 0,1–0,7. Твердая (износостойкая) фаза состояла из мелких зерен 0,2–0,6 мкм и более грубых зерен 

1–3 мкм в объемном соотношении 0,3–3. Сплавы  отличаются высокой износостойкостью при хорошей вязкости 

разрушения и высоком сопротивлении трещинообразованию при нагреве.  

       В эти же годы спеченным безвольфрамовым твердым сплавам (―керметам‖) большое внимание было уделено в 

публикациях по состоянию и применению инструментальных материалов. Отмечалось, что постоянно возрастает 

применение ―керметов‖ в Германии (Krupp Widia), США (Kennamеtal), Японии и, в первую очередь, сплавов на основе 

карбонитрида титана или на основе карбида и нитрида титана (TiC + TiN). В [61,62] сообщалось, что методом горячего 

изостатического прессования (ГИП) получают практически беспористые изделия с высокими прочностными свойствами и 

все больше используется метод вакуумного спекания с последующим ГИП. В [63] указывалось, что фирма ―Nippon Steel‖ 

(Япония) методом ГИП получала многие сплавы, в т.ч. и ―керметы‖. 

В патентах Японии [64]  и США [65]  предлагалось в ―керметах‖ на основе карбонитрида титана с добавками WC, 

NbC, Mo2C, VC, ZrC  и связки на основе  Ni–Co (при Ni/(Ni + Co) больше 0,3) вводить в связующую фазу равномерно 

диспергированные твердые частицы  со средним размером 200 нм из алюминидов титана или кремния (TiAl3,TiAl, TiSi3, 

TiSi и др.) или  в виде TiCN, ZrCN, Al2O3, Y2O3  и т.п. Добавление Al до 1 % в виде указанных соединений использовали и в 

патенте Kennametal – США [66], а также в патенте Krupр Widia [67], где содержание Al регламентировалось как Al ≤ 2 % . В 

последнем случае отмечалось, что в связующей фазе растворены, кроме Al, и металлы W, Ti, Mo, V и/или Cr. В 

перечисленных патентах указывалось, что добавки соединений алюминия и других металлов предназначаются для 

дисперсного упрочнения Ni–Co-связки.  

 Итогом выполненных исследований в области создания ―керметов‖ к середине 90-х годов XX века явилась разработка 

материалов, обладающих достаточными физико-механическими характеристиками, которые обеспечивались выбранными 

сложнолегированными твердыми составляющими на основе карбонитрида титана и составом  связущей фазы, содержащей 

растворенные в ней металлы и  твердые тугоплавкие соединения.  При этом были оптимизированы микроструктура и 

строение зерен твердой фазы,  в том числе за счет получения ―оболочки‖ на твердых частицах.  

        С середины 90-х годов ХХ века предложений новых составов безвольфрамовых сплавов сильно поубавилось, и 

чаще они в некоторой мере повторяли уже известное или касались изменения структуры и дисперсности исходных 

составляющих. 

        Так, Mitsubishi запатентовала в ФРГ [68]  режущий инструмент с повышенной твердостью и износостойкостью, а 

также с улучшенной режущей способностью как для прерывистых, так и для непрерывных режимов резания на основе 

карбонитрида титана со связкой из 6–30 % Со и/или Ni, содержащей 5–40 % дисперсной составляющей с двух- или 

трехфазной структурой с сердцевиной из Ti(C, N) и/или твердой дисперсной составляющей с однофазной структурой из 

Ti(C, N) с добавкой одного или нескольких металлов – Ta, Nb, V, Zr, W, Mo, Cr.  

        В США фирмой Mitsubishi получен патент [69] на режущие вставки (вероятно, неперетачиваемые пластины) из 

сплава на основе карбонитрида титана со связкой Со и Ni в количестве 5–30 % об. и содержанием 25–70 % об. твердых 

дисперсных составляющих двух- и трехфазного состава с сердцевиной из Ti(C, N) и твердого раствора, включающего 

указанные в предыдущем случае металлы Va–VIa подгрупп (по-видимому, в виде соединений – карбидов, нитридов); 

имеется и однородная твердая составляющая в виде твердого раствора на основе карбида титана. 

       Фирма Sumitomo запатентовала в США [70] износостойкий и высокопрочный сплав с повышенным 

сопротивлением термическому удару.  Материал содержит 75–95 %  твердой составляющей (карбида и нитрида титана 

и/или карбонитрида титана) и карбида вольфрама, которые располагаются послойно, и 5–25 % связки на основе никеля и 

кобальта. Первый внешний слой толщиной от 0,1 до 30 мкм состоит из карбида вольфрама и никель-кобальтовой связки, 

затем идут слои разной толщины на основе карбонитридов. Представлены некоторые варианты материалов с различным 

чередованием слоев и их толщиной.  

         Подобные сплавы на основе карбида и нитрида титана и/или карбонитридов титана были предложены и в патентах 

США [71–73], причем в [71] отмечается, что наилучшие результаты обеспечиваются, если сплав содержит TiC и TiN в 

количестве 35–70 % об. с добавкой 1–15 % об. металлов Va–VIa подгрупп (за исключением Cr)  в виде карбидов или 

карбонитридов, образующих твердый раствор с TiC или TiN основы. Предлагаемый сплав применяется как износо- и 

коррозионностойкий  материал для изготовления специальных литейных форм, деталей насосов, подшипников, уплотнений 

и т.п. В патенте [73] предлагается в связку дополнительно вводить Cr, Al, Si и V.   

        Необходимо также отметить ряд патентов фирмы Sandvik AB, Швеция [74–80], и патент Sandvik Int. в США [81]. В 

основном в качестве износостойкой составляющей в них традиционно предлагаются карбонитриды. Например, как 

указывается в [75,76], сплавы на основе карбонитрида титана могут содержать дополнительно в виде соединений 

(преимущественно в виде карбидов) металлы V, Nb, Ta, Cr, Mo, W. Содержание углерода в Ti(C, N) колеблется от 66 до 

83 % от суммарного количества (N+С)  (например: (Ti0,96Ta0,04)(C0,78N0,22) [75]). В соответствии с патентом [80] сплав 

содержит 75–97 % основы – карбонитрида титана, который включает 20–30 % W и/или  Мо, 5–15% Ta (Nb). Содержание 

азота в карбонитриде  составляет 15–35 % от неметаллической фазы  (N+C), а металлическая связка содержит 3–25 % (Co, 

Ni, Fe). Твердая составляющая (на основе карбонитрида титана) двухфазная – фаза, богатая Ti и Тa (Nb), окружена  второй 

фазой, богатой Mo, W  и Сr. Сплавы получают смешиванием порошков TiC + (Tа, Nb)C, их нагревом с получением твердого 
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раствора (Ti,Ta)С или (Ti, Ta, Nb)С, измельчением и дополнительным введением порошков карбидов и карбонитридов, 

преимущественно Ti, W, V, Mo и порошков  Co, Ni, Fe с последующим прессованием и спеканием при 1400 0С. 

        В патенте [77] подчеркивается, что высокие физико-механические свойства таких сплавов достигаются сочетанием 

твердой фазы на основе карбонитрида соответствующего состава и сильно упрочненной связующей фазы (в основном 

растворенным в ней вольфрамом).  

        В патентах [77–79, 81] предлагаются сплавы Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Co для режущего инструмента и способ их 

изготовления. Сплавы содержат Ta и W > 2 % ат., 5–25 % Со, соотношение N/(C + N) – 0,25–0,50. Связующая фаза также 

упрочнена, главным образом, вольфрамом. Спекание производится по особому циклу и при определенных парциальных 

давлениях N2 и CO. Максимальные свойства таких сплавов достигаются в тех случаях, когда равномерно распределенная 

остаточная пористость не превышает класс А06 по ISO (предпочтительно  ниже А04). Материалы имеют повышенные 

вязкость, сопротивление деформации и износостойкость. 

В [8] сообщается, что в начале 90-х годов Sumitomo и Mitsubishi изготовили режущие пластины из сплавов Cermets 

с титановым карбо-нитридным покрытием, а в работе [82] показано благоприятное влияние карбидохромовых покрытий на 

стойкость неперетачиваемых пластин из сплавов КНТ16 и ТВ4 при резании. 

Как было отмечено нами  [83], в России и в  Украине после 1991 г. проводились исследования по использованию 

СВС-технологий для изготовления сплавов на основе карбида титана, по легированию сплавов TiC–Ni–Mo, например до 

15 % W или введением добавок V, Zr, Cr, Al. 

В ряде работ изучали взаимодействие и образование новых фаз: в системе TiC–TiNi с небольшими добавками 

дисперсных частиц TiC, TiN, Ni, в системе TiC0,5N0,5–TiNi–Мо и в системе Ti(C, N)–TiNi с добавками нанопорошков оксида 

алюминия. 

Следует также отметить и некоторые патенты России [84,85]. В первом предлагается сплав на основе 

карбонитрида титана Ti(C, N), сложного карбонитрида (W, Mo, Ti, Ta)(C, N) и связки Ni–Cо–Mo–W,  который имеет 

твердость 89–92,8 HRA  и предел прочности при изгибе 1600–2320 МПа. В патенте [85] отмечают, что карбонитрид TiCxNy 

или оксикарбонитрид TiCxNyОz или легированный цирконием или ванадием оксикарбонитрид титана с никель-

молибденовой связкой подвергают мокрому размолу до дисперсности частиц 2–3 мкм, а затем прессуют и спекают в 

вакууме 66,6 Па, в результате получают универсальный сплав с высокими физико-механическими свойствами и 

износостойкостью. Это несколько сомнительно, так как при добавке в карбонитрид кислорода должна ухудшаться его 

смачиваемость, что характерно для оксикарбонитридов. Кроме того, при указанной  зернистости смеси – 2–3 мкм (при 

спекании зерна станут еще крупней) – вряд ли возможно достигнуть таких характеристик. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что примерно после 1991 г. во всех странах мира количество патентов по 

спеченным безвольфрамовым твердым сплавам очень резко уменьшилось. Вероятно, с точки зрения выбора и 

усовершенствования состава твердой составляющей с целью замены карбида вольфрама был достигнут некоторый предел. 

Принятый всеми исследователями и разработчиками сплавов в качестве основы карбонитрид титана, то ли в виде готового 

соединения, то ли в виде отдельных составляющих исходных смесей (карбид TiC и нитрид TiN), или сложный карбонитрид 

титана с участием карбидов (реже нитридов) металлов Va–VIa подгрупп с разным соотношением N/(C + N) 

(преимущественно с преобладанием атомов углерода) оказался наиболее подходящей заменой карбида вольфрама 

(справедливости ради следует добавить, что во многих предложенных сплавах все-таки вольфрам не полностью заменен 

другими металлами и присутствует в определенных количествах как в составе твердой составляющей, так и при 

легировании цементирующей связки). 

ВЫВОДЫ 

На основе проведенного в работе анализа литературных данных и собственных исследований, с учетом 

исторических данных G. Spriggs [8], H. Exner [11] и P. Ettmayer [40], в таблице 13 показано наше представление о 

хронологии развития исследований  и разработки рыночных марок спеченных  безвольфрамовых твердых сплавов в мире и 

бывшем  СССР.  При этом принимали во внимание, в первую очередь, практическую значимость разработок и их доведение 

до промышленного применения. 

Можно отметить, что если сплавы на основе карбида титана с никель-молибденовой связкой марки ТН20 были 

первыми в бывшем СССР безвольфрамовыми сплавами, освоенными промышленностью, то сплавы на основе карбонитрида 

титана, пригодные для практического применения,   впервые в мире были изготовлены в Киевском политехническом 

институте. Фактически отсчет дальнейших разработок и усовершенствований сплавов на основе карбонитрида титана 

различных модификаций во всем мире идет с 1971–72 гг.   

Таблица 13 

Хронология развития работ по созданию безвольфрамовых твердых сплавов 

В мире В СССР 

 

Годы Основные составляющие 

или/и марки (исследования) 

Фирма-производитель 

или/и разработчики 

 

Годы 
Основные 

составляющие или/и 

марки (исследования) 

Фирма-

производи-тель 

или/и 

разработчики 

1 2 3 4 5 6 

1930–

1931 

TiC–Mo2C–Ni(NiCr) 

(―Titanit‖) 

Plansee-Schwarzkopf ,  

Hirschl 

  

 – 

 

– 

 

– 

1930–

1931 

87 % TaC–13 %Ni 

(―Ramet‖) 

Fansteel (США) W. Balke – – – 

1931 
TiC–Cr, Mо, W, Ni, Co 

(―Bohlerit‖) 

Böhler, Holzberger – – – 

1938 TiC–VC–Fe(Ni, Co) Kieffer, Hotop – – – 

1941–         

1944 

TiC–VC–Cr3C2–Fe,Ni Германия – – – 
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Продолжение таблицы 13 

1948 TiC–Co(Ni),Cr (―WZ‖) Plansee-Schwarzkopf   – – – 

1949 
TiC–VC–NbC–Mo2C–Fe, 

Ni, Co 

Kieffer, Kölbl – – – 

1949 
TiC–TaC–NbC–

Co(Ni),―Kentanium‖ 

Mc. Kenna – – – 

1956–

1966 

TiC–Ni–Mo(Mo2C) Ford-Humenik, 

Moskowitz 

50– 

–60-е  

TiC–NbC–Ni ВНИИТС 

1 2 3 4 5 6 

1965 

 

 

TiC–TaC–WC–NbC–Ni, Mo 

 

 

Hachisuka et al. 

1968–

1972 

  

70-е  

 

TiC–Ni–Mo 

(марка ТН20) 

 

TiC–Ni–Mo 

(сплав КТС) 

КПИ, ЧФ 

ВНИИТС, 

УзКТЖМ 

 

ИПМ 

1971 
Ti(C, N)–Ni(Ni, Mo) 

(Ti,Ta)(C, N)–Ni–Мо 

Исследования 

Kieffer,Ettmayer 

1969–

1972 

Ti(C, N)–Ni–Mo 

(сплавы КТHM 

30AБ) 

 

КПИ  

1972 
TiC–TaC–WC–ZrC–VC–Ni, 

Co, Mo 

Toshiba Tungaloy 

1973 

1974–

1976 

Системы Ti–Mo–C–N,  Ti–

W–C–N 

Spinodal Alloy 

Исследования Rudy 

Rudy et аl. 

1972–

1973 

TiC0,5N0,5–Ni–Mo 

(марка КНТ16) 

 

Институт 

химии, КЗТС, 

ВНИИТС 

1975 

TiC–TiN–VC-Ni,Al,Mo Ford Co  

70–80-е 

Ti(C, N)–WC–   

TaC–VC–Ni–Mo 

(ТВ4) 

 

ВНИИТС 

1979–

1980 

Ti(C, N)–Ni–Mo2C 

―Cermets‖ 

 

Mitsubishi 

1980–

1985 

TiC–TiN–NbC–

Ni–Mo (НТН30) 

КПИ, КФ 

СПТБ,  

ВНИИТС 

1988– 

1989 

(Ti, Ta, Nb, V, Mo, W) 

(C, N)–Ni–Co–Ti2AlN  

(ТТ1, ТТ1-15) 

Kolaska, Ettmayer 

Krupp-Widia 

 

– 

 

– 

 

– 

1988–

1989 

Cermets с увелич. 

содержанием азота 

 

Sumitomo 

 

– 

 

– 

 

– 

90-е  

наст. 

время 

Сложнолегированные 

ультрадиспер. сплавы на 

основе Ti(C, N)  

 

Общая 

тенденция 

 

– 

 

– 

 

– 

 

        В дальнейшем улучшение спеченных безвольфрамовых твердых 

сплавов будет, по-видимому, происходить по пути технологического 

совершенствования (получение плотных беспористых материалов 

путем спекания – ГИП), использования ультрадисперсных (0,2–0,5 

мкм) и нанокристаллических  (< 0,1 мкм) порошков, а также путем 

упрочнения (армирования)  сплавов  нитевидными  кристаллами  

(―усами‖) тугоплавких  соединений, о чем было предположено нами 

в работе [86] еще в 1971 г. H. Kolaska и др. [8,61] отмечают, что в 

таких сплавах, упрочненных ―усами‖, сочетается высокая вязкость 

основы  с повышенной твердостью и износостойкостью вводимого 

карбида, например карбида титана (рис. 1).       
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Materials CorP. – № 44352654; Заявл. 1.10.94; Опубл. 04.04.96.  
69. Износостойкие керметные режущие вставки на основе карбонитрида титана (Wear resistant titanium carbonitride-based cermet cutting 

insert): Пат. 5460893 США: МКИ
6
 В 22 F 7/06 / Teruuchi Kiyohiro, Yano Katsuhiko, Оdani Hiro; Mitsubishi Materials CorP. – № 208026; Заявл. 8.3.94; 

Опубл. 24.10.95; Приор. 8.3.93, №5–073020 (Япония), НКИ 428/552.  

70. Азотсодержащий спеченный сплав с твердой фазой (Nitrogen–containing sintered alloy containing a hard phase): Пат. 6057046 США: 

МПК
7
 В 22 F 3/00 / Sumitomo Electric Ind., Ltd. // Tsuda Keiichi, Isobe Kazutaka, Ikegaya Acihico, Kitagawa Nobuyuki. – № 08/709176; Заявл. 06.09.1996; 

Опубл. 05.2000; Приор. 19.05.1994, № 6105584 (Япония), НПК 428/551.  

71. Спеченный сплав на основе титана с высокой твердостью (Titanium–base hard sintered alloy): Пат. 5545258 США: МКИ
6
 С 22 С 29/04 / 

Tokumoto Kei, KitadaTetsunori, Shinoaki Hironobu, Sakaguchi Shigeya; Nippon Tungsten Co., Ltd. – № 388325; Заявл. 14.02.95; Опубл. 13.08.96; Приор. 
08.06.92, № 4–147626 (Япония).  

72. Кермет на основе карбонитрида титана (TiCN-based cermet): Пат. 6387552 США: МПК7 В32В 51/2, С 22 С 29/04 / Iyori Yusuke, 

Nakahara Yuichi, Kimura Yoshio; Hitachi Tool Engineering, Ltd. – № 09/666538; Заявл. 21.09.2000; Опубл. 14.05.2002; Приор. 21.09.1999, № 11–266800 

(Япония), НПК 428/698.  

73. Карбонитридные керметы с повышенной эрозионной стойкостью (Advanced erosion resistant carbonitride cermets): Пат. 7407082 США: 

МПК В 23 К 26/20 (2006.01) /Chun ChangMin, Bangaru Narasimha–Rao Venkata, Jin Hyun–Wo et al.; Exxon Mobil Research and Engineering Co. – № 

11/348598; Заявл. 07.02.2006; Опубл. 05.08.2008; НПК 228/115.  
74. Способ получения спеченного твердого сплава на основе карбонитридов для чистовой обработки (Satt att framstalla en sintrad 

karbonitridlegering for finfrasning): Заявка 469384 Швеция: МКИ
5
 С 22 С 29/04 / G. Weinl, R. Oskarsson; Sandvik AB. – № 9004115–3; Заявл 21.12.90; 

Опубл. 28.06.93.  

75. Способ получения порошкового сплава на основе карбонитридов для обработки резанием (Satt аtt framstalla en sintrad 

karbonitridlegering for finbearbetninq vid svarving): Пат. 469385 Швеция: МКИ
5
 С 22 С 29/04 / G. Weinl, R. Oskarsson; Sandvik AB. – № 9004116–1; 

Заявл. 21.12.90; Опубл. 28.6.93.  

76. Способ получения спеченных карбонитридных сплавов (Satt att tillverka sintrade karbonitridlegeringar): Пат. 500048 Швеция: МКИ
5
 С 22 

С 29/04 / G. Weinl, A. Ostlund, U. Jutterstrom; Sandvik AB. – № 9101799–6; Заявл. 12.6.91; Опубл. 28.3.94. – 
77. Сплав Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Со для изготовления режущего инструмента с высокой вязкостью разрушения (Ti(C, N)–

(Ti, Ta, W)(C, N)–Со alloy for toughness demanding cutting tool applications): Заявка 1052300 ЕПВ: МПК
7
 С 22 С 29/04 / G. Weinl, M. Zwinkels, 

A. Piirhonen, U. Rolander (Taquist Lennart). – № 00109350.9; Заявл. 02.05.2000; Опубл. 15.11.2000.  

78. Способ получения Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Со для режущего инструмента (Method for producing Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Co 

alloys for cuttinq tool applications: Заявка 1052297 ЕПВ: МПК
7
 С 22 С 1/05 / G. Weinl, M. Zwinkels, A. Piirhonen, U. Rolander (Taquist Lennart et al. 

Sandvik AB Patent Departament 811 81 Sandviken (SE)). – № 00109356.6; Заявл. 02.05.2000; Опубл. 15.11.2000.  

79. Сплав Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Co для [доводочного] режущего инструмента (Ti(C, N)–(Ti, Ta, W)(C, N)–Со alloy for superfinishing 

cutting tool applications: Заявка 1054073 ЕПВ: МПК
7
 С 22 С 29/04 / G. Weinl, M. Zwinkels, A. Piirhonen, U. Rolander (Taquist Lennart et al Sandvik AB 

Patent Departаment 811 81 Sandviken (SE)). – № 00109358.2; Заявл. 02.05.2000; Опубл. 22.11.2000.  

80. Спеченный двухфазный твердый сплав из карбоннтрида и способ его получения (Sintrad tvоfasig hardmetall av karbonitrid och method 

for framstallning av denna): 3аявка 459862 Швеция: МКИ
4
 С 22 С 29/04 / G. Brandt, А. Byhlin; Sandvik AB. – № 8604971–5; 3аявл. 20.11.86; Опу6л. 

14.08.89.  

81. Сплав Ti(C, N)–(Ti, Nb, W)–Co для резцов, применяемых при предварительной и окончательной токарной обработке (Ti(C, N)–

(Ti, Nb, W)–Co alloy for finishing and semifinishing turning cutting tool applications): Пат. 7157044 США: МПК, С 22 С 33/02 (2006.01), С 22 С 29/04 

(2006.01) / U. Rolander, M. Zwinkels, G. Weinl;  Sandvik Intellectual Property АВ. – №10/679379; Заявл.07.10.2003; Опубл.02.01.2007.  
82. Износостойкие покрытия на безвольфрамовых твердых сплавах / И.Ю. Коняшин, В.И. Костиков, А.И. Аникеев, Г.М. Платонов // Сб. 

тр. ВНИИТС ―Исследование свойств твердых сплавов и вопросы их применения‖. – М.: Металлургия, 1989. – С. 19–25. 

83.  Витрянюк В. К., Степанчук А. Н.  Спеченные безвольфрамовые твердые сплавы: Монография. – К.: ЗАО ― Випол―, 2011. – 248 с. 

84. Спеченный твердый сплав на основе карбонитрида тугоплавкого металла: Пат. №2040572, Россия: МКИ
6 

С 22 С 29/04 / К.А. Зинченко 

К, А.Р. Лютиков, И.А. Киянский, О.А. Дунай. – № 4918976/02; Заявл. 13.03.91; Опубл. 27.07.95, Бюл. № 21.  

85. Твердый сплав (варианты) и способ его получения: Пат. № 2133296, Россия: МПК
6
 С 22 С 29/04 / В.А. Жиляев, Г.П. Швейкин; Ин-т 

химии тверд. тела Урал. отд. РАН. – № 98111130/02; Заявл. 8.6.98; Опубл. 20.7.99, Бюл. № 20.  

86. Самсонов Г.В., Витрянюк В.К. Современное состояние и перспективы развития металлокерамических твердых сплавов: [Препринт].– 
К.: ИПМ АН УССР, 1971. – № 3. – 22 с.  
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Технология производства углеродных композиционных материалов предполагает 

реализацию процессов формирования и отверждения углепластиковых заготовок, их 

последующей карбонизации и пиролитического уплотнения [1-4]. Двухкомпонентные 

углеродные композиционные материалы формируются на основе углеродных волокон и 

полимерных матриц. В качестве полимерной матрицы применяются фенолоформальдегидные 

смолы, отвержденные при температуре 160...200  С. Для формирования пористой структуры 

заданных геометрических размеров и объема в состав композиционного материала вводят 

порообразователи - углеродсодержащие вещества с низким коксовым остатком. Проведение 

вышеперечисленных процессов достигается созданием требуемой реакционной среды и точным 

выполнением заданных температурных режимов. 

Процесс карбонизации характеризуется сложными физико-механическими 

превращениями структуры углеродных композиционных материалов, а также формированием 

изменяемых механических свойств. Построение математической модели структурно-

механических изменений данных материалов в процессе карбонизации предоставляет 

возможность для оптимизации процесса и повышения качества получаемых заготовок. 

Целью настоящей статьи является разработка математической модели процесса 

карбонизации углепластиковой заготовки, который характеризуется структурными и физико-

механическими изменениями компонентов композиционного материала (волокон, 

порообразователей и матрицы). 

В процессе карбонизации углеродных композиционных материалов происходят сложные 

физико-химические преобразования в объеме полимерной матрицы с образованием коксового 

остатка. При этом выделяются летучие газообразные вещества различного состава и реализуются 

процессы термохимической усадки и температурного расширения. Такое многообразие 

процессов обусловливает образование микротрещин, микропор и формирование поля 

структурных напряжений. 

Для расчета исследуемых процессов возможно использование статистических методов 

микромеханики композиционных материалов [5]. В этом случае классические подходы 

микромеханики дополняются учетом процессов разрушения и изменения свойств компонентов, 

как в результате механических нагрузок, так и температурного воздействия. 

Для оценки свойств карбонизованых материалов строится математическая модель 

процесса карбонизации, которая основана на решении статистической краевой задачи 

микромеханики композиционных материалов, учитывающей образование микроскопических 

дефектов, позволяет определять микроструктурные напряжения и оценивать уровень 

микроструктурных преобразований, изменение свойств и коэффициентов термохимической 

усадки в компонентах композиционного материала (углеродных волокнах, порообразователях и 

матрице) [6]: 
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 ,                                                           (4) 

где  ijk, ij - микроструктурные напряжения и деформации соответственно;  i - вектор 

случайных микроструктурных перемещений;  Qijmn - случайные модули упругости компонентов 

углеродного композиционного материала;  k - случайные термоструктурные функции, которые 

устанавливают зависимость упругих свойств углеродного композиционного материала от 

степени его структурных преобразований при термохимической обработке и учитывают 

процессы трещинообразования;  k - случайная индикаторная функция, которая определяет 

вероятность принадлежности рассматриваемой точки в объеме углеродного композиционного 

материала с номером k;  bij - случайные компоненты линейного термического расширения 

компонентов композиционного материала;  k - случайные термоусадочные функции, 

устанавливающие зависимость термохимической усадки компонентов углеродного 

композиционного материала от температуры процесса;  Т - температура процесса;  S - граница 

композиционного материала;  N - число компонентов в углеродном композиционном материале. 

Решение задачи (1)…(4) находили в перемещениях и представляли в виде системы 

уравнений: 
0

,ij j ijC ,                                                      (5) 
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ij ije  - макроструктурные деформации углеродного композиционного материала;  

...  - оператор статистического осреднения. 

Систему (5) решали относительно флуктуаций микроструктурных деформаций в виде: 
0

, ,ij i j

V

G dV  ,                                                 (6) 

где  Gij - тензор Грина для компонента углеродного композиционного материала с 

объемом V. 

Записывая уравнение (3) для флуктуаций микроструктурных напряжений 
0

ij
, получают: 

0 0, 0

1 1

1 (1 )
N N

k k k k k

ij ijmn k

k k

e e b T  

0

1 1

(1 )
N N

k k k k k

ijmn k

k k

C e e b T .                                 (8) 

Подставляя решение (8) в выражение (6), определяют флуктуации микроструктурных 

напряжений. Дисперсии распределения микроструктурных напряжений вычисляют по 

известным формулам 

0 0mn

ij ij mnD                                                       (9) 

Средние значения микроструктурных напряжений в компонентах углеродного 

композиционного материала определяют как: 

1 0 0k

ij ij k k ij
 ,                                           (10) 

где  ij - микроскопические напряжения в компоненте с номером k;  ij - 

макроскопические напряжения в компоненте. 
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Дисперсию распределения микроструктурных напряжений в компонентах углеродного 

композиционного материала рассчитывают с учетом формул (8) и (10) 
22

0, 0 0 2 0 02k k ij

ij ij ij ij k k ij ij k ijD D                    (11) 

Термоструктурные функции k задают в виде: 

0

T

k k

k

T

F T dT ,                                                (12) 

где  k( ), Fk(T) - случайные функции, которые зависят от уровня действующих 

напряжений и температуры соответственно. 

Моментные функции первого и второго порядка для выражения (12) представляют в виде: 

0

T

k k k
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F dT ;                                                (13) 
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В выражениях (13) и (14) среднее значение и дисперсию функции k( ) определяют с 

учетом уравнений (10) и (11) в виде: 

2

0,5

1
1 exp

22

B

B

k

ijk k

kk
ijij

x
P dx

DD
                           (15) 

0, 1k k kP P  ,                                              (16) 

где  B , B  - предел прочности компонентов композита при растяжении и сжатии 

соответственно. 

Для полимерной матрицы, порообразователей и углеродных волокон моментные функции 

первого и второго порядка для Fk(T) записывают в виде 
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где  Q - число характеристических температурных точек, при которых изменяется 

характер зависимости упругих свойств компонентов углеродного композиционного материала от 

температуры;  Fp, Fq, Fm, Fn - экспериментальные константы (p = 1...3; q = 1...3; m = 1...3; n = 

1...3). 

Моментные функции первого и второго порядка для k, которые устанавливают 

зависимость изменения термоструктурных усадок компонентов углеродного композиционного 

материала от температуры, можно также представить в виде выражений (17) и (18). 

Предложенная модель позволяет с использованием специально разработанной программы 

для ПЭВМ осуществлять выбор и обработку экспериментальных данных, определять средние 

значения и дисперсии микронапряжений в компонентах углеродных композиционных 

материалов, выполнять оценку поврежденности компонентов. Кроме того, она позволяет 

рассчитывать изменение упругих свойств и коэффициентов линейного термического расширения 

для произвольных температур карбонизации углеродных композиционных материалов в 

зависимости от уровня действующей температуры. 



57 

 

В качестве примера выполнены расчеты процесса карбонизации углеродных 

композиционных материалов на основе углеродных волокон типа ВМН, порообразователей на 

основе вискозных волокон и фенолоформальдегидного связующего на основе смолы СФ-010 с 

отвердителем ГМТА. Результаты расчетов модулей упругости по главным направлениям в 

плоскости армирования E11 и Е22, предела прочности В, коэффициентов Пуассона 12 и 21, а 

также коэффициентов линейного термического расширения 1... 3 при различных температурах 

процесса карбонизации представлены в таблице. 

 

Таблица  

Механические и теплофизические характеристики углеродных композиционных 

материалов 

Свойства Температура,  С 

20 300 600 800 

Модули упругости по основным 

направлениям в плоскости армирования              

Е11-Е22, МПа 

8780 6470 3370 5265 

Предел прочности В, МПа 122,1 115,4 21,2 34,1 

Коэффициенты Пуассона 12- 21 0,12 0,079 0,047 0,057 

Коэффициенты линейного термического 

расширения 1- 2, 10-6 1/K 

1,60 11,90 2,00 4,60 

Коэффициент линейного термического 

расширения 3, 10-6 1/K 

0,10 15,0 62,0 65,0 

 

Рассмотренный подход к реализации процесса карбонизации углеродных 

композиционных материалов с порообразователями позволяет предложить рациональные 

технологические режимы производства профильных изделий различных геометрических 

размеров и формы. Разработаны рецептурные составы и технологии изготовления 

композиционных материалов данного типа, применяемых для систем теплозащиты, 

силицированных углеродных композиционных материалов для антифрикционных узлов и 

высоконагруженных конструкций. 

Робота выполнена в рамках научно-исслеловательской работы ДЗ/60-2015 «Розроблення 

технології та організація промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах 

дії високих температур та агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Композиционные материалы на основе углеродных волокон широко используются в 

авиастроении, аэрокосмической технике и полупроводниковой промышленности при 

изготовлении термостойких фрикционных элементов, нагревательных узлов и тепловой 

изоляции. 

Углерод-углеродные силицированные композиционые материалы по химической и 

окислительной стойкости существенно отличаются от углерод-углеродистых, углерод-

алюминиевых и углерод-магниевых композиционных материалов. 

Общая технологическая схема производства силицированных углерод-углеродных 

композиционых материалов предусматривает формирование углерод-полимерной заготовки, 

ее карбонизацию, пропитку заготовки жидким кремнием и проведение процесса 

карбидообразования. 

Повышение прочностных характеристик и ударной вязкости силицированных 

углерод-углеродных композиционных материалов предполагает сохранение целостности и 

характеристик углеродных волокон. В то же время при карбидизации углеродных 

композиционных материалов, пропитанных жидким кремнием, углеродные волокна, 

участвуя в химическом процессе, теряют свою целестность, что существенно ухудшает 

характеристики данных материалов. 

Для исключения возможности растворения углеродных волокон при химическом 

взаимодействии с жидким кремнием на границе «волокно-матрица» создают буферный слой 

в виде оксидов металлов [1]. 

Структура указанных композиционных материалов состоит из углеродных волокон, 

окружающего их буферного слоя, карбида кремния, а также свободного кремния и 

матричного углерода, оставшихся от реакции карбидизации. Матричный углерод образуется 

в результате карбонизации феноло-формальдегидного связующего и имеет аморфную 

структуру, близкую к стеклоуглероду [2]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей данных исследований является изучение возможности прогнозирования 

механических характеристик силицированных углерод-углеродных композиционных 

материалов. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для прогнозирования свойств вышеуказанных пятикомпонентных композиционных 

материалов с защитным слоем на армирующих волокнах возможно использование методики 

[3] с учетом подхода, изложенного в работе [4]. 

Физическую модель таких композиционных материалов описывают средой класса В2, 

в рамках которой на элементах второго порядка малости задают характеристики каждого 

компонента и возникающие микроповреждения [5]. 

Модули упругости модельной среды для пятикомпонентных силицированных 

углеродных композиционных материалов θijmn записываются в виде: 
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                                           (1) 

где  
К
ijmn  - модули упругости для компонента композиционного материала с номером 

К (К = 1 - углеродное волокно, К = 2 - защитный оксидный слой, К = 3 - карбид кремния, К = 

4 - свободный кремний, К = 5 - свободный углерод матрицы);  ψК - случайные функции 

микроповреждаемости компонента с номером К;  λК - случайная индикаторная функция [6]. 

Случайные индикаторные функции удовлетворяют соотношению 

.
i

i 1
5

1
                                                            (2) 

Моментные функции первого порядка для λК (К = 5,1 ) соответствуют объемному 

содержанию компонента с номером К: 

,рКК                                                            (3) 

где К  - оператор статистического осреднения. 

Объемное содержание защитного слоя определяют согласно соотношению 

r

h

r

h
рр

2
2

12  ,                                                   (4) 

где  р1 - объемное содержание углеродных волокон;  h - толщина защитного слоя;  r - 

радиус углеродных волокон. 

Применяя оператор статистического осреднения к уравнению (1), получают 

соотношение для среднего значения модулей упругости модельной среды 
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К
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Вычитая из уравнения (1) соотношение (5) и перемножая полученную разность саму 

на себя для различных компонентов модулей упругости, после операции статистического 

осреднения можно записать соотношение для расчета моментов второго порядка модулей 

упругости модельной среды: 

2221 KККК
К
рqrs

К
ijmnpqrsijmn

рqrs
ijmn IК


 ,        (6) 

где  IК (К = 51, ) – коэффициенты вариации упругих характеристик компонента с номером К; 


 - пульсации случайных функций. 

При выводе уравнения (5) учитывают статистическую независимость модулей 

упругости и функций повреждаемости, а также независимость функций повреждаемости для 

разных компонентов композиционного материала между собой. 

Микронапряжения ξij и микродеформации εij, реально действующие в 

композиционных материалах, связаны обобщенным законом Гука, в котором модули 

упругости заданы соотношением (1): 

 

.ijijj                                                        (7) 
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Здесь и в дальнейшем по повторяющимся индексам производят суммирование от 1 до 3. 

Применяя к соотношению (7) оператор статистического осреднения, можно записать 

.
о

ij

о

ijijijj                                     (8) 

После подстановки в уравнение (8) решения для пульсаций микродеформаций, 

полученного в работе [5], имеет место соотношение: 

,еКIС ijijij                                           (9) 

где  ijijе  - микроскопическая деформация;  Iijmn - симметричный тензор 

четвертого ранга;  ijmnijmnC  - среднее значение модуля упругости [5]. 
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где  δij - символы Кронекера; 
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Моментную функцию второго порядка распределения микронапряжений в одной 

координатной точке записывают соотношением: 
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Микроструктурные напряжения в композиционных материалах с учетом структурных 

составляющих можно определить как 
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где  
К
ij  - напряжения в К-ом компоненте композиционного материала. 

После усреднения уравнения (12) при независимости параметров 
К
ij  и λК, получают 

.
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К
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Из уравнений (12) и (13) записывают моментные функции первого и второго порядка 

распределения микронапряжений в компонентах композиционного материала: 
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Для оценки повреждаемости компонентов композиционных материалов используют 

критерий Захарова: 

 

052413212
2
21

2
1 kkkkk  ,          (16) 

 

где  1, 2 - k1…k5 - константы, зависящие от пределов прочности компонентов 

композиционных материалов. 

Моментные функции первого и второго порядка критерия (16) задают 

соотношениями: 
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р
в 9090 ,,,  - пределы прочности компонентов композиционных материалов 

на растяжение и сжатие по напряжениям двух главных осей анизотропии. 

Предполагая, что распределение критерия III соответствует закону Гаусса, 

вероятность повреждения компонентов композиционных материалов можно определять как: 
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Согласно результатам работы [4] следует, что среднее значение функции 

микроповреждаемости удовлетворяет равенству 

.КК р
                                                               (20) 

Определение прочностных свойств силицированных углеродных композиционных 

материалов осуществляют методом математического эксперимента. При таком методе 

разрабатывают систему численного испытания и получают диаграмму растяжения жесткой 

схемы нагружения.  
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Согласно данному методу, задают некоторую величину деформации еij. По величине 

данной деформации еij определяют средние значения микронапряжений, задаваемых 

формулой (9), моментные функции второго порядка распределения микронапряжений, 

задаваемых формулой (11), и по формулам (14) и (15) вычисляют параметры распределения 

микронапряжений в компонентах композиционных материалов. После этого  по формуле 

(19) с учетом соотношений (17) и (18) рассчитывают средние значения повреждаемости 

компонентов композиционных материалов. Далее с использованием формул (5) и (6) 

уточняют параметры распределения упругих характеристик композиционных материалов и 

снова определяют средние значения микронапряжений (9). Таким образом, получают одну 

точку кривой деформирования с координатами (еij
(1)

, ζij
(1)

). Затем деформацию увеличивают 

на величину Δеij и повторяют расчеты по вышеприведенной схеме, определяя новую точку 

кривой деформирования (еij
(m)

, ζij
(m)

). 

Расчеты выполняют до тех пор, пока процессу увеличения деформаций еij будет 

соответствовать рост средних напряжений (9). Максимальное значение средних напряжений 

будет соответствовать пределу прочности силицированного углеродного композиционного 

материала
max
ij

в
ij . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана методика прогнозирования упругих и прочностных характеристик 

силицированных углерод-углеродных композиционных материалов с учетом защитного 

покрытия на углеродных волокнах и процессов накопления повреждений в компонентах 

композитов при действии внешних нагрузок. 
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При проектуванні конструкцій теплоізоляційних систем для електротермічних 

пристроїв з робочою температурою до 400 
0
С (окисне середовище) і до 2800

о 
С (вакуум або 

інертна атмосфера) необхідні інертність матеріалу теплоізоляції та його високі 

експлуатаційні характеристики. Вирішення цього завдання зв'язують із розробкою нових 

конструкційних матеріалів на основі вуглецю. В останні десятиліття проведені широкі 

наукові дослідження в галузі теорії й технології вуглецевих композиційних матеріалів 

(ВКМ). 

Створення високотемпературних матеріалів, що мають низьку щільність й високу 

теплопровідність, мають особливе значення, у тому числі з економічної точки зору. До класу 

таких матеріалів належать вуглець-вуглецеві композиційні матеріали (ВВКМ). Існуючі в цей 

час методи одержання пористих низькощільних ВВКМ не забезпечують регулярну 

пористість виробу й фіксацію структури матеріалу. Не вирішеною також є проблема вибору 

оптимального типу зв’язуючого, визначальні міцні й термостійкі показники матеріалу. Не 

досить вивчене питання вибору типу й геометричних розмірів вуглецевих волокон, що має 

принципове значення для підвищення механічних характеристик ВВКМ.  

Метою наукового дослідження є розробка й отримання низькощільного ВВКМ з 

щільністю від 0,17 до 0,30 г/см
3 

, дослідження властивостей компонентів, характеристик 

водних суспензій, параметрів формування заготівок методом зливу й ефективності 

використання низькощільного ВВКМ для теплоізоляції електровакуумних печей. 

Загальна схема отримання низькощільного УУКМ методом зливу водної суспензії 

складається з підготовки початкових компонентів водної суспензії (вуглецевих волокон 

(карбонізація віскозних волокон), матеріалів-пороутворювачів (приготування форполімера), 

фенолоформальдегидного вяжучого (дроблення смоли СФ-010); приготування водної 

суспензії; зливу (осадження) водної суспензії з утворенням вуглецевого осаду; сушіння 

злитого осаду під вакуумом; кабронізації отриманих блоків; дослідження щільності та 

пористості отриманого матеріалу; механічної обробки до потрібних розмірів виробу; 

поверхневе ущільнення матеріалу (при необхідності). 

Для отримання рівномірного розподілу щільності в кінцевому матеріалі вивчені 

властивості початкових компонентів і готової водної суспензії. Велике значення при 

формуванні осаду мають характеристичні розміри компонентів, їх концентрація у суспензії, 

що визначають в'язкість готової суспензії, швидкості осадження часток. 

Початкові компоненти готують таким чином: вуглецеві волокна (ВВ) отримують 

карбонізацією віскозного волокна у середовищі азоту, при 900 
0
С при 136,2 Па з наступним 

рубленням. Фенолоформальдегідну смолу марки СФ-010 (ФФС) і порошок форполімера 

(ФП) дроблять і розмелюють. Підготовлені матеріали досліджували за фракційним складом. 

Дані цих досліджень подано на рис. 1. 

В'язкість суспензії, обумовлена концентрацією зважених часток у її об'ємі, є одним з 

основних параметрів процесу осадження. Дослідження в'язкості суспензії дозволило вибрати 

її структурний склад по кожному компонентові. Значення концентрації компонентів у 

суспензії наступні: вуглецевого волокна від 30 до 40 кг/м
3
, порошку феноло - 

формальдегідної смоли  від 12 до 22 кг/м
3
, порошку форполімеру від 10 до 18 кг/м

3
, 

віскозного волокна (утворювача пор) від 30 до 50 кг/м
3
. 
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Процес зливу водної суспензії супроводжується явищами седиментації її компонентів, 

зміною ефективного опору витіканню рідкої фази в результаті збільшення шару осаду й 

формування його щільності. 

 
                                                        а        б 

Номер 

фракції 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Довжина 

волокна, 

мкм 

900… 

1000 

800… 

900 

700… 

800 

600… 

700 

500… 

600 

400… 

500 

300… 

400 

200… 

300 

150… 

200 

100… 

150 

50… 

100 
<50 

Розмір 

часток, 

мм 

> 2,5 
1,6… 

2,5 

1,0… 

1,6 

0,63… 

1,0 

0,4… 

0,63 

0,315… 

0,4 

0,2… 

0,315 

0,16… 

0,2 

0,1… 

0,16 

0,063… 

0,1 

0,05… 

0,063 

<0,0

5 

а: ВВ –вуглецеві волокна; ПУ – пороутворювач (віскозні волокна); б: ФФС – порошок 

феноло-формальдегідної смоли; ФП – форполімер 

 

Рис. 1. Характер розподілу компонентів суспензії по фракціях 

 

Для урахування цих процесів розроблена математична модель процесу зливу 

суспензії, яка представлена у вигляді системи  двох кінетичних рівнянь. Одне рівняння 

описує швидкість витікання рідини, друге – швидкість збільшення шару впакованих часток 

 Інтегрування двох рівнянь призводить до трансцендентного рівняння, котре визначаєє 

витрату води через фільтр залежно від часу процесу, з урахуванням наростаючого шару 

впакованих часток, залишкового тиску й гідростатичного напору. Чисельне рішення 

трансцендентного рівняння встановлє величини гідростатичного напору й залишкового 

тиску, які забезпечують рівномірність щільності низкощільного вуглець – вуглецевого 

композиційного матеріалу в межах 0,01 ·10
3 
кг/м

3 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. В плив залишкового тиску й величини гідростатичного напору на час витікання 

суспензії 

 

З аналізу рис. 2 видно, що припустимий залишковий тиск не повинне перевищувати 

0,01 МПа, а гідростатичний напір 0,002 МПа. 

Зміну щільності осаду по його висоті обумовлено трьома факторами: швидкістю 

витікання рідини, гідростатичним напором і величиною залишкового тиску. Нижні, більше 

щільні шари осаду сформовані в процесі витікання рідини з урахуванням часткової 
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седиментації часток. При цьому в осаді реалізується рівномірний розподіл часток  по 

фракціях. 

Середні шари осаду сформовані за рахунок процесу седиментації й витікання рідини. 

У цих шарах переважають більші частки, гранична щільність упаковки яких низька.  

Верхні шари осаду сформовані в основному за рахунок витікання рідини. 

Мимовільний процес седиментації має незначне значення. Частки, що сформували верхні 

шари, мають найбільш дрібні розміри. За фазовим складом більшість часток дрібних фракцій 

є частками феноло-формальдегідної смоли. У результаті цього щільність верхніх шарів осаду 

значно вище. 

Структура порового простору низкощільного вуглець-вуглецевого композиційного 

матеріалу впливає на такі властивості  як адсорбційна спроможність, газопроникність, 

теплопровідність, електропровідність. Залежно від значення щільності матеріалу можуть 

визначатися й можливі галузі застосування таких матеріалів. Структура отриманого 

низькощільного вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу представлена на рисунку 4. 

Зміцнення поверхневих шарів низькощільного вуглець-вуглецевого композиційного 

матеріалу реалізується або осадження середньотемпературного піровуглецю, або наклейкою 

вуглецевої фольги з терморозширеного графіту. Приклад структури низькощільного вуглець-

вуглецевого композиційного матеріалу із покриттям з піролітичного вуглецю й вуглецевої 

фольги представлений на  рис. 3. 

   
 

Рис. 3. Структура низькощільного вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу  зі 

зміцненням поверхні 

 

Основним застосуванням низькощільного вуглець-вуглецевого композиційного 

матеріалу з низькою щільністю є створення теплового опору між робочою зоною печі й 

металевим корпусом. Тому найважливішою властивістю низькощільного вуглець-

вуглецевого композиційного матеріалу є його теплопровідність. 

Результати досліджень дозволили встановити нові механізми пороутворення і 

формування фізичних і механічних властивостей низькощільних вуглець-вуглецевих 

композиційних матеріалів, розширити уявлення про природу та особливості процесів 

формування з метою надійного управління експлуатаційними властивостями виробів для 

теплоізоляції електровакуумного обладнання. 

Встановлено вплив складу водної суспензії на основі рубаних вуглецевих волокон (на 

основі віскози), порошку феноло-формальдегідної смоли та матеріалів порооутворювачів, що 

застосовуються для формування осаду, на її в’язкість. Доведено, що збільшення концентрації 

компонентів в суспензії призводить до нерівномірного розподілу щільності по висоті осаду. 

Високий ступінь рівномірності та задана величина щільності (розкид не більше ±0,01·10
3
 

кг/м
3
)  осаду 0,26·10

3
 кг/м

3
 досягаються при концентрації компонентів у межах: вуглецевого 

волокна 30 до 40 кг/м
3
, порошку феноло-формальдегідної смоли від 12 до 22 кг/м

3
, порошоку 

форполімеру від 10 до 18 кг/м
3
, віскозного волокна (утворювача пор) від 30 до 50 кг/м

3
. 

Подано схеми використання низькощільних вуглець-вуглецевих композиційних 

матеріалів у конструкціях електровакумного обладнання. 

Вперше встановлені закономірності зміни фізико-хімічних, теплофізичних і 

механічних характеристик компонентів низкощільного вуглець-вуглецевого композиційного 

матеріалу в процесі карбонізації. 
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Металлоуглеродные материалы (МУМ) интенсивно изучаются во всех передовых, 

технологически развитых странах. Применение таких материалов обеспечивает перспективы 

в развитии микроэлектроники, медицины, материаловедения и процессов катализа.  

МУМ синтезируются по трем основным процессам: осаждение из паровой фазы гра-

фита, разложение карбидов, химическое осаждение из газовой фазы углеводоро-дов. 

В последнем из упомянутых способов МУМ получают в процессе термокаталического 

распада (ТКР) монооксида углерода на металлах группы железа (Fe, Nі, Со) и их соеди-

нениях в интервале температур 400-700ºС путем газофазного осаждения углерода на по-

верхности катализатора. Скорость этого сложного гетерогенного процесса зависит от целого 

ряда факторов, наиболее существенными из которых являются температура, природа и 

состояние поверхности исходного катализаторобразующего материала, а также состав га-

зовой фазы [1]. 

Синтезированные МУМ содержат катализаторы, аморфный углерод и структури-

рованный углерод в виде волокнистых образований – углеродных нанотрубок (УНТ). В 

процессе синтеза МУМ достаточно исследованы [1-5]. Однако получение из МУМ высо-

кокачественных УНТ представляет сложную проблему и предполагает поиск новых методов 

и технологических схем. 

Получение МУМ из паровой фазы графита реализуется электро-дуговым способом, 

лучевыми способами испарения, плазменным или резистивным нагревом. В процессе дуго-

вого синтеза частицы карбидов выступают в роли катализаторов. Эти частицы являются 

подложкой для графитовых слоев, из которых формируются УНТ [3]. 

Для получение МУМ широко используются и плазменные технологии и осаждение из 

газовой фазы, содержащей углерод в виде углеводородов или оксидов [4]. Применение 

катализаторов ускоряет процессы зарождения и роста МУМ. В качестве катализаторов 

используются микропорошки окислов, хлоридов и карбидов металлов. 

Практически все известные методы получения МУМ не обеспечивают получение 

чистых УНТ. Обычно МУМ загрязнены частицами катализаторов и аморфным углеродом. 

Способы очистки МУМ разделяются на физические, химические и комбинированные 

[5]. Физические методы относятся к неразрушающим и обеспечивают целостность УНТ. В 

работе [6] предложен метод микрофильтрации. Однако такой подход предполагает много-

кратное повторение операции микрофильтрации, что значительно замедляет процесс очист-

ки. Кроме того частицы катализатора находятся в вершинах УНТ и прочно связаны с ними. 

Необходимо применять дополнительную обработку для удаления катализатора. 

Повышение производительности методов микрофильтрации и получения более ка-

чественных УНТ обеспечивает применение ультразвука [7]. 

Химическая очистка МУМ предполагает разрушение УНТ, которое сопровождает 

протекание химических реакций. Окислительная способность аморфного углерода значи-

тельно выше упорядоченных структур. Этот факт и обуславливает применение химических 

методов [8]. 

В работах [9,10] приводятся интервалы температур, в пределах которых рекомен-

дуется проводить химические процессы очистки МУМ. 
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Совмещение процессов физических и химических методов очистки позволяет обес-

печивать целостность УНТ и их более полную очистку от частиц катализаторов и аморфного 

углерода. 

Проведенные исследования ставили целью разработку технологической схемы 

получения очищенных металлосодержащих материалов путем термокаталитического 

распада монооксида углерода на железосодержащих катализаторах (Fe2О3). 

Механизм роста МУМ заключается в реализации диффузии реакционной газовой 

смеси СО с парами Н2О к каждой частице катализатора Fe2О3; адсорбции монооксида 

углерода на поверхности частицы катализатора и ее разложении с образованием атомов 

углерода; диффузии части атомов углерода с образованием упорядоченных структур – УНТ. 

Поверхность частиц катализатора является энергетически неоднородной. Поэтому 

образование атомов углерода идет только на энергетически активных участках катализатора. 

Образовавшиеся атомы углерода диффундируют в объем частиц катализатора и выделяются 

на менее активном участке поверхности частицы в виде упорядоченных кристаллических 

образований углерода. 

Наличие в реакционной среде паров воды Н2О создает условия газификации атомов 

углерода с поверхности частиц катализатора и снова восстанавливается процесс катали-

тического разложения СО. 

Следовательно, скорость роста упорядоченных кристаллических образований 

углерода задается соотношением скорости образования атомов углерода, скорости их 

диффузии в объем частицы катализатора и скорости газификации атомов углерода, 

образовавших поверхностный слой на частице катализатора. Скорости представленных 

процессов зависят в большей степени от температуры. Скорость разложения СО зависит от 

температуры достаточно слабо [11]. Скорость диффузии атомов углерода с увеличением 

температуры линейно возрастает, а скорость газификации атомов углерода парами Н2О 

имеет экстре-мальный характер с максимальным значением в пределах 773К. Наличие двух 

максимумов на кривой образования МУМ, установленных в работе [10], подтверждает 

предложенный механизм термокаталитического разложения СО и образование 

упорядоченных структур углерода. 

Очистка продуктов, полученных при термокаталитическом разложении СО, от аморф-

ного углерода и частиц катализатора позволяет получить очищенные металлоуглеродные 

материалы в виде УНТ. 

В первую очередь необходимо удалить из полученного МУМ частицы катализатора. 

Содержание катализатора в полученном продукте составляет 27,3%. С этой целью Fe2О3 

восстанавливается при температуре 900 
о
С до железа. Восстановителем является аморфный 

углерод, имеющийся в полученном продукте с достаточным избытком. 

Экспериментальный процесс восстановления показал, что объем выделившегося СО2 

составляет 11,3 % от массы продукта, а количество восстановленного железа в продукте 

составляет 18,7 %. 

Следующим этапом является извлечение железа путем его перевода в пары пента-

карбонила железа. Пентакарбонил железа образуется при температурах выше 150 
о
С и 

давлении, не ниже 15,0 МПа в среде СО [12]: Экспериментальный процесс формирования 

пентакарбонила железа реализован при температуре 190 
о
С и давлении 16 МПа. Дли-

тельность процесса составила 9·10
3
 секунд. Степень взаимодействия железа с монооксидом 

углерода составила 83 %. Общее количество образованного Fe(СО)5 составило 36 % от массы 

продукта. Охлаждение реактора до комнатной температуры проведено под давлением 16 

МПа, при этом пары пентакарбонила железа сконденсировались в жидкость. 

Для удаления жидкого пентакарбонила железа реактор через конденсатор и фильтр из 

активированного угля подключали к вакуумной системе при остаточном давлении 10
-1 

мм рт. 

ст. При температуре 130 
о
С Fe(СО)5 переходит в паровою фазу, испаряется и конденсируется 

на угольном фильтре. Остаточное содержание железа в результате второй стадии очистки 

составило 17 % от начальной массы. 
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Продукт, очищенный от металлической фазы, содержит углерод в виде высокоориен-

тированной структуры (УНТ) и аморфной составляющей (сажи) и остаточного железа. 

Удаление аморфной составляющей основано на селективном окислении продукта в среде 

диоксида углерода. 

В работе [13] показано, что для аморфного углерода энергия активации процесса гази-

фикации в среде диоксида углерода составляет 33400 Дж/моль, для кристаллического высо-

котемпературного пироуглерода – 457000Дж/моль. 

Значительное различие в значениях энергии активации процесса газификации обес-

печивает возможность селективного удаления аморфной составляющей от высокоупо-

рядоченной структуры МУМ. 

Процесс окисления аморфного углерода реализован при температуре 843 К и кон-

центрации диоксида углерода 62·10
-4

 кг/м
3
. Скорость подачи диоксида углерода составляет 

2,92·10
-10 

м
3
/с. Время окисления составило 7,2·10

3 
с. Масса окисленного аморфного углерода 

составила 16 % от массы очищенных МУМ. 

Очищенные УНТ использовали в качестве наполнителя полиуретана марки                       

Еracast RT – 70A на основе изоцианата и полиола. Степень наполнения УНТ составляла от 

0,5 до 10 весовых процентов. Навеску УНТ вносили в объем изоцианата, тщательно 

перемешивали до равномерного их распределения. После этого вносили заданный объем 

полиола, перемеивая до однородной массы и вакуумировали при остаточном давлении 10
-1

 

мм.рт.ст. в течение 10 минут. Испытание на растяжение производили на машине FP-10. 

В процессе растяжения образцов фиксировалось удлинение, изменение толщины и 

ширины рабочей части образцов, величина приложенного усилия. Диаграммы растяжения 

полиуретана марки Еracast RT – 70A с различным содержанием УНТ представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость истинного напряжения от деформации растяжения: 1 – образцы 

без УНТ; 2 – 2 % УНТ; 3 – 5 % УНТ 

 

Из диаграммы растяжения следует, что с увеличением содержания УНТ квазилинейный 

участок растяжения образцов повышается с 0,5 МПа (рис. 1, кривая 1) до 1,8 МПа (кривая 3). 

Содержание УНТ увеличивает плотность композиции УНТ-полиуретан. Увеличение содер-

жания УНТ до 10 % повышает плотность на 7 %. Содержание УНТ в пределах 2 % 

обеспечивает максимальное значение предела прочности на растяжение до 7,6 МПа. 

Вычисленное предельное сужение образцов перед разрывом в зависимости от содер-

жания в них УНТ представлено на рис. 4. Минимальное значение предельного сужения на 

уровне 50 % установлено для содержания УНТ в пределах 2 %. Этот факт обусловлен более 

высоким модулем упругости композиции полиуретан – УНТ, в которой содержание металло-

углеродных материалов составляет 2 %. Дальнейшее увеличение содержание УНТ до 10 % 

увеличивает предельное сужение до величины 62 %. 

Восстановление Fe(CO)5 до металла всесторонне изучено и апробировано, процесс 

восстановления контролируется путем фиксации количества продукта реакции – СО2  

Определенные сложности возникают при получении пентакарбонила из восстанов-

ленных частиц железа. Технологически сложно обеспечить давление в среде СО, необ-
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ходимое для образования Fe(CO)5. Кроме того, нет надежного метода контроля за степенью 

перехода Fe в пентакарбонил. 

Значительно проще этот вопрос может быть решен для МУМ, полученных на никель-

содержащих катализаторах. 

Модификация  полиуретана  очищенными УНТ оказывает  положительное влияние  

на его механические свойства, увеличивая прочность практически в два раза. 

Рассмотрен процесс получения металлоуглеродных материалов термокаталитическим 

распадом монооксида углерода на катализаторах группы железа, предложен вариант очистки 

МУМ от оксида железа путем его восстановления до Fe, очистки от восстановленного железа 

через пентакарбонил и селективное окисление аморфного углерода в среде диоксида угле-

рода. Проведенными исследованиями установлено влияние содержания очищенных МУМ на 

плотность, предел прочности на растяжение, предельное сужение и вид диаграмм растя-

жения полиуретана марки Еracast RT – 70A. 

Проведенные исследования показали возможность очистки металоуглеродных мате-

риалов, полученных термокаталическим диспропорционированием монооксида углерода, от 

примесей, в частности, от частиц металла и аморфного углерода.  
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Одним з найбільш перспективних напрямів в області одержання композиційних 

матеріалів з високим рівнем експлуатаційних характеристик є створення інтерметалідних сполук 

на основі алюмінідів титану. Висока температура плавлення, низька щільність (3,8 г/см3) 

порівняно із суперсплавами (8,0 г/см3), висока жаростійкість і жароміцність алюмінідів титану 

створює сприятливі перспективи для застосування в авіакосмічній техніці й енергетиці, а саме 

при виготовленні газових турбін і компресорних станцій, а також як базових конструкційних 

матеріалів для створення авіадвигунів нового покоління [1]. Не дивлячись на вищезазначені 

переваги, алюмініди титану на сьогоднішній день не вийшли на рівень масового промислового 

застосування. Це обумовлено низькою пластичністю зазначених матеріалів за нормальної 

температури та високими затратними існуючими технологіями їх виготовлення. Тому розробка 

нових технологій для одержання інтерметалідних сполук з підвищеними фізичними 

властивостями, що працюють в агресивних умовах є актуальною темою досліджень. 

Протягом 2000-2015 років більшістю дослідників (ІСМАН, ІПСМ, РФ та GKSS, 

Німеччина) було визнано, що для забезпечення бажаного поєднання властивостей Ti-Al сплавів - 

високої жароміцності, пластичності і в'язкості руйнування, необхідно мати рівноосну 

пластинчасту структуру з малим розміром зерен (d = 30...100 мкм) [1-3]. Зменшення розміру 

зерен шляхом термомеханічної обробки до рівня d ≈ 10 мкм веде до подальшого підвищення 

пластичності при кімнатній температурі, але при цьому відбувається зсув температури крихко-

в'язкого переходу (ХВП) з ≈ 800 до 600...700 °С і відповідне зниження температури потенційного 

використання γ-TiAl сплавів. Проблема подрібнення структури злитків γ -TiAl сплавів є 

ключовою, оскільки тільки через досягнення однорідної структури з відносно малим розміром 

зерен у злитку можна розраховувати на поліпшення технологічних властивостей. Як відзначають 

провідні вчені в галузі отримання γ-TiAl сплавів Імаєв В.М. та Г. Клеменс [1, 2], СВС-технологія 

може бути з практичної точки зору дуже перспективною, оскільки γ-TiAl сплави належать до 

важкодеформуємих і низькотехнологічних матеріалів. В роботах [4, 5] були отримані цілком 

обнадійливі дані про механічні властивості порошкових γ-TiAl сплавів. Зокрема, перспективне 

застосування порошкових технологій представляється відносно виробництва листових 

напівфабрикатів із γ-TiAl сплавів. 

Мета роботи - розробити технологію одержання інтерметалідних сплавів з 

дрібнозернистою зернистою структурою у режимі теплового самозапалювання для систем Ti-Al. 

Для надання виробу з γ-TiAl сплаву кінцевих властивостей необхідно піддати пластичній 

деформації у високотемпературній фазовій області для отримання зернистої структури, оскільки 

вважається, що саме вона забезпечує найкраще поєднання високотемпературних властивостей - 

міцності, опору повзучості, з кімнатними - пластичністю і в'язкістю руйнування. Пластична 

деформація, може бути ефективною не тільки для отримання дрібнозернистих напівфабрикатів, 

але і для управління параметрами пластинчастої структури в TiAl сплавах, зокрема, при 

отриманні пластинчастих мікроструктур з малим розміром зерен і мікрокристалічною 

міжпластинчатою відстанню, що представляють, згідно з літературними даними, найбільший 

практичний інтерес [1]. 

Наукова цінність роботи полягає в тому, що отримані в ній результати розширюють і 

поглиблюють фізичні уявлення про процес СВС в отриманні алюмінідів титану, а також про 

фізико-механічні властивості модифікованих γ-TiAl сплавів. Наукова новизна роботи полягає в 

тому, що високотемпературний синтез інтерметалідного з'єднання γ-TiAl в порошковій суміші 

чистих елементів в умовах СВС-пресування при тепловому вибуху при мінімальному 

зовнішньому тиску на суміш дозволяє отримати інтерметалідний продукт синтезу із середнім 
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розміром зерна 10 – 12 мкм. Збільшення ступеня пластичної деформації синтезованого під 

тиском інтерметалідного продукту в умовах екструзії при навантаженні 107 Па дозволяє на 

порядок знизити розмір зерна в кінцевому продукті (до 0,2 – 0,3 мкм) і сформувати в 

інтерметалідному сплаві субмікрокристалічну зернисту структуру.  

Результати мікроаналізу виявили рівномірний і дрібнодисперсний  розподіл алюмініду 

титану TiAl (рис.1). Згідно до рисунків мікроструктур система TiAl як і було передбачено є 

двофазною: TiAl сірого кольору та Ti3Al білого кольору. 

       
          а      б 

Рис. 1. Мікроструктура сплаву системи TiAl: а - збільшення х100; б - збільшення х200 

 

Запропонована СВС-технологія альтернативна традиційним технологіям одержання 

матеріалів і виробів, основаним на використанні зовнішніх джерел тепла. Характерні риси 

запропонованої технології: використання більш дешевої внутрішньої хімічної енергії взаємодії 

реагентів замість зовнішньої електричної, простота й дешевизна устаткування завдяки 

відсутності зовнішнього джерела тепла, більша швидкість процесу (малий час синтезу) і висока 

продуктивність. З вище наведеного  видно, що виробництво матеріалів в умовах СВС 

відрізняється від пічних аналогів більшою економією електроенергії, виробничих площ, 

скороченням числа технологічних операцій, збільшенням продуктивності праці, що в цілому 

проявляється в зниженні собівартості продукції. 

Використання запропонованої технології для одержання нових матеріалів на основі 

інтерметалідних з’єднань забезпечує в порівнянні з існуючими способами наступні переваги: 

збільшення жаростійкості в 2-3 рази при температурах 1100-1200 °С; збільшення тепло- та 

ерозійностійкості у 1,7-2 рази; простота технології і технологічного устаткування; практично 

повна безвідходність виробництва. У підсумку ми одержуємо технологію, що одночасно 

дозволяє отримувати нові матеріали на основі інтермелатідних з’єднань з підвищеними фізико-

механічними властивостями і є більш енергоекономічною ніж існуючі традиційні методи. 

Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи ДЗ/60-2015 «Розроблення технології 

та організація промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії 

високих температур та агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки». 
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Композиційні матеріали на основі тугоплавких сполук широко використовуються у 

сучасній техніці, як матеріали інструментального, конструкційного і функціонального 

призначення. Кінцеве формування структури таких матеріалів здійснюється при температурі 

Т>0,6Тпл., або при температурі евтектики (у випадку отримання евтектичних сплавів), що 

визначає використання компонентів, які відповідають критеріям сумісності – 

термодинамічній, термомеханічній. Хімічна сумісність встановлюється термодинамічними 

розрахунками або даними про фазову будову відповідних систем. Дослідження квазібінарних 

сплавів з евтектичним характером діаграм плавкості є перспективним для створення 

функціональної, конструкційної кераміки для роботи в екстремальних умовах [1]. 

В даній роботі досліджені квазібінарні сплави системи ZrO2 – HfB2. Зразки із суміші 

порошків різного складу плавили в електронно-променевій установці «ЭЛА - 6». 

Температуру плавлення вимірювали з допомогою пірометра з точністю ± 50 °С. За зміною 

температури плавлення та мікроструктури було визначено, що діаграма плавкості має 

евтектичний характер. Вміст дибориду гафнію в евтектиці системи ZrO2 – HfB2 становить 

17± 2,0 мас. %, а температура плавлення евтектичного сплаву - 2385 °С. 

Структури сплавів наведені на рисунку 1. В евтектичному сплаві  диборид гафнію 

кристалізується у вигляді пластин (світла фаза на Рис. 1б). 

 

   
 а                       б      в 

 

Рис. 1. Мікроструктури сплавів системи ZrO2 – HfB2 (х1000): а – доевтектичний сплав 

(ZrO2 – 10%HfB2) , б – евтектичний сплав (ZrO2 – 17%HfB2), в – заевтектичний сплав (ZrO2 – 

80%HfB2) 

Мікротвердість сплавів ZrO2 – 10%HfB2, ZrO2 – 17%HfB2 та ZrO2 – 80%HfB2 складає 

12; 15 та 26 ГПа відповідно. 
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Механизмы усадки и роста порошковых металлических материалов при реакционном 

спекании являются далеко не до конца изученными современной наукой, однако имеют 

большое значение в материаловедении при создании материалов предназначенных для 

работы в жестких физических условиях. Более глубокое понимание механизмов протекания 

этих процессов и изучение факторов, влияющих на них, даст возможность в сжатые строки 

создавать новые, в частности, жаропрочные и жаростойкие материалы, широко 

востребованные в космической и других областях техники, работающей в экстремальных 

условиях. Применение высокоскоростной записи температуры на основе аналогового 

цифрового преобразователя для изучения термокинетики процессов взаимодействия в 

реакционных смесях дает возможность изучить и понять механизмы процессов, 

протекающих в порошковых металлических композициях при реакционном спекании и 

непосредственно влияющих на свойства конечного материала, с помощью натурного 

эксперимента. Это, в свою очередь, дает предпосылки для создания прочных теоретических 

основ получения новых материалов с предсказуемыми полезными свойствами методами 

порошковой металлургии и запрограммировать безопасное проведение экспериментов.   

В работах [1,2] впервые было экспериментально установлено, что при нагревании до 

температуры контактного плавления при спекании композиций, в которых протекают 

экзотермические реакции, взаимодействие идет в кинетическом режиме самообострения и 

имеет экспоненциальную термокинетическую траекторию в случае исчезновения жидкой 

фазы. При этом в кинетическом режиме самообострения наблюдается увеличение прессовок, 

что связано с высокими скоростями растворения твердых компонентов в эвтектической или 

перитектической жидкости, синтеза и реакционной кристаллизации соединений. Во всей 

области концентраций реакционная смесь имеет возможность многовариантной 

термокинетической эволюции. Выбор той или иной траектории определяется рядом 

факторов, среди которых наиболее значимыми являются: скорость нагрева, температура 

внешней среды, концентрация компонентов, плотность прессовок. Если реакционная система 

попадает в область твердожидкого состояния, наблюдаются термокинетические колебания. В 

режиме термокинетических колебаний наблюдается активное уплотнение. 

Выбор той или иной траектории определяется рядом факторов, среди которых 

наиболее значимыми являются: скорость нагрева, температура внешней среды, концентрация 

компонентов, плотность прессовок. 

Возможен случай, к примеру, спекания реакционных систем на основе порошковых 

композиций титана с медью, в которые могут быть введены несмачиваемые компоненты – 

фториды бария и кальция. Необходимо установить, какие при этом могут быть эффекты 

спекания. Как правило, в случае несмачиваемой жидкости, уплотнения при спекании не 

происходит, а наблюдается эффект разбухания и вытекания жидкой цементирующей фазы. 

Представляет научный и практический интерес исследования синергетического 

характера уплотнения, когда система имеет такую составляющую, которая активно спекается 

при функционировании необратимых процессов разбухания, связанных с несмачиванием 

жидкостью. Кроме того, ни менее важны для разработки программируемой технологии 

спекания механизмы консолидации в условиях конкуренции отдельных подсистем, которые 

спекаются при протекании принципиально разных процессов. 

mailto:SolntcevVP@gmail.com
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Изучение термокинетики реакционного взаимодействия с участием жидкой фазы 

проводилось в трубчатой печи сопротивления при градиентном нагреве со стороны торца 

цилиндрических образцов диаметром 10 мм и длиной 12-15 мм при их продвижении в зону 

нагрева. Инициирование проводилось в трубчатой печи сопротивления с заданной 

изотермической температурой, которая превышала или была близка к температуре 

плавления самой низкоплавкой эвтектики или перитектики. При помещении образцов в 

нагретую печь и инициировании реакционного взаимодействия и до его окончания, процесс 

спекания идет в неизотермическом режиме, при котором  траектория изменения 

температуры определяется не только собственно внешним теплом, но и внутренним 

тепловыделением. Образцы прессовали в стальной пресс-форме с двусторонним 

приложением нагрузки на прецизионном механическом прессе до относительной плотности 

не менее 90 %.. Термопары Х-А устанавливались в отверстия в глубине образца и 

располагались вдоль с шагом 4 мм одна от другой. Первая же термопара устанавливалась на 

расстоянии 2 мм от поверхности нагрева. Регистрация изменения температуры реакционной 

системы осуществлялась с помощью быстродействующей компьютеризированной системы 

записи сигналов на основе аналогового цифрового преобразователя (АЦП) с частотой 80 

кГц. После преобразования реальная частота записи сигнала составляла 1 кГц. 

Одновременно информация выводилась на монитор в системе координат время – 

температура, что позволяло непосредственно наблюдать, а при необходимости управлять 

процессом нагрева.  

В качестве исходных компонентов применялись: порошок Cu восстановленный и 

титана электролитического с размерами частиц обоих порошков менее 63 мкм. Фторид же 

кальция марки ЧДА был с размером частиц 1-10 мкм. 

Исходные смеси чистых компонентов готовились путем смешивания в 

эксцентриковом  смесителе в течении  6 часов с шарами из стали ШХ15. Для исключения 

неоднородности шихты при засыпке в пресс-форму при смешивании шихты вводилось 0,05 

% глицерина. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ  

При быстром нагревании, в области существования жидкой фазы, не наблюдается 

возникновения термокинетических колебаний, реакционная система практически на 

протяжении 60 секунд достигает состояния равновесия (Рис.1а). 

 

  
 

Рис. 1. Термокинетика взаимодействия в реакционной системе a) Ti-20% мас.Cu;                

b) Cu – 15%Ti.  Показания термопар, установленных от поверхности нагрева вглубь 

образца: 1 – 2 мм, 2 – 6 мм, 3 – 10 мм,4 - 14 мм 
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Как видно, процесс реакционного взаимодействия в режиме самообострения 

начинается при температуре близкой к эвтектической,  постепенно распространяясь по всему 

объему образца. В режим термокинетических колебаний система не попадает, поскольку 

температура нагрева превышает температуру плавления какого-либо из существующих в 

системе соединений. 

В случае медленного нагрева в области больших концентраций меди начинается 

процесс термоколебаний (Рис.1 b). 

Введение фторидов, например кальцию, в реакционную систему меди с титаном 

значительно изменяет термокинетическую траекторию взаимодействия. В связи с 

понижением теплопроводности, наиболие явно наблюдаются термокинетические эффекты 

(Рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Термокинетика реакционного спекания Cu-15Ti-25 CaF2 : а – общий вид;                     

б – временной фрагмент. Показания термопар, установленных от поверхности нагрева вглубь 

образца: 1 – 2 мм, 2 – 6 мм 

 

Исследование кинетики спекания (Рис. 3а) позволило установить, что активация 

спекания в этих композициях обусловлена функционированием термокинетических 

колебаний.  
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Рис. 3. Кинетика спекания образцов:  a) (Cu-15%Ti)- 25% об. CaF2 ; b) (Cu-6%Ti)- 

25% об. CaF2 

 

 

 

В случае, например в системе с 6% Ti, когда время их существования значительно 

меньше, усадка наблюдается на коротком временном интервале (Рис.3 b). 
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После чего система в условиях изотермической выдержки двигается к состоянию 

равновесия. Постепенно прослеживается тенденция сначала к разбуханию, а потом 

наблюдается вытекание жидкости (Рис.4).  

 

1 2 3 4 
5 

Рис. 4. Эволюция формы при реакционном спекании композиции (Cu-6%Ti) – 25% об. 

CaF2 в процессе изотермической выдержки: 1 – 30 с; 2 – 300с; 3 – 450 с;.4 – 600 с; 5 – 900 с. 

 

Исследование микроструктуры также показывает, что на начальном этапе 

наблюдается смачивание жидкостью, а потом происходит ее вытекание (Рис.5.)  

 

1 
2 

3 4 

 

Рис. 5. Микроструктура спеченной композиции (Cu-6%Ti)- 25% об. CaF2 

Увеличение: 600
х
. 1 - 30 с; 2 - 300с; 3 - 450 с;.4 – 600 с; 

 

ВЫВОДЫ 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о влиянии необратимого 

реакционного процесса на поверхностные свойства фторидов. Вероятно газ, что 

высвобождается при необратимой реакции, взаимодействует с поверхностью фторидов и 

образует соединение с ними, которое смачивается металлическим расплавом, затем 

происходит восстановление поверхностных оксидов. Вследствие этого жидкость уже не 

смачивает поверхность и вытекает из образца. 
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 Прецизионные сплавы находят широкое применение в электро- и радиотехнике, 

аэрокосмической и ядерной, электронной и приборостроительной промышленности, а также 

в отраслях промышленности, образующих средства связи и автоматизированные системы, 

ЭВМ и микропроцессоры. 

 Разработаны порошковые термомагнитные материалы, исследованы условия 

получения железо-никелевых порошков и проведен комплекс экспериментов по 

определению оптимальных технологических режимов формирования материалов на основе 

таких порошков. 

 Исследованы процессы формирования и спекания порошковых материалов на железо-

никелевой основе с целью получения высокоплотных образцов с необходимыми магнитными 

свойствами. 

 Изучено влияние концентрации легирующих элементов (Cr, Ti) и способов их 

введения условия получения, термомагнитные свойства и твердость порошковых 

термомагнитных материалов. 

 Изготовлена партия опытных образцов изделий из разработанных материалов, 

проведения их стендовые испытания и установлено, что материал 33Н4Т (63% Fe-33% Ni-4% 

Ti) является наиболее подходящим для использования в качестве активного элемента 

температурного реле. 

 Создание ряда прецизионных порошковых магнито-мягких термомагнитных 

материалов  

на основе системы железо-никель, где за счет высокоточного легирования порошковыми 

лигатурами, обеспечения отклонения от структуры идеального твердого раствора и 

искусственно созданной неоднородности по составу достигается крутое падение 

намагниченности в интервале рабочих температур 20 + 250 °С. 

 Путем снятия тяговых характеристик усилие отрыва постоянного магнита от 

термомагнитного элемента при постепенном нагревании от 17 до 170 °С, построены 

зависимости его изменения в условиях нагрева через каждые 10 °С.  

 Для определения оптимального процентного соотношения элементов в материалах 

полученных методом порошковой металлургии проведены микрорентгено-спектральный и 

рентгенофазовый исследования разработанных материалов. 

 Таким образом установлено, что: материал 63% Fe-33% Ni-4% Ti (температура 

спекания 1300 °С) имеет лучшие термомагнитные свойства в пределах температур 20 - 120 

°С, что близко к эталону из сплава 33Н2Х полученного методом плавки и вальцовки. При 

этом, падение термомагнитных свойств с повышением температуры наблюдается медленнее 

чем для эталона. 

 Порошковый материал 63% Fe-33% Ni-4% Ti может быть использован в конструкциях 

електрокомутационных устройств нового поколения. 
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ВСТУП 

 В дійсний час досить широке розповсюдження знаходять порошкові матеріали 

конструкційного та антифрикційного призначення [1–2], які мають ряд суттєвих переваг 

перед традиційними. Одним з їх різновидів можуть бути порошкові матеріали на основі 

заліза.  Однак такі матеріали мають відносно малу зносостійкість при роботі в умовах дії 

абразивів, як закріплених так і вільних. Одним із шляхів підвищення довговічності деталей з 

таких матеріалів, що працюють в умовах абразивного або газоабразивного зносу, є створення 

їх з  неоднорідною структурою  [3–5].  Висока зносостійкість таких композиційних 

матеріалів визначається наявністю в їх структурі  твердих фазових складових поряд з 

відносно пластичною матрицею. 

        Як показано в роботах [6,7], до таких матеріалів можуть бути віднесені композиційні 

порошкові матеріали на основі заліза легованого самофлюсивними сплавами (СФС) [8,9], які 

грають роль твердої складової. При цьому перевагами таких матеріалів також є те, що 

використання  СФС  мають відносно малу температуру плавлення і при отриманні виробів 

при їх спіканні утворюють рідку фазу. Останнє сприяє досягненню їх стовідсоткової  

щільності, що підвищує механічні властивості виробів і покращує антифрикційні властивості 

та стійкість при зношуванні при дії абразивів. Враховуючи викладене, дослідження умов 

отримання таких матеріалів та вивчення їх стійкості при дії абразивів є досить актуальним 

питанням.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

У зв’язку з викладеним вище метою  роботи було  дослідження впливу складу 

композиційних матеріалів на основі заліза легованого самофлюсівним сплавом на їх 

стійкість за різних умов газоабразивного зношування.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Дослідження зносостійкості матеріалів при газоабразивному зношувавнні проводили з 

використанням стенду, схема та загальний вигляд робочої камери якого показані на  

рисунках 1, 2. Принцип дії стенду наступний. Зразок з плоскою поверхнею закріплюється в 

спеціальному тримачі (2) і розміщується в камері випробування (4) на підставці. Потім на 

зразок (13) за допомогою пістолету (5), який працює за інжекційним принципом, 

спрямовується газоабразивний струмінь. Струмінь створюється підведенням до пістолету 

повітря тиском 0,6 МПа, який створюється за допомогою компресора (14) та ресивера (12). З 

бункеру (8) до пістолету також підводиться кварцовий пісок з середнім розміром частинок 

біля 400 мкм. Конструкцією передбачується за допомогою пристрою (3) зміна напряму 

струменя відносно поверхні зразка у межах від 0 до 90
0
. 

Для дослідження зносостійкості при газоабразивному зношуванні використовували 

зразки циліндричної форми з двома плоскими поверхнями. Площа зношування 2,1 см
2
.  

При інших рівних умовах зносостійкість визначали за втратою маси зразка в г/см
2
.  

В роботі досліджувався вплив часу та кута атаки газо – порошкового  струменя 

відносно поверхні зношування на зношування матеріалів. 

Результати досліджень показані на рисунках  3 – 7.           
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Рис. 1-2. Схема установки для   випробування матеріалів на газоабразивний знос:                    

1 – уловлювач піску; 2 – тримач зразка; 3 – регулювальний пристрій; 4 – камера; 5 – пістолет; 

6 – трубопровід; 7 – реле тиску; 8 – бункер з піском; 9 – вентиль подачі піску; 10 – вентиль 

подачі повітря; 11 – манометр; 12 – ресивер; 13 – зразок; 14 – компресор 

 

Встановлено, що складові композиційного матеріалу зношуються по різному. При 

кутах атаки 30
о
 та 45

о  
більше зношується структурна складова матеріалів – залізо, яке має 

меншу твердість. Як видно з мікроструктури поверхонь зношування на його місці 

утворюються лунки зношування (рис. 8). При цьому утворюється рельєфна поверхня на якій 

виступає фазова складова СФЗ, яка зношується у меншій ступені (рис.8).  Слід зауважити, 

що на поверхні не утворюється різкої межі зношування. Такий характер зношування в 

поєднанні з поступовою зміною мікротвердості на границі між вихідними компонентами, дає 

можливість стверджувати, що на ступінь зношування переважно впливає твердість 

складових КМ [10–12]. Також слід відзначити єдиний характер зносу композитів з різним 

вмістом СФЗ (рис.8). 

 
1 – 45;  2 – 90 

Рис. 3. Залежність зношування 

матеріалу з композиції Fe–15%СФЗ від часу 

та кута атаки (град) 

 

 
1 – 45;  2 – 90 

Рис. 4. Залежність зношування матеріалу з 

композиції Fe–30%СФЗ від часу та кута 

атаки  

 

 

 

1 – 15;  2 – 30; 3 – 50 

Рис. 5. Залежність зношування матеріалу з 

композиції  Fe–СФЗ від часу та вмісту 

СФЗ(%). (Кут атаки 45
о
)  

 



 

80 

 

 

 

1 – 45;  2 – 90 

Рис. 6. Залежність зношування матеріалу з 

композиції Fe–50%СФЗ від часу та кута 

зношування  (град)  

 

 

 

 

 

1 – 15;  2 – 30; 3 – 50 

Рис.  7. Залежність зношування матеріалу з 

композиції Fe–50%СФЗ від часу та вмісту 

СФЗ(%) ( Кут атаки 90
о
) 

 

  

Отримані результати можна пояснити наступним. Абразивне руйнування поверхні 

твердого тіла залежить від характеру впливу абразивних зерен на цю поверхню. В залежності 

від напрямку дії абразивної струменя на поверхню розрізняють наступні схеми її впливу: 

руйнування ударним струменем, коли кут атаки α = 90°; руйнування ковзаючим струменем,  

α = 0°; руйнування косим струменем, 0 ° < α <90 [13]. Сила удару абразивних частинок 

значно залежить від кута нахилу струменя. Якщо на плоску поверхню матеріалу впливає 

потік твердих абразивних частинок, що летять з певною швидкістю під кутом  до поверхні, 

то кожна частинка, вдаряючись, пружно деформує поверхню і ковзає по ній з тертям [14]. 

Прийнято, що нормальна компонента швидкості викликає тільки пружне деформування 

матеріалу, а дотична, вступаючи в фрикційний контакт з поверхнею, частково або повністю 

гаситься і витрачається на роботу різання. З наведеного випливає, що найбільший знос 

теоретично можна очікувати при куті атаки α = 45°, що підтверджується багатьма авторами 

[11, 14].  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

Рис. 8. Структура поверхні зносу зразків з вмістом 15 % СФЗ (а), 30 % СФЗ (б),                   

50 % СФЗ (в) за кута атаки 45
0 
та з вмістом 30 % СФЗ за кута атаки 90

0
(г) 
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Аналіз результатів теоретичних досліджень з впливу кута атаки абразивних часток на 

інтенсивність зношування поверхонь показує наступне. Інтенсивність зношування в 

абразивному потоці визначається як результат великої кількості ударів твердих частинок об 

поверхню зношування при різних кутах атаки. Початковий період руйнування металу 

характеризується впровадженням абразивних часток в поверхневий шар на деяку глибину, 

другий безвідривним переміщенням частинок матеріалу вздовж поверхневого шару на деяку 

відстань, при якому відбуваються зсув мікрооб'ємів металу в шарі в напрямі впровадження 

частинки і відрив їх від масиву [15]. При впровадженні абразивної частки в поверхневий шар 

металу в умовах вільного удару відбувається деформування приконтактної зони, внаслідок 

чого в цьому шарі виникає складне неоднорідне напружено-деформоване поле зі змінною 

границею. Напруження і деформації в шарі металу, що руйнується і характер їх розподілу 

залежать від кута атаки при вільному ударі. Напруження і деформації, що виникають при 

впровадженні абразивної частинки в метал, залежать від комплексу факторів, що 

характеризують параметри потоку частинок і опір металу пружно-пластичній деформації. У 

зоні контакту будуть розвиватися пружні і пластичні деформації, що сприяють зминанню 

металу під частинкою в радіальному напрямку і подальшому тангенціальному зсуву в 

напрямку руху цієї частинки відносно поверхні. Глибина впровадження частинки і її 

тангенціальне зміщення при впровадженні пов'язані з механічними властивостями абразиву і 

матеріалу поверхні зношування, розмірами частинок, деформацією металу. При малих кутах 

атаки, внаслідок переважання тангенціальної компоненти швидкості удару, основним 

процесом руйнування поверхневого шару є тангенціальний зсув мікрооб'ємів металу в 

напрямку впровадження, тобто мікрорізання. При кутах атаки, близьких до 90 °, внаслідок 

переважання нормальної компоненти швидкості механізм руйнування поверхневого шару 

металу в потоці абразивних частинок набуває полідеформаційний ударний характер. 

Абразивний знос відбувається при ковзанні в зоні тертя твердих абразивних частинок, які, 

проникаючи, руйнують поверхню тертя шляхом мікроцарапання, мікрорізання, 

викришування, вибиванням частинок і багаторазовим місцевим пластичним деформуванням. 

При аналізі результатів випробувань виявлена сильна залежність зносостійкості від 

кута атаки струменя абразиву: При 30-45° швидкість зносу для сталевого еталона має 

максимум, і мінімум при 90°. Результат цей цілком зрозумілий. Чим менше кут між вектором 

швидкості струменя і площиною поверхні, тим більше тангенціальна складова швидкості і 

тим більший вплив дряпання часток абразиву на відносно м'яку сталеву поверхню, що добре 

узгоджується з теорією. У той же час при дослідженні грубогетерогенних композицій, як це 

має місце у нашому випадку,  пік зносу припадає на 90 ° і зі збільшенням вмісту  СФЗ.  

Поверхня зносу композиту після випробування при малих кутах атаки більш 

згладжена. На ній видно лусочки з візерунчастими краями, які являють собою сильно 

деформоване відносно пластичне залізо з вкрапленнями дрібних частинок СФЗ. Останні 

утворюються за рахунок крихкого руйнування СФЗ. На фазовій складові з СФЗ, що 

виступають над поверхнею, видно сліди крихкого сколу, що найбільш помітні при куті атаки 

90
о 
(рис.8, г).  

Однозначного судження про механізм зношування високошвидкісним струменем 

абразиву на основі наявних у нас даних висловити важко. Судячи з того, що на поверхні 

зносу (рис.8, а-г) немає слідів у вигляді подряпин, можна припускати, що руйнування 

поверхні полідеформаційне або втомне. Відносно незначний  вплив кута падіння струменя на 

швидкість зносу композиту можна пояснити його грубо гетерогенною структурою з 

наявністю більш твердої і крихкої фази СФЗ в структурі композиту, яка не зношується за 

рахунок мікрорізання. Висока твердість і відносно низька тріщиностійкість СФЗ, на нашу 

думку, є основним чинником, що визначає зносостійкість композиту в цілому. 

Вивчення залежності зносу від часу випробувань  показує, що спочатку інтенсивність 

зносу зростає, а потім зменшується. Такий характер зносу пояснюється тим, що спочатку 

відбувається інтенсивний знос пластичної фази заліза з утворенням виступів фази СФЗ. 

Надалі ці виступи зерен екранують поверхню заліза і, тим самим, зменшується знос 
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композиції в цілому. Найкращу зносостійкість за інших рівних умов показують композити з 

вмістом СФЗ 15–20%.  
 

ВИСНОВОК 

          Проведення досліджень дозволило встановити, що стійкість досліджених матеріалів 

при газоабразивному зносі, при інших рівних умовах, залежить від їх складу та властивостей 

складових. Стійкість проти зношування збільшується зі збільшенням вмісту в композиції 

самофлюсивного сплаву до 20–30% при кутах атаки менших за 75–90
0
. Встановлено 

механізми зношування. Встановленно, що при кутах атаки менших за 75
0
 переважає 

зношування за рахунок різання частинками абразиву. При більших кутах переважає 

зношування за рахунок крихкого руйнування.  

          Отримані результати дають можливість створювати матеріали з наперед заданим 

складом та структурою залежно від умов експлуатації виробів з них.  
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ВСТУП 

Тепер у багатьох галузях науки і техніки знаходять застосування матеріали стійкі до 

агресивних навколишніх середовищ, до яких, перш за все, необхідно віднести дію абразивів. 

Такі умови роботи деталей машин і механізмів  мають місце в гірничодобувній, 

металургійній, будівельній та  багатьох інших галузях промисловості [1,2].  

До таких деталей можна віднести відбійні плити та робочі елементи подрібнювачів, 

колосникові решітки доменних печей, робочі елементи землерийної техніки, елементи 

подрібнювачів кормів для тварин. Для виготовлення таких деталей переважно 

використовують високолеговані сталі та чавуни [1,2].   

Одним із перспективних для виготовлення зносостійких матеріалів можуть бути 

структурно-неоднорідні композиційні матеріали, висока зносостійкість яких визначається 

наявністю в них твердих гранул закріплених у в'язкій матриці [3–7]. Аналіз літературних 

даних показує, що  в якості твердої складової  доцільним є використовувати карбіди  

перехідних ІУа-УІа підгруп таблиці Д.І. Менделеєва та їх сплави (ТТС), особливо в литому 

стані [8], а також відходи твердих сплавів. Як в'язку матрицю можна використовувати сплави 

на основі заліза та міді. Серед них найбільш придатними є самофлюсівні сплави на основі 

заліза завдяки їх відносно низькій температурі плавлення (1050–1150
о
С) та стійкості проти 

окиснення на повітрі [9].  Стійкість проти окиснення самофлюсівних сплавів на повітрі 

значно спрощує технологічний процес виготовлення  виробів та покриттів з композиційних 

матеріалів за їх участю. У цьому випадку можна використовувати термічне обладнання без 

захисного газового середовища у робочому просторі або застосовувати його з значно 

меншими вимогами до його окислювальної здатності.  

В літературі практично відсутні дані про формування структури та властивостей 

композиційних матеріалів та виробів з них за участю самофлюсівних сплавів. В той же час 

відомо, що структура композиційних матеріалів багато у чому визначає експлуатаційні 

властивості виробів з них.  

Тому актуальним  є проведення досліджень по вивченню закономірностей 

формування структури композиційних матеріалів за участю твердих тугоплавких сполук і їх 

сплавів та самофлюсівних сплавів.  

 

МЕТА РОБОТИ 

Враховуючи те, що перспективними для створення зносостійких композиційних 

матеріалів як з економічної точки зору, так і експлуатаційних властивостей є відходи твердих 

сплавів, в роботі було поставлено за мету дослідити процеси структуроутворення при 

взаємодії твердих сплавів марок ТК та безвольфрамових твердих сплавів з розплавами 

самофлюсівного сплаву на основі заліза.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Вивчення структури матеріалів проводили на об’єктах отриманих шляхом взаємодії 

компактних зразків з твердих сплавів з розплавом самофлюсівного сплаву. Взаємодія 

відбувалась на повітрі в алундових тиглях шляхом їх нагрівання в печі  за температури, яка 

була більшою за температуру плавлення самофлюсівного сплаву на 100 – 200
0
С. Вивчався 

вплив на структуру матеріалів температури взаємодії та часу ізотермічної витримки.  

mailto:astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua
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Структура вивчалась за допомогою оптичного (МИМ-8М) та електронного 

мікроскопу РЕМ-106. Результати досліджень приведені на рисунках 1 – 6.      

   
                                                          а                                           б   

Рис. 1. Типова структура КМ на межі поділу ТК–СФЗ 

 

При дослідженні процесів взаємодії твердих сплавів марок Т15К6, Т15К8 і Т15К10 з 

розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза встановлено, що має місце «розмивання» 

межі поділу за рахунок проникнення розплаву СФЗ в твердий сплав між зернами складного 

карбіду (TiC-WC) (рис.1,2). У свою чергу відбувається міграція зерен карбіду у розплав СФЗ. 

При цьому зерна карбіду переважно зберігають початкову форму, яку вони мали у вихідних 

зразках. В структурі матеріалу з’являються нові складові. При цьому утворення нових 

складових відбувається переважно біля кутових меж поділу фаз (рис.1, а).  

В таблиці 1 наведені результати визначення елементного складу фазових складових в 

дослідженій композиції (рис. 2). З них видно, що при взаємодії ТС марок ТК утворюються 

нові структурні складові, які відсутні у вихідних матеріалах. Так в структурі самофлюсівного 

сплаву утворюється сіра фаза, яка вміщує вольфрам та кобальт (рис. 2, точка 1.). При цьому 

їх вміст не залежить від температури та часу взаємодії. Також утворюється темносіра фаза в 

структурі СФЗ, яка вміщує вольфрам. 

Підвищення температури, вмісту Со та часу взаємодії приводить до збільшення кількості 

та розміру нових структурних утворень в структурі самофлюсівного сплаву (рис. 3,  4). Поряд з 

утворенням нових структурних складових відбувається міграція розплаву металевої зв’язки в 

гранули твердого сплаву і, як наслідок, ―розпушування‖ його структури та міграції окремих 

карбідних зерен (переважно зерен TiC–WC) твердого сплаву в розплав СФЗ. 

 

 
 Рис. 2. Розподіл елементів в КМ за участю Т15К10 та СФЗ 

Таблиця 1 

Розподіл елементів в КМ за участю Т15К10 та СФЗ при 1250
0
С  протягом 15хв 

Точка 
Вміст елементу, % 

Ti Cr Mn Fe Co Ni Mo W Cu 

1 – 4,53 0,96 72,22 10,78 8,57 0,79 – 2,15 

2 0,03 8,17 – 14,44 4,35 16,03 9,34 47,64 – 

3 0,28 0,11 0,49 0,28 0,24 0,08 – 98,52 – 

4 53,58 – – – – 0,2 – 46,22 – 

5 55,63 – – 1,51 – 1,11 – 41,75 – 
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Збільшення температури також сприяє утворенню на поверхні гранул з ТС з вмістом 

кобальту 8 і 10 відсотків прошарку структури, яка зберігає структуру твердого сплаву але в 

ній відсутні зерна карбіду вольфраму а зерна складного карбіду TiC-WC зберігають форму і 

розміри (рис.4, а). В той же час на поверхні  ТС утворюються прошарки зі структурою в якій 

відсутні зерна складного карбіду. При взаємодії твердого сплаву марки T15K6 за 

температури 1250
о
C на межі ТС-СФЗ утворюється прошарок зерен карбіду вольфраму з 

розміром значно більшим ніж у вихідному (рис. 4 , б ). 

 
      Рис. 3. Структура композиції Т15К10 – СФЗ після взаємодії протягом 15 хв. за різних 

температур: а –1200
0
С; б – 1250

0
С; в –1300

0
С 

 

Встановлено, що при взаємодії тердих сплавів марок ТК з розплавом СФЗ 

відбувається розчинення переважно карбіду вольфраму в СФЗ з утворенням нових 

структурних складових, які можна ідентифікувати як складні карбіди за участю заліза, 

хрому, вольфраму та кобальту (рис. 4, в,г). Розчинення карбіду титану (складного карбіду 

TiC-WC) в розплаві СФЗ практично не спостерігається. Останнє в деякій мірі узгоджується з 

відомими даними про розчинність карбідів в розплавах металів підгрупи заліза. Вона 

найбільша у карбіду вольфраму [10,11]. Але слід зауважити, що згідно літературних даних 

при взаємодії чистого карбіду титану з розплавами на основі заліза, нікелю та кобальту має 

місце взаємодія з утворенням нових структурних утворень. Тому можна зробити висновок, 

що у випадку взаємодії з розплавами сплавів карбідів має місце взаємний вплив на їх 

розчинність. 

Також відбувається розчинення металевої зв’язки твердих сплавів марок ТК – 

кобальту в розплаві самофлюсівного сплаву з утворенням, можливо, сплавів з залізом та 

кобальтом. 

        
                                                     а                                                     б   

          
                                                     в                                                     г  

Рис. 4. Структура композицій твердий сплав Т15К6 – СФЗ після взаємодії за 

температури 1250
0
С при різному часі ізотермічної витримки (хв.) 
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Отримані нами результати показують, що ступінь взаємодії між твердими сплавами та 

розплавами самофлюсівних сплавів у значній мірі залежить від їх змочуваності розплавом. 

Дані роботи [12] показують, що змочуваність твердих сплавів марок ТК погіршується зі 

зменшенням вмісту кобальту в них.   

Це також підтверджується нашими даними при вивченні процесів взаємодії розплаву 

самофлюсівного сплаву на основі заліза з твердими сплавами на основі хрому та 

безвольфрамового твердого сплаву на основі карбіду титану. Структура таких композицій 

показана на рисунках 5,6,  з них видно, що при взаємодії твердого сплаву КХН15 з розплавом 

СФЗ, який ним найкраще змочується [12]  має місце інтенсивна взаємодія з утворенням 

нових структурних складових в самофлюсивному сплаві (рис. 5). В той же час при взаємодії 

з твердим сплавом на основі карбіду титану нових структурних утворень в самофлюсивному 

сплаві практично не спостерігається (рис.6). Однак у цьому випадку спостерігаються 

інтенсивні міграційні процеси розплаву між зернами карбідів у твердих сплавах і, як 

наслідок, ―розмиття‖ межі розподілу фаз (рис. 6).  

 

 
х50                                                              х100 

 

Рис. 5. Структура композиції КХН15Ф– СФЗ після взаємодії при 1200
0
С                          

протягом 30 хв. 

 

 
 

х50                                                          х250 

 

Рис. 6. Структура композиції ТНМ– СФЗ після взаємодії при 1200
0
С                            

протягом 30 хв. 
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ВИСНОВКИ 

          Встановлено, що на процес формування структури КМ за участю твердих сплавів 

марки ТК та СФЗ впливають температура та тривалість процесу взаємодії.  

          Виявлено, що при взаємодії твердих сплавів з розплавом СФЗ відбуваються 

переважним розчиненням карбіду вольфраму (WС) в розплаві СФЗ з утворенням нових 

структурних складових, які можна ідентифікувати як складні карбіди за участю заліза, 

хрому, вольфраму та кобальту типу M6C(M12C)–W3Fe(Cr)3C.  Спостерігається також 

зворотнє розчинення заліза та хрому в твердому сплаві. Як наслідок на межі фаз 

утворюються перехідна зона  з плавною зміною хімічного складу та твердості. Збільшення 

температури, часу просочення та зменшення розміру гранул РЕЛІТу сприяє інтенсифікації 

цих процесів. 

          Показано, що ступінь взаємодії між твердими сплавами та розплавами самофлюсівних 

сплавів у значній мірі залежить від їх змочуваності розплавом.   

          Таким чином, змінюючи характеристики вихідних матеріалів та умови отримання КМ 

за участю твердих сплавів марки ТК  та СФЗ можна отримувати їх з заданою структурою та 

властивостями і, як наслідок, необхідними експлуатаційними характеристиками. 
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Розвиток матеріалознавства зумовлює створення нових класів матеріалів з високими 

фізико-механічними та експлуатаційними властивостями, яких потребує сучасний науково-

технічний прогрес. Одним з найбільш перспективних напрямків в наш час є підходи, 

засновані на розробці високоентропійних сплавів (ВЕСів). Характерною особливістю ВЕСів 

є вміст у їх складі не менше 5-ти основних елементів переважно еквіатомного складу [1-3]. 

Наявність різнорідних атомів елементів з різною електронною будовою, розмірами та 

термодинамічними властивостями в кристалічній решітці твердого розчину заміщення 

призводить до її суттєвого викривлення. Це сприяє значному твердорозчинному зміцненню 

та термодинамічній стабільності сплавів [3].  

Аналіз робіт з отримання ВЕСів [1-3] показав, що дані сплави отримують в 

переважній більшості ливарними технологіями. Проте недоліки, властиві таким ливарним 

сплавам зумовили розвиток методів порошкової металургії, включаючих операції 

механічного легування з подальшим компактуванням та спіканням. Крім того, в літературі 

існує незначна кількість робіт [4, 5] про можливість отримання багатокомпонентних 

високоентропійних сплавів із суміші елементарних порошків із застосуванням традиційних 

методів пресування-спікання. Тому метою даної роботи було дослідження процесів 

пресування, спікання, фазо- та структуроутворення еквіатомного сплаву системи Ti-Cr-Fe-

Ni-Cu. 

В якості вихідних матеріалів для виготовлення даного сплаву використовувалися 

порошки Ti, Cr, Ni, Fe та Cu чистотою 99,5 – 99,9 %. Готувалася суміш порошків 

еквіатомного складу. Дозування порошків проводилося на аналітичних вагах. Змішування 

проводилося в механічному змішувачі зі зміщеною віссю з додаванням невеликої кількості 

гліцерину+20 % спирту. Пресування суміші здійснювалося при тиску 200 МПа з 

допресовкою на 200, 400, 550 і 700 МПа. На основі цих даних побудовано криву допресовки 

матеріалу (рис. 1). Після допресовки на 700 МПа пористість пресовок склала близько 13 %. 

Спікання пресовок TiCrFeNiCu проводилося при Т = 1200 °С у печі з резистивним нагрівом 

Termolab СНОЛ 15/1300 у контейнері з плавким затвором. Час ізотермічної витримки при 

спіканні складав 1 год. Після спікання пористість зразків була на рівні близько 5 %. 

В процесі роботи були використані такі методи дослідження: гідростатичне 

зважування, металографічний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, 

мікрорентгеноспектральний аналіз; визначено твердість та мікротвердість матеріалів. 

 

 
Рис. 1. Крива допресовки еквіатомної суміші TiCrFeNiCu 



 

89 

 

Концентрація електронів на атом (s + d), у пропонованій системі дорівнює 7,8. Згідно 

з дослідженнями [1] щодо впливу питомої електронної щільності на фазовий склад ВЕСів 

порошковий еквіатомний сплав TiCrFeNiCu потрапляє в область ОЦК + ГЦК решіток. Проте 

за даними рентгеноструктурного аналізу даний сплав має багатофазовий склад (рис. 2, 3). 

Поряд з основними фазами з гратками ОЦК і ГЦК фіксуються лінії Ti з ГЩУ граткою і ряд 

рефлексів, що належать інтерметалідам Cr2Ti, Fe2Ti, Ni3Ti. Утворення інтерметалідів 

свідчить про розпад твердорозчинної фази. Відомо, що фаза твердого розчину з ГЦК граткою 

менш стійка в порівнянні з ОЦК, отже, можна припустити частковий розпад фази твердого 

розчину з ГЦК граткою. 

Характеризуючи профілі рентгенівських ліній граток ОЦК і ГЦК слід відзначити 

дещо розмиті профілі, що описують фазу з ГЦК гратками і чіткі профілі гратки ОЦК, що 

особливо помітно на великих кутах відбиття. Так для ГЦК гратки по лініях з індексами 

атомних площин (311) та (222) можна припустити наявність двох фаз з гратками ГЦК з 

близькими параметрами граток. Це підтверджується виконаними розрахунками по лініях 

(222): а1 = 0,36348 нм і а2 = 0,36183 нм. Розмитий характер ліній для обох фаз свідчить про 

спотворення їх кристалічних граток. За дублетністю профіля (220) гратки ОЦК можна 

судити про рівноважний стан її кристалічної гратки з параметром а = 0,28801 нм, близьким 

до параметру решітки хрому. Відзначена текстура (рис. 2) в напрямку [220]. Фіксується 

деяке розширення ліній, що належать титану з ГЩУ граткою. Параметри гратки ГЩУ фази  

а = 0,30644 нм і с = 0,46551 нм дещо відрізняються від значень вихідного порошку титану. 

 

 

Рис. 2. Дифрактограма зразка складу TiCrFeNiCu, спеченого при 1200 °С 

Мікроструктура сплаву TiCrFeNiCu являє собою насичені хромом включення 

округлої форми (глобули), матрицю темно-сірого і сірого кольору а також фази на основі 

титану та міді (рис. 3). Результати мікрорентгеноспектрального аналізу показали, що даний 

сплав складається з 4-х фаз, хімічний склад, розподіл елементів і середні значення 

мікротвердості яких представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Хімічний склад фаз, розподіл елементів (ат. %) та середнє значення  

мікротвердості сплаву TiCrFeNiCu 

Фаза Cu Fe Ni Cr Ti Нµ, ГПа 

Фаза 1 2.5057 31.4324 7.9138 55.5599 2.5882 4,69 

Фаза 2 27.8968 19.4675 28.1311 9.8362 14.6684 5,10 

Фаза 3 84.0683 4.1406 7.6463 1.6402 2.5045 2,28 

Фаза 4 3.1095 32.7592 19.5593 15.7005 28.8717 5,71 
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Рис. 3. Мікроструктура спеченого еквіатомного сплаву TiCrFeNiCu 

 

Як видно з рис. 3 світлі глобули мають різку границю та містять максимальну 

кількість Cr, що дозволяє припустити їх приналежність до вихідних частинок хрому, 

насичених елементами інших вихідних порошків. Мікротвердість даної фази склала 4,69 

ГПа. Найбільшу площу досліджуваного зразка займає майже однорідна матриця темно сірого 

кольору, яка представляє собою результат максимальної взаємодифузії вихідних порошків 

при спіканні. Мікротвердість матриці – 5,71 ГПа. Особливістю мікроструктури та хімічного 

складу досліджуваного зразка сплаву після спікання є те, що частинки порошку Ni та Fe 

розчинилися повністю, в той час коли можна спостерігати залишки частинок Cu та Ti в 

незначних кількостях. 

Загальна твердість сплаву склала 103 HRB. 

Таким чином, методами порошкової металургії отриманий еквіатомний сплав системи 

Ti-Cr-Fe-Ni-Cu, що має твердість 103 НВ при пористості 5%. В процесі спікання у сплаві 

утворилися 4 структурні області з різними типами кристалічних граток: 2 багатокомпонентні 

з ГЦК гратками, фаза з ОЦК граткою і фаза з ГЩУ граткою. Також у фазовому складі 

фіксуються піки інтерметалідів Cr2Ti, Fe2Ti і Ni3Ti. Зміцнення всіх утворених фаз можна 

розглядати як твердорозчинне зміцнення еквіатомного сплаву. 
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ВСТУП 

У світовій практиці основним способом розвідки нових родовищ корисних копалин є 

геологорозвідувальне буріння. Підвищення ефективності процесу буріння гірських порід досягається 

за рахунок застосування нових матеріалів у породоруйнівному інструменті, розробці нових видів 

його конструкцій, застосування раціональних технологій буріння. 

В процесі роботи породоруйнівного інструменту основним видом зносу синтетичних алмазів 

є крихке руйнування окремих виступаючих частин алмазного зерна внаслідок розвитку мікротріщин 

у ньому при контакті з породою. При бурінні характер розподілу висоти виступу алмазів з тіла 

матриці відповідає характеру розподілу осьових зусиль, переданих на алмаз в процесі буріння, 

алмази з найбільшими висотами виступу навантажуються у багато разів сильніше і миттєво 

руйнуються. Зменшити зусилля на алмаз можна при забезпеченні рівних висот їх виступу з тіла 

матриці за рахунок застосування алмазів, однорідних за розміром і міцністю. 

В зв’язку з цим для підвищення працездатності бурового інструменту актуальним є 

удосконалення способів отримання порошків синтетичного алмазу високоміцних марок з високою 

однорідністю за міцністю і лінійними розмірами та вивчення впливу однорідності за міцністю і 

лінійними розмірами шліфпорошків синтетичного алмазу на зносостійкість породоруйнівного 

інструменту. 

В даний час виготовляються порошки алмазів різних марок, у тому числі високоміцні 

порошки, які не поступаються за міцністю і термостабільністю природним алмазам. Однак аналіз 

складу шліфпорошків за міцністю серійних марок показує, що в них міститься не більше 20 % зерен 

алмазу, які за міцністю відповідають номінальному значенню марки (номінальна марка порошку – це 

марка порошку, що відповідає нормативним документам за міцністю відповідного середнього 

руйнівного навантаження при статичному стисненні певної зернистості і марки).   

Тому метою дослідження і став процес отримання шліфпорошків алмазу однорідних за 

міцністю та лінійними розмірами, синтезованих з використанням феросплавів, і встановлення 

закономірностей впливу фізико-механічних характеристик порошків синтетичного алмазу на 

зносостійкість породоруйнівного інструменту. 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили на алмазах зернистостей від 630/500 до 250/200, синтезованих в 

системах Ni–Mn–C, Fe–Ni–C, Fe–Co–C, виготовлені зарубіжними фірмами – De Beers (підрозділ 

Element Six, ПАР – Велика Британія), General Electric (підрозділ Diamond Inovations, США), компаній 

КНР і Південної Кореї. 

Алмазні шліфпорошки оцінювали за зерновим складом, міцністю (Р), коефіцієнтом форми 

(Кf), дефектністю поверхні алмазів (Ка); для вимірювання електрофізичних характеристик: питомого 

електроопору (ρ), питомої магнітної сприйнятливості ( ) використовувалися методики, розроблені в 

ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України. Елементний склад домішок і включень в шліфпорошках алмазу 

вимірювали рентгенофлуоресцентним інтегральним аналізом з використанням растрового 

електронного мікроскопа BS-340 і енергодисперсного аналізатора рентгенівських спектрів Link-860. 

Термостійкість шліфпорошків алмазу оцінювали за коефіцієнтом термостабільності (КТС). Коефіцієнт 

однорідності за міцністю (Кодн.міц.) певної зернистості і марки визначали за сумарним вмістом зерен, 

руйнівне навантаження яких знаходиться в інтервалах міцності для номінальної марки відповідно до 

ДСТУ 3292-95. Коефіцієнт однорідності за лінійними розмірами (Кодн.л.р.) певної зернистості 

оцінювали за сумарним вмістом зерен із середнім лінійним розміром в пробі. За лінійний розмір 

зерна алмазу  приймається напівсума довжини (l) і ширини (b) проекції зерна. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Для підвищення ефективності розділення шліфпорошків синтетичного алмазу, синтезованих 

із застосуванням феросплавів, вперше розроблено спосіб розділення алмазів за дефектністю їх 

поверхні, шляхом виборчого нанесення електропровідних тонкодисперсних частинок і за рахунок сил 

адгезії закріплення їх на поверхні зерен порошку (для посилення природних електричних 

властивостей), що дозволяє розділяти зерна алмазу в електричному полі на 5-7 типів порошків і 

поліпшити селективність їх розділення за характеристиками міцності. 

 

 

 

 
а  в 

 

 

 
б  г 

Рис. 1. Міцність (а), коефіцієнт термостабільності (б) і коефіцієнт однорідності за міцністю (в, 

г) шліфпорошків синтетичного алмазу зернистості 400/315, синтезованих в ростових системах: Fe–

Co–C і Fe–Ni–C. 

 

В результаті розділення за дефектністю поверхні шліфпорошків алмазу зернистості 400/315, 

синтезованих в різних ростових системах: Fe–Co–C і Fe–Ni–C отримані порошки крайні продукти 

яких (1-й і 6-й) різняться між собою за міцністю від 1,4 до 3,0 разів, за термостійкістю від 1,3 до 1,7 

рази. За коефіцієнтом однорідності за міцністю шліфпорошки алмазів відрізняються в порівнянні з 

вихідними порошками системи: Fe–Ni–C – 4,2–3,0 рази, Fe–Co–C – 3,5–2,4 рази (рис. 1). 

Для дослідження впливу фізико-механічних характеристик шліфпорошків алмазу на 

зносостійкість породоруйнівного інструменту, були виготовлені дослідні зразки алмазів зернистості 

400/315 різних марок, синтезовані в системах Fe–Co–C і Fe–Ni–C. 

Для забезпечення чистоти експериментів всі дослідні коронки БС-54 діаметром 76 мм 

конструктивно і технологічно виконувалися однаковими – дванадцятисекторними з плоским робочим 

торцем і висотою алмазоносного шару 6 мм. Матриця всіх дослідних коронок була виконана на 

основі вольфрамо-кобальтової суміші ВК6, просоченою міддю. 

Відпрацювання зазначених бурових коронок проводилося на частотах обертання в діапазоні 

400–800 хв
-1

, найбільш широко застосовуються при високооборотній технології алмазного буріння. 

Досягаються в результаті цього механічні швидкості буріння в межах 1,5–4,8 м/год відповідали 

аналогічному показнику у виробничих умовах. За рахунок підтримки постійного заглиблення за 

оберт (63, 80 і 100 мкм) механічні швидкості буріння були однакові в рамках одного циклу дослідів 

для всіх шести груп експериментальних коронок (рис. 2). Перевищення заглиблення коронки за один 

оберт до величини 125 мкм на стадії попереднього циклу експериментів приводило до переходу 

процесу буріння в "критичний" режим, що характеризується різким стрибкоподібним підвищенням 

потужності, що витрачається при бурінні, і інтенсивності зношування. Це не дозволяло об'єктивно 

оцінити вплив конструктивних особливостей коронки на показники їх працездатності. 
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Рис. 2. Залежність інтенсивності зношування від частоти обертання коронок БС-54 діаметром 

76 мм, оснащених алмазами, синтезованими в системі Fe–Ni–C, після розділення за дефектністю 

поверхні, з різними фізико-механічними властивостями, при заглибленні за один оберт: а – 63 мкм;   

б – 80 мкм; в – 100 мкм. 

 

Зміни інтенсивності зношування коронок, оснащених алмазами системи Fe–Ni–C, при різному 

заглибленні 63 мкм, 80 мкм і 100 мкм, свідчать про загальну для всіх бурових коронок закономірності 

зростання інтенсивності зношування зі збільшенням частоти обертання і заглиблення коронки за 

оберт. З урахуванням того, що процес руйнування гірської породи відбувався в нормальному режимі, 

інтенсивність зношування коронок знаходиться в лінійній або дуже близькій до неї залежності від 

частоти обертання для всіх значень заглиблення за оберт (рис. 2). 

В результаті проведення розділення шліфпорошків алмазу за ступенем дефектності їх 

поверхні встановлено кореляційну залежність інтенсивності зношування робочих елементів бурових 

коронок, оснащених синтетичними алмазами, залежно від характеристик міцності алмазів і показано, 

що підвищення міцності, термостійкості і однорідності за міцністю більш ніж в 2 рази приводить на 

всіх досліджених режимах буріння до зниження інтенсивності зношування в 1,42 1,86 рази. 

 

ВИСНОВКИ 

1. В результаті досліджень фізико-механічних властивостей алмазних шліфпорошків, 

синтезованих з застосуванням феросплавів, встановлено що фізико-механічні характеристики алмазів 

(міцність і термостійкість), синтезованих в ростових системах Fe–Co–C і Fe–Ni–C, як вихідних, так і 

після високотемпературної обробки в інертному середовищі при температурі не більше 1100
о
С, зі 

збільшенням в них внутрішньокристалічних домішок і включень, особливо металевих (більше 2 

разів), знижуються від 3 до 5 разів. 

2. Для підвищення ефективності розділення шліфпорошків синтетичного алмазу, 

синтезованих із застосуванням феросплавів, вперше розроблений спосіб розділення алмазів за 

дефектністю їх поверхні, шляхом виборчого нанесення електропровідних тонкодисперсних частинок 

розміром не більше 1000 нм при концентрації цих частинок не менше 5% і адгезійного закріплення їх 

на поверхні зерен порошку (для посилення природних електричних властивостей), що дозволяє 

розділяти зерна алмазу в електричному полі на 5-7 типів порошків і поліпшити селективність їх 

розділення за характеристиками міцності. 

3. В результаті розділення за дефектністю поверхні шліфпорошків алмазу зернистості 

400/315, синтезованих в системах: Fe–Co–C і Fe–Ni–C, отримані порошки крайні продукти яких 

різняться між собою за міцністю від 1,4 до 3,0 разів, по термостійкості від 1,3 до 1,7 разів. За 

коефіцієнтом однорідності за міцністю шліфпорошки алмазів відрізняються у порівнянні з вихідними 

порошками системи: Fe–Ni–C від 4,2 до 3,0 разів, Fe–Co–C від 3,5 до 2,4 рази. 

4. Встановлено кореляційну залежність інтенсивності зношування робочих елементів 

бурових коронок, оснащених синтетичними алмазами, залежно від міцності алмазів і показано, що 

підвищення міцності, термостійкості і однорідності за міцністю більш ніж в 2 рази приводить на всіх 

досліджених режимах буріння до зниження інтенсивності зношування в 1,42 1,86 рази. 
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Актуальність завдання створення нових полімерних композитних матеріалів (ПКМ) 

антифрикційного призначення на основі політетрафторетилену (ПТФЕ) з високими фізико-

механічними властивостями обумовлена більш високими вимогами, які пред’являються 

сучасним розвитком техніки та унікальністю властивостей полімерної матриці. Це завдання 

може бути вирішене методами структурної модифікації інгредієнтів полімерної композиції, а 

також оптимізацією технологічного процесу підготовки та одержання композиційних 

матеріалів. 

Структурна модифікація полімерів дозволяє цілеспрямовано змінювати їх 

властивості. Наповнення як метод структурної модифікації є універсальним принципом 

створення нових ПКМ, багато в чому за рахунок зміни характеру міжмолекулярної взаємодії 

в полімерній матриці [1]. 

Для одержання ефективного ПТФЕ композиту необхідно враховувати склад 

наповнювача-модифікатора, енергетичний стан поверхневого шару і технологію активування 

інгредієнтів, методи суміщення компонентів при отриманні композиційного матеріалу і 

технологічних прийомів формування виробів з ПТФЕ (патенти України №№ 40282, 40959, 

40960, 41868, 42870). 

Комбінування різних видів наповнювачів (вуглецеве та базальтове волокна, каолін, 

графіт, дисульфід молібдену та ін.) дозволяє надавати цим матеріалам характеристик, 

відмінних від ПКМ, модифікованих лише одним видом наповнювача [2]. Взаємодія в 

композиті різних модифікаторів з полімером та один з одним призводить до появи нових 

властивостей матеріалу, які складно або взагалі неможливо отримати введенням якогось 

одного модифікатора. 

Присутність у композиті модифікаторів з різними властивостями підвищує міжфазну 

взаємодію полімеру і наповнювача. Реалізація потрібних властивостей модифікаторів і 

полімеру в композиті, отримання синергетичного ефекту від суміщення матеріалів різної 

природи в значній мірі визначаються технологією одержання. Саме технологія обумовлює 

характер взаємодії на міжфазній межі матриця – наповнювач та визначає комплекс фізико-

механічних, фрикційних, електричних, теплофізичних та інших властивостей [3]. 

Технологія одержання наповнених полімерів, в першу чергу, процес змішування 

вихідних компонентів, визначає кінцеву макро- та мікроструктуру композитних матеріалів, 

їх фізико-механічні та триботехнічні характеристики. Фізико-механічні та триботехнічні 

характеристики наповнених полімерів обумовлені не тільки взаємодією між компонентами, 

але й зміною структури та властивостей полімеру, пов’язаних з наявністю межі розділу фаз 

та дією поверхневих сил на цій межі. 

У композитах на основі ПТФЕ питання застосування оптимальної технології стоїть 

особливо гостро, оскільки перелік альтернатив традиційній технології в даний час 

обмежений [4]. Тому актуальною є також проблема розробки і впровадження в технологію 

виробництва ПТФЕ композитів методів, що забезпечують ефективність введення в 

полімерну матрицю нових видів модифікаторів, а також їх комбінацій при обґрунтованих 

методах фізико-хімічного впливу на них. 

В даний час промисловий процес одержання композиту на основі ПТФЕ, в основному, 

складається з таких ланок технологічного ланцюжка операцій: 

I Приймання, відбракування, складування сировини. 

II Підготовка ПТФЕ і наповнювачів до змішування (поєднання). 

mailto:kr.berladir@pmtkm.sumdu.edu.ua
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Ця ланка вимагає таких операцій: 

1. Сушіння компонентів композиції. 

2. Попередня обробка матриці і наповнювачів: хімічна, термічна, хіміко-термічна, 

механічна, радіаційна, комбінована та інші види обробки. 

3. Подрібнення і диспергування матриці (ПТФЕ) і наповнювачів.  

4. Остаточна (завершальна) обробка матриці і наповнювачів. Вона може повторювати 

технологічні операції п. 2, бути їх комбінацією або мати свою специфіку. 

III Змішування (поєднання) рецептурної кількості матриці (ПТФЕ) і наповнювача для 

отримання композиції заданого складу. Існує значна кількість типів і різновидів 

змішувальних пристроїв, але у разі отримання композицій на основі ПТФЕ найбільш 

виправданим виявився технологічний процес сухого змішування наповнювачів з матрицею 

на відповідному змішувальному устаткуванні [5]. 

IV Диспергування композиції після змішування. Цей технологічний процес може 

виконуватися на тому самому технологічному устаткуванні, що і в п. 3, але має свою 

специфіку у тому, що в ході процесу, як правило, відбувається додрібнення наповнювачів. 

V Пресування (формування) заготовок і виробів з композиційного матеріалу з ПТФЕ 

матрицею. Компресійне пресування – один з перших і найпоширеніших методів отримання 

заготовок композиту з порошку композиції. 

VI Термічна обробка заготовок і деталей композитного матеріалу на основі ПТФЕ. У 

процесі спікання відпресованого матеріалу на стадії сплавлення частинок ПТФЕ і 

наповнювачів закладаються хімічні, фізико-механічні і експлуатаційні властивості 

майбутнього виробу. 

VII Калібрування, правка і механічна обробка заготовок з композитного матеріалу на 

основі ПТФЕ. 

Таким чином, весь технологічний процес отримання виробу з ПТФЕ композиту 

складається з цілого технологічного ланцюжка (I-VII), наведеного вище. Структурні ланки 

цього ланцюжка можуть доповнюватися новими елементами (процесами) або навпаки, деякі 

складові ланок можуть виключатися з технологічного процесу за непотрібністю.  

При практичному застосуванні досягти оптимальних режимів роботи технологічного 

обладнання при отриманні ПТФЕ композитів не завжди надається можливим. Вихід із цього 

становища представляється в максимальній інтенсифікації кожного з етапів технологічного 

процесу. 

Перспективними напрямками підвищення ефективної взаємодії ПТФЕ та інгредієнтів 

є механічна активація матричного ПТФЕ [6], модифікування наповнювача перед введенням у 

композит [7] та активуючий вплив (механічний, тепловий, механохімічний) на композицію 

перед пресуванням [8], оскільки під час цієї операції відбувається не тільки механічне 

перемішування частинок полімеру і наповнювача, але і їх активація в результаті зіткнення 

частинок одної з одною і об частини конструкції змішувача. 

На основі попередньої оцінки роботи технологічного обладнання в технологічному 

ланцюзі одержання ПКМ на основі ПТФЕ виявлено, що впливати на фізико-механічні та 

експлуатаційні властивості композиту найбільш доцільно зміною частоти роботи 

подрібнюючого та змішуючого обладнання під час одержання та підготовки композиції 

ПТФЕ з наповнювачами різної природи та фракції. 

Механічна активація порошку політетрафторетилену з метою виявлення її впливу на 

фізико-механічні характеристики полімеру проводилася за авторською технологією [9], яка 

включала різні режими активації. Визначено, що оптимальним за результатом, що 

досягається, є режим механічної активації матриці ПТФЕ з числом обертів робочих органів 

подрібнювача n = 9000 хв
-1

 протягом 5 хвилин [6, 10]. 

Механічна активація основного наповнювача - вуглецевого волокна (ВВ) підвищує 

міцнісні і триботехнічні властивості композиту на 20-40 % (патент України № 40960). 

Механічна активація компонентів ПТФЕ композиції при суміщенні інгредієнтів із 

застосуванням вальцювання і кульовий дробарці дозволяє отримати композит, який 
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перевищує відомі по міцності при розриві на 15 %, а зносостійкості на 30 % (патент України 

№ 40959). 

В результаті проведених досліджень встановлено, що технологічні режими підготовки 

композиції та технологія одержання заготовок суттєво впливають на експлуатаційні 

характеристики композиту і можуть поліпшуватися варіацією режимів роботи складових 

технологічної ланки його одержання. 

Оптимальним за фізико-механічними та експлуатаційними властивостями є 

композитний матеріал, одержаний за такою технологічною схемою: 

1. Підготовка матриці ПТФЕ: 

- сушіння при t=105 °С протягом 2 год.; 

- механічна активація за обґрунтованим режимом. 

2. Одержання наповнювача з ВВ на млині МРП-1М при числі обертів робочих органів 

змішувача n=7000 хв
-1

 протягом 5 хвилин. 

3. Змішування матриці та інгредієнтів композиції у млині МРП-1М з числом обертів 

робочих органів n = 7000 хв
-1

 протягом 5 хвилин. 

4. Формування заготовок (деталей) з одержаної композиції (пресування). 

5. Термічна обробка (спікання) відпресованих композитних матеріалів. 

6. Калібрування одержаних виробів. 

Одержаний за розробленою технологією композитний матеріал на основі активованого 

ПТФЕ та вуглецевих волокон (ВВ) за рівнем показників властивостей на 15-45 % вищий, ніж у 

аналога, що серійно випускається за ТУ 6-05-041-937-86 (флубон) [10, 11]. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Одним из эффективных путей существенного повышения физико-механических и 

эксплуатационных свойств конструкционных материалов является подход, 

предусматривающий диспергирование структуры таких материалов до 

субмикроструктурного или наноструктурного уровня. Такой подход может реализовываться 

как на стадии получения исходных материалов, так и в процессе изготовления изделий и 

заготовок. Вследствие этого, при использовании методов порошковой металлургии, 

возникает необходимость разработки технически, экологически и экономически 

обоснованных эффективных технологий диспергирования и активации исходных порошков 

до микро- и наноуровня размеров частиц.  

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

В работах [1-3] была показана возможность использования метода высоковольтной 

электроразрядной обработки (ВЭР) металлических  порошков с целью их диспергирования и 

изменения химического состава, в частности, синтеза карбидов и боридов металлов. 

Характерной особенностью метода ВЭР обработки порошков является многофакторность 

воздействия [1], включающая в себя термическое воздействие низкотемпературной плазмы 

канала разряда и гидродинамическое воздействие на обрабатываемую среду. Как 

указывается в [4], термическое воздействие низкотемпературной плазмы канала разряда 

приводит к оплавлению частиц порошка и  выбросу расплавленного металла в 

охлаждающую жидкость с последующей рекристаллизацией. В свою очередь, вследствие 

стремительного расширения канала разряда обрабатываемая среда подвергается воздействию  

волн  сжатия – растяжения и гидропотоков, интенсивно перемешивающих обрабатываемую 

среду. 

Однако, как указывается в [3], для дальнейшего развития метода ВЭР обработки 

порошков требуется решить ряд вопросов, связанных с необходимостью контроля 

процентного содержания составляющих получаемого продукта и обеспечением стабильности 

процесса [4], что возможно лишь при изучении совокупности физических процессов, 

имеющих место при ВЭР обработке дисперсных систем ―керосин – наноуглерод – порошок 

титана‖. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Теоретические и экспериментальные исследования физических процессов при 

высоковольтной электроразрядной обработке дисперсной системы ―керосин – наноуглерод – 

порошок титана ‖.  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 С целью определения условий, обеспечивающих развитие разряда в дисперсной 

системе, было проведено теоретическое исследование распределения электрического поля 

(ЭП) в объѐме разрядной камеры. Для выявления областей повышенного значения 

напряженности ЭП отдельно были изучены возмущения ЭП, обусловленные 

шероховатостью поверхности электрода и частицами порошка титана в объеме камеры.  
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 При исследованиях влияния морфологических характеристик частиц, 

обрабатываемого порошка титана, на возмущение напряженности ЭП существенных 

зависимостей выявлено не было. Интерес в данном случае представила зависимость 

напряженности на границе раздела сред «жидкость – частица» от расстояния до 

положительного электрода. Как видно из зависимости напряженности ЭП на границе раздела 

сред «керосин – частица титана» от расстояния от поверхности частицы до положительного 

электрода (рис.1) существенное возмущение ЭП, и следовательно обеспечение условий 

повышающих вероятность развития разряда,  возможно лишь при нахождении частицы в 

непосредственной близости к электроду. Данное утверждение находит экспериментальное  

подтверждение в работе [5], при расчете времени седиментации частиц и исследовании 

влияния частоты импульсов на морфологические характеристики получаемого порошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Зависимость напряженности ЭП на границе раздела сред «керосин – частица 

титана» от расстояния от поверхности частицы до положительного электрода 

 

 Как показал анализ микрофотографий шлифа среза положительного электрода (рис. 2, 

а), на поверхности присутствует шероховатость (микровыступы dср~160 мкм). При подаче 

напряжения на положительный электрод вышеупомянутые микронеоднороднсти 

обуславливают значительное повышение напряженности ЭП(рис. 2, б, в). Было установлено, 

что при значении напряжения на клеммах конденсатора U0=50 кВ и длине промежутка 

между электродом и слоем порошка l. 1,5 мм, напряженность ЭП вблизи положительного 

электрода превышает значения 10
8
В/м, то есть, на предпробойной стадии разряда имеют 

место процессы ударной ионизации и эмиссии электронов с положительного электрода, что в 

свою очередь, гарантирует развитие разряда.   

 
  

 Рис. 2. Микронеоднородность на поверхности электрода: а – микрофотография шлифа 

среза электрода; б – распределение ЭП вблизи микровыступа ; в – значения напряженности 

ЭП вдоль оси ОZ.  
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Также было обнаружено, что в результате синтеза наноуглерода существенно 

увеличивается значение удельной электропроводности дисперсной жидкой среды от 10
-10

 до 

10
-1

 См/м, что, согласно теории развития перегревных неустойчивостей, делает возможным 

развитие разряда при напряженностях ЭП в интервале от 10
7
 до 9∙10

7
 В/м 

Для получения качественного описания физических процессов была проведена серия 

опытов физического моделирования ВЭР обработки дисперсной системы ―керосин – 

наноуглерод – порошок титана‖(см. рис. 3). При физическом моделировании ВЭР обработки 

использовался порошок Ti фракции (dср) 100 мкм и керосин осветительный.  

 

 
 

Рис. 3. Интегральные снимки и осциллограммы разрядов в дисперсной системе 

«керосин – наноуглерод – порошок титана» (W1 = 90 Дж, dср = 0,1 мм): а – 5-ый импульс;            

б – 10-ый импульс; в – 50-ый импульс; г – 100-ый импульс. 
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При физическом моделировании обработки порошка Ti на начальном этапе обработки 

плазменные образования были зарегистрированы в прианодной и в прикатодной области (см. 

рис. 3 а, б), что привело к увеличению зазора между слоем порошка и анодом. На 

осциллограмме (см. рис. 3 б) видно, что данное изменение положения порошка приводит к 

задержке пробоя. Также на снимке 10-го импульса (см. рис.3, б) следует отметить появление 

локальных плазменных образований между частицами в толще порошка и увеличение 

диаметра плазменного образования в прианодной области, что свидетельствует об 

увеличении доли энергии, выделившейся на участке между анодом и слоем порошка. 

Дальнейшее увеличение доли энергии, выделенной на данном участке, приводит к усилению 

гидродинамического воздействия парогазового пузыря на среду, перемешиванию порошка и 

образованию взвеси частиц порошка Ti в керосине (см. рис. 3, в). Плазменные образования в 

центральной части камеры, объединѐнные в каналы, постепенно вытесняют порошок в углы 

камеры, уменьшая концентрацию твердой фазы в центральной области, что приводит к 

увеличению значения сопротивления межэлектродного промежутка (см. рис.3, в, г). 

 

ВЫВОДЫ 

 1. Теоретическое исследование физических процессов на предпробойной стадии 

позволило сформулировать рекомендации по обеспечению условий развития разряда при 

ВЭР обработке дисперсных систем ―керосин – наноуглерод – порошок титана‖ - разрядный 

промежуток между электродом и слоем порошка не более 1,5 мм; шероховатость 

поверхности острия положительного электрода не менее Rz 100.  

 2. Физическое моделирование позволило получить качественное описание 

совокупности физических процессов, имеющих место при ВЭР обработке дисперсной 

системы ―керосин – наноуглерод – порошок титана‖. Получено экспериментальное 

подтверждение гипотезы о воздействии на дисперсную систему ―керосин – наноуглерод – 

порошок титана‖ комплекса факторов: электроэрозионного и гидродинамического 

воздействия.  

 

 Работа выполнена при частичной поддержке Гранта НАН Украины научно-

исследовательских работ молодых ученых в 2015 г. (тема № II 18 15, № ГР 0115U003864). 
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ВСТУП 

Одним з методів дисперсного зміцнення металів , може бути їх легування 

дисперсними частинками іншої  фази. Це можуть бути частинки карбідів, боридів або інших 

твердих сполук та їх сплавів [1–4]. При цьому, залежно від методу отримання дисперсно 

зміцнених матеріалів частинки можуть бути уведені у склад вихідної сировини у вигляді 

дисперсних порошків при отриманні матеріалів методами порошкової металургії. Дисперсні 

частинки можуть утворюватись при термічній обробці матеріалів та іншими методами. 

       У нашій роботі передбачалось отримання дисперсно зміцнюючої фази при отриманні 

порошків з розплавів за рахунок уведення в розплав лігатури, яка вміщує дисперсні частинки 

твердої фази – карбідів та інших сполук.  У цьому випадку обов’язковою умовою є 

розчинення матричної фази легувальної добавки в розплаві основного металу і нерозчинність 

або обмежена розчинність її карбідних включень. Як показано в роботах [4–6] , такою 

легувальною добавкою при отриманні порошків дисперснозміцненої міді може бути 

високохромистий чавун. Але в цих роботах не розкривається механізм утворення кінцевої 

структури дисперснозміцненого матеріалу і передбачається, що легувальна добавка 

(хромистий чавун), плавлячись, не розчиняється в основному розплаві,  а утворює з ним 

емульсії. При кристалізації такого розплаву утворюються структури, в яких як 

дисперснозміцнююча фаза виступають частинки закристалізованого хромистого чавуну. 

         Таке пояснення механізму зміцнення визиває сумнів, так як згідно діаграми стану Fe-

Cu [7] в цій системі має місце взаємна розчинність до 8 відсотків вже при температурі 800
0 

С. 

Тому слід передбачити, що при плавленні міді буде відбуватись розчинення матричної фази 

на основі заліза в міді і слабка розчинність або взагалі нерозчинність карбідних фаз, які 

входять до складу хромистого чавуну.  

         Тому в роботі для вияснення механізмів дисперсного зміцнення міді проводились 

дослідження взаємодії хромистого чавуну в розплавах міді. 

           Як було зазначено в роботі [4], структура диспрсно зміцненої міді і, як наслідок, її 

властивості, формуються унаслідок взаємодії хромистого чавуну з її розплавом. При цьому 

вона залежить від температурних та кінетичних параметрів. Для вияснення механізму 

дисперсного зміцнення міді в роботі проводились дослідження цього процесу. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

         Дослідити процеси структуроутворення при взаємодії міді з чавунами залежно від 

кінетичних та температурних умов. Встановити механізм дисперсного зміцнення міді при її 

легуванні чавунами. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖДЕННЯ 

 Для цього використовували  зразки чавуну  ЧХ16 та міді. Процес проводили за 

температури, яка перевищувала температуру плавлення міді і складала 1250
0
С, але у 

першому випадку була нижчою за температуру плавлення чавуну. Дослідження процесу 

взаємодії також проводили за температури 1450
0
С, яка була вищою за температуру 

плавлення чавуну.   

         Процес проводили в контейнерах (тиглях) згідно схеми приведеної на рисунку 2.1. 

Процес взаємодії за температури 1250
0
С проводили в печах опору на повітрі а за 

температури 1450
0
С у вакуумній печі опору СШВЛ. 
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         Для дослідження використовували зразки хромистого чавуну та електролітичної міді. 

Процес взаємодії вивчали за температури 1250
0
С та 1450

0
С, виходячи з передбачення, що у 

першому випадку чавун буде знаходитись у твердоу стані , а другому – у вигляді розплаву. 

Вивчався також вплив часу ізотермічної витримки на процес взаємодії чавуну з розплавом 

міді та структуру закристалізованих продуктів взаємодії.  

        З отриманих зливків виготовляли зразки для вивчення їх структури, елементного 

складу фазових складових та проведення мікродюрометричних досліджень. 

       Вивченння структури проводили за допомогою оптичної та електронної мікроскопії. 

У останньому випадку також проводили визначення елементного складу. Для цього 

використовували оптичний мікроскоп «NEOPFOT» та електронний растровий мікроскоп 

РЕМ-106.   

      Мікродюрометричні дослідження проводили за допомогою вимірювання 

мікротвердості. Вимірювання мікротвердості проводили за стандартною методикою з 

використанням мікротвердоміра ПМТ-3 при навантаженні на індентор 20 г і часі витримки 

при навантаженні 5 с.   

        Резултати досліджень приведені на рисунку 1. Як видно з рисунку при взаємодії 

твердого чавуну з розплавом міді при температурі 1250
0
С при малому часі ізотермічної 

витримки відбувається розчинення матричної фази чавуну (заліза) в розплаві міді. При цьому 

карбідна складова чавуну залишаєтья нерозчиненою і переходить у розплав міді у вигляді 

твердих частинок, які зберігають форму і розмір, які вони мали в структурі чавуну. 

 

№ 

точ-

ки 

Вміст, % 

 

 

 

Cr Fe Сu Si S Mn С 

1 12,49 84,23 – 0,95 0,01 0,32 2,00 

2 62,26 3   5,36 1,99 0,05 0,01 – 0,32 

3 0,34 0,49 98,74 0,11 0,02 0,03 0,26 

4 0,43 0,73 98,47 0,18 0,04 – 0,15 

5 62,9 36,14 – 0,09 0,07 0,56 0,20 

 

Рис. 1. Мікроструктура зони взаємодії хромистого чавуну из  розплавом міді                               

за температури 1250
0
С  і часі ізотермічної витримки 15 хв. та вміст елементів в ній 

 

       У подальшому при збільшенні часу ізотермічної витримки відбувається збільшення 

ширини перехідної зони та  подрібнення карбідної складової з утворенням структур, які 

вміщують матрицю з міді з включеннями, на нашу думку, карбідних частинок за розміром 

значно меншим ніж вони мали в структурі чавуну. При цьому, як показали дослідження на 

електронному растровому мікроскопі мінімальний розмір частинок може досягати 0,1-0,3 

мкм. (рис. 2).   При цьому також збільшується ширина перехідної зони. Розмір включень 

зменшується з віддаленням від межі розподілу чавун-мідь.  

 
 

 

 

 

Рис. 2. Мікроструктура  структури – 

продукту взаємодії хромистого   чавуну з       

розплавом міді (температура 1250
0
С, час 

ізотермічної витримки 45 хв.) 

 

Як видно з рисунку 1  в зоні 1, яка складається з сірої та темносірої фаз,  переважно 

присутнє залізо та чавун. При цьому заліза 82–83%, хрому 6–7%. В зоні 2 , яка складається з 
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світлосірої та темносірої фаз, темносіра фаза фаза також складається з заліза та хрому. Але вміст 

заліза в ній у межах 18–24, а хрому 61–75%. Світлосіра фаза переважно складається з міді. 

Елементний склад окремих фазових складових, який приведений в таблиці рисунку 1 

показує, що сіра фаза (точка 1) переважно вміщує залізо (84,23%) та хром (12,49%). Крім 

того, вона вміщує також кремній, сірку, марганець та вуглець. Темносіра фаза (точка 5) 

переважно складається з хрому (62,26%) та заліза (35,36%) і теж вміщує кремній, сірку, 

марганець та вуглець. Темносіра фаза (точка 2) в перехідній зоні 2 по складу подібна до 

складу темносірої фази в зоні 1 і вміщує 62,6% хрому, 35,36% заліза і додатково вміщує 

1,22% міді. Сіра фаза в зоні 2 та 3 переважно складається з міді (98,74% в точці 3 і 98,47% в 

точці 4), а також вміщує залізо та хром. 

Проведення мікродюрометричних досліджень показало, що мікротвердість зони 

взаємодії між твердим чавуном та розплавом міді змінюється залежно від часу взаємодії . 

Мікротвердість чавуну не змінюється з часом взаємодії і складає  410 МПа. З віддаленням від 

межі поділу мікротвердість зменшується в межах від 560 МПа  240 МПа залежно від 

структури, що утворилась унаслідок взаємодії (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Розподул твердості в зоні взаємодії 

 

         Дослідження процесу взаємодії хромистого чавуну з розплавом міді  при температурі 

1450 
0
С показало, що   взаємодія розплавів не супроводжується утворенням чіткої межі 

розподілу між розплавами чавуну та міді (рис. 4). Відбувається міграція окремих частин 

(глобул) його розплаву  в розплав міді, які  у подальшому взаємодіють з ним з утворенням 

вторинних структур, які вміщують дисперсні включення (рис. 4 – б,в). При цьому з часом 

розмір глобул зменшується а кількість дисперсних включень збільшується.   

  

 

 

 

 

 

 

 

1 – 15 хв.;    2 – 45 хв.; 3 – 75 хв. 

 

Рис. 4. Мікроструктура зони взаємодії 

розплавів  чавуну та міді (х60 (1); х1000 2, 3) 
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Як видно з наведених вище результатів дослідження процесу взаємодії  твердого 

хромистого чавуну з розплавом міді на межі контакту твердого чавуну з розплавом 

утворюються нові  структури в перехідній зоні (рис.2–4). При цьому структура перехідної 

зони складається з матриці на основі міді з незначним вмістом заліза та хрому. Крім того, 

вона також вміщує фазову складову на основі хрому та заліза) , яка по формі та вмісту 

елементів подібна до фазової складової в чавуні (рис. 1, точки 2 та 5). По мірі віддалення  

відбувається подрібнення  цієї фазової складової до розмірів 0,1–0,3 мкм (рис. 2).             

Мікродюрометричні дослідження структури отриманих продуктів взаємодії показують, що 

твердість перехідної нижча ніж мікротвердість чавуну  і знижується з віддаленням від межі 

поділу чавун-мідь і досягає значень міді для фазової складової, в якій відсутня  фазова 

складової з вмістом хрому та заліза. Інтегральна  мікротведість перехідної зони залежить від 

кількості та розміру частинок фази на основі хрому та чавуну. Такий характер утворюваної 

структури перехідної зони та хімічний склад її фазових складових можна пояснити 

наступним. Як зазначалось вище, згідно діаграми стану Fe-Cu має місце їх взаємна 

розчинність до 8% при температурах близьких до температур плавлення міді. Тому можна 

припустити, що процесі взаємодії відбувається розчинення заліза, яке є основою чавуну, в 

міді з утворенням розчинів з температурою плавлення меншою ніж у чавуну.  

         В той же час включення  карбідів хрому та складних карбідів FexCrуСz, які є 

складовими хромистого чавуну, переходять у розплав у твердому стані, подрібнюються до 

розмірів частинок менших за 1 мкм. Такі частинки можуть відігравати роль дисперсно-

зміцнюючої фази.  

          Можливе самоподрібнення частинок підтверджується дослідженнями взаємодії 

карбідів з розплавами металів.   В роботах [4,8] встановлено, що процес розчинення 

тугоплавких сполук супроводжується міграцією розплавів в тугоплавкі сполуки. При цьому 

залежно від часу взаємодії процес починається з проникнення розплаву між зернами  ТС з 

подальшим відокремленням зерна від основного масиву ТС. При значних витримках 

відбувається диспергування відокремлених зерен за рахунок міграції розплавів по субмежам 

кристалів. 

         Явища, що спостерігаються, можуть бути пояснені з точки зору уявлень розроблених 

А.Ф. Лісовським і викладених в роботах  [9,10] відповідно до міграції розплавів у сплави, які 

вміщують певну кількість сплаву, що мігрує в нього. Згідно цих уявлень рушійною силою 

цього процесу є прагнення системи до рівноваги за рахунок зменшення її енергії.  

        Одним з шляхів зменшення енергії системи може бути утворення нових поверхонь з 

меншою поверхневою енергією. При цьому умовою проникнення розплаву між зернами 

твердої нерівність:   

                                  

тттр  

 

        де  тр  –  міжфазна енергія на межі між твердою і рідкою  фазами; 

             тт  –   міжфазна енергія на межі між двома зернами твердої фази.                                                                                                        

 

          Результати при дослідженні процесів взаємодії хромистого чавуну з розплавом міді 

підтверджуються результатами дослідженні процесів отримання та властивостей порошків 

дисперсно-зміненої міді з її розплавів легованих хромистим чавуном [11].  Вивчення процесу 

диспергування таких розплавів у порівнянні з порошками чистої міді показало, що ступінь 

диспергування, розмір, форма частин порошку залежить від складу вихідного розплаву та 

його властивостей, у першу чергу, при інших рівних умовах, від його в’язкості. Менший 

вихід фракції порошку з частинками меншими за 200 мкм  при отриманні дисперсно-
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зміцнених порошків зумовлений більш високою в’язкістю вихідного розплаву, яка 

збільшується при  наявності в розплаві твердої фази згідно формули Ейнштейна.  

       У нашому випадку роль твердої фази відіграють дисперсні частинки карбідів, які 

утворюються при взаємодії хромистого чавуну з розплавом міді згідно механізму 

викладеному вище. 

 

ВИСНОВКИ 

         Досліджені процеси структуроутворення при взаємодії розплавів міді з хромистим 

чавуном за різних температур. Показано, що при розчиненні чавунів у розплавах міді вони  є 

джерелом дисперсних карбідів в кінцевому сплаві, які грають роль дисперсно зміцнюючої 

фази в ньому. Розкрито механізм утворення дисперсних частинок карбідів, який полягає у 

міграції розплаву між зернами та субзернами   їх вихідних зерен з наступним  

диспергуванням.   
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Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 
1
Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», кафедра 

металознавства та термічної обробки. 

 

ВСТУП 

Сучасний науково-технічний прогрес вимагає вдосконалення старих та створення 

нових матеріалів, які повинні володіти заданими фізико-технічними властивостями та 

забезпечувати стійкість різних конструкцій та обладнання до постійно зростаючих 

навантажень, агресивної дії робочих й оточуючих середовищ [1]. 

Особливо гостро в даний час стоїть проблема захисту різноманітних деталей 

суднобудівельної промисловості, а також гідроенергетичного обладнання від гідро-

абразивного та кавітаційного зношування, а також від агресивної дії водних середовищ, 

зокрема морської води. 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Перспективним напрямком сучасного матеріалознавства є розробка нових 

композиційних матеріалів та покриттів з них на основі інтерметалідів. Особливу увагу 

приділяють порошковим матеріалам для нанесення захисних покриттів, зокрема 

інтерметалідам NiAl та NiTi. Порошки таких інтерметалідів випускаються серійно та 

характеризуються високим рівнем технологічних властивостей, які є необхідними для 

нанесення газотермічних покриттів. 

В ряді публікацій [2-5] показано, що стійкість інтерметалідів у морській воді не 

задовольняє вимогам, що висуваються до корозійностійких матеріалів. В той самий час існує 

достатня кількість наукових робіт [6-9], в яких встановлений високий рівень корозійної та 

кавітаційної стійкості тугоплавких сполук, зокрема боридів, карбідів, нітридів титану, хрому 

та цирконію.  

Отже, в якості матриці для створення нових композитів обрано інтерметаліди NiAl та 

NiTi, а в якості армуючої добавки – бориди титану, хрому та цирконію. Дані бориди є 

корозійно- та зносостійкими, а також стійкими до кавітаційного зношування. Створення 

означених композитів є одним з перспективних напрямків розвитку суднобудування – для 

захисту від морської корозії, тому вивчення корозійної стійкості в умовах електрохімічної 

(анодної) поведінки матеріалів у природних корозійних середовищах становить значний 

інтерес. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Метою даної роботи є вивчення корозійної стійкості інтерметалідів, а також 

композиційних матеріалів на їх основі у 3 % водному розчині NaCl, що імітує морську воду.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Вибір структурних складових композиційних матеріалів систем NiAl-CrB2 та NiTi-

CrB2 обумовлений проведеними дослідженнями змочування дибориду хрому 

інтерметалідами. Визначення контактних кутів змочування проводили на лабораторній 

установці у вакуумі при Т=1670°С. 

Отже, для встановлення фізико-хімічної сумісності вихідних компонентів були 

проведені дослідження змочування в системах «інтерметаліди-диборид хрому», встановлено 

контактні кути і вивчено зону взаємодії.  
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Отримані результати засвідчили, що для системи NiAl-CrB2 характерним є повне 

розтікання інтерметаліду по поверхні дибориду хрому з утворенням нульових контактних 

кутів змочування. Для системи NiTi-CrB2 контактні кути змочування дибориду хрому 

інтерметалідом NiTi складають Θ = 3-5°. Для визначення характеру взаємодії між вихідними 

компонентами в досліджуваних системах проведено мікроаналіз зон взаємодії металевих 

розплавів (NiAl та NiTi) із підкладкою дибориду хрому (рис. 1-2). 

 

 
 

Рис. 1. Мікроструктура зони взаємодії між компонентами NiAl та CrB2 

 

Мікроструктура зони взаємодії NiAl-CrB2 (рис. 1) складається з двох основних 

областей. Верхня  крапля  являє собою каркасну структуру сірих витягнутих, переважно 

нормально орієнтованих до міжфазної границі, світло-сірих зерен, розмір яких варіюється у 

межах 70-100 мкм. Склад таких зерен, згідно результатів РФА, відповідає складному бориду 

NiB+Cr3B, а їх мікротвердість становить ~ 11 ГПа. Між зернами бориду рівномірно 

розподілена біла фаза, яка відповідає інтерметаліду NiAl (Нµ =5,3 ГПа). Нижня однофазна 

область (підкладка) відповідає CrB2 (Нµ =19,8 ГПа). 

 

 
 

Рис. 2. Мікроструктура зони взаємодії між компонентами NiTi та CrB2 

 

Згідно результатів МРСА мікроструктура зони взаємодії в системі NiTi-CrB2 

складається з трьох основних областей (рис. 2) – інтерметаліду Ni3Ti (1), зерен TiB2 (2), що 

NiAl 

NiB+Cr3B 

CrB2 

TiB2 

CrB 

Ni3Ti 
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утворилися в результаті хімічної взаємодії між вихідними компонентами NiTi та CrB2, 

тугоплавкої підкладки  світло-сірих зерен СrB (3). Мікротвердість (Нµ) інтерметалідної 

фази становить ~ 7 ГПа, зерен СrB – 16,2 ГПа. Зерна нової боридної фази, що утворилися в 

перехідній зоні, мають великий розбіг у розмірах (від 1 до 10 мкм). Мікротвердість дрібних 

зерен TiB2 становить 23 ГПа, великих – Нµ =27 ГПа. 

Отримані результати контактної взаємодії дозволили розробити композиційні 

матеріали систем NiAl-CrB2 та NiTi-CrB2 (рис. 3-4). 

 В якості вихідних компонентів для створення композиційних матеріалів 

використовували серійні порошки ПН70Ю30 та ПН55Т45, які за хімічним складом 

відповідають інтерметалідам NiAl (ТУ 14 1-3282-81) і NiTi (ТУ 14-127-104-78), порошок 

дибориду хрому – СrB2 (ТУ 6-09-03-385-76).  

Компактні композиційні матеріали систем NiAl-CrB2 та NiTi-CrB2 отримували 

плавленням механічної суміші вихідних порошків у вакуумній печі СШВЛ при температурах 

1850°С та 1350°С відповідно. Вміст дибориду хрому в композиційних матеріалах складав 30 

мас %. 

 Мікроструктуру, хімічний склад зон взаємодії і композитів досліджували на 

мікроаналізаторі JEOL JAMP – 9500F та за допомогою растрового електронного мікроскопу 

РЕМ 106 И. 

 Мікротвердість зон взаємодії, а також розроблених композиційних матеріалів 

вимірювали за допомогою мікротвердоміра ПМТ-3. 

Мікроструктура отриманих в результаті спікання компактних композиційних 

матеріалів досліджуваних систем (рис. 3-4) складається з основної інтерметалідної фази – 

матриці NiAl або NiTi, в яких рівномірно розподілені тугоплавкі включення дибориду хрому.  

 

 
 

Рис. 3. Мікроструктура композиційного матеріалу системи NiAl-CrB2 

 

Для композиту NiAl-CrB2 (рис. 3) окрім вихідних фаз NiAl і CrB2, також характерною 

є присутність нової боридної фази – евтектики NiB+Cr3B, яка утворилася в процесі спікання 

вихідних компонентів. Отримані результати підтверджують результати змочування (рис.1).  

Структура отриманого композиційного матеріалу NiTi-30 мас. % CrB2 являє собою 

матрицю, яка, згідно МРСА, відповідає Ni3Ti (рис. 4) з розподіленими в ній включеннями 

бориду хрому – CrB та дибориду титану TiB2. Вочевидь, при спіканні відбувається хімічна 

взаємодія між вихідними компонентами, що призводить до утворення нової боридної фази – 

TiB2. При цьому спостерігається збіднення інтерметалідної матриці NiTi на титан, боридної 

фази CrB2 на бор, і, як наслідок, відбувається формування фаз Ni3Ti та CrB. 

 

 

NiAl 

NiB+Cr3B 

CrB2 
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Рис. 4. Мікроструктура композиційного матеріалу системи NiTi-CrB2 

 

Передбачається, що нові утворені боридні фази (NiB+Cr3B в системі NiAl-CrB2 та TiB2 

в системі NiTi-CrB2) повинні позитивно відобразитись на фізико-механічних та фізико-

хімічних властивостях матеріалів.  

Дослідження корозійно-електрохімічних характеристик матеріалів проводили 

методом поляризаційних кривих на потенціостаті ПИ-50-1 в потенціодинамічному режимі зі 

швидкістю розгортки потенціалу 0,5 мВ/сек. Стандартна триелектродна електрохiмiчна 

комiрка ЯЕС-2 складалася з робочого керамiчного анода, платинового катода i хлорсрiбного 

Ag|AgCl|KCl електроду порiвняння, вiдносно якого вимiрювалися потенцiали робочого 

електрода. Корозійні дослідження були проведені в середовищі 3% водного розчину NaCl 

(рис. 5.). 

 

 
 

Рис. 5. Анодні поляризаційні криві вихідних матеріалів NiAl та CrB2, а також 

розроблених композитів систем NiAl-CrB2 та NiTi-CrB2 у 3 % водному розчині NaCl  

 

Анодна поляризаційна крива, тобто залежність анодного струму (lg (і), А/см
2
), що 

виникає на поверхні досліджуваного зразка, від зміни потенціалу (Е, В), який подається на 

цю поверхню примусово зі швидкістю розгортки 0,5 мВ/сек для інтерметаліду NiTi має 

двостадійний хід: від значення стаціонарного потенціалу (θстац = -0,57 В) до θ = -0,4 В 

відбувається незначне розчинення компонентів інтерметаліду з переходом в електролiт iонiв 

TiB2 

Ni3Ti 

CrB 
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NiTi 
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Ni
2+ 

та Ti
3+

, далі в діапазоні значень потенціалу від θ = -0,4 В до θ = -0,05 В спостерігається 

утворення мiцної пасивуючої плiвки рутилу TiO2 на поверхні зразка, про що свідчить 

змінений нахил полярізаційної кривої. При збільшенні значень потенціалу поляризацiйна 

крива окиснення NiTi знову змiнює свiй хiд, що свiдчить про змiну стадiї механiзму 

розчинення. Можна стверджувати, що на цiй стадiї вiдбувається подальший процес 

розчинення NiTi з переходом у розчин iонiв Ti
3+

. 

При дослідженні електрохімічної (анодної) поведінки вихідного інтерметаліду NiAl 

при підвищенні потенціалу від стаціонарного (NiAl θстац = -0,210 В до θ = 0,200 В) 

спостерігається постійне розчинення його компонентів з переходом у розчин NaCl іонів Ni
2+

 

та Al
3+

, про що свідчить характер анодної полярізаційної кривої для даного матеріалу. 

Для дибориду хрому характерним є широка область пасивації в діапазоні потенціалів 

від стаціонарного θстац (CrB2) = -0,080 В до θ = 0,580 В. При цьому корозійна стійкість 

дибориду хрому у декілька разів вища стійкості інтерметалідів NiAl та NiTi. Тому 

раціонально було б припустити, що введення до складу інтерметалідної матриці добавок 

СrB2  повинно привести до підвищення корозійної стійкості матеріалів.  

Однак, з результатів проведеного експерименту видно, що додавання 30 мас. % CrB2 в 

інтерметалід NiAl не зменшує інтенсивність процесу анодного розчинення композиційного 

матеріалу системи NiAl-CrB2. Навпаки, розчинення композиційного матеріалу відбувається 

більш інтенсивно в порівнянні з вихідним інтерметалідом NiAl. Детальний аналіз окисненої 

поверхні композиту дозволив встановити, що в даному випадку відбувається інтенсивне 

розчинення інтерметалідної матриці з утворенням на поверхні зразка досить щільних 

суцільних оксидних шарів на основі Ni та Al внаслідок протікання наступних реакцій: 

NiAl = Ni
2+

 + Al
3+

 + 5e
-
        (1) 

O2 + 2H2O + 4e
-
 = 4OH

-
        (2) 

Ni
2+

 + 2OH
-
 = Ni(OH)2↓        (3, а) 

Ni(OH)2 = NiO + H2O         (3, б) 

Al
3+

 + 3OH
-
 = Al(OH)3↓        (4, а) 

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O        (4, б) 

На зернах CrB2 проходить тільки катодна реакція: 

O2 + 2H2O + 4e
-
 = 4OH

-
        (5).  

Утворені оксиди NiO–Al2O3, за рахунок об’ємних ефектів Піллінга-Бедвордса, 

повністю покривають поверхню зразка, екрануючи при цьому включення дибориду хрому. 

Одже, результати проведених досліджень показали, що введення більш корозійностійкого 

компонента – дибориду хрому в інтерметалід NiAl не чинить позитивний вплив на стійкість 

таких композитів в даних умовах випробувань.  

На відміну від композиту системи NiAl-CrB2, композиційний матеріал NiTi–30 мас. % 

CrB2 виявився корозійностійким в порівнянні з вихідним інтерметалідом NiTi. Для даного 

композиту характерним є досить широка область пасивації в діапазоні потенціалів від 

стаціонарного θстац (NiTi–30 мас. % CrB2) = -0,05 В до θ = 0,15 В. також можна відмітити, що 

характер анодної полярізаційної кривої композиту досліджуваної системи схожий із кривою 

для дибориду хрому. Отриманий результат може бути пов’язаний з утворенням більш 

корозійностійкої (в порівнянні з NiTi) нової фази Ni3Ti (на рис. 5 також наведено анодну 

полярізаційну криву для даного матеріалу), а також додаткової боридної фази ТіB2.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Досліджені особливості контактної взаємодії в системах «інтерметалід NiAl (NiTi) – 

борид хрому», встановлено контактні кути змочування та досліджено зони взаємодії. 

Встановлено, що для системи NiAl–CrB2 внаслідок хімічної взаємодії між вихідними 

компонентами відбувається утворення нової боридної фази NiB+Cr3B, а для системи NiTi–

CrB2 – утворення фази ТіB2. 

2. Розроблено композиційні матеріали на основі NiAl та NiTi з домішками CrB2, 

досліджено структуру та хімічних склад отриманих композитів.  
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3. Проведено електрохімічні дослідження корозійної поведінки композиційних 

матеріалів NiAl–30 мас. %CrB2 та NiTi–30 мас. %CrB2 у 3 % водному розчині NaCl, що імітує 

морську воду. Показано, що для системи NiAl–CrB2 характерним є інтенсивне розчинення 

інтерметалідної матриці з утворенням на поверхні зразка поліоксидних плівок NiO–Al2O3. 

Даний матеріал не відповідає вимогам, які висуваються до корозійностійких матеріалів.  

4. Встановлено, що за рахунок утворення більш корозійностійкої (в порівнянні з 

NiTi) нової фази Ni3Ti, а також додаткової боридної фази ТіB2, розроблений композиційний 

матеріал системи NiTi–CrB2 практично не кородує. Це дозволяє рекомендувати даний 

матеріал для його подальшого застосування в якості захисних корозійностійких покриттів. 
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Постійний розвиток нафтової промисловості приводить до підвищення вимог 

механічних і експлуатаційних властивостей елементів насосів. Численні науково-дослідні 

роботи, проведені в лабораторіях, а також великий досвід вітчизняного та зарубіжного 

гідромашинобудування вказують на можливість істотного підвищення зносостійкості насосів 

шляхом виготовлення їх деталей з матеріалів, здатних протистояти кавітації і абразивному 

впливу. З цією метою, перспективним є використання жароміцних сталей перехідного 

аустенітно-мартенситного класу, типу ВНЛ-6. 

Мета роботи:вивчення кінетики фазових перетворень високоміцної корозійностійкої 

сталі аустенітно-мартенситного класу; дослідження впливу режимів термічної обробки на 

структуроутворення; дослідження фізико-механічних властивостей сталі ВНЛ-6 після 

термічної обробки. 

Для проведення експериментального дослідження були виготовлені зразки для 

випробування на ударний згин (ГОСТ 9454-98) з U-подібним надрізом. Контроль твердості 

проводили на приборі Роквела за шкалою «С» (ГОСТ 9013-59). Для аналізу характеру 

руйнування при випробуваннях на удар злами досліджували на растровому електронному 

мікроскопі «РЭМ-106И». Мікроструктуру вивчали за допомогою оптичного мікроскопу 

«NEOPHOT 2» на попередньо підготовлених зразках. Травлення проводили електролітичним 

методом у щавлевій кислоті , ударний згин та твердість – за стандартними методиками.  

В аустенітно-мартенситних сталях є можливість регулювання їх структури і 

властивостей термічною обробкою: після гартування з охолодженням до кімнатної 

температури вони можуть володіти властивостями аустенітних сталей, а різна ступінь 

зміцнення може бути досягнута в залежності від обраного режиму ізотермічного 

перетворення γ→М і відпускання. Так, ці сталі схильні до стабілізації аустеніту та його 

дестабілізації при використанні різних умов термічної обробки. 

Згідно ОСТ 1 90090-76 класичною термічною обробкою для сталі ВНЛ-6 є гартування 

з 1130 ± 10 °С на повітрі, обробка холодом (ОХ) -70 °С, при витримці 2 години; відпускання 

при 480 °С – 3 години й охолодження на повітрі. Дослідження мікроструктури сталей після 

такої термічної обробки показало, що їх основною структурною складовою є 

крупногольчатий мартенсит із залишковим аустенітом у вигляді острівців (рис. 1). 

Слід зазначити відносну неоднорідність мартенситу за величиною і розподілом. 

Спостерігається велика різноманітність форм, розмірів і місць розташування мартенситних 

ділянок (рис. 1). Властивості, отримані після такої термічної обробки не задовольняють 

вимогам конструкції. Тому нами проведені дослідження впливу режимів термічної обробки 

на структуру та механічні властивості сталі. В табл. 1 подані результати випробувань.  

mailto:gaponova_op@mail.ru
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Рис. 1. Структура сталі ВНЛ-6 після термічної обробки за режимом 6 

 

 
 

Рис. 2. Злам зразка із сталі ВНЛ-6 після термічної обробки за режимом 6 

 

При термічній обробці за режимами 1-3, при температурі аустенізації вище 1000
о
С 

відбувається зниження твердості, але підвищення ударної в’язкості. Твердість сталі за 

режимом 4 в порівнянні з режимами 1-3 є вищою. Очевидно, це пояснюється напруженням 

після гартування при збільшенні швидкості охолодження. Висока твердість сталі за 

режимами 5-6, що призводять до дестабілізації аустеніту, пояснюється великим вмістом 

мартенситу, що ймовірно пов’язано з утворенням деякої кількості δ-фериту. Наявність в 

структурі сталі δ-фериту викликає суттєву зміну вмісту вуглецю і легувальних елементів і 

може інтенсифікувати мартенситне перетворення при обробці холодом. Він значно погіршує 

пластичність сталі, але підвищує її міцність [1]. 

Особливості мікромеханізму руйнування аустенітно-мартенситних сталей були 

вивчені на зломах ударних зразків, які випробовувались при температурі мінус 60
о
С. 

Фрактографічний аналіз свідчить про те, що зразки мають змішаний характер руйнування. 

На фоні ямкової будови спостерігаються ділянки квазісколу. Термічна обробка, що призводе 

до стабілізації аустеніту сприяє зменшенню кількості мартенситу, а, отже, підвищенню 

в’язкості сталі. При дестабілізації сталі утворюється злам з менш в’язкою микробудовою 

(рис. 2). Утворення більшої кількості високоміцного мартенситу сприяє зменшенню 

енергоємності ямок, збільшення кількості ділянок квазіскола і міжзеренного руйнування. 

Наявність ділянок з крихким характером руйнування свідчить про високу твердість сталі при 

низьких значеннях ударної в’язкості. 
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Таблиця 1  

Механічні властивості ВНЛ-6 після термічної обробки 

В зоні стабілізації аустеніту 

№ 

п/п 

Температура, 
о
С, операції ТО Твердість, 

HRC 

Ударна в’язкість, 

KCU, кгс∙м/см
2
 tгарт tохол tвідпуск 

1 1130, повітря -70 480 26 – 27 6,3 – 10,1 

2 1130, повітря -55 380 34 7,6 – 8,8 

3 1130, повітря -70 380 36–39 6,9 – 7,4 

4 
1130, охол. з піччю до 

1030
о
С, далі – вода 

-70 480 39 – 42 3,0 – 3,3 

В зоні дестабілізації аустеніту 

5 
1050, повітря 

2) 830, повітря 
-70 480 36 – 37 1,8 – 2,0 

6 830, повітря -70 480 40 – 44 1,8 – 3,0 

 

Можна вважати, що неоднорідне і переважно квазіскольне мікробудування зламу 

сталі, термообробленої за режимом 6, пов’язане з особливостями мікроструктури. Структура 

сталі при термічній обробці складається переважно з мартенситу, залишкового аустеніту та 

карбідних й інтерметалідних фаз. У зв’язку з цим можна припустити, що руйнування 

відбувається шляхом квазікрихкого відриву за площинами сполучення різко відмінних 

структурних складових, що пояснює появу багато чисельних фасеток квазісколу. 

 

ВИСНОВКИ 
Проведені дослідження аналізу кінетики фазових перетворень високоміцної 

корозійностійкої сталі аустенітно-мартенситного класу встановлено, що сталі цього класу 

типу ВНЛ-6 можна термічно обробляти в умовах стабілізації аустеніту – міцнісні властивості 

зменшуються, а пластичність збільшується, а також в умовах дестабілізації аустеніту – 

міцнісні властивості збільшуються, а пластичність і в’язкість залишається на достатньому 

рівні.  

Після стабілізуючої термічної обробки сталь має в структурі аустеніт з деякою 

кількістю мартенситу. В мікроструктурі після дестабілізуючої термічної обробки сталі 

аустенітно-мартенситного класу за рахунок більш повного перетворення аустеніту в 

мартенсит характерна більша кількість мартенситної фази. 

Визначено, що швидке охолодження після аустенізації ініціює мартенситне 

перетворення в ізотермічних умовах і при нагріванні, що підвищує міцність сталі. 

Фрактографічний аналіз показав, що після стабілізованої термічної обробки  злами 

загартованої сталі мають в’язкий злам з характерною ямковою будовою, а при               

дестабілізації – основною рельєфною складовою є сплощені ямки з окремими фасетками 

квазісколу. 
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Дифузія в твердих тілах є структурно-чутливим процесом, так як межі зерен і субзерен, 

дислокації і вакансії, тобто дефекти кристалічної будови, чинять помітний вплив на швидкість 

перенесення домішкових атомів вглиб металу. Одним із способів впливу на дифузійні процеси в 

металевих матеріалах є їх холодна пластична деформація (ХПД). 

Метою є дослідження впливу попередньої ХПД на параметри та структуроутворення 

дифузійного шару при цементації в сплавах на основі заліза.  

Дослідження проводили на зразках зі сталі 20. Попередню ХПД зразків проводили на пресі 

моделі МС-50 зі ступенями деформації 10, 25 і 50 %,  цементацію – у твердому карбюризаторі при  

850, 900ºС протягом 8 годин. Металографічні дослідження виконували на оптичному мікроскопі 

МІМ-7. 

Результати дослідження показали, що зі збільшенням ступеня ХПД відбувається 

інтенсифікація дифузійних процесів. Залежність товщини шару від ступеня деформації описується 

кривою з максимумом, положення якого відповідає деформації 25 %: без деформації товщина шару 

1,5 мм, а після попередньої деформації 25 % - 1,67 мм (цементація при 900 °С, 8 год). В роботі [1] 

висунуте припущення, що подібний характер зміни товщини шару залежить від типу сформованої 

субструктури. Автори показали, що при середніх ступенях деформації (20-30 %) формується 

субструктура по типу полігонізації. Ця структура може бути стійкою і наслідуватися при α→γ 

перетворенні.  

Очікуваним був результат, що підвищення температури цементації сприяє дифузії вуглецю. 

Однак, температура насичення попередньо деформованих зразків визначає структурні параметри. З 

підвищенням температури цементації до 950°С відбувається інтенсивне знеміцнення деформованого 

металу, анігіляція точкових дефектів, що визначають інтенсивність дифузійних процесів, зростання  

зерна за рахунок збірної рекристалізації. При 850°С сталь є дрібнозернистою, і крім того зберігається 

ефект  попередньої пластичної деформації, що призвела до подрібнення зерен і блоків. Чим більш 

дрібнозернистим є аустеніт і менша величина блоків при досягненні заданої температури, а, отже, 

чим більша протягненість зерен і блоків, що забезпечують прискорення рухомості елемента 

насичення, тим більший дифузійний шар формується на поверхні.  

У заевтектоїдній зоні під впливом попередньої деформації осаджуванням, поряд з тонкою 

сіткою надлишкового цементиту, виявлено безліч карбідних частинок глобулярної форми, які 

розташовуються як по межах вихідних аустенітних зерен, так і всередині них. Кількість таких 

карбідних частинок і їх «щільність» зростає з наближенням до поверхні зі збільшенням ступеня 

деформації. Очевидно, що при деформуванні формується специфічна субструктура, завдяки якій 

полегшується адсорбція вуглецю на поверхні сталі і прискорюється перенесення вуглецю вглиб 

металу. Стримування росту зерна при температурі цементації 850°С,  подрібнення зерна аустеніту 

при нагріванні деформованої сталі і можливе збереження протягом тривалого часу розвиненої 

субструктури є найбільш вірогідними причинами формування більш дисперсної кінцевої структури. 
 

ВИСНОВОК 
  Попередня ХПД прискорює процес цементації. Максимальний ефект спостерігається при 

ступені деформації 25%. Попередня ХПД  сприяє збільшенню глибини цементованого шару, 

зростанню концентрації вуглецю в поверхневому шарі. Застосування пластичної деформації дозволяє 

зменшити температуру цементації, зберегти дрібне зерно сталі, запобігти утворенню цементитної 

сітки і отримати якісний дифузійний шар товщиною 1,7-1,9 мм. 
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ВПЛИВ ПОКРИТТІВ MECRALYНА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛОПАТОК 

ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК 
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Досліджено вплив покриттів сплаву  MeCrAlY на механічні властивості жароміцних 

нікелевих сплавів.  

 

The influence of condensed MeCrAlY coatings on mechanical properties of heat – resistant 

nickel alloys.  

 

Жароміцні сплави на нікелевій та кобальтовій основі (MeCrAlY) використовуються  

для нанесення покриттів лопаток газотурбінних установок. В цих сплавах вміст ітрію 

повинен бути в межах 0,4-0,6 %. Ітрій  має велику хімічну спорідненість до кисню. Тому при 

виплавці цих сплавів необхідно вводити в розплав значну кількість ітрію. Для зменшення 

витрати ітрію та підвищення чистоти сплаву по неметалевим включенням були проведені 

дослідження рафінування сплавів на нікелевій та кобальтовій основі. Розроблена технологія 

їх виплавки у вакуумній індукційній печі, яка забезпечує високу якість цих сплавів. Ця 

технологія гарантує покращення засвоєння ітрію приблизно в 2 рази, що дає значний 

економічний ефект  та забезпечує зниження вмісту кисню і азоту в 1,2- 1,8 рази. 

 До покриття, що наноситься для захисту лопаток турбін від високотемпературної 

газової корозії, ставиться велика кількість вимог, один з яких являється мінімальний вплив 

на опір повзучості та виносливість захищаємих  сплавів. 

 При нанесенні покриттів MeCrAlY на лопатки електронно-променевим 

випаровуванням та конденсацією в вакуумі механічні властивості основи залежать в першу 

чергу від фізико-механічних властивостей самого матеріалу та геометричного відношення 

товщини покриття та основи. Також залежать від дифузійної взаємодії сплаву з покриттям в 

процесі експлуатації. 

 Технологічність покриттів, як і їх жаростійкість, визначається в першу чергу вмістом 

алюмінію, який створює в покриттях MeCrAlY при конденсації сплавів з’єднання β-фази на 

основі CoAl та NiAl. Для інтерметалідів NiAl та CoAl, що мають об’ємоцентровану кубічну 

гратку, характерним являється перехід від крихкого руйнування до в’язкого.В алюмінідних 

покриттях існує поріг крихкості. Температура переходу від пластичного стану до крихкого 

змінюється в залежності від вмісту алюмінію. Зменшення вмісту алюмінію від 32% до 25% в 

дифузійних покриттях на основі NiAl зменшує границю крихкості з 870 до 540°C.  

 В багатокомпонентних покриттях, структура яких складається переважно з твердого 

розчину Me-Cr-Al та β-фази, температура крихко-в’язкого переходу дещо менша в 

порівнянні з дифузійним покриттям. 

 Покриття на лопатки турбін допускають граничну деформацію (пружну та 

пластичну), не руйнуючись, рівну 0,6%. Тому для конденсованих та інших видів покриттів в 

якості границі крихко-в’язкого переходу приймають таку температуру, при якій захисне 

покриття витримував би деформацію 0,6% без будь-якого розтріскування.  
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Таблиця 1 

Сплави для нанесення захисних покриттів 

Маркування 
Хімічний склад, % 

Co Ni Cr Al Fe Y 

NiCrAlY 2.0 81.08 2.3 14.0 0.2 0.42 

CoCrAlY 64.11 0.4 23.0 12.0 0.15 0.34 

NiCoCrAlY 26 39.07 22.5 12.0 0.15 0.28 
 

Зменшення концентрації алюмінію в покриттях  CoCrAlY до 10%  зменшує 

температуру крихко-в’язкого переходу на 400-500 °C. Вакуумні покриття NiCrAlY 

відрізняються більш високою пластичність в області низьких температур ніж CoCrAlY. 

 

 
 

Рис. 1. Температура крихко-в’язкого переходу в конденсованих сплавах 

 

Майже усі дослідження дифузійних покриттів показали, що захисні властивості 

збільшуються при підвищенні товщини шару. Покриття MeCrAlY,в залежності від 

призначення виробу, мають товщину 50-250мкм.  

Було досліджено вплив покриття MeCrAlY на стійкість та виносливість нікелевих 

сплавів ЖС6К та ЖС6У при високих температурах. Покриття наносили на зразки 

електронно-променевим випаровуванням сплавів MeCrAlY з подальшим конденсуванням 

парового потоку в вакуумі. Температуру зразків в процесі конденсації підтримували в межах 

900-930 °C, контролюючи її хромель-алюмелевою термопарою. Товщина шару напилення 

змінювалась з 60 до 150 мкм. Після нанесення покриття зразки відпалювали в вакуумі за 

температури 1020°C (сплав ЖС6У) та 1050°C (сплав ЖС6К) на протязі двох годин. 

Міцність сплавів досліджували на повітрі при високих температурах на стандартних 

зразках діаметром 5 мм з довжиною робочої частини 30 мм. 
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В табл. 2 приведені дані міцності сплавуЖС6У з багатокомпонентними покриттями. 

Проаналізувавши яку, ми бачимо, що покриття MeCrAlY не приводить до значної зміни 

механічних властивостей нікелевих сплавів. Конденсовані покриття товщиною 70-120 мкм 

практично не зменшують час до руйнування та погіршують пластичність основи. 

При збільшенні тривалості випробувань зразків сплавуЖС6К з різними покриттями 

були отримані близькі значення границь міцності. Темп зниження виносливості зразків з 

покриттям MeCrAlY при тривалих випробуваннях визначається стабільністю покриття, 

структурними та фазовими змінами в дифузійній зоні. При цьому кращу стійкість сплавів 

типу ЖС6К повинні забезпечити відносно пластичні вакуумні покриття на основі нікелю або 

кобальт-нікель, в більшій мірі підвищуючи опір термічній стійкості жароміцних нікелевих 

сплавів. 

Таким чином, по даним випробовувань зразків з відносно великим поперечним 

перерізом, можна зробити висновок, що багатокомпонентні покриття MeCrAlY товщиною 

40-100 мкм практично не впливають на тривалість експлуатації жароміцних сплавів під 

напруженням при температурі 900-975 °C. 

Таблиця 2 

Механічні властивості сплаву ЖС6У 

Тип 

покриття 
Тдос, °C 

Товщина, 

мкм 
σв, МПа σ0,2, МПа δ% 

Без покриття 900 - 860 820 3,8 

CoCrAlY 975 125 620 560 11 

CoCrAlY 20 
150 1140 1030 5,6 

110 1040 950 2,6 

NiCrAlY 975 
110 660 580 8,8 

70 660 560 8,0 

NiCrAlY 20 
110 1000 920 3,2 

70 990 940 1,2 
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В даний час, завдяки високій питомій міцності, низькому коефіцієнту теплового розширення і 

ряду інших корисних властивостей, титанові сплави стали основним конструкційним матеріалом 

сучасної авіаційної промисловості. Сплави, що володіють α-структурою демонструють хорошу 

зварюваність, що робить можливим використовувати їх для виготовлення зварних деталей складної 

форми. Двофазні титанові сплави системи α+β володіють значною жароміцністю, що визначає їх 

застосування для виробництва деталей, тривало працюють при високих температурах. Зокрема, 

двофазні титанові сплави використовують для виготовлення дисків і лопаток турбін авіаційних 

двигунів. У силу специфіки умов експлуатації цих деталей, матеріал, що застосовується для їх 

виробництва, працює в умовах циклічного навантаження [1]. Для сучасних авіаційних двигунів 

показано, що існують деталі, які за час гарантійної експлуатації здатні напрацьовують до 10
10 

циклів 

навантаження [32]. Проектування таких елементів часто засновано на припущенні про існування межі 

втоми матеріалу, які передбачає нескінченну довговічність матеріалу, у разі експлуатації матеріалу 

при напрузі, що не перевищує вказану межу. Таким чином, стає зрозумілим, чому саме механізми 

втомного руйнування стають основною причиною виходу з ладу лопаток і меншою мірою дисків 

авіаційних двигунів. Подібна проблема існує і в сучасній автомобільній промисловості (до 10
8
 циклів 

напрацювання) і в залізничній промисловості, для двигунів швидкісних поїздів (до 10
9
 циклів 

навантаження). Таким чином, виникає проблема дослідження матеріалу в новій галузі – понад 

багатоциклової втоми - з доведенням кількості циклів навантаження до 10
8
 - 10

10 
циклів[2].  

Мета даної роботи – показати вплив попередньої активації поверхні ВТ9 магнітно-

абразивною обробкою перед дифузійним насиченням азотом та вуглецем на втомну міцність 

титанового сплаву ВТ9.  

Досліджували зразки зі сплаву ВТ9 з круглим поперечним перерізом типу І згідно ГОСТ 

25.502-79 (рис 1, 2) 

 
Рис. 1. Форма зразків для випробовувань втомної міцності 

 

Рис. 2. Зовнішній вигляд зразків з ВТ9 для дослідження  втомної міцності 
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Вибір такого зразка пояснюється тим, що при консольному закріпленні зразка на вібростенді 

локалізується місце руйнування, також така форма зручна для обробки МАО та  

нанесення покриття, тому що поверхня однорідна та виключає прояв різних крайових ефектів [2] . 

Обробку робочої частини зразків проводили за наступною технологічною послідовністю.  

Попередню активацію проводили магнітно-абразивним порошком, що складався МАІ з 

суміші ПОЛІМАМ-Т з розміром частинок 200/100 мкмк – 80-90% і сферичного порошку ПР Р6М5 з 

розміром частинок 100/63 мкм у кількості 10-20%. Режим магнітно-абразивної обробки: Швидкість 

МАО складала 300 об/хв, час обробки 2 хв, магнітна індукція 0,2 Тл. [3]. Нітроцементацію зразків з 

титанового сплаву ВТ9 проводили в продуктах розкладу оксалату амонію (NH4)2C2O2 при 

температурі 550
0
С впродовж 2 годин в закритому реакційному просторі. Для зменшення вмісту 

кисню в реакційному просторі вакуумування камери проводили двічі: при кімнатній температурі та 

при 400
0
С.  

Рентгеноструктурним аналізом виявлено, що утворився твердий розчин азоту та вуглецю в α- 

та β-Ті  товщиною 60-65 мкм, мікротвердість отриманого твердого розчина після комбінованої 

обробки МАО+ХТО складала 6,5-4,5 ГПа . Отримані показники механічних властивостей дозволяють 

припустити, що після такої обробки зразки з ВТ9 будуть витримувати багатоциклічні навантаження 

при дослідженні на втомну міцність. 

Враховуючи поставлену задачу  в дослідженні, випробування на втому проводили на зразках з 

вихідною структурою та  після обробки за заданими режимами МАО та ХТО.  

Результати випробовувань на втому приведені на рис.5, а статистична обробка результатів в 

табл. 1. 

Аналізуючи отримані дані (табл. 1) можна сказати, що всі зразки пройшли базу 

випробовувань 10
7
  циклів при навантаженні 700 МПа без руйнування. В процесі випробувань 

довантаження робили поступово, але зразки витримували декілька циклів. Руйнування більшості 

зразків, що були оброблені МАО+ХТО спостерігається тільки при навантаженні 1200 МПа при 

додаткових 10
4 

циклів, коли вихідні зруйнувались вже при 715 МПа при 10
4,5 

додаткових циклів 

(рис.4 ).   

Сформований зміцнений шар в результаті обробки приводить до гальмування процесу 

розповсюдження тріщин, що має підтвердження появою дугоподібної тріщини, яка розповсюджена 

вздовж поверхні (рис.3) 

Руйнування від втоми починається під зоною твердого розчину при навантаженні 1200 МПа 

та (10
7
 +10

4
) циклів. Умовна межа витривалості на базі 10

7
 циклів дорівнює 1000 МПа. Для вихідного 

зразка ці ж показники відповідно 715 МПа (рис.4 ).   

Таблиця 1 

Результати випробувань на втомну міцність зразків зі сплаву ВТ9 після МАО + 

нітроцементація 

№ зразка ζа, МПа T, гц N*10
6
, циклов Примітки 

Т1 800 

900 

1000 

1200 

414 

-//- 

-//- 

-//- 

10,0
7
  О→ 

5,0 О→ 

1,2 О→ 

≈0,02 

О→ - зразок не 

зруйнувався на 

базі випробувань 

Т2 1000 

1200 

416,8 

-//- 

10,0 О→ 

0,015 

Т3 1100 

1200 

412 

-//- 

10,0 О→ 

0,009 

Т4 1150 410 0,035 

Т5 1130 412 ≈0,001 

Т6 1100 414 0,015 

Т7 1050 

1200 

417,3 

-//- 

10,0 О→ 

0,003 

Т8 1050 

1200 

414,8 

-//- 

10,0 О→ 

0,0035 
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а – загальний вид зламу, х50 б – осередок тріщин, х200 

 

в -  розташування накопичених 

дефектів в процесі випробувань, 

х100 

      
            

         г – загальний вид зламу, х50           д – осередок тріщин х200 

 

Рис. 3. Поверхня зламу після випробувань втомної міцності зразка з ВТ9 

 
 

Рис. 4. Результати випробовувань на втому зразків з ВТ9: 1 – вихідний; 2 – після МАО + 

нітроцементація 

 

Випробування показали, що комбіноване поверхневе зміцнення титанового сплаву ВТ9, що 

складається з попередньої магнітно-абразивної обробки та наступної нітроцементації підвищує 

умовну межу витривалості на базі 10
7
 циклів на 40% в порівнянні з вихідними. Така обробка може 

бути використана для деталей авіаційної техніки, що працюють в умовах циклічних навантажень.  
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ВСТУП 

Однією з актуальних задач сучасного машинобудування є збільшення терміну служби 

деталей машин і механізмів. Для цього широко застосовуються нові різноманітні способи 

відновлення, зміцнення та підвищення їх зносостійкості. Запропонована технологія може 

бути використана при зміцненні деталей важконавантажених вузлів тертя та довгомірного 

інструменту. Зокрема пуансонів, дорнів, які під час обробки тиском піддаються високим, 

нерівномірно розподіленим локальним навантаженням. 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Перспективним методом зміцнення і підвищення довговічності деталей машин та 

інструменту є створення зносостійких дискретних композиційних покриттів [1]. 

Дискретну обробку поверхні виконують із застосуванням концентрованих джерел 

енергії [2]. Такі покриття дозволяють забезпечити експлуатаційні показники і зниження 

напружень. Регулюючи геометрію, структуру і фізико- механічні властивості поверхневих 

шарів параметрами нагрівання та контурно-променевої схеми лазерного зміцнення можна 

керувати трибологічними характеристиками покриттів. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Ефективним методом відновлення конструктивних параметрів і підвищення 

зносостійкості важконавантажених деталей є гаряча пластична деформація [3,4]. Для 

здійснення операції пластичної деформації у відновлюваній деталі виконується осьовий 

технологічний отвір розрахованого діаметра через який потім продавлюється конічний дорн 

здійснюючи при цьому пластичну радіальну роздачу деталі до заповнення робочого об’єму 

матриці (рис.1). 

   
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 – відновлена деталь 

mailto:nau12@ukr.net
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Дорн є важконавантажуваною деталлю, що працює під впливом високих температур, 

тому його виготовляють із жароміцної сталі 3Х2В8Ф і для підвищення зносостійкості 

піддають хіміко-термічній обробці – азотуванню.  

На границі контакту тіла, що деформується з інструментом завжди з’являються сили 

тертя ηт, які обумовлені шорсткістю поверхонь і завжди спрямовані у бік, протилежний 

напрямку плину металу. Внаслідок цього плин металу по контактній поверхні призводить до 

нагріву інструменту і зниженню його стійкості. По мірі віддалення від контактної поверхні 

вплив сил тертя зменшується. Крім того має місце нерівномірний знос по довжині дорна. 

Інтенсивність зношування росте від менш до більш навантажених ділянок робочої поверхні у 

напрямку: калібрувальна → формуюча → вхідна частини дорна (рис.2). Це призводить до 

нерівномірного зношування і втрати його стійкості. 

Метою роботи є підвищення зносостійкості деформуючого інструменту шляхом 

зміцнення робочих поверхонь формуванням азотованих покриттів рівної зносостійкості. 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
Для формування дискретних азотованих покриттів рівної зносостійкості, виконували 

лазерну обробку поверхні довгомірних сталевих виробів з наступним азотуванням в 

середовищі аміаку при температурі 800-860 К із витримкою 15 – 20 годин. Згідно цієї 

методики лазерну обробку з потужністю 10
5 

– 10
8  

Вт/см
2 

, діаметром фокусування променя 5 

мм виконували дискретно із лінійним збільшенням площі обробки в межах 20 – 75% в 

напрямку від менш до більш навантаженої частини виробу. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 Для різних видів деталей (заготовок), що підлягають обробці методом об’ємної 

гарячої пластичної деформації, передбачається використання деформуючого інструменту 

відповідних типорозмірів.  

Наприклад розглянемо конструкцію дорну для відновлення працездатності та 

підвищення зносостійкості вал-шестерень гідронасосу НШ-50 (рис.2).  

 

 

 
 

Рис.2. Деформуючий інструмент (дорн) 
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Конструктивно дорн складається з чотирьох частин: вхідна частина представляє 

собою зрізаний конус довжиною 34,0 мм з кутом ухилу α/2=1°51′, що від торця діаметром Ø 

= 6,80 мм переходить у формуючу частину довжиною 111,0 мм від діаметру Ø = 9,0 мм і 

кутом ухилу α/2=1°2′, а далі у циліндричну калібрувальну частину діаметром Ø = 13,0 мм, 

довжиною 79,30 мм та закінчується монтажною частиною діаметром Ø = 13,0 мм, довжина 

якої становить 96,0 мм. Загальна довжина дорну обмежується технологічними можливостями 

установки і дорівнює 320,30 мм. 

Азотування проводили на установці ВІПА-1 протягом 20 год., товщина азотованого 

шару 0,2 мм. Лазерну обробку виконували на установці ЛАТУС-31 при потужності 

лазерного випромінювання 10
5
 Вт/см

2 
за двома схемами: 

-За першою схемою попередню дискретну обробку лазером проводили з однаковою 

площею 20-35 % по всій робочій поверхні. 

-За другою схемою формували дискретно азотоване покриття рівної зносостійкості: 

площу попередньої лазерної обробки лінійно збільшували від монтажної частини дорну до 

вхідної в межах 20-75%. Результати досліджень наведені в таблиці. 

Таблиця 

Зносостійкість дискретно азотованого дорну (вхідної, формуючої та калібрувальної 

частини) в залежності від площі попередньої лазерної обробки при 100 циклах 

дорнування 

№ 

п/п 
Ділянки дорну 

Знос, мкм, при площі обробки, % 

10 25
 

50 75 90 

1 

2 

3 

Вхідна 

Формуюча 

Калібрувальна 

15,2 

13,8 

6,4 

11,0 

8,0 

3,8 

7,0 

4,0 

3,7 

4,0 

5,0 

3,7 

7,5 

7,0 

4,2 

 

ВИСНОВКИ 

Експерементальним шляхом встановлено, що площа обробки повинна лінійно 

збільшуватися по довжині виробу від менш навантажених до більш навантажених ділянок і 

знаходитися в межах 20-75%. Підвищення зносостійкості і довговічності виробів за такої 

схеми зміцнення обумовлено наявністю в покритті ділянок, здатних сприймати і 

компенсувати, виникаючі в парі тертя перенавантаженя і зводити до мінімуму 

нерівномірність зношування робочих поверхонь, виключати перекоси і поломки. Мінімальна 

площа обробки 20-30%  менш  навантаженої частини виробу забезпечує антифрикційність, а 

мінімальна 50-75% більш навантаженої частини – зносостійкість і несучу здатність за 

номінального і допустимого навантаження відповідно. 
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ВСТУП 

Відомо, що інструментальні сталі та тверді сплави з покриттями мають великі 

переваги перед вихідними, служать в 2 – 10 разів довше, що головним чином залежить від 

виду покриття, вихідного сплаву, від області застосування [1-2].  

Експлуатація пластин з покриттями при швидкостях різання і подачі як вихідних 

супроводжується зростанням терміну їх служби, як вже зазначали, в кілька разів. Але більш 

раціонально збільшувати швидкість різання та подачу для зростання продуктивності праці. 

При цьому час роботи інструмента може навіть збільшуватися, але, звичайно, залишається 

без змін або зменшується [1]. 

На теперішній час відома група методів нанесення покриттів на інструментальні 

сплави. До основних можна віднести методи хімічного, фізичного осадження з газової фази 

та хіміко-термічної обробки, до якої входять: дифузійні азотування, борування, титанування 

тощо [1,2].  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Можливість отримання на сталі 9ХС та твердому сплаві ВК6 покриттів за участю 

шарів сполук ТіС, ТіN, Al2O3 азотуванням з наступним титаноалітуванням, 

багатокомпонентних покриттів (Ті,V,Cr)C, визначення їх фазового і хімічного складів, 

структури, властивостей є метою роботи. А сама робота, таким чином, є актуальною. 
 

МЕТОДИКА 

На першому етапі обробки зразки інструментальної сталі 9ХС і твердого сплаву ВК6 

азотували відомим способом  в серидовищі дисоційованого аміаку при температурі 540 
о
С 

впродовж 20 годин. Титаноалітування відбувалось в суміші порошків Ті (35% мас); Al (10% 

мас); Al2O3(50% мас); NH4Cl(5% мас) в контейнерах з плавким затвором при температурі 

1050 
о
С впродовж  2-4 годин. Титанування, титанованадійхромування проводити за умов 

зниженого тиску в серидовищі порошків перехідних металів та чотирихлористого 

вуглецю[1].  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Результати досліджень фазового та хімічного складів, структури, мікротвердості 

покриттів наведені в таблиці, і рис.1. 

Характерні структури зламів сталі 9ХС і твердого сплаву ВК6 з 

титанованадійхромованими покриттями наведено на рис.1. Для покриттів на сталі 9ХС 

характерна транскристалічна форма зламу; покриття (Ti,V,Cr)C практично бездефектне. 

Рівноважна форма зерен за всією товщиною характерна для покриття на твердому сплаві 

ВК6 з міжкристалічною формою зламу. Розмір окремих зерен стабільний за всією товщиною 

шару і становить 0,1-0,5 мкм. На границі з основою розташований тонкий шар з 

транскристалітним зламом, товщина якого 0,4-0,5 мкм. Вірогідніше за все це шар сполук 

Со3W3C, Co6W6C. 

До позитивних властивостей отриманих в роботі покриттів слід віднести високу 

мікротвердість (табл.). В першу чергу це стосується шарів карбіду ТіС – 38,5 ГПа та нітриду 

TiN – 20,5 ГПа; а також шарів оксидів Fe2(Ti,Al)4O – 15,5 ГПа. Висока твердість сполуки 

Fe2(Ti,Al)4O (покриття №5) зумовлена, вірогідніше за все, легуванням при титаноалітуванні 

азотом. 

mailto:vikuljusek@gmail.com
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Таблиця 1 

Фазовий склад, періоди кристалічних граток, товщина, мікроствердість покриттів на 

сталі 9ХС і твердому сплаві ВК6 
Вихідний 

сплав 

№ 

покр

иття 

Вид ХТО 

t  
о
С ,  

час год. 

Зона 

покриття 

Фазовий 

склад 

Період 

кристалічної 

гратки, нм 

Товщина 

покриття, 

мкм 

Мікротве-

рдість, 

ГПа 

Сталь 

9ХС 

1 Титану-

вання 

1050; 4 

Зона 

сполук 

Fe2Ti a=0,4703 

c=0,7696   

2,5 8,1 

TiC 0,4330 16,0 32,4 

Твердий 

сплав  

ВК6 

2 Титану-

вання 

1050; 2 

Зона 

сполук 

CoTi  – 0,5  – 

TiC 0,4320 6,0 31,0 

Co3W3C  – 0,5  – 

Сталь 

9ХС 

 

3 Титаноа-

літування 

1050; 4 

Зона 

сполук 

Fe2(Ti,AC)4O a=1,1290 22,5 8,6 

TiC a=0,4301 16,0 38,9 

Перехі-

дна зона 

Feα(Al) a=0,2871 48,0-50,5 2,1-2,8 

Твердий 

сплав 

 ВК6 

4 Титаноа-

літування 

1050; 2 

Зона 

сполук 

AlCoTi2 

(Ti,Al)Co2 

0,2950 8,0 

9,5 

11,0 

11,0 

TiC 0,4295 7,0 29,5 

Перехі-

дна зона 

WC,Me2O3  – 8,0   – 

WC,Co(Al)   – 13,0   – 

Сталь 

9ХС 

 

5 Азототи-

таноалі-

тування 

1050; 4 

Зона 

сполук 

FeTi 

TiC 

TiN 

a=0,2982 

a=0,4321 

a=0,4259 

4,0 

8,5 

5,5 

 – 

35,0 

26,5 

Твердий 

сплав  

ВК6 

6 Азототи-

таноалі-

тування 

Зона 

сполук 

TiC 

TiN 

0,4320 

0,4224 

2,5 

5,0 

32,5 

26,0 

Сталь 

9ХС 

 

7 Азототи-

таноалі-

тування 

1050; 4 

Зона 

сполук 

Fe2(Ti,AC)4O 1,1298 15,5 13,5 

TiC a=0,4326 6,0 38,5 

TiN a=0,4228 6,5 20,5 

Твердий 

сплав 

 ВК6 

8 Азототи-

таноалі-

тування 

1050; 2 

Зона 

сполук 

AlCoTi2 

TiC 

TiN 

a=0,2982 

a=0,4321 

a=0,4224 

11,0 

3,5 

3,0 

8,5-9,0 

36,5 

22,1 

* На поверхні титаноалітованих покритів виявлена покриттів виявлена сполука Al2O3 

 

       
 

Рис. 1. Злами покриттів (Ti,V,Cr)C на сталі 9ХС і твердому сплаві ВК6; електронний 

мікроскоп  
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Зносостійкість сталі 9ХС з покриттями досліджували в умовах абразивного 

зношування вільним абразивом за методикою [2]. Результати досліджень сталі 9ХС у 

вихідному стані (гартування та низькотемпературний відпуск, твердість 61-63 HRC) та з 

покриттями наведено на рис.2. Аналіз отриманих даних показав, що зносостійкість сталі 9ХС 

з покриттями зростає в 2,0 – 5,5 разів 

В роботі були проведені стійкісні випробування багатогранних твердосплавних 

непереточуваних пластин з механічним кріпленням із сплаву ВК6 з різними покриттями при 

різанні сталі 70Х13 на рис.3.  

Стійкість багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин з покриттями при 

обробці різанням сталі 70Х13 зросла в 1,5-3,6 рази. Найбільш високі результати показали 

азототитаноалітовані та титанованадійхромовані покриття. 

  

 

Рис. 2. Кінетика абразивного зношування сталі 9ХС з покриттями; навантаження – 

14,7 Н.; швидкість – 0,159 м/с; 1 – азототитаноалітування; 2 – титанованадійхромування;                

3 – азототитанування; 4 – титанування; 5 – сталь 9ХС без покриття.    

 

Рис. 3. Кінетика зношування , при точінні сталі 70Х13 багатогранної непереточуваної 

тввердосплавної пластини із сплаву ВК6 після азототитаноалітування (1), 

титанованадійхромування (2) азототитанування (3), титанування (4), титаноалітування (5);  

V=2.5 м/с; S=0.434 мм/об, t=1 мм; на вихідному сплаві лунка зносу розміром 0,8мм 

зформувалась за 10 хв. різання. 
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Конструкційні матеріали з високою жаростійкістю відіграють в теперішній час велику 

роль в різних галузях машинобудування. Відомі високолеговані сплави на основі нікелю, які 

леговані хромом [1]. Основною перевагою нікель хромових сплавів із вмістом хрому не 

менше за 20 % мас. в порівнянні зі сталями, іншими сплавами є високі корозійна стійкість та 

жаростійкість при значних температурах. Слід зазначити, що сплави нікелю, які містять до 

20 % мас. хрому, є основою ряду жаростійких та жароміцних сплавів [1]. 

Підвищити ресурс роботи або температури експлуатації виробів з нікелю та його 

сплавів можливо за рахунок дифузійних покриттів, які можна отримати алітуванням, 

хромоалітуванням, хромоалюмосиліциюванням [2 – 4]. Такі покриття мають високу стійкість 

проти газової корозії за рахунок формування на поверхні плівок оксидів Al2O3, Cr2O3, SiO2, 

які відзначаються високою щільністю, хорошою адгезією з основою. 

Сучасні покриття на жароміцні,жаростійкі сплави наносять з послідовним 

використанням кількох способів [2, 4, 5]. Наприклад, в роботі [2] запропоновано наносити на 

монокристалічний сплав Ж36-ВИ покриття способами, які поєднують на першому етапі 

дифузійну металізацію циркуляційним способом з наступним етапом – іонно-плазмове 

нанесення покриттів за участю групи елементів. В роботах [4, 5] отримані покриття, які 

формуються в процесі титаноалітування на сталі 12Х18Н10Т з попередньо нанесеним 

методом фізичного осадження шаром TiN або попередньо азотовані. Утворений шар TiN 

сприяє при титаноалітуванні збільшенню концентрації алюмінію в поверхневих шарах, 

гальмує небажаний дифузійний перерозподіл елементів в покритті та основі при високих 

температурах, перешкоджає дифузії кисню в основу. 

Роботи по титаноалітуванню жаростійких сплавів мають обмежений характер. Таким 

чином, встановлення можливості отримання на поверхні жаростійкого сплаву ХН78Т 

титаноалітованих покриттів з бар’єрним шаром, визначення їх фазового, хімічного складів, 

структури, мікротвердості є актуальним. 

Метою роботи є створення на поверхні жаростійкого сплаву ХН78Т 

титаноалітованого покриття з бар’єрним шаром (Ti, Zr)N.  

В роботі було використано два способи нанесення покриттів на сплав ХН78Т: 

1) титаноалітування при температурі 1050°С впродовж 4 годин; 

2) титаноалітування при температурі 1050°С впродовж 4 годин зразків з нанесеним 

шаром (Ti, Zr)N. 

Мікроструктури та розподіл хімічних елементів за товщиною покриттів отриманих 

способами 1, 2 наведено на рис.1, 2 

Безпосередньо зону сполук покриття способу 1 можна розділити на чотири окремі 

шари, які різняться фазовим,хімічним складом, структурою, мікротвердістю. Відповідно до 

отриманих результатів верхній шар I складається з кількох шарів темно-сірого кольору: 

сполук Ti(N, O), Me3Ni3O, Ni2Ti4O. Наступні шари II, III відповідають сполукам Ni2AlTi (а = 

0,2931 нм) та NiAl (а = 0,2897 нм). 
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Оксиди 

 

Ni2AlTi 

 

NiAl 

Ni45Al30Ti25 

 

Перехідна зона 

 

Рис.1. Мікроструктура титаноалітованого покриття на сплаві ХН78Т; спосіб 1. 

 

На границі шарів III – IV розташовані темні включення іноді в вигляді суцільних 

шарів. Окремі складові сполуки мають витягнуту нормально до фронту дифузії форму з 

розмірами 5,0 – 7,0 мкм і товщиною до 1,0 мкм. Атомарний склад сполуки можна 

представити наступним чином Ni45Al30Ti25Cr5. Аналіз потрійної діаграми стану Al – Ti – Ni 

не дав можливість ідентифікувати дану сполуку [6]. 

Четвертий шар складається з продовгуватих включень розміром 0,5 – 3,0 мкм на 

світлому фоні. Вміст хрому в цих структурних складових досягає 8,8 % мас, склад світлого 

фону близький до складу основи. Можна вважати,що утворення шару IV відбувається за 

рахунок відтиснення при температурі ХТО покриттям хрому в основу, формування смуги зі 

значним вмістом хрому, розпаду твердого розчину Cr – Ni відповідно до діаграми стану. 

Аналіз діаграми стану Cr – Ni показав, що розчинність нікелю в хромі при температурі 

титаноалітування може досягати 17,5 % мас і практично відсутня при кімнатній [7]. 

Можна припустити,що при охолодженні від температури ХТО в покритті відбувається 

розпад твердого розчину хрому в нікелі з утворенням твердого розчину нікелю в хромі. Цей 

процес повністю не проходить, гальмується при низьких температурах і супроводжується 

формуванням в структурі складових з високим вмістом хрому. 

Концентраційна крива розподілу елементів побудована для ділянки покриття, яке 

обмежене зі сторони основи шаром (Ti, Zr)N (рис.2). Разом з тим в структурі дифузійної зони 

можна виділити складові обмежені шаром (Ti, Zr)N та розвиненими границями в вигляді 

півкіл зі сторони основи. Хімічний склад, морфологія цих границь подібні до складу та 

морфології зони IV покриттів способу 1. Утворюються ці складові, вірогідніше за все, 

внаслідок дифузії титану, алюмінію крізь наскрізні дефекти шару (Ti, Zr)N. Насичення 

основи відбувається з точкового джерела, що на структурі дає зони насичення у формі 

півкола. 

Аналіз розподілу цирконію показав його значну концентрацію поза меж шару (Ti, 

Zr)N, а саме на зовнішній стороні покриття. Крім того, товщина шару (Ti, Zr)N після ХТО 

зменшилась в різних ділянках покриття з 5,0 – 5,5 мкм до 1,0 – 2,5 мкм. 
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Рис.2. Мікроструктура титаноалітованого покриття на сплаві ХН78Т з нанесеним 

шаром (Ti, Zr)N (а); розподіл елементів Ni (б), Al (в), Si (г),Ti (д), Cr (е), Fe (ж), Zr (з) за 

товщиною покриття; спосіб 2 
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Отримані результати свідчать про часткову деградацію шару (Ti, Zr)N при 

титаноалітуванні. 

До позитивних результатів ХТО за способом 2, зумовлених впливом на процес 

титаноалітування бар’єрного шару, є обмежене проникнення в основу кисню а також 

присутність хрому в шарах Ni2AlTi, NiAl. Взаємодія кисню зі сполукою (Ti, Zr)N при 

титаноалітуванні супроводжується утворенням в шарі нітриду світлих включень округлої 

форми з розмірами 0,5 – 2,0 мкм. Відповідно до хімічного складу це оксинитрид, в якому 

присутні крім титану і цирконію, алюміній, нікель та на рівні десятих процента залізо та 

хром. Атомна формула сполуки наступна: Zr21Ti18Al18Ni10O17N16, що відповідає хімічній 

Ме2(N, O).  

Багатокомпонентні покриття титану та алюмінію на сплаві ХН78Т за складом, 

структурою, властивостями можуть бути перспективними при експлуатації в умовах дії 

високих температур, повітря, контактної взаємодії. В подальшому заплановано створити нові 

багатокомпонентні покриття з бар’єрним шаром на основі стабільних при високих 

температурах сполуках для роботи в екстремальних умовах. 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлена можливість нанесення на поверхню сплаву ХН78Т дифузійних 

титаноалітованих покриттів, які складаються із зони сполук: Ti(N, O); Ni2Ti4O; Me3Ni3O; 

Ni2AlTi; NiAl; Cr(Ni) та перехідної зони на основі твердого розчину титану та алюмінію в 

основі. 

Шар (Ti, Zr)N, нанесений на поверхню сплаву, гальмує при титаноалітуванні 

проникнення кисню в основу; практично обмежує зону сполук шаром (Ti, Zr)N; частково 

дисоціює при титаноалітуванні, збагачує сполуки Ni2AlTi, NiAl цирконієм і сприяє, таким 

чином підвищенню їх мікротвердості з 3,2 – 4,0 до 5,7 – 5,8 ГПа.  
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ВСТУП 

Більшість деталей машин і агрегатів виходить з ладу із-за поверхневого руйнування шляхом 

зношування при терті. Тому інтерес до створення на поверхні виробу зносостійких покрить 

надзвичайно великий. Такі покриття формуються різними технологічними прийомами: 

газополуменевим чи плазмовим напиленям твердих та корозійностійких матеріалів; поверхневим 

дифузійним насиченням різними елементами, електроіскровою обробкою поверхні; гальванічним і 

вакуумним осадженням та ін. Кожний із цих методів є ефективним для певних умов експлуатації 

деталі чи виробу і оцінюється його технологічністю та вартістю затрат нанесення покриття. 

У даній роботі проведені дослідження ефективності комбінованого методу -  дифузійного 

хромування плазмонапиленого залізного порошку з метою підвищення експлуатаційних 

характеристик покриття, ущільнення та зміцнення зчеплення його з поверхнею матриці. 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

З літературних даних [1, 2, 3] відомо, що дифузійне хромування сталей є достатньо 

ефективним для підвищення зносостійкості за рахунок утворення в поверхневій зоні хромокарбідної 

фази та корозійної стійкості при достатньому вмісті хрому в поверхневих шарах сталі, чим і 

пояснюється велика кількість проведених досліджень формування захисних покрить з участю хрому. 

 

МЕТОДИКА І МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Порошки заліза ПЖ1М3 наносили на підготовлену поверхню сталей за допомогою 

плазмонапилюючої установки 15ВБ. Товщина напиленого шару складала 0,2 – 0,8 мм. Перед 

дифузійним насиченням поверхня напиленого шару порошку заліза піддавалась шліфуванню на 

плоскошліфувальному верстаті з метою вирівнювання його по товщині та шорсткості, для підготовки 

зразків на випробовування їх тертям після дифузійного насичення хромом. 

Процес дифузійного хромування проводили методом твердої фази (за класифікацією Г. М. 

Дубініна [1]) із суміші складу, % (мас): 65-70 ферохрому марки ФХ00; 25-30 Al2O3; 0.1-1.5 NH4Cl при 

різних температурних режимах на протязі 2-6 годин (ізотермічна витримка при заданій температурі і 

термоциклуванні в широкому інтервалі температур). 

Випробовування на абразивну стійкість проводили згідно ГОСТ 17367-71 на дисковій машині 

тертя Х4-Б, модифікованій для збільшення точності та достовірності отриманих результатів [4, 5]. У 

якості контртіла використовували абразивне полотно 44А 6-ПСА ГОСТ 27181-86. 

Дифузійне насичення сталі в режимі ізотермічної витримки та термоциклування має ряд 

відмінностей. На рис.1 показана мікроструктура хромованого плазмонапиленого шару порошку 

заліза марки ПЖ1М3 одержаного при різних режимах насичення. В режимі ізотермічної витримки 

формується рівномірний дифузійний шар незначної товщини з тонкою підшаровою зоною. Структура 

дифузійного шару грубозерниста, як правило, з витягнутими зернами. У режимі термоциклування 

формується дифузійна зона значно більшої товщини (у 3-4 рази), а під нею утворюється ще одна, так 

звана, «розпушена» зона, яка характеризується високим вмістом домішкових елементів. Дослідження 

мікрорентгеноспектрографом показали, що при термоциклуванні домішкові елементи (C, Si, Mn) 

відтискаються з поверхні в глибину при хромуванні та одночасно відбувається інтенсивне їх 

підсмоктування з глибини до поверхні. Мікротвердість покриття складає 0,6…0,8 ГПа, причому 

більша мікротвердість спостерігається на дифузійних покриттях отриманих у режимі 

термоциклування. 

 Аналіз експериментальних даних свідчить, що дифузійне насичення в режимі 

термоциклування, в околі температур поліморфного перетворення заліза, суттєво підвищує глибину 

проникнення дифундуючих атомів в зразок порівняно з ізотермічною витримкою. Це пояснюється 
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тим, що процес дифузії інтенсифікується поліморфними перетвореннями, які є генератором 

неврівноважених вакансій [6]. 

 

   

Отримані зразки випробовували на абразивну зносостійкість. У якості еталонного зразка було  

вибрано напилений шар хромований у режимі ізотермічної витримки. Величина зносу при кожному 

випробовуванні визначалась шляхом мікрометражу. 

Нормальне навантаження у зоні тертя становило 2 МПа, що відповідає умовам роботи деталей 

газонафтопромислового обладнання. 

Було встановлено, що напилені шари хромовані в умовах термоциклування мають відносну 

зносостійкість у 1,7 разів більшу у порівнянні із еталоном при практично однаковій мікротвердості. 

Пояснюється це особливостями структури та більш сприятливим розподілом внутрішніх залишкових 

напружень, через наявність «розпушеної» зони, що призводить до зношування за рахунок 

багатократного передеформування поверхні дряпанням. Це підтверджують і дослідження 

мікрорельєфу зношених поверхонь, на яких виявлені, зорієнтовані відповідно напряму ковзання, 

канавки-подряпини, глибиною 0,001…0,02 мм. Канавки більшої глибини спостерігаються на зразках 

отриманих ізотермічним хромуванням. Крім того, частина цих канавок різко обривається, що 

свідчить про велику імовірність руйнування поверхні за рахунок мікрорізання. Канавки на поверхні 

отриманій хрмуванням в умовах термоциклування мали довжину 0,05…0,2 мм з плавним 

зменшенням глибини на їх краях.  

 

ВИСНОВКИ 
Дифузійне хромування плазмонапиленого порошку заліза методом термоциклування в околі 

температур поліморфного перетворення заліза забезпечує формування поверхні покриття, що суттєво 

підвищує абразивну зносостійкість  порівняно з ізотермічною витримкою.  

Така технологія поверхневого зміцнення сталей може бути рекомендована також для 

відновлення номінальних розмірів зношених деталей. 
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Рис.1. Мікроструктура хромованого плазмонапиленого шару. а) ізотермічна витримка при 

1000°С на протязі 4-х годин, б) термоциклування в інтервалі температур (850-950°С) на протязі 

тих же 4-х годин. х200. 
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Для підвищення надійності та довговічності деталей машин та механізмів, які 

працюють в складних умовах, актуальним напрямком сучасного матеріалознавства є пошук 

нових способів зміцнення поверхні.  

Одним з перспективних та ефективних методів поверхневої обробки є електроіскрове 

легування (ЕІЛ), яке забезпечує формування функціонального покриття при використанні 

електродів з будь-яких електропровідних матеріалів [1 – 3]. 

Зазвичай під час ЕІЛ застосовують компактовані електроди, що складаються 

переважно з карбідних або нітридних сполук [4]. Наявність у легованому шарі одного типу 

фаз проникнення (або карбідів, або нітридів) не завжди задовольняє вимогам, що 

висуваються до покриттів у плані функціональності [4, 5]. Це викликає потребу у створенні 

багатокомпонентних покриттів з перемінним хімічним складом по їх товщині, що, в свою 

чергу, здійснює суттєвий вплив на фізико-механічні властивості поверхні.  

Не менш важливими факторами під час створення електроіскрових покриттів є склад 

легувальних електродів та електричні параметри обробки. Відомо, що компактовані аноди є 

тугоплавкими композиціями, стійкими до ерозії, внаслідок чого під час низьковольтних 

іскрових розрядів зменшується кількість перенесеного матеріалу на оброблювану поверхню 

та погіршується створення покриття [2, 3, 6].  

Зважаючи на це, як альтернативу можна запропонувати почергове нанесення чистих 

матеріалів, ерозія яких значно перевищує ерозію компактованих анодів, тим самим 

забезпечуючи ефективне формування покриття навіть за низьких енергетичних параметрів 

ЕІЛ. 

Метою даної роботи є дослідження впливу послідовності пошарового нанесення 

елементів вольфраму, міді, графіту на кінетику формування, мікроструктуру, мікротвердість 

та стійкість до зношування поверхневих шарів сталі Ст.3 після ЕІЛ у повітряному 

середовищі. 

Для досягнення поставленої мети процеси ЕІЛ проводилися у три стадії послідовного 

нанесення вольфраму (W), міді (Cu) та графіту (C), що відбувалися у різних послідовностях 

за технологічними схемами: W-C-Cu, W-Cu-C, C-W-Cu, C-Cu-W, Cu-C-W, Cu-W-C.  

Передбачалося, що під час взаємодії вольфраму та графіту утворюватиметься карбід 

WC, під час взаємодії вольфраму та міді, заліза та міді, заліза та вольфраму – тверді розчини 

обмеженої розчинності, що дозволить створити покриття з високою твердістю [7]. Наявність 

міді в легованому шарі, яка не розчиняє вуглець, відіграватиме роль центру графітизації. При 

цьому певна частина графіту залишатиметься у вільному стані, що сприятиме підвищенню 

зносостійкості [8 – 9]. 

ЕІЛ проводили на лабораторній установці «ЭЛИТРОН-26А» за струму розряду 2 А, 

напруги 60 –70 В, амплітуди коливань аноду 50 3 Гц, енергії розряду 1 Дж, тривалості 

одиничного імпульсу 200 мкс. Загальна тривалість обробки на кожній стадії процесу 

складала 3 хв./см
2
.  

Мікроструктурним аналізом встановлено, що після проведених процесів ЕІЛ одержані 

покриття є рівномірними по всій поверхні досліджуваних зразків, а їх товщина становить 

15 – 20 мкм.  

Кінетику формування покриттів вивчали гравіметричним методом за сумарною 

зміною маси легувальних електродів (анодів) та сумарною зміною маси зразка (катоду) після 
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кожної хвилини обробки. Виявлено, що найбільший приріст маси катоду спостерігається під 

час стадії легування міддю. Це можна пояснити найнижчою температурою плавлення міді 

(1083,4 °C) у порівнянні з іншими матеріалами обраних легувальних електродів – 

вольфрамом (3422 °C) та графітом (3547 °C). Отже, в результаті значної ерозії міді під час 

електроіскрового розряду забезпечується перенесення більшої кількості матеріалу аноду та 

збільшується ефективність формування покриття саме на даній стадії процесу на відміну від 

стадій легування вольфрамом та графітом. 

Встановлено, що трьохстадійні процеси ЕІЛ сталі Ст.3, приводять до підвищення 

поверхневої мікротвердості від 6,7 до 9,9 ГПа в залежності від послідовності нанесення 

матеріалу анодів. Це пояснюється інтенсивною взаємодією матеріалів обраних анодів (W, 

Cu, C) між собою і матеріалу основи, внаслідок взаємодії яких виникають тверді розчини 

обмеженої розчинності та карбід. Як видно з таблиці 1, найвищі значення мікротвердості 

мають покриття, отримані в процесах ЕІЛ, де останніми стадіями були нанесення вольфраму 

та графіту, що приводить до утворення на поверхні карбіду WC. 

 

Таблиця 1 

Мікротвердість покриттів після трьохстадійного ЕІЛ 

Послідовність нанесення матеріалів Мікротвердість покриття, ГПа 

W-C-Cu 7,4 

W-Cu-C 8,3 

C-W-Cu 6,7 

C-Cu-W 7 

Cu-C-W 8,6 

Cu-W-C 9,9 

 

Для порівняння стійкості до зношування одержаних покриттів проводили 

випробування зразків після ЕІЛ у послідовності W-Cu-C,  C-W-Cu та Cu-C-W тертям за умов 

сухого тертя-ковзання за схемою «площина по площині» протягом двох годин. Матеріалом 

контртіла виступала сталь Р6М5. За даними гравіметричного аналізу були побудовані криві 

інтенсивності зношування покриттів та необробленої сталі Ст.3 (рис. 1). Аналіз кривих 

інтенсивності зношування показав, що найнижче значення серед випробуваних має 

покриття, отримане при послідовному нанесенні W-Cu-C. На нашу думку, це пов’язано з 

наявністю на поверхні графіту у вільному стані, який під час випробування виступає у ролі 

твердого мастила.  

 
 

Рис. 1. Криві інтенсивності зношування покриттів після трьохстадійного ЕІЛ та 

вихідної поверхні сталі Ст.3 без обробки  
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Щоб оцінити кількісну характеристику зносостійкості покриттів, знаходили 

співвідношення їх інтенсивності зношування до інтенсивності зношування зразка сталі Ст.3 

без покриття після загального часу випробувань (табл. 2). Як видно з таблиці, зносостійкість 

сталевих зразків з нанесеними покриттями у 8,57 – 240 разів перевищує зносостійкість зразка 

без покриття.  

 

Таблиця 2 

Порівняння зносостійкості поверхні сталі Ст.3 після трьохстадійного ЕІЛ за дві 

години випробувань за умов сухого тертя-ковзання 

Послідовність нанесення матеріалів Інтенсивність 

зношування (І), 

кг/м
2
 

Підвищення зносостійкості у 

порівнянні з поверхнею без 

ЕІЛ, разів 

W-Cu-C 0,0005 240 

C-W-Cu 0,0055 21,82 

Cu-C-W 0,014 8,57 

Сталь Ст.3 (без покриття)  0,12 – 

 

Таким чином, в роботі показана можливість одержання багатокомпонентних 

електроіскрових покриттів на сталі Ст.3 нанесенням вольфраму, міді та графіту при різних 

послідовностях стадій обробки. 

Виявлено вплив послідовності нанесення матеріалів анодів (W, Cu, C) на кінетику 

формування, структуру, мікротвердість та стійкість до зношування поверхневого шару сталі 

Ст.3 в процесі ЕІЛ. 

Встановлено, що найвищу твердість має покриття, одержане під час ЕІЛ у 

послідовності Cu-W-C, а найбільшу стійкість до зношування – W-Cu-C. 
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Для подовження строку служби та підвищення надійності деталей машин, механізмів, 

різального та штампувального інструменту доцільним є зміцнення їх робочих поверхонь 

шляхом нанесення покриттів. Створення покриттів різного функціонального призначення, 

які мають комплекс підвищених фізико-механічних характеристик, є дуже важливим 

завданням сучасного матеріалознавства. 

Для створення покриттів на металевих деталях та інструментах найбільшого 

поширення отримав метод електроіскрового легування (ЕІЛ). Сьогодні електроіскрове 

легування активно застосовується для підвищення твердості, корозійної стійкості, 

зносостійкості, жаростійкості; відновлення розмірів інструментів, деталей машин і 

механізмів, проведення на обробленій поверхні мікрометалургійних процесів для утворення 

необхідних хімічних сполук, створення на робочій поверхні перехідних шарів визначеної 

шорсткості. 

ЕІЛ графітовим анодом [1] застосовується для зміцнення деталей машин, інструменту, 

а також для зміни шорсткості поверхні [2]. Ефект зміцнення та підвищення зносостійкості в 

цьому випадку в основному обумовлений термічним впливом імпульсного розряду і 

утворенням у сформованому шарі карбідів за рахунок дифузії та взаємодії графіту з рідкої 

фазою матеріалу катода. 

Проте, як відомо, для високої зносостійкості необхідно, щоб поверхня тертя 

одночасно з високою твердістю мала пластичність та низький коефіцієнт тертя, що може 

бути досягнуто створенням певного поєднання в поверхневому шарі твердих, пластичних і 

антифрикційних фаз. У зв'язку з цим для підвищення зносостійкості доцільно 

використовувати графіт як в якості зміцнюючої фази (створення карбідів), так і в якості 

мастила (вільний графіт). Однак при використовуваних на практиці режимах ЕІЛ зазвичай 

утворюються тільки карбіди, а вільний графіт в поверхневих шарах оброблюваних зразків 

практично не виявляється [3 – 4]. 

У даній роботі при варіюванні технологічними параметрами ЕІЛ вивчена можливість 

утворення в поверхневому шарі сплаву заліза вільного графіту і дослідження деяких 

особливостей інших фазових перетворень при легуванні графітовим електродом (анодом). 

Перспективність отримання вільного графіту у поверхневому шарі в більшій 

кількості, ніж у чавуні, пов'язана з тим, що введення графіту методом ЕІЛ тільки в 

поверхневий шар сплаву заліза, по-перше, не позначається на міцності властивості всієї 

деталі, як це спостерігається при графітизації методом порошкової металургії [4], і, по-друге, 

одночасно з вільним графітом можливе отримання зміцнюючої фази – карбідів, причому в 

дрібнодисперсному, ізольованому стані [2]. 

Відсутність вільного графіту при ЕІЛ звичайним способом, коли графітовий анод 

використовуються у вигляді компактного електрода, можна пояснити високими 

швидкостями охолодження (10
5 

– 10
6
 град/с) мікророзплавів, що виникають при імпульсному 

розряді. Це приводить до застигання розплавів залізо - вуглець по метастабільній діаграмі, 

тобто до утворення карбідів. 

З метою отримання вільного графіту в формованому шарі при метастабільних умовах 

затвердіння рідкої фази був застосований метод, який являє собою модифікування розчину 

залізовуглецевих сплавів графітизуючими елементами: феросиліцієм, силікокальцієм, 
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алюмінієм [5]. При введення їх в сплав, вони утворюють з вуглецем сполуки, які служать 

центрами кристалізації графіту і перешкоджають утворенню карбідів. Крім того, вони 

сприяють подрібненню графітових включень і тим самим підвищують твердість утвореного 

шару. 

Метою даної роботи є вивчення структури, фазового складу та властивостей 

поверхневих шарів сталі Ст.3 після багатостадійного електроіскрового легування алюмінієм 

та графітом. 

В роботі використано комплексну методику, що включає гравіметричний метод, 

мікроструктурний та мікродюрометричний аналіз, випробування на зносостійкість. 

Процеси ЕІЛ проводили на лабораторній установці «Элитрон-26А» за струму розряду 

2 А, напруги 60 –70 В, амплітуди коливань аноду 50 3 Гц, енергії розряду 1 Дж, тривалості 

одиничного імпульсу 200 мкс. Загальна тривалість обробки на кожній стадії процесу 

складала 3 хв./см
2
.  

Для досягнення поставленої задачі в роботі було проведено наступні обробки 

алюмінієм та графітом у середовищі повітря:  

 чотирьох стадійне ЕІЛ сталі Ст.3 за схемами: Al-C-Al-C, C-Al-C-Al, 

 п’яти стадійне ЕІЛ сталі Ст.3 за схемами: Al-C-Al-C-Al, C-Al-C-Al-C, 

 шести стадійне ЕІЛ сталі Ст.3 за схемами: Al-C-Al-C-Al-C, C-Al-C-Al-C-Al. 

Відповідно до гістограми мікротвердості поверхневого шару сталі Ст.3 після ЕІЛ Al- 

та C-анодами (рис.1), можна зробити висновок, що найбільше значення мікротвердості 

спостерігається при легуванні анодами в послідовності Al-C-Al-C. Найменше значення 

мікротвердості спостерігається при легуванні анодами у послідовності Al-C-Al-C-Al-С. 

  

 
 

Рис. 1. Гістограма мікротвердості поверхневого шару сталі Ст.3  після багатостадійного 

ЕІЛ Al- та C- анодами 

 

Аналіз кінетичних кривих зношування (рис. 2) дає можливість провести порівняльну 

характеристику зносостійкості покриттів, отриманих на сталі Ст.3 після багатостадійного 

ЕІЛ алюмінієвим та графітовим анодами та вихідної поверхні. Найменшу інтенсивність 

зношування мають покриття, отримані у послідовності нанесення Al-C-Al-C, Al-C-Al-C-Al, 

Al-C-Al-C-Al-C, а найбільшу – C-Al-C-Al, C-Al-C-Al-C, C-Al-C-Al-C-Al. Відповідно, леговані 

шари після обробки у послідовностях, в яких початковою стадією ЕІЛ є нанесення графіту, 

мають зносостійкість у 8,1 раз більшу, ніж вихідна поверхня сталі Ст.3. 

Поверхневі шари, одержані під час ЕІЛ у послідовностях, в яких початковою стадією є 

нанесення алюмінію, мають зносостійкість у 10,83 разів більшу, ніж вихідна поверхня сталі 

Ст.3. Це пояснюється наявністю в покритті графіту, що відіграє роль твердого мастила під 

час випробувань на зносостійкість протягом 3 годин випробувань за схемою сухого тертя-

ковзання за схемою «площина по площині» (матеріал контр тіла – сталь Р6М5). 
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Рис. 2. Залежність інтенсивності зношування від часу випробування покриттів на сталі 

Ст.3 після багатостадійного ЕІЛ алюмінієвим та графітовим анодами та вихідної поверхні 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлено вплив послідовності стадій електроіскрового легування Al- та C-анодами 

на властивості  отриманих покриттів на сталі Ст.3. Покриття після ЕІЛ з останньою стадією 

нанесення графіту мають більшу мікротвердість (8,7 – 11 ГПа), ніж покриття після ЕІЛ з 

останньою стадією нанесення алюмінію (6,7 – 8,8 ГПа).  

Встановлено, що із збільшенням кількості стадій мікротвердість змінюється 

ступінчасто. Максимальна мікротвердість покриття залежить від матеріалу аноду, який 

використовувався на останній стадії обробки.  

Встановлено, що зносостійкість таких покриттів зростає у 8 – 11 разів у порівнянні з 

поверхнею без обробки. Це пояснюється наявністю в покритті графіту, що відіграє роль 

твердого мастила під час випробувань на зносостійкість протягом трьох годин за схемою 

сухого тертя-ковзання «площина по площині». 
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Однією з найбільш важливих задач технічного прогресу є необхідність забезпечення 

довговічності та надійності деталей машин та інструменту, що  працюють в складних умовах 

експлуатації, шляхом зміцнення поверхневого шару виробів. 

Електроіскрове легування (ЕІЛ) є ефективним методом модифікації хімічного складу, 

структурно-фазового стану і властивостей поверхневих шарів металевих матеріалів, який 

оснований на використанні концентрованих потоків електричної енергії при протіканні 

імпульсних розрядів в міжелектродному середовищі і полярного перенесення матеріалу 

аноду на поверхню катоду (деталі) [1]. 

Аналіз літератури свідчить про недостатню кількість робіт присвячених вивченню 

структури, фазового складу і властивостей поверхневих шарів сплавів заліза після ЕІЛ 

хромом , нікелем , алюмінієм та вуглецем і є актуальним завданням як у теоретичному так і в 

практичному аспекті, тому потребує подальшого дослідження. 

Метою даної роботи є вивчення структури, мікротвердості та зносостійкості покриттів 

на сталі 45 після пошарового ЕІЛ у послідовності: Cr-C-Al, Cr-Al-C, Ni-C-Al, Ni-Al-C, Ni-Al-

C-Ni, Cr-Al-C-Cr. 

В якості електродів використовували матеріали, які утворюють необмежені тверді 

розчини з залізом (Cr, Ni), що сприяє великій адгезії покриття. Графітовий електрод обрано з 

метою отримання в легованому шарі карбідів, що утворюються під час взаємодії з хромом. 

Алюмінієвий анод виступає як графітизуючий матеріал, за наявності якого, графіт 

може перебувати у вільному стані у покритті і грати роль твердого мастила при 

випробуваннях на зносостійкість. 

Були використані наступні методики досліджень: мікроструктурний, 

мікродюрометричний аналіз та випробування на зносостійкість. 

Виявлено, що трьох-стадійні процеси 

ЕІЛ призводять до підвищення поверхневої 

мікро-твердості від 5,9 до 12,4 ГПа, а 

чотирьохстадійні – до підвищення 

поверхневої мікротвердості до 12,9 ГПа (див. 

гістограму). 

Встановлено, що зносо-стійкість 

поверхні сталі 45 після пошарового ЕІЛ у 

послідовності Cr-C-Al, Cr-Al-C зростає у 5 - 6 

разів у порівнянні з поверхнею без обробки. 

Це пояснюється наявністю в покритті графіту, 

що відіграє роль твердого мастила під час 

випробувань на зносостійкість за схемою 

сухого тертя-ковзання площина по площині. 
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ВСТУП 

Однією з головних задач авіабудування є зниження маси, габаритів конструкцій, 

забезпечення працездатності деталей в умовах силової, температурної, корозійної та інших 

взаємодій, які залежать від конкретних тактико-технічних параметрів авіавузлів. Задача 

підвищення вагової ефективності авіаконструкцій, може бути частково вирішена створенням 

комплексу перспективних матеріалів. Наприклад, застосування у відомої конструкції пар 

тертя бронзова букса – сталевий циліндр і бронзова букса - сталевий шток забезпечують 

зносостійкість і надійність роботи основних елементів амортизаційної стійки. Однак 

виконання циліндру зі сталі з високою питомою вагою (7,8 г/см
3
) значно ускладнює її 

конструкцію. Крім того до силових авіаконструкції літальних апаратів висуваються особливі 

вимоги, пов’язані не лише з економією маси, але й забезпеченням високих зносостійких 

характеристик. Тому науково-практичну цінність мають легкі сплави (наприклад титан), з 

використанням нетрадиційних принципів формування поверхневих структур.  

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Застосування титану та його сплавів у конструкціях планера та шасі складає близько 

4 – 10% [1]. Заміна сталевих деталей, які застосовуються в насосах, гідроприводах 

гідравлічних систем та інших агрегатах авіаційної техніки, (наприклад, букса-шток 

амортизаційної стійки, втулка-шток силового циліндра тощо) на титанові сплави зустрічає 

ряд труднощів. Хоча, виготовлення циліндра з титанового сплаву, питома міцність якого 

вища, ніж в алюмінію і сталевих сплавів, дозволяє значно знизити вагу амортизаційної 

стійки. Актуальним є титановий сплав ВТ22, який відноситься до високоміцного матеріалу і 

має такі механічні характеристики: ζВ=1050 – 1300 МПА, δ=8% та наступні хімічні складові: 

5,5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe [2]. Але схильність титанових сплавів до схоплювання обмежує 

можливість їх використання для виготовлення відповідальних елементів. Навіть порівняно 

невисокі контактні напруги призводять до схоплювання титанової поверхні з відповідною 

деталлю зі сталі, бронзи або неметалу в робочій рідині або в мастилі.  

Область застосування титанових сплавів в авіації може бути істотно розширена, якщо 

на них нанести покриття, які мають хороші антифрикційні властивості, не погіршують 

механічні характеристики та матиють гарну припрацьовуваність. Тому дослідження в області 

формування покриттів на титанових сплавах є актуальними та перспективними.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Метою роботи є створення економнолегованого, зносостійкого покриття на 

титановому сплаві ВТ22 для підвищення працездатності деякиї силових авіаконструкцій (на 

прикладі букса-шток амортизаційної стійки, втулка шток силового циліндра). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Для одержання покриття було виготовлено економно легований сплав на основі заліза 

методом дугової плавки в лабораторній електродуговій печі, на мідному 

водоохолоджувальному поді у атмосфері захисного газу (Ar) вольфрамовим невитрачальним 

електродом. Склад сплаву вибраний таким чином, що залізо, хром і нікель утворюють 

металеву матрицю, у якій рівномірно розподілені зміцнюючі кристали дибориду титану і 
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манокарбіду ванадію. Олово і свинець, розчинившись в металевій матриці підсилюють ефект 

міді щодо зниження коефіцієнта тертя, що призводить до суттєвого зростання зносостійкості 

в умовах тертя [3]. У структурі отриманого сплаву спостерігається евтектичні кристали 

диборида і монокарбіда ванадію та незначна кількість первинних кристалів металічної фази 

(рис.1). Співвідношення між даними фазами змінюється в залежності від вмісту олова, 

свинцю та міді. 

 

Рис. 1. Мікроструктура зносостійкого сплаву на основі заліза, з наступним хімічним 

складом, мас. %: Cr – 19,0; Ni – 9,1; V – 5; Ti – 1,2; Al – 3,2; Cu – 25; B – 0,2; C – 0,8; Sn – 4; 

Pb – 3,8; Fe – решта. ×1250 

Напилення порошкового сплаву здійснювали на установці УМП–6, оплавлення 

плазмових покриттів проводили на установці «ЛАТУС – 31». Триботехнічні властивості 

досліджували за умов однобічно направленого ковзання, за кінематичною схемою            

«площина – площина» на розробленому лабораторному пристрої торцевого тертя [4], 

навантаження та швидкість ковзання були обрані, виходячи з реальних умов роботи. 

Мікроструктурний аналіз проводився з використанням оптичного мікроскопу ―Neophot – 30‖. 

Результати триботехнічних досліджень показують, що для покриття напиленого 

плазмовою технологією існує певний діапазон навантаження та швидкості ковзання, 

відбувається викришування окремих частинок, навіть в процесі припрацювання, що 

обумовлено наявністю пор, підвищеною крихкістю, недостатніми адгезіними та когезійними 

зв’язками, низькою релаксаційною здатністю, що не допустимо в реальних умовах. 

Для впровадження титанових сплавів, покращення припрацювання і підвищення 

зносостійкості важливо, щоб разом із формуванням у поверхневих шарах структур із малим 

опором зрушення, що забезпечує гарне припрацювання в початковий період роботи 

трибопари, в більш глибоких шарах були композиції з більш високою твердістю, що 

підвищуватиме зносостійкість стаціонарного тертя [5, 6]. У зв’язку з цим, представляло 

інтерес розглянути вплив лазерної обробки на підвищення фізико-механічних властивостей 

покриття та закономірності формування трибологічних структур. 

Обробку проводили в режимі одно- та двократного оплавлення: перше оплавлення 

потужністю 10
5
 – 10

8 
Вт/см

2
, діаметром плями фокусування променя – 4 – 6 мм, швидкістю 

пересування променя – 0,2 – 0,5 м/хв; глибиною проплавлення рівною товщині покриття; 

друге оплавлення потужністю 10
5 

– 10
8 

Вт/см
2
, діаметром плями фокусування променя 1 – 

3мм, швидкістю пересування променя – 1 – 1,5 м/хв, глибиною 0,1 – 0,3 від товщини 

покриття.  

У покритті, отриманому за даною технологією, в поверхневому шарі відсутня 

дендритна структура, воно погано стравлюється (рис. 2), має твердість 11000 – 12000 МПа, у 

плазмового покриття без оплавлення відзначаласось зниження вихідної 

мікротвердості (Н =10380 МПа). 

Електронномікроскопічні дослідження виявили, що шар має мікрокристалічну 

структуру, що можна пояснити реалізацією в оплавлених покриттях переважно 

композиційного механізму зміцнення на відміну від дисперсного в плазмових. Оплавленні 

покриття стають майже безпористими (пористість 0,5 – 1%), адгезійна міцність підвищується 

до 400 – 450МПа. 
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Рис. 2. Мікроструктура оплавленого плазмового покриття із зносостійкого сплаву на 

основі заліза. ×500 

 

Триботехнічні дослідження показали, що двократне оплавлення покриття лазером 

дозволяє розширити область граничнодопустимого навантаження від 1,5 МПа до 4,2 МПа. 

Висока працездатність покриттів у широкому діапазоні навантажень обумовлюється появою 

універсального явища структурної пристосованості при терті. 

Поверхневий шар покриття в результаті протікання пластичної деформації при терті 

переходить у термодинамічний нерівномірний активований стан, з якого шляхом 

адсорбційної, дифузійної й хімічної взаємодії з навколишнім середовищем він прагне стати 

пасивним. Разом з тим, відомо, що умовою існування зовнішнього тертя (задовільне 

припрацювання і зносостійкість) є забезпечення правила градієнта зсувного опору, згідно 

якого зсувний опір η в зоні контакту твердих тіл повинен бути меншим, ніж на деякій 

глибині, тобто повинна дотримуватись умова δη/δz>0. Тож, розширення 

граничнодопустимого навантаження та підвищення зносостійкості покриття обумовлено 

його градієнтною структурою, поверхневий шар якої із пружно-пластичною 

дрібнозернистою структурою сприяє припрацюванню і самоорганізації вторинних структур – 

процесу відновлення та окислення, а розташований нижче глибинний шар зі стовбчастою 

структурою, де зосереджуються максимальні напруження тертя, розподіляти рівномірно 

навантаження в об'ємі покриття і чинити опір руйнування під дією тангенціально 

направлених сил тертя, тобто слугувати міцною основою для вторинних структур процесу 

припрацювання. 
 

ВИСНОВКИ 

Запропоновано спосіб двократного оплавлення лазером плазмового покриття на 

титановому сплаві ВТ22, який дозволяє розширити область граничнодопустимого навантаження 

для економнолегованого покриття на основі заліза, за рахунок формування його градієнтної 

структури: тонкого поверхневого шару з дисперсною структурою, із пониженим опором зсуву і 

глибинного шару зі стовпчастою структурою нормально орієнтованою до поверхні тертя. 
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Уже более 50 лет продолжаются исследования и разработка титановых сплавов для 

нужд авиакосмической промышленности. Однако, до сих пор, потребность в новых, более 

«прочных, горячих, жестких и легких» сплавах не удовлетворена и привлекает внимание 

исследователей. Сегодня многие ведущие зарубежные фирмы, такие как General Electric, 

Rolls-Royce, MTU Aero Engines и др. ведут активные работы по изучению свойств 

алюминида титана и применению этого материала в изделиях авиакосмической техники и в 

авиационных газотурбинных двигателях. По данным авторов [1] использование алюминидов 

титана позволяет снизить вес изделий до 40%, стоимость и трудоемкость изготовления на 

30%, а также существенно увеличить надежность деталей. 

"Новые" интерметаллидные сплавы (γ-TiAl сплавы) рассматриваются как наиболее 

перспективные конструкционные материалы для авиационных двигателей нового поколения. 

Они обладают уникальными свойствами, такими как: высокая температура плавления (1460 

С), низкая плотность (3,8-4,0 г/см
3
), высокая жаростойкость и сопротивление ползучести 

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

при 20 С), высокая стойкость к окислению и возгоранию. По удельной прочности сплавы γ-

TiAl, в интервале температур Т=600-850°С, в зависимости от структурного состояния могут 

превосходить все традиционные конструкционные материалы (Рис.1) [2, 3, 4]. 

 
 

Рис. 1. Удельная прочность некоторых материалов в зависимости от температуры [5, 6] 

 

Предполагается, что γ-TiAl сплавы частично заменят более тяжелые жаропрочные 

никелевые сплавы в газотурбинном двигателе, что позволит повысить характеристики 

двигателя и снизит количество выбросов [5, 7]. Из алюминидов титана могут изготовляться 

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

двигателей (клапаны, поршни) и др. 

В последние годы, исследования в области сплавов γ-TiAl сконцентрированы на 

повышении их механических свойств. По мнению Линдеман и Главацких [5, 9] 
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эффективными методами упрочнения титановых сплавов являются дробеструйная обработка 

поверхности и поверхностная прокатка. Однако, для нового класса сплавов до сих пор не 

изучено влияние таких методов упрочнения на механические свойства. Исходя из этого 

целью настоящей работы было установление влияния дробеструйной обработки поверхности 

сплава Ti-Al45 легированного 5 вес. % Nb на усталостную прочность. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводились на γ-TiAl сплаве Ti-45 ат. % Al с высоким содержанием 

ниобия. Испытания на усталостную прочность проводились при комнатной температуре и 

при частоте симметричного цикла 60 Гц. Для усталостных испытаний были изготовлены 

пробы с диаметром ~ 8,5 мм и длиной ~ 50 мм. 

В качестве механической обработки поверхности сплава использовалась 

дробеструйная обработка, которую проводили на установке фирмы Schliсk. В качестве дроби 

была применена керамическая дробь (Рис. 2). Изменение прочностных характеристик 

деформируемого слоя анализировали по величине микротвердости HV0,1 и уровню 

остаточных напряжений. Так же было учтено качество поверхности проб, так как 

микронеровности (риски, шероховатость) после механической обработки, повреждения 

поверхности (царапины и др.) могут выступать источниками концентраций напряжений. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид керамической дроби ρ ~ 3,8 г/см
3
, Ø ~ 0,50 мм 730 HV1, m20k= 

0,06770 г 

 

Измерения микротвердости проводились на приборе фирмы Anton Paar при 

нагружении 1 Н в течении 10 секунд. Исследования микроструктуры были выполнены на 

растровом электронном микроскопе Tescan TS 5130SB при ускоряющем напряжении 15 кВ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На Рис. 3 показан внешний вид поверхности сплава γ-TiAl после электролитического 

полирования (Рис. 3а) и дробеструйной обработки (Рис. 3б). Поверхность после 

электролитического полирования гладкая, блестящая, без царапин и остатков абразива, 

имеет малую шероховатость. После дробеструйной обработки поверхность становилась 

более грубой, шероховатой, что скорее всего связано с низкой плотностью керамической 

дроби (высокая интенсивность бомбардировки). Измерения шероховатости поверхности 

показали, что после дробеструйной обработки шероховатость Ra увеличилась на 1,1 мкм (с 

0,2 до 1,3 мкм). Повысилось также максимальное значение шероховатости Ry с 2,4 мкм до 

12,2 мкм. На поверхности обработанного образца видны остатки керамической дроби. 
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Рис. 3. Типичные поверхности сплава Ti-45Al легированного 5% Nb после обработки 

поверхности: а) электролитическая полировка, б) дробеструйная обработка (РЭМ,                      

SE-детектор) 
 

После дробеструйной обработки поверхности сплава керамической дробью было 

установлено увеличение микротвердости на 242 HV0.1 (с 329 HV0.1 для исходного материала 

до 571 HV0,1 после обработки). Толщина слоя с повышенной микротвердостью составляла ~ 

200 мкм. После дробеструйной обработки также увеличился уровень остаточных 

напряжений с 168 МПа до 1300 МПа в поверхностном слое. Причиной такого повышения 

является высокая скорость керамической дроби, что приводит к значительным 

поверхностным деформациям. Исследования образцов после обработки показали наличие 

явно выраженной деформации в приповерхностном слое. Наблюдались также повреждения и 

небольшие трещины. 

На Рис. 4 представлены кривые усталостных испытаний. Установлено, что за счет 

дробеструйной обработки можно увеличить предел выносливости сплава на 100 МПа (c 675 

МПа для исходного сплава до 775 Мпа после дробеструйной обработки). Следовательно, 

можно утверждать, что увеличение прочности обусловлено изменениями в структуре 

поверхностного слоя. 

 
Рис. 4 Усталостные кривые: 1-после электролитического полирования, 2-после 

дробеструйной обработки 

 

Анализ фрактограмм поверхности сплава до и после дробеструйной обработки 

показал, что усталостная трещина после электролитического полирования начинает свой 

рост от плоской поверхности образца (Рис. 5а). Это указывает на отсутствие влияния 

концентраций напряжений на его гранях. После дробеструйной обработки усталостная 

трещина зарождается под поверхностью образца и распространяется вглубь материала 

(Рис. 5б). 

 
  

200 мкм 

 

200 µm 

 



 

147 

 

  

а б 

Рис. 5 Внешний вид усталостных изломов: а) после электролитического полирования, 

б) после дробеструйной обработки 

 

ВЫВОДЫ 

1. Обработка поверхности сплава Ti-45 ат. % Al легированного Nb керамической 

дробью приводит к повышению усталостной прочности поверхности материала на 14%. 

2. Дробеструйная обработка поверхности приводит к увеличению шероховатости 

поверхности сплава, повышению твѐрдости поверхностного слоя и увеличению уровня 

остаточных напряжений в поверхностном слое. 

3. Показано изменение условий образования усталостных трещин. В исходном сплаве 

такие трещины образуются непосредственно на поверхности образца, а после дробеструйной 

обработки их зарождение происходит ниже уровня деформированного слоя. 
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ВСТУП 

Збільшення терміну служби машин і механізмів є одним із головних завдань, що 

стоять перед сучасним машинобудуванням. У вирішенні цього завдання важливе місце 

посідають питання забезпечення високого рівня зносостійкості і контактної міцності деталей 

вузлів тертя. 

Серед  існуючих і таких, що активно розвиваються методів інженерії зносостійких 

поверхонь одними із найбільш універсальних і продуктивних є методи газотермічного 

напилення покриттів. Натепер для газотермічного напилення розроблено і застосовується 

досить широка номенклатура як простих, так і складних за вмістом компонентів матеріалів, 

які дозволяють отримувати покриття із самими різним властивостями. Разом з цим у 

рекомендаціях щодо їх застосування в більшості випадків зазначається лише функціональне 

призначення покриття без врахування всього комплексу вимог до експлуатаційних 

властивостей, що висуваються умовами роботи деталі. Підвищенню ефективності і більш 

широкому впровадженню технологій газотермічного напилення для вирішення 

триботехнічних задач  буде сприяти створення бази даних із оцінки зносостійкості  

покриттів, отриманих із застосуванням стандартизованих методів триботехнічних 

випробувань, а також виконання досліджень із встановлення взаємозв’язку між вихідним 

складом матеріалу, технологічними параметрами напилення, структурно- фазовим складом і 

триботехнічними  властивостями покриттів. 

У даній роботі представлені результати випробувань на зношування в умовах  

фретинг-корозії ряда композиційних детонаційно- і плазмово- напилених покриттів, 

проаналізовано особливості формування в процесі напилювання їх структурно-фазового 

складу  та його вплив на зносотійкість. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для напилення покриттів детонаційним методом використовувались попрошкові 

композиції карбіду вольфрама з кобальтом у вигляді механічної порошкової суміші 

компонентів ВК15 та спеціалізованого попрошкового матеріалу ВК15В з гетерогенною 

структурою порошкових частинок, у яких поєднано карбідну і кобальтову фази. Покриття 

наносились з використанням двох варіантів детонаційно-газової суміші: ацетилен-кисневої і 

(пропан+бутан) –кисневої.Плазмові покриття одержувались з використанням планованих 

нікелей порошків карбіду хрому та карбіду титану і складнолегованого евтектичного сплаву 

на основі заліза ВТН. Після напилення покриття підлягали алмазному шліфуванню. 

Випробування на зношування проводились в однойменних парах у відповідності з 

ГОСТ 23.211-80 за наступних параемтрів віброконтактного навантаження: при випробуванні 

детонаційних покриттів – амплітуда відносного переміщення А = 250 мкм, питоме контактне 

навантаження Р = 30мПа, кількість циклів фретингу становила N = 1·10
6
; при випробуванні 

плазмових покриттів – А = 125мкм, Р = 19,6 мПа, N = 5·10
5 

циклів. Як показник 

зносостійкості взято середній лінійний знос та кількість циклів фретингу для зношування 

матекріалу на 1 мкм. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Як видно із отриманих результатів (табл.1)  за прийнятих умов віброконтактного 

навантаження серед детонаційних покриттів покриття, одержані із спеціалізованого 

порошкового матеріалу ВК15В, відрізняється більш високою зносостійкістю. 

Таблиця 1 

Результати оцінювання зносостійкості в умовах фретинг-корозії детонаційних 

покриттів із композиційних порошкових матеріалів на основі карбіду вольфраму. 

№ 

з/п 

Марка 

мате- 

ріалу 

Склад 

компо-

нентів у 

матеріа- 

лі, % мас. 

Метод 

виготов-

лення 

порошка 

Варіант напилювання  

газово-детонаційною 

сумішшю 

Показник 

зносостійкості 

цикл/мкм 

1 ВК15 85WC; 15Со 
Механічна 

суміш 

Ацетилен-кисень 3, 44·10
5
 

Пропан+бутан-кисень - 

2 ВК15В 
85WC; 

15Со 

Конгломе-

рований 

Ацетилен- кисень 3, 98·10
5
 

Пропан+бутан-кисень 10·10
5
 

3 
Сплав 

ВТ8 
 0, 15·10

5
 

 

Очевидно, що для такого типу покриттів існує оптимальне співвідношення карбідної 

фази і металу матриці, яке забезпечує найбільш високу міцність і зносостійкість. У процесі 

детонаційного напилювання в результаті високотемпературних реакцій між компонентами 

порошкового матеріалу і їх взаємодії з високотемпературним газовим потоком відбувається 

зневуглецювання карбіду вольфраму і зв’язування вихідних та деяких заново утворених фаз 

у складні карбіди і інтерметалеві сполуки [1, 2]. Так, за даними рентгенофазового аналізу [1] 

у покриттях, одержаних детонаційним напилюванням твердосплавних порошкових сумішів 

85%мас WC + 15%мас Со(ВК15) та 80%мас WC + 20% Со (ВК20), окрім карбідної фази WC і 

металевої фази Со виявлені вольфрам, карбідні фази W2C, W3CоС, Со3W6C4 і інтерметалідні 

сполуки Со7W6, Со3W.  

Закономірно очікувати, що чим менше в процесі напилювання в складі покриття 

зберігається високотвердої карбідної фази WC і звязуючого металу відносно оптимального 

складу композиції і чим більше утворюється менш твердих і крихких структурних складових 

з меншою ніж у системах WC – Со, міжфазовою когезійною міцністю, тим меншу 

зносостійкість буде мати покриття. 

Фазовий склад покриття, сформованого із порошкового матеріалу ВК15В, очевидно, 

найбільше відповідає оптимальному співвідношенню карбідної складової і кобальтової зв’язки, 

що і визначає його високу зносостійкість. Вища зносостійкість покриття досягається 

напилюванням (пропан+бутан)-кисневою горючою дитонаційно-газовою сумішшю. Такий 

результат можна пояснити меншою реакційною здатністю компонентів порошкового матеріалу 

в продуктах детонації (пропан+бутан)-кисневої горючої газової суміші, що забезпечує менший 

ступінь зневуглецювання карбіду вольфраму, зменшує вміст у покритті складних вольфрамо-

кобальтових карбідних фаз і інтерметалідних сполук, які істотно знижують механічні 

властивості детонаційно напилених карбідовольфрамових покриттів [2]. 

Результати оцінювання зносостійкості покриттів, одержаних плазмовим 

напилюванням наведено в табл. 2. 

Як видно зносостійкість покриття зростають у такій послідовності: 

КХН-30→КТН-35→КТН-50→ВТН 

Металографічні дослідження покриття КХН-30 показали, що його структура 

складається із карбідних зерен Cr2C3, хаотично розподілених між шарами нікелю. Оскільки 

карбід хрому навіть за високих температур майже не розчиняється в Ni [3], зв'язок між 
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частинками карбідної фази і Ni у покритті КХН-30 може здійснюватись переважно за 

рахунок механічного зчеплення. 

Таблиця 2  

Результати оцінювання зносостійкості в умовах фретинг-корозії плазмових покриттів 

№ 

з/п 
Марка матеріалу 

Склад компонентів у 

матеріалі,  %мас. 

Величина середнього лінійного 

зносу 

Н, мкм  

1 КХН-30 70Cr2C3; 30Ni 14,2 

2 КТН-35 65TiC; 35Ni 12,5 

3 КТН-50 50TiC; 50Ni 10,0 

4 ВТН Fe-(Cr; Ni; V; Ti; C; B) 7,6 

5 Сплав ВТЗ-1  16,2 

 

Фазовий склад покриттів, сформованих плазмовим напилюванням плакованого нікелем 

карбіду титану (КТН-35, КТН-50), як показали результати досліджень [4], відрізняється від 

складу вихідного матеріалу. Крім ТіС і Ni, у покритті наявні фази, які являють собою твердий 

розчин ТіС у Ni, подвійний карбід (ТіNi)6С і інтерметалідні з’єднання ТіNi, ТіNi3, що  свідчить 

про взаємодію ТіС і Ni у процесі формування покриття високотемпературним плазмовим 

струменем. 

Сплав ВТН являє собою складнолегований евтектичний сплав системи Fe - (Cr;Ni; V; Ti; 

C; B). При евтектичній кристалізації із розплаву між компонентами сплаву утворюється 

потрійна евтектика, структура якої складається із твердого розчину Cr і Ni в залізі і 

зміцнювальних каркасного типу кристалів ТіВ2 і VC. Висока корозійна стійкість і 

пластичність матриці у поєднанні з високою твердістю боридної і карбідної фаз забезпечує 

матеріалам цього типу високу зносостійкість [5]. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, отримані результати показують, що газотермічне напилювання 

покриттів із застосуванням композиційних матеріалів може бути ефективним методом 

підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей, які піддаються зношуванню в умовах 

фретинг-корозії. 

Так, зносостійкість досліджуваних детонаційних покриттів більш ніж на порядок, а 

плазмових в 1,2…2,2 рази вища відповідно у порівнянні із титановими сплавами ВТ8 і ВТ3-

1. При цьому  встановлено взаємозв’язок між структурно-фазовим складом покриттів, що 

формується в процесі напилювання і їх зносостійкістю. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время диффузионное насыщение сплавов на основе железа азотом 

широко применяется в промышленности для повышения прочности, твердости, 

коррозионной стойкости поверхностных слоев металлических изделий. В современных 

технологиях азотирования для повышения качества диффузионных слоев и снижения 

энергозатрат зачастую используют различные физико-механические воздействия на 

поверхность обрабатываемых изделий (ультразвуковые колебания, упругое и пластическое 

деформирование, дуговой, искровой, коронный, тлеющий и электрический разряды, 

магнитные и электростатические поля, облучение частицами высоких энергий, 

ультрафиолетовыми и гамма лучами и др.). Такие воздействия главным образом влияют на 

структуру обрабатываемых сплавов, в результате чего могут приводить к изменению 

массопереноса азота в поверхностных слоях и механизмов упрочнения при диффузионном 

насыщении. 

В работах [1-7] показано, что холодная пластическая деформация (до химико-

термической обработки (ХТО)) оказывает существенное влияние на диффузию азота и 

углерода в сплавы железа, характеристики формирующихся при этом поверхностных 

диффузионных слоев (толщину и микротвердость), кинетику образования фаз, конечную 

структуру, фазовый и химический состав слоя. Диффузионные слои, полученные в 

результате сочетания дозированной (10-30%) предварительной пластической деформации 

(ППД) и последующей ХТО, имеют более высокие эксплуатационные характеристики по 

сравнению со слоями, полученными в результате традиционной обработки (азотированием, 

нитроцементацией, цементацией), а дозированная деформация приводит к увеличению 

массопереноса элементов внедрения (азота и углерода) в сплавы на основе железа. 

Причины увеличения массопереноса примесных атомов внедрения, а также 

механизмы упрочения и фазообразования в деформированных материалах до сих пор не 

выяснены, однако многие закономерности этих явлений, происходящих в деформированных 

материалах можно описать с помощью дислокационных представлений. Можно 

предположить, что диффузия атомов внедрения в деформированных материалах протекает 

по механизмам, отличным от междоузельного механизма. Увеличение массопереноса 

примесных атомов в деформированном материале возможно за счет влияния следующих 

факторов: зернограничной диффузии (в том числе и по малоугловым границам), восходящей 

диффузии (под действием градиента напряжений), переноса атмосфер примесных атомов 

движущимися дислокациями (по дислокационно-динамическому механизму), процессов 

рекристаллизации (полигонизации), протекающих в деформированном материале при 

температурах насыщения. 

Постановка задачи исследования. Основной научной задачей в данной области 

является выяснение механизмов упрочнения при диффузионном насыщении азотом 

деформированных сплавов железа и влияния дефектов кристаллического строения на 

массоперенос азота. Целью данной работы является изучение влияние предварительной 

пластической деформации (ППД) в диапазоне степеней от 5 до 50 % на микротвердость, 

структуру м фазовый состав диффузионных слоев, формирующихся в железе при 

насыщении азотом. 

mailto:lesyademch@gmail.com
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Материалы и методика исследований. Для выплавки слитка железа использовали 

восстановленное в водороде губчатое железо с содержанием примесей в нем: 0,003 % С; 

0,02 % S; 0,01 % O; не более 0,04 % (Si + Mn + Ni + Ti) (по массе). Выплавку слитка 

осуществляли в индукционной вакуумной печи в атмосфере технически чистого аргона. 

Слиток был разрезан на образцы разной толщины от 1 до 2 мм таким образом, чтобы в 

результате применения последующей ППД получить образцы одинаковой толщиной. 

Предварительный рекристаллизационный отжиг проводили в вакуумной печи при 

температуре 1173 К в течение 3,6 10
3
 с. 

ППД образцов осуществляли путем прокатки в параллельных валках со степенями 

обжатия от 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 %. Деформирование образцов проводили 

постепенно по 5 и 10 %. Полученная степень ППД определялась, как истинная 

относительная деформация  с учетом непрерывного изменения размеров образца в процессе 

деформирования: 

п

к

ln 100%
F

F
, 

где Fп – площадь начального поперечного сечения образца до ППД, м
2
; Fк – площадь 

конечного поперечного сечения образца после  ППД, м
2
. Степень ППД определялась с 

точностью до 0,1 %. 

Насыщение азотом образцов после ППД осуществляли в атмосфере аммиака (NH3) в 

течение 1 часа при температуре 853 К, т.е. ниже температуры  - перехода для получения 

азотированных слоев на основе твердого раствора азота в Fe c ОЦК решеткой. 

Полученные таким образом азотированные слои были исследованы с помощью 

металлографического, рентгеноструктурного и микродюрометрического методов анализа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Микродюрометрический анализ по глубине азотированных слоев образцов после 

различных степеней ППД проводился по стандартной методике с помощью ПМТ-3М при 

нагрузках 0,49 и 0,98 Н. Характер распределения микротвердости по глубине диффузионного 

слоя (рис. 1) одинаковый для всех образцов после разных степеней ППД: максимальная 

микротвердость на поверхности, а затем по мере удаления от поверхности вглубь образца 

практически плавное ее уменьшение до значения микротвердости сердцевины 0,8-1,0 ГПа. 

Монотонный характер изменения Н  по мере приближения к сердцевине свидетельствует о 

прочной связи диффузионного слоя с матрицей-основой. 

Согласно данным зависимостей Н  от степени ППД образцов на разной глубине от 

поверхности, максимальное увеличение микротвердости диффузионного слоя в результате 

азотирования деформированных образцов наблюдается после ППД 3-8 и 20-30 % (рис. 1). 

Между этими двумя областями ППД с максимальной Н  лежит область деформаций 10-15 %, 

в которой регистрируется резкое падение микротвердости азотированных образцов. 

В недеформированных образцах максимальное значение микротвердости 

азотированного слоя наблюдается на глубине 10 мкм и составляет 2,3 ГПа. С увеличением 

степени ППД до 8 % микротвердость в поверхностном слое увеличивается почти в 2 раза и 

составляет 4,4 ГПа; при дальнейшем увеличении до 25-30 % микротвердость повышается 

даже более чем в 2 раза и достигает 4,8 ГПа после 25 % ППД. В образцах после 10-15 % ППД 

микротвердость диффузионного слоя становится такой же и даже ниже микротвердости 

азотированного слоя в недеформированных образцах и составляет 1,8 ГПа и 2,2 ГПа на 

глубине 10 мкм для 10 и 15 % ППД соответственно. 

Таким образом, результаты микродюрометрических исследований свидетельствуют о 

том, что зависимость микротвердости от степени ППД немонотонная. На кривой 

зависимости Н ( ) имеются два максимума при 3-8% и 20-25 % ППД. 
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Рис. 1. Распределения микротвердости по глубине азотированных слоев, полученных 

в образцах -Fe при Т = 853 K в течение 1 ч после разных степеней ППД. 

 

Металлографический анализ позволил определить строение диффузионных слоев. 

Микроструктуры диффузионных слоев, представленные на рис. 2, выявляли путем травления 

5%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Диффузионные слои, полученные в 

образцах после различных степеней ППД и азотирования, представляют собой совокупность 

двух слоев нитридных фаз на поверхности образцов и зоны внутреннего 

азотирования.Поверхностный нитридный слой четко виден на всех образцах в виде светлой 

полосы, которая не травится 5%-ым раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Под 

белым нетравящимся слоем сразу находится темный травящийся в кислоте нитридный слой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Микроструктуры азотированных слоев, полученных в образцах -Fe после 

разных степеней ППД. Режим азотирования: Т = 853 K,  = 1 ч. 
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По данным рентгеноструктурного анализа азотированных образцов внешний 

нетравящийся в кислоте нитридный слой представляет собой -фазу (Fe2-3N нитрид) с 

гексагональной плотноупакованной решеткой, а лежащий под ним темнотравящийся слой - 

-фазу (Fe4N нитрид) с ГЦК решеткой. 

ППД влияет не только на толщину слоев нитридных - и -фаз, но и на 

микротвердость этих слоев. В зависимости от ППД толщина слоя -фазы изменяется от 5 до 

35 мкм, микротвердость слоя -фазы лежит в пределах 5,5 8,1 ГПа; толщина слоя -фазы – 

от 15 до 35 мкм, микротвердость слоя -фазы - 4,3 8,3 ГПа. Суммарная толщина нитридных 

- и -фаз в зависимости от степени деформации изменяется от 20 до 60 мкм. С увеличением 

степени ППД образцов толщина поверхностных слоев нитридных фаз изменяется 

немонотонно. Минимальная толщина ―белого слоя‖ -фазы и ―серого‖ -фазы наблюдается 

после 10-15 % ППД и составляет 4,6 и 14,9 мкм для - и -фазы соответственно, а 

максимальная – после 20-25 % ППД, при этом толщина слоя -фазы составляет 29,2 мкм, -

фазы - 27,5 мкм. 

Под поверхностным слоем нитридных фаз расположена зона внутреннего 

азотирования, которая представляет собой слой гетерофазного строения, состоящий из 

твердого раствора азота в -Fe и многочисленных ориентированных вдоль плоскостей 

легчайшего сдвига выделений -фазы в виде тонких иголок длиной до 100 мкм. Выделение 

упрочняющей нитридной фазы в виде иголок наблюдается в диффузионной зоне как 

недеформированных, так и деформированных с различными степенями образцах. 

Нами установлено, что микротвердость слоев нитридных - и -фаз коррелирует с их 

толщиной в азотированном после разных степеней ППД железе. Образование слоя -фазы 

максимальной (8,1 ГПа) микротвердости происходит после ППД 5 %, в то время, как слой -

фазы с более высокой (8,3 ГПа) микротвердостью формируется после ППД 20 %. Слои - и 

-фаз максимальной микротвердости формируются после ППД 5 и 20 % в образцах, в 

которых толщина этих слоев достигает максимальных значений. ППД 20 % способствует 

значительному (в 1,5 2 раза) повышению микротвердости (от 5,5 до 7,8 ГПа) 

поверхностного слоя -фазы и (от 4,3 до 8,3 ГПа) слоя -фазы. Минимальные же значения H  

(4,3 ГПа) слоя -фазы и (5,5 ГПа) слоя -фазы наблюдаются лишь в недеформированных 

образцах. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что повышенная микротвердость 

азотированных образцов обусловлена образовавшимися - и -фазами, содержащих большое 

количество азота и имеющих отличную от основы-матрицы кристаллическую структуру и 

твердость, а характер распределения микротвердости по глубине определяется толщиной 

поверхностных слоев - и -фаз. Так, в деформированных со степенями 3-8 и 20-30 % 

образцах после азотирования наблюдаются слои нитридных - и -фаз максимальной 

толщины: -фазы - 29,2 мкм, -фазы - 27,5 мкм,  + -фаз - 56,7 мкм  и высокая их 

микротвердость, Н  = 7,8÷8,3 ГПа.  

Микротвердость зоны внутреннего азотирования диффузионного слоя на глубине 60-

100 мкм (рис. 1) определяется двумя факторами. Во-первых, содержанием азота в -твердом 

растворе, которое по нашим оценкам на основании рентгеновских данных составило 

примерно 0,1 мас. %, что согласуется с известными данными [9, 10]. Во-вторых, высокая 

твердость слоя внутреннего насыщения обусловлена также выделениями нитридных фаз в 

процессе насыщения при 853 К [8, 11]. 

Таким образом, высокую микротвердость диффузионных слоев в азотированном 

железе после ППД 3-8 и 20-30% (рис. 1) можно объяснить как формированием толстых (до 

56,7 мкм) поверхностных слоев нитридных + -фаз по сравнению с недеформированными 

образцами за счет ускоренного роста слоев этих фаз в деформированном железе, так и более 

интенсивным выделением дисперсной нитридной -фазы, упрочняющей -твердый раствор 
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зоны внутреннего азотирования, отличающейся игольчатой морфологией и относительно 

равномерным распределением. 

Немонотонное влияние ППД на формирование диффузионного слоя, его структуру, 

толщину слоев нитридных фаз, выделение упрочняющей нитридной фазы, и, как следствие, 

его микротвердость, на наш взгляд, обусловлено тем, что протекание диффузионных 

процессов в деформированных материалах возможно по механизмам, отличным от 

междоузельного. Так, например, увеличение массопереноса атомов внедрения (азота) в 

деформированном на -Fe может быть связано с взаимодействием атомов азота с 

дислокациями с образованием примесных атмосфер типа Коттрелла, и затем 

дополнительным переносом атмосфер азота подвижными дислокациями по дислокационно-

динамическому механизму [12-15]. Такой процесс может влиять на кинетику 

фазообразования, что приводит к ускоренному формированию образующихся при этом 

нитридных - и -фаз и соответственно повышению механических свойств азотированных 

слоев как раз для ППД 3-8 и 20-30 %. Замедление формирования слоев нитридных - и -фаз 

при деформациях 10-15 %, по-видимому, можно объяснить уменьшением массопереноса 

азота в -Fe за счет уменьшения количества подвижных дислокаций, способных переносить 

атмосферы примесных атомов. 

Таким образом, все процессы перестройки дислокационной структуры могут 

приводить к увеличению или уменьшению числа подвижных дислокаций, участвующих в 

дополнительном массопереносе атомов внедрения в деформированном материале, что, на 

наш взгляд, вызывает немонотонную зависимость толщины и микротвердости 

образующегося при этом диффузионного слоя от ППД. 
 

ВЫВОДЫ 

1. В работе обнаружены интервалы степеней деформаций 3-8 и 20-30 %, в которых 

при последующем азотировании деформированного -Fe при Т=853 К и относительно 

быстром его охлаждении наблюдается существенное (примерно в 2 раза) повышение 

микротвердости поверхностного диффузионного слоя, чем при других степенях                                    

ППД 10-15 %. 

2. Найдена корреляция между поведением микротвердости, размерами и структурой 

диффузионных слоев. Показано, что при степенях деформации 3-8 и 20-30 %, по сравнению 

с другим степенями ППД, происходит ускоренное формирование слоев нитридных - и -

фаз. 

3. Возможная причина немонотонной зависимости механических и структурных 

характеристик диффузионных слоев в -железе от степени ППД основана на идее 

трехстадийности процесса деформации с точки зрения эволюции дислокационной 

структуры, обусловливающей интенсификацию или ослабление фазообразования за счет 

увеличения или уменьшения массопереноса азота по дислокационно-динамическому 

механизму, а также ускорения или замедления диффузии по малоугловым границам.  
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Atmospheric corrosion of metals in closed spaces, such as in parcels, and during storage and 

shipment, can be temporarily prevented by the use of certain substances called vapour space 

corrosion inhibitors (VPCI). Temporary corrosion protection prevents the metal surfaces corrosion 

during transport and storage of equipment. Volatile corrosion inhibitors (VCIs) have been used for 

years to temporarily protect metals from corrosion in extreme conditions A vapour phase corrosion 

inhibitor (VPI) is a compound that has the ability to vaporize and condense on a metallic surface to 

make it less susceptible to corrosion. The main advantage of VPIs compared with conventional 

corrosion control methods stems from their gas-phase transport. A VPI reaches the metallic surfaces 

without contacting the surface directly. The efficacy, convenience, and cost effectiveness of VPIs 

made their application for rust control almost universal in automotive-manufacturing, steel-making, 

ship-building, power generation, and defence production. It was found that certain specific VPI 

formulations can in fact be toxic [1]. For example, dicyclohexyl ammonium nitrite (DICHAN) has 

been found to be most effective for inhibiting the atmospheric corrosion of steel, and gained 

industrial application for several decades. Research confirmed that some N-nitrosoamines, 

including those generated by DICHAN, were not only carcinogenic, but also hemotoxic as well. 

Most of the volatile corrosion inhibitors are synthetic chemicals, expensive, and very hazardous to 

environments. Thus, alternative of environmental-friendly VPIs is under consideration [1–3]. 

Temporary corrosion protection is designed to prevent the corrosion of metal surfaces of equipment 

during transport and storage. There are many types of temporary protection methods. Among them, 

the use of volatile corrosion inhibitors (VCIs) is an effective and convenient means. Most of the 

volatile corrosion inhibitors are synthetic chemicals, expensive, and very hazardous to 

environments. Thus, alternative of environmental-friendly. Plant extract is low-cost and eco-

friendly, and can be obtained through simple extraction process as well as biodegradable. The main 

advantage of using plant extract as the corrosion inhibitor is due to both economic and 

environmental benefits.  

Through these studies, it is agreed that the inhibition performance of plant extract is 

normally ascribed to the presence in their composition of complex organic species such as tannins, 

alkaloids and nitrogen bases, carbohydrates, amino acids and proteins as well as hydrolysis 

products. These organic compounds contain polar functions with N, S, O atoms as well as 

conjugated double bonds or aromatic rings, which are the major adsorption centers. Noticeably, the 

plant extract is a mixture of various components, which results in the complex inhibitive 

mechanism. It is rather difficult to determine what components present in plant extract create their 

relatively high ability to inhibit corrosion. A better way is to isolate the components and investigate 

the inhibition of each single component, but it is still difficult to isolate all the components. In 

addition, it takes long time to isolate the components. Thus, testing the inhibition potential of major 

components using available pure compounds could be an alternative choice to study the corrosion 

inhibition of plant extract. In our laboratory, much work has been conducted to study the inhibition 

by the extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae) the corrosion of metals in different media. The 
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main reason for the choice of oilcake rape seeds is that rape seeds are abundant resources with fast 

renewal and continual.  

The extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae), which contains many chemicals 

compounds, may be used as VCIs [1–3]. The extract of oilcake rape seeds is rich in Guanosine 

(about 10%), Xanthosine (8%), Dimethoxyacetophenone (12 %), Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-

dimethoxy (11.5%) and Oleic, Linoleic and Palmitic acid (about 32%) and the major compounds 

are Dimethoxyacetophenone, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy. However, in the earlier 

work [3], the effect of major components on inhibitive performance was still uncertain, and the 

further detailed studies are very necessary.  

The present work first reports the synergistic inhibition effect the extract of oilcake rape 

seeds including two major compounds (Dimethoxyacetophenone, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-

dimethoxy) and triethylamine on the corrosion of mild steel in conditions of periodic condensation. 

Experimental. The corrosion test and electrochemical measurements were carried out using 

mild steel strips. The composition of the mild steel is given in %: C 60.15; Mn 0.20–0.45; P 60.03; 

S 60.035 and Al, P 0.02. Steel specimens (50 mm × 20 mm × 1.5 mm) were used for volatile 

inhibiting sieve test (VIS). The strips were polished by emery paper of 1/0, 2/0 and 3/0 rinsed with 

double distilled water, degreased and dried at room temperature. 

Extracts of the oilcake rape seeds was prepared by macerating in the 2-propanol alcohol for 

48 hours and filtered through ordinary filter paper. Volatile inhibiting sieve test were applied to 

evaluate the inhibition effect of the VCIs. To obtain reproducible results three samples were used in 

each test simultaneously. There was a hole in each plate drilled to suspend the sample by a nylon 

thread. The samples were grinded with SiC paper to 1000 mesh and were then cleaned in alcohol 

and rinsed before drying at room temperature. The final geometrical area was 25 cm
2
. The 

gravimetric measurement was conducted by suspending the samples in a 250 cm
3
 conical flask with 

a tight-fitting rubber cork containing a small dish. The VCIs were dispersed in the dish. The 

samples with freshly prepared surface were mounted on the flask with and without 1.0 g inhibitor, 

respectively. After inhibitor film-forming period of 3 days, 15 cm
3
 deionized water was added. The 

test process included cyclic warming and cooling of the samples in a corrosion testing chamber of 

varying humidity. One cycle included an 8 h exposure in the thermostat (50 ± 1°C), and 16 h 

exposure at room temperature. 

Electrochemical measurements were carried out in stimulated atmospheric corrosion 

solution in a three-electrode cell, consisting of a mild steel rod working electrode (WE), a platinum 

foil counter electrode (CE), and a saturated calomel electrode (SCE) as reference electrode. 

Polarization electrochemical studies were performed at the facility, which includes a potentiostat 

PI-50-1, programmer P-8. Since it is known that the cathodic process of atmospheric corrosion 

occurring mainly with oxygen depolarization, and with great speed, then the uniform flow of 

oxygen to the metal surface electrode electrochemical study conducted with stirring. We use the 

mixer MM-5. The WE was mechanically polished on wet silicon carbide (SiC) paper (grades 120, 

600, and 1200), rinsed with double-distilled water, degreased with acetone and ethanol, and dried at 

room temperature. The WE was embedded into an epoxy resin holder exposing a1 cm2 surface to 

the solution. 

The potential values reported here were versus SCE. The cell was open to the laboratory air 

and the measurement was conducted without agitation at room temperature (25°C). The solution 

was prepared by using double-distilled water containing 71 g Na2SO4. For the potentiodynamic 

polarization curve test, the potential changed from - 1100 mV to 500 mV around open circuit 

potential at a speed of 1 mV/s. All the experiments were carried out in 1N Na2SO4 solution as 

electrolyte. 

Component composition of volatile extract rapeseed meal was investigated by gas 

chromatography-mass spectrometry on a gas chromatograph «FINIGAN FOCUS» as a detector 

with a gas chromatograph. For separation of volatiles a (30 m30.25 mm I.D., df = 0.25μm fused-

silica column (HP-5 MS, Hewlett-Packard) was used. The injector and detector temperatures were 

250 and 280 °C, respectively. Helium was used as carrier gas. The column oven was programmed 
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from 100°С → 10°С/min → 280°С. The temperature of the GC–MS transfer line was 280 °C. The 

mass spectral identification of the free and bound aromatic compounds was carried out by 

comparing to the NIST-5 (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD). 

Qualitative analysis (mass spectral data) was verified by comparing the retention indices and mass 

spectra of identified compounds with those of authentic reference substances. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

It was found that the crude extract of oilcake rape seeds exhibits better inhibition 

performance than its major components. Weight loss, polarization curves methods were employed 

to evaluate corrosion rate and inhibition efficiency. The inhibition efficiency follow the order: 

extract of oilcake rape seeds > Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy> Dimethoxyacetophenone. 

Similar comparative results between plant ex-tract and its major component have also been reported 

for the coffee extract and Artemisia pallens. 

The presence of extract of oilcake rape seeds, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy or 

Dimethoxyacetophenone causes the decrease in the corrosion rate i.e. shifts the cathodic curves to 

positive potentials. 

Quantum chemical calculation of density function theory (DFT) is applied to elucidate the 

relationship between the inhibitor molecule of major component and inhibition efficiency. 

Meanwhile, the difference in inhibition performance among extract of oilcake rape seeds, 

Dimethoxyacetophenone and Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy orientin is discussed to gain 

some insight into the contribution of major components to the corrosion inhibition, and then discuss 

the inhibitive mechanism. It is expected to provide useful information on the link between the 

inhibition effect of the extract and that of its main constituents, and synergism between the extract 

of oilcake rape seeds including main constituents and triethylamine on the corrosion of steel. 

Explanation for inhibition and synergism. The effective synergistic mixture composition of volatile 

inhibitors based on organic compounds of plant materials and N-contained compounds was 

developed. It is established, that extracts of cake oil rape seeds and composite mixtures based on 

them are mixed type inhibitor. Accordingly, the inhibitive action of oilcake rape seeds could be 

attributed to the adsorption of its components on the steel surface. Owing to the complex chemical 

composition of the oilcake rape seeds, it is rather difficult to assign the inhibitive effective to a 

particular constituent. The inhibitory properties are very similar to the crude extract, which implies 

that the flavonoids would be the major contributor to the activity. Inhibition of corrosion steel is due 

to blocking of steel surfaces chemically adsorbed molecules compounds. 

Noticeably, a number of compounds have similar chemical molecular skeleton structure of 

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy or Dimethoxyacetophenone could be seemed as the 

potential contributor for the inhibition performance. However, the inhibitory value of either 

Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy or Dimethoxyacetophenone is lower than the crude 

extract to some extent, which may suggest that other composition compound have additional 

contribution to the corrosion inhibition effects. 
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У світовій практиці широко застосовують покриття для поліпшення працездатності 

деталей в умовах тертя, підвищених температур і агресивного середовища.  

Електроіскрове легування (ЕІЛ) – ефективний метод модифікування поверхні металів, 

який полягає у полярному перенесенні матеріалу аноду на поверхню катоду (деталі) під дією 

концентрованих імпульсних розрядів в міжелектродному просторі [1]. Дія імпульсних 

розрядів на локальні ділянки поверхні струмопровідних матеріалів за умов високих 

температурних та концентраційних градієнтів приводить до складних змін їх хімічного 

складу, структурних і фазових перетворень, які визначають широкий комплекс властивостей.  

Відомо, що хром завдяки високій температурі плавлення, жаро- і корозійної стійкості 

постійно привертав увагу дослідників з метою створення конструкційних матеріалів на його 

основі [2]. Він належить до металів, що  важко деформуються, тому виготовлення виробів 

потрібної форми з нього є складною науково-технічною проблемою. Так, висока схильність 

до насичення домішками проникнення не дозволяє до теперішнього часу вирішити проблему 

низькотемпературної ударної в’язкості, яка б задовольняла вимогам конструкторів. Водночас 

завдяки високому рівню твердості, міцності зчеплення, низькому коефіцієнту тертя та 

корозійній стійкості хромові покриття широко використовують у промисловості [2]. 

Нікель же має високу температуру плавлення, низькі електро- та теплопровідність, є 

пластичним та ковким, корозійностійким в атмосфері, воді, лугах і деяких кислотах [2]. 

Метою даної роботи є дослідження мікротвердості та стійкості до зношування 

поверхні сталі Ст.3 після нанесення хромо-нікелевих покриттів методом послідовного ЕІЛ. 

Електродні пари (катод – анод) та легувальні аноди підбиралися з урахуванням їх 

необмеженої взаємної розчинності (Fe-Cr, Fe-Ni, Cr-Ni), що під час ЕІЛ забезпечує високу 

адгезію нанесених покриттів з основою. 

Для досягнення поставленої в роботі мети було проведено послідовне ЕІЛ сталі Ст.3 за 

схемами: Cr-Ni, Ni-Cr, Cr-Ni-Cr-Ni, Ni-Cr-Ni-Cr, Cr-Ni-Cr-Ni-Cr-Ni, Ni-Cr-Ni-Cr-Ni-Cr. 

Обробку проводили на установці «Елитрон - 26А» при силі струму розряду 1,5 А, напрузі 60-

70 В та тривалості легування на кожній стадії процесу 3 хв.  

Кінетику формування покриттів під час проведення процесів ЕІЛ визначали 

гравіметричним методом за зміною маси катоду через кожні 90 секунд обробки поверхні 

сталі Ст.3. Кінетичні криві проведених процесів ЕІЛ (рис. 1) знаходяться у додатній області 

як під час стадій нанесення хрому, так і під час стадій нанесення нікелю. Це є свідченням 

відсутності границі крихкого руйнування tх покриття, яке наноситься на сталеву основу. 

Пояснити такий ефект можна тим, що всі матеріали, використані в процесі ЕІЛ (Cr, Ni, Fe), 

мають однаковий тип кристалічної гратки та утворюють між собою тверді розчини 

необмеженої розчинності. За такої ситуації спостерігається ефективне формування покриттів 

з високою адгезією до основи, які є суцільними та рівномірними. 

Мікроструктурним аналізом виявлено, що товщина покриттів після двостадійних 

процесів ЕІЛ у різних послідовностях нанесення хрому та нікелю становить 15 – 20 мкм, 

після чотирьохстадійних – 25 – 30 мкм, після шестистадійних – 55 – 60 мкм. 

Встановлено зростання поверхневої мікротвердості сталі Ст.3 після усіх проведених 

процесів від 3,5 – 4 ГПа (двостадійне ЕІЛ) до 6,3 – 7,5 ГПа (шестистадійне ЕІЛ).  
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Рис. 1. Залежність сумарного приросту маси катоду від тривалості ЕІЛ 

 

Кінетичні криві інтенсивності зношування при випробуваннях в умовах сухого тертя-

ковзання за схемою «площина по площині» (рис. 2) ілюструють незначну втрату маси зразків 

з нанесеними покриттями на відміну від сталевої основи, що не піддавалася обробці. 

Співвідношення значень інтенсивності зношування після трьох годин випробувань свідчать 

про те, що покриття після ЕІЛ (4 та 6 стадій) мають зносостійкість у 4 – 5 разів більшу, ніж 

вихідна поверхня сталі Ст.3. 

 

Рис. 2. Залежність інтенсивності зношування від тривалості випробування покриттів 

на сталі Ст.3 після пошарового ЕІЛ хромовим та нікелевим анодами та вихідної поверхні 

 

Таким чином, виявлено вплив кількості стадій нанесення хрому та нікелю в процесі 

ЕІЛ на кінетику формування, товщину, мікротвердість та стійкість покриттів до зношування. 

А саме: зі збільшенням кількості стадій легування товщина легованого шару збільшується в 

3 рази, мікротвердість зростає до 6,3 – 7,5 ГПа, а стійкість до зношування зростає у 4 – 5  

разів порівняно з поверхнею сталі Ст.3 без обробки. Результати гравіметричного аналізу 

показали ефективне  формування легованих шарів після всіх процесів ЕІЛ завдяки 

утворенню твердих розчинів необмеженої розчинності матеріалів електродів та основи (Ni, 

Cr, Fe). 

Встановлено що послідовність ЕІЛ хромом та нікелем сталі Ст.3 не здійснює 

суттєвого впливу на товщину, мікротвердість та зносостійкість покриттів.   
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ВСТУП 

Сучасне машинобудування, енергетика, хімічна промисловість і різні області техніки 

висувають особливі вимоги до матеріалів  відносно їх хімічної стійкості, опору зношуванню, 

та інших спеціальних властивостей.  

Хіміко-термічна обробка підвищує твердість і зносостійкість, статичну міцність і 

міцність на втому конструкційних і інс  трументальних матеріалів. 

Одночасне і послідовне насичення двома і більше елементами дозволяє суміщати в 

дифузійному шарі різноманітні властивості. Він може володіти більш високими фізико-

хімічними і механічними властивостями в порівнянні з шаром, отриманого після насичення 

одним елементом. 

Отже, комплексна металізація може бути рекомендована для підвищення 

довговічності штампового та різального інструменту, і ряду інших деталей машин, які 

піддаються інтенсивному зносу, навантаженням і корозійній дії. 

 

МЕТА 

Актуальність розробки нових технологій отримання комплексних багатошарових 

карбідних і карбонітридних покриттів на сталях та твердих сплавах очевидна.  

Метою роботи є модифікування поверхневих шарів твердих сплавів та сталей 

карбідами та нітридами тугоплавких перехідних металів IV-VI груп періодичної системи [2] 

та дослідження їх фазового складу, структури і властивостей. Результати роботи дозволять 

коректно підійти до вибору раціонального типу покриття для конкретних умов експлуатації. 

 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

В якості досліджуваних об`єктів були сталі У8А та тверді сплави ВК8, Т5К10.  

Хіміко-термічну обробку – титанування, азототитанування та хромотитанування 

проводили в герметичній камері за умов зниженого тиску при температурі 1050 ºС на протязі 

2 – 4 годин. З метою утворення комплексного покриття карбід-нітрид титану процес 

азототитанування реалізовували в два етапи: титанування та азотування. Азотування 

проводили в шахтній печі при температурі 540 
0
С на протязі 36 годин в атмосфері аміаку при 

рівні дисоціації 47-55 %.  

При металізації вихідними реагентами виступали порошок титану; титану та хрому 

відповідно, деревне вугілля та чотирхлористий вуглець [2]. 

Отримані покриття досліджували сучасними методами фізичного матеріалознавства. 

Фазовий склад покриттів визначали на рентгенівському дифрактометрі ДРОН УМ – 1 у 

мідному монохроматизованому випромінюванні. Металографічні дослідження проводили на 

мікроскопі «Neophot 21». Мікротвердість вимірювали на приладі ПМТ – 3 при навантаженні 

на інденторі 0,5 – 1,0 Н. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Послідовний спосіб є одним з видів комбінованої хіміко-термічної обробки, який 

полягає у попередньому нанесенні на поверхню, що насичується, шару металу з наступним 

дифузійним насиченням. Попереднє нанесення шару дозволяє здійснювати насичення 

елементами, які не утворюють дифузійний шар з основою, забезпечує прискорення процесів 

хіміко-термічної обробки, створення бар’єрної зони, яка перешкоджає розчиненню 
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основного насичуючого елемента, отримання хімічних з’єднань з високою твердістю і 

особливими фізико-хімічними властивостями. 

Рентгеноструктурним аналізом встановлено, що при титануванні утворюється 

карбідна фаза TiC. Після процесу азототитанування покриття містять дві фазові складові TiC 

і TiN (табл. 1). Формування на поверхні нітридної складової говорить про розчинення азоту 

при азотуванні в кобальтовій зв’язці твердих сплавів. При хромотитануванні утворюється 

комплекс фаз, що складається з карбіду хрому Cr7C3 , Cr23C6 та карбіду титану TiC.  

 

Таблиця 1 

Характеристика захисних покриттів на сплавах ВК8 та Т5К10 після дифузійної 

металізації 

 

В роботі були проведені стійкісні випробування багатогранних непереточуваних 

твердосплавних пластин (БНТП) із сплаву ВК8 з механічним кріпленням з комплексними 

двошаровими покриттями на основі карбіду та нітриду титану.  

Деталі, вали зі сталі У8А, 12Х18Н10Т, 40Х13 підлягали точінню за наступними 

режимами: швидкість точіння 1,73-2,5 м/с, подача 0,434 мм/об, глибина різання 1,0 мм. За 

період випробувань брали час до утворення допустимої величини зношування різця по 

задній поверхні 0,7 мм. Стійкість сплавів ВК8 після азотохромування виявилася вищою 

серійних  в 2,0-2,5 рази.  

 

 

 

 

 

 

Матеріал 

Процес Фазовий 

склад 

покриттів 

Період гратки, нм Товщина 

 

Мікро- 

твердість 

а d c мкм ГПа 

У8А 

Титанування TiC 0,4339 - - 16,5 39,0 

Азото- 

титанування 

TiC 0,4340 - - 13,5 38,6 

TiN 0,4260 - - 3,5 29,0 

Хромо- 

титанування 

ТіС 0,4328 - - 5,0 34,5 

Cr23C6 1,0688 - - 9,0 16,0 

Cr7C3 0,6982 1,2184 0,4510 5,0 16,5 

Х12М 

Титанування TiC 0,4332 - - 8,0 32,0 

Азото- 

титанування 

TiC 0,4327 - - 6,3 36,4 

TiN 0,4253 - - 3,0 30,4 

Хромо- 

титанування 

ТіС 0,4330 - - 3,0 35,5 

Cr23C6 0,6984 - - 5,0 18,5 

Cr7C3 0,6983 1,2186 0,4510 3,0 15,5 

ВК8 

Титанування TiC 0,4322 - - 5,0 35,0 

Азото- 

титанування 

TiC 0,4325 - - 4,0 34,0 

TiN 0,4226 - - 2,0 27,2 

Хромо- 

титанування 

TiC 0,4323 - - 3,0 34,5 

Cr7C3 0,7007 1,2223 0,4528 4,5 17,0 

Т5К10 

Титанування TiC 0,4328 - - 5,5 35,5 

Азото- 

титанування 

TiC 0,4324 - - 5,0 34,0 

TiN 0,4235 - - 2,0 27,2 

Хромо- 

титанування 

TiC 0,4325 - - 3,5 34,0 

Cr7C3 0,7008 1,2219 0,4527 4,0 16,5 
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Таблиця 2 

Вплив захисних покриттів на стійкість ріжучих пластин з ВК8 при точінні 

Вид ХТО 

 

Оброблюваний 

матеріал 

Режим різання Коефіцієнт 

збільшення 

стійкості 
Швидкість 

V, м/с 

Подача 

S, мм/об 

Глибина 

t, мм 

 

Титанування 

 

У8А 1,73 0,434 1,0 2,6 

12Х18Н10Т 2,5 0,434 1,0 1,5 

40Х13 2,5 0,434 1,0 2,0 

Азото- 

титанування 

У8А 1,73 0,434 1,0 4,7 

12Х18Н10Т 2,5 0,434 1,0 2,0 

40Х13 2,5 0,434 1,0 2,3 

 

Результати випробувань оброблених твердосплавних пластин (табл.2) показали 

збільшення їх стійкості, в порівнянні з необробленими, в 1,5 – 4,7 разів. 

 

ВИСНОВКИ 

В даній роботі досліджено фазовий та структурний склад зносостійких захисних 

покриттів на основі перехідних металів IV-VI груп періодичної системи. Встановлено, що 

при титануванні на поверхні формується шар TiC, а при хромуванні шар карбідів хрому. 

Показано перевагу багатокомпонентного покриття над однокомпонентним в зв’язку з більш 

поступовим збільшенням мікротвердості по товщині шару, що в свою чергу призводить до 

зниження градієнту напруг. 

Визначено коефіцієнт збільшення стійкості твердосплавних пластин в умовах 

повздовжнього різання. 

Підтверджено доцільність проведення робіт в даному напрямку з подальшим 

корегуванням технологічних параметрів і складу вихідних реагентів.  
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 Відомо, що леговані білі чавуни вважаються одними з ефективних абразивостійких 

матеріалів. Легувальні елементи, що входять до складу таких сплавів, в більшості дефіцитні 

та дорогі. Створення нових недорогих матеріалів з підвищеними експлуатаційними 

властивостями є актуальним завданням сучасної промисловості. 

 При абразивному впливі зносостійкість білого чавуну залежить від мікротвердості, 

міцності і в'язкості, форми взаємного розташування і кількісного співвідношення окремих 

структурних складових [1]. 

 Найчастіше, в білих зносостійких чавунах як легувальний елемент використовують 

хром. Він легує карбід заліза (Cr, Fe)3C, або ж утворює власні карбіди зі збільшеною 

твердістю [2], якої часто є недостатньо для високих експлуатаційних характеристик сплаву. 

 Титан й азот є перспективними легувальними елементами абразивостійкого сплаву 

при оптимальному співвідношенні та технології їх введення. 

 Титан мало використовується як легувальний елемент через труднощі його введення 

за сталою технологією [3]. Вміст Ti зазвичай не перевищує 1,2 – 1,5 %, хоча за 

мікротвердістю утворений з вуглецем карбід титану TiC перевищує легований цементит 

(31,06 – 34,79 ГПа) [2]. Відомо про вплив титану до 4,2 мас. % на структуроутворення і 

експлуатаційні характеристики білого наплавленого чавуну [3, 4, 5, 6].  

 Підвищує схильність до метастабільної кристалізації, а також до переохолодження 

азот. І хоча, він має низьку розчинність в залізі в твердому стані, її здатні підвищити і 

стабілізувати легувальні елементи, зокрема титан. У взаємодії з титаном утворюється нітрид 

титану, що має мікротвердість до 19,63 ГПа та володіє високою хімічною стійкістю. В 

системі з титаном утворюються також карбіди та карбонітриди. 

 Однак, у літературі відсутні дані про вплив високої кількості титану на білий чавун, а 

також не описується поведінка азоту у такому сплаві. 

 Досліджували збільшений вміст титану в сплаві, маючи на меті з’ясувати його вплив у 

такій кількості на структуроутворення, властивості білого чавуну, що містить й азот у складі. 

 Вибір складових шихти базувався на отриманні металу потрібного хімічного складу, 

також позначилася їх розповсюдженість та собівартість. До складу шихти входили: графіт, 

феротитан, феромарганець, феросиліцій, карбамід та залізний порошок. Умови для легування 

створювались методом електродугового переплаву у мідний кокіль з використанням 

вугільного електроду [3, 5]. Значення коефіцієнтів переходу узяті з літературних джерел                

[3, 4, 5].  

 Вміст титану досліджували в межах від 3 до 8%. Вміст азоту був обраний від 0,04 % 

до 0,1 %, кількість вуглецю від 3 до 4 %.  

 При проведенні досліджень отриманого металу, його структури, властивостей 

використовували стандартні методики: метод оптичного мікроструктурного аналізу (ГОСТ 

3443), рентгеноструктурний аналіз, визначення абразивної стійкості за ГОСТ 23.208 (тертя 

об нежорстко закріплені абразивні частинки). 

Металографічний аналіз отриманої структури, рентгеноструктурний та хімічний 

аналіз підтверджують можливість введення титану в метал у збільшеній кількості, шляхом 

сполучення його у карбіди, карбонітриди. Також в сплавах даної системи легування 

спостерігаються: твердий розчин азоту, титану в залізі, нітриди заліза, інтерметаліди (FeTi). 
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Мікротвердість матриці зразків коливалась від 570 МПа до 1710 МПа, вкраплень від 

9100 МПа до 25 750 – 30 000 МПа (див рис. 1 та 2). Максимальна площа, яка зайнята 

карбідними вкрапленнями, склала 72 % (рис.1, а), мінімальна – 68 % (рис. 1, б).  

 

 
                           а                                                                                                                б 

 

Рис. 1. Структура нетравленого сплаву з розрахунковим вмістом: а – C = 3 %,             

Tі = 4 %, N = 0,04 % (1 – легований титаном ферит, 2 – карбіди титану, незначна кількість 

карбонітридів, можлива присутність нітридів); б – C = 2 %, Tі = 3 %, N = 0,04 % (1 – 

легований ферит, евтектоїдна суміш різних концентрацій, легований цементит, 2 – 

вкраплення карбідів титану), х 100. 

 

 
 

Рис. 2. Структура нетравленого сплаву з розрахунковим вмістом C = 3%, Tі = 8 %,              

N = 0,1 %), х 100 

 

Аналіз твердості показує, що при додаванні кількості титану 8 % та вуглецю 3 % – 

твердість найбільша й складає HRC 70. Зі збільшенням їх кількості вона знижується до HRC 

62. При мінімально досліджуваній кількості титану (3 %) і вуглецю (2 %) твердість 

мінімальна і становить HRC 42. У зразку із вмістом титану і вуглецю по 3 % твердість 

досягає середніх значень (HRC 54).  

Випробування зразків на абразивну зносостійкість підтвердило, що найкращий 

показник відносної зносостійкості  = 5,2 має сплав з розрахунковим вмістом: C = 3%, Tі = 8 

%, N = 0,1 %. 

Комплексне легування білого чавуну азотом та титаном дає можливість отримати 

зростання опірності абразивному зношуванню шляхом впливу як на матрицю сплаву, так і на 

зміцнювальну фазу. Експериментально доведено можливість переведення високої кількості 

титану до сплаву у вигляді сполук з вуглецем та азотом. Отриманий оптимальний 

економолегований сплав з розрахунковим вмістом: C = 3 %, Tі = 8 %, N = 0,1 % показує 
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високі характеристики і, при вдосконаленні технологічних якостей, може бути 

рекомендований як високоефективний абразивостійкий сплав. 

Попередньо проведений хімічний аналіз показав значну відмінність (у більший бік) по 

вмісту титану в сплавах. Імовірно, за таких пропорцій компонентів шихти при 

електродуговому переплавленні були створені умови для проходження 

високотемпературного синтезу, що саморозповсюджується (СВС) [6,7]. У такому випадку, 

при використаній пропорції феротитан-графіт-залізо у даній системі, титан спочатку 

синтезувався в карбіди, а потім проходили реакції з іншими хімічними елементами в 

зварювальній ванні. Така особливість могла б пояснити як неприпустимість використання 

коефіцієнтів переходу елементів, узятих для суто електродугового процесу, так і незвичайні 

процеси, що спостерігались при переплавленні. Натомість, проведені дослідження і отримані 

результати не можна характеризувати як остаточні – вони потребують подальшого 

усебічного аналізу. 
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 Плазменная обработка достаточно широко применяется в инженерии поверхности для 

повышения механических и эксплуатационных свойств деталей машин. Плазменная закалка 

используется при обработке рабочих поверхностей изделий из конструкционных и 

инструментальных сталей, твердых сплавов, серых и белых нелегированных чугунов. Несмотря 

на то, что плазменная закалка доказала свою эффективность для широкого спектра сплавов, до 

настоящего времени остается недостаточно исследованным влияние этой обработки на 

трибологические свойства высокохромистых белых чугунов, предназначенных для работы в 

условиях интенсивного абразивного и эрозионного изнашивания. Очевидно, что эффективность 

плазменного воздействия будет зависеть от исходного микроструктурного состояния сплава. 

Целью данной работы являлось исследование влияние режимов плазменной закалки на 

микроструктуру, твердость и абразивную износостойкость чугуна 270Х15Г2Н1МФТ в различном 

исходном состоянии. 

 Плазменную закалку осуществляли с применением плазмотрона косвенного действия 

при следующих режимах обработки: расход плазмообразующего газа (аргона) - 1-3 м3/ч, давление 

воды в системе охлаждения - 0,15-0,40 МПа, диаметр сопла плазменного генератора - 6 мм, длина 

дуги - 150 мм. Питание плазмотрона осуществляли постоянным током силой 230-250 А прямой 

полярности от источника питания с напряжением холостого хода 220-300 В.  Скорость обработки 

составляла  0,25-0,60 м/мин. Применили четыре режима плазменной обработки, отличавшиеся 

скоростью перемещения сопла относительно поверхности, что обеспечило достижение 

различной температуры поверхности – от 800-900 до 1500-1550 оС. 

Плазменной закалке подвергли три группы чугунных образцов, различавшихся исходной 

микроструктурой. В первую группу входили литые образцы с аустенито-перлитной структурой 

матрицы, во вторую – образцы, прошедшие закалку от 950 оС и низкий отпуск (структура 

мартенсита отпуска), в третью – образцы, прошедшие закалку и высокий отпуск (структура 

сорбит отпуска). При обработке со скоростью 0,40-0,60 м/мин нагрев поверхности не превысил 

1200 оС. В этом случае в поверхностных слоях закаленных и отпущенных образцов произошла 

фазовая перекристаллизация с образованием бесструктурного мелкоигольчатого мартенсита 

повышенной твердости. Это вызвало рост твердости и 1,5-кратное повышение абразивной 

износостойкости. Плазменная закалка литого образца устранила перлитную составляющую в 

структуре, однако не привела к формированию мартенсита вследствие высокой стабильности 

первородного аустенита. 

При плазменной обработке с нагревом до температур свыше 1300 оС произошло 

микрооплавление поверхности образцов. При плазменном оплавлении в высокохромистом 

чугуне сформировалась структура, состоящая из дендритов аустенита, по границам которых 

залегает сетка тонкодисперсной карбидной эвтектики. По мере удаления от оплавленной 

поверхности эвтектическая сетка сменяется обширными участками эвтектики. Формирующиеся 

при оплавлении новые дендриты аустенита имеют неоднородное строение и отличаются 

пониженной травимостью участков, расположенных на границах с эвтектическими карбидами. 

Плазменная обработка с оплавлением может применяться для повышения 

износостойкости чугуна, подвергнутого закалке и высокому отпуску. В этом случае на 

поверхности исходная сорбитная структура матрицы сменяется структурой, состоящая из тонко-

дифференцированной карбидной эвтектики и аустенита, склонного к образованию мартенсита 

деформации при изнашивании, что вызывает 30%-е повышение износостойкости. Для чугунов в 

литом состоянии, а также после закалки и низкого отпуска плазменная обработка с оплавлением 

не приводит к существенному росту абразивной износостойкости. 
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У світовій практиці широко застосовують покриття для поліпшення працездатності 

деталей в умовах тертя, підвищених температур і агресивного середовища.  

Електроіскрове легування (ЕІЛ) – ефективний метод модифікування поверхні металів, 

який полягає у полярному перенесенні матеріалу аноду на поверхню катоду (деталі) під дією 

концентрованих імпульсних розрядів в міжелектродному просторі [1]. Дія імпульсних 

розрядів на локальні ділянки поверхні струмопровідних матеріалів за умов високих 

температурних та концентраційних градієнтів приводить до складних змін їх хімічного 

складу, структурних і фазових перетворень, які визначають широкий комплекс властивостей.  

Відомо, що хром завдяки високій температурі плавлення, жаро- і корозійної стійкості 

постійно привертав увагу дослідників з метою створення конструкційних матеріалів на його 

основі [2]. Він належить до металів, що  важко деформуються, тому виготовлення виробів 

потрібної форми з нього є складною науково-технічною проблемою. Так, висока схильність 

до насичення домішками проникнення не дозволяє до теперішнього часу вирішити проблему 

низькотемпературної ударної в’язкості, яка б задовольняла вимогам конструкторів. Водночас 

завдяки високому рівню твердості, міцності зчеплення, низькому коефіцієнту тертя та 

корозійній стійкості хромові покриття широко використовують у промисловості [2]. 

Нікель же має високу температуру плавлення, низькі електро- та теплопровідність, є 

пластичним та ковким, корозійностійким в атмосфері, воді, лугах і деяких кислотах [2]. 

Метою даної роботи є дослідження мікротвердості та стійкості до зношування 

поверхні сталі Ст.3 після нанесення хромо-нікелевих покриттів методом послідовного ЕІЛ. 

Електродні пари (катод – анод) та легувальні аноди підбиралися з урахуванням їх 

необмеженої взаємної розчинності (Fe-Cr, Fe-Ni, Cr-Ni), що під час ЕІЛ забезпечує високу 

адгезію нанесених покриттів з основою. 

Для досягнення поставленої в роботі мети було проведено послідовне ЕІЛ сталі Ст.3 за 

схемами: Cr-Ni, Ni-Cr, Cr-Ni-Cr-Ni, Ni-Cr-Ni-Cr, Cr-Ni-Cr-Ni-Cr-Ni, Ni-Cr-Ni-Cr-Ni-Cr. 

Обробку проводили на установці «Елитрон - 26А» при силі струму розряду 1,5 А, напрузі 60-

70 В та тривалості легування на кожній стадії процесу 3 хв.  

Кінетику формування покриттів під час проведення процесів ЕІЛ визначали 

гравіметричним методом за зміною маси катоду через кожні 90 секунд обробки поверхні 

сталі Ст.3. Кінетичні криві проведених процесів ЕІЛ (рис. 1) знаходяться у додатній області 

як під час стадій нанесення хрому, так і під час стадій нанесення нікелю. Це є свідченням 

відсутності границі крихкого руйнування tх покриття, яке наноситься на сталеву основу. 

Пояснити такий ефект можна тим, що всі матеріали, використані в процесі ЕІЛ (Cr, Ni, Fe), 

мають однаковий тип кристалічної гратки та утворюють між собою тверді розчини 

необмеженої розчинності. За такої ситуації спостерігається ефективне формування покриттів 

з високою адгезією до основи, які є суцільними та рівномірними. 

Мікроструктурним аналізом виявлено, що товщина покриттів після двостадійних 

процесів ЕІЛ у різних послідовностях нанесення хрому та нікелю становить 15 – 20 мкм, 

після чотирьохстадійних – 25 – 30 мкм, після шестистадійних – 55 – 60 мкм. 

Встановлено зростання поверхневої мікротвердості сталі Ст.3 після усіх проведених 

процесів від 3,5 – 4 ГПа (двостадійне ЕІЛ) до 6,3 – 7,5 ГПа (шестистадійне ЕІЛ).  
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Рис. 1. Залежність сумарного приросту маси катоду від тривалості ЕІЛ 

 

Кінетичні криві інтенсивності зношування при випробуваннях в умовах сухого тертя-

ковзання за схемою «площина по площині» (рис. 2) ілюструють незначну втрату маси зразків 

з нанесеними покриттями на відміну від сталевої основи, що не піддавалася обробці. 

Співвідношення значень інтенсивності зношування після трьох годин випробувань свідчать 

про те, що покриття після ЕІЛ (4 та 6 стадій) мають зносостійкість у 4 – 5 разів більшу, ніж 

вихідна поверхня сталі Ст.3. 

 

Рис. 2. Залежність інтенсивності зношування від тривалості випробування покриттів 

на сталі Ст.3 після пошарового ЕІЛ хромовим та нікелевим анодами та вихідної поверхні 

 

Таким чином, виявлено вплив кількості стадій нанесення хрому та нікелю в процесі 

ЕІЛ на кінетику формування, товщину, мікротвердість та стійкість покриттів до зношування. 

А саме: зі збільшенням кількості стадій легування товщина легованого шару збільшується в 

3 рази, мікротвердість зростає до 6,3 – 7,5 ГПа, а стійкість до зношування зростає у 4 – 5  

разів порівняно з поверхнею сталі Ст.3 без обробки. Результати гравіметричного аналізу 

показали ефективне  формування легованих шарів після всіх процесів ЕІЛ завдяки 

утворенню твердих розчинів необмеженої розчинності матеріалів електродів та основи (Ni, 

Cr, Fe). 

Встановлено що послідовність ЕІЛ хромом та нікелем сталі Ст.3 не здійснює 

суттєвого впливу на товщину, мікротвердість та зносостійкість покриттів.  
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В даній роботі проведено дослідження структури, фазового складу, мікротвердості, 

тріщиностійкості, шорсткості та зносостійкості боридних покриттів отриманих на 

вуглецевих сталях при комплексному насиченні бором і міддю в різних фізико – хімічних 

умовах, а саме: проведення насичення без застосування зовнішнього магнітного поля (ЗМП) 

та при його одночасному накладанні. Встановлено, що формування дифузійних боридних 

шарів в умовах дії ЗМП призводить до зменшення тривалості насичення деталей                        

1,5 – 2 рази та покращення триботехнічних характеристик покриттів. 

 

Хіміко – термічна обробка (ХТО) є одним з ефективних і широко застосовуваних у 

промисловості методів підвищення надійності і довговічності деталей машин, механізмів та 

інструментів, які працюють в складних умовах. Одним з методів ХТО є процес борування, 

який використовують для підвищення триботехнічних характеристик деталей, а саме: 

підвищення зносостійкості (в умовах сухого тертя, ковзання з мастилом і без мастила, 

абразивного зношування і т.д.), корозійної стійкості, кавітаційної стійкості та жаростійкості 

[1]. Проте борування є досить енергозатратним процесом, тому для зменшення 

енергозатратності необхідно застосовувати методи для інтенсифікації процесу насичення. 

Одним з методів інтенсифікації процесів борування є застосуваня зовнішнього магнітного 

поля (ЗМП) [2].  

Метою даної роботи було дослідження структури, товщини покриття, фазового 

складу, мікротвердості, тріщиностійкості, шорсткості та зносостійкості комплексних 

дифузійних боридних покриттів на вуглецевих сталях, отриманих в порошкових сумішах за 

участю бору та міді в різних фізико – хімічних умовах, а також встановлення впливу 

насичуючого порошкового середовища на експлуатаційні характеристики покриттів. 

Комплексне борування та бороміднення без застосування ЗМП здійснювали 

порошковим методом у спеціальному контейнері при температурі 975 ºС протягом 4 годин з 

використанням плавких затворів. Для отримання магнітного поля застосовували соленоїд в 

який поміщали високотемпературну піч з насичуючою сумішшю та деталями. Дослідження 

проводилося на зразках із сталей 20, 45, У8. 

 Насичення сталей бором і міддю проводили в сумішах, що містять технічний карбід 

бору В4С, а також порошки Cu2O чи Cu3P, як джерело міді. В якості активуючої добавки 

використовували фторопласт. 

Для дослідження структури застосовували високотемпературне травлення шліфів з 

боридними покриттями за температури 400 °С при витримці 30 хвилин в печі СНОЛ-

1,6.2,5.1/9 з наступним охолодженням до кімнатної температури на повітрі. Теплове 

травлення, яке, як відомо, засноване на хімічній активності фаз залежно від їх складу, 

дозволило визначати місця появи осередків фаз та їх розповсюдження в структурі покриттів. 

Слід зазначити, що чутливість теплового травлення до осередків зародження фаз значно 

вища, ніж у звичайного хімічного травлення [3]. Це обумовлено появою кольорового 

забарвлення фаз. 

Візуальне вивчення, вимірювання товщини дифузійних шарів та дослідження 

мікроструктури покриттів проводили на металографічному мікроскопі Axio Observer A1m, 

Zeiss, в інтервалі збільшення 100...1000 разів.  
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Вимірювання мікротвердості проводили на приладі ПМТ - 3 не менше, ніж у 15 – 20 

полях зору при навантаженні 0,49 – 0,98 Н. Точність вимірювання мікротвердості складала – 

± 300 МПа. 

Фазовий склад, кількісний аналіз фаз, періоди кристалічної ґратки, об’єм 

елементарних ґраток фаз, області когерентного розсіювання в боридних покриттях 

аналізували на рентгенівському дифрактометрі              Ultima-IV, компанії Rigaku  (Японія), 

в мідному Kα1, Kα2 монохроматичному випромінюванні, а хімічний склад покриттів 

визначали на растровому електронному мікроскопі РЕМ – 106И. 

Для виміру в’язкості руйнування монокристалів твердих кристалічних матеріалів 

застосовували метод Еванса – Чарльза [4].  

Випробування покриттів на зносостійкість проводили на машині тертя  М-22М по 

методиці [5] та ГОСТу 26614-85 (Метод визначення триботехнічних властивостей). Суть 

методу полягає у визначенні залежності зносу і сили тертя спряжених поверхонь матеріалу 

зразка і контртіла від швидкості ковзання, сили навантаження та обчислення їх інтенсивності 

і коефіцієнта тертя. В якості контртіла застосовували сталь 45 після гартування та низького 

відпуску із твердістю 50НRC.  

При нагріванні тиглів до 975 °С в борувальній суміші на поверхні деталей 

утворюється плівка з B2O3 у розплавленому стані. Ця плівка слугує джерелом двох- та 

тривалентних іонів бору, які мають свої магнітні моменти. Масоперенесення іонів 

здійснюється переважно шляхом дифузії бору через боридний шар до основного фронту 

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

FeB. 

  Як відомо магнітне поле (МП) – складова електромагнітного поля, яка створюється 

змінним у часі електричним полем, рухомими електричними зарядами або спінами  

заряджених частинок [6]. Магнітне поле спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди 

(сила Лоренца). В нашому випадку магнітне поле взаємодіє з власними магнітними 

моментами іонів бору, що і спричиняє направлений рух електронів до поверхні матеріалу та 

прискорює їх дифузію до фронту реакції з утворення боридних фаз FeB та Fe2B.  

Металографічним аналізом встановлено, що отримані за порошковою технологією 

боридні та бороміднені покриття на вуглецевих сталях при накладанні ЗМП, мають 

структуру з чітко вираженою границею розділу покриття – основа (рис. 1 та рис. 2). 

Дифузійні шари представляють собою голки боридів заліза, які орієнтовані перпендикулярно 

поверхні зразка і вклинюються в феритні зерна.  

 

        
                                         а                                                                             б 

 Рис. 1. Мікроструктури комплексних боридних покриттів на сталі 20 отриманих в 

різних фізико – хімічних умовах: а – борування, тривалість насичення 4 год, х200;                         

б – борування в ЗМП, тривалість насичення 2 год, х200 (теплове травлення) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD
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                                         a                                                                             б 

Рис. 2. Мікроструктури комплексних бороміднених покриттів на сталі 20 отриманих в 

різних фізико – хімічних умовах: а – бороміднення, тривалість насичення 4 год, х200;                       

б – бороміднення в ЗМП, тривалість насичення 2 год, х200 (теплове травлення) 

 

Нанесення боридних покриттів при одночасному накладанні ЗМП дозволяє                               

1,5 – 2 рази зменшити тривалість насичення деталей та отримати покриття з високою 

твердістю, зносостійкістю. При застосуванні ЗМП змінюється морфологія боридних шарів, 

гольчатість зерен різко зменшується, зникають окремо пророслі в матрицю зерна боридів. 

Гольчаті зерна боридних фаз щільно прилягають один до одного та формується суцільний, 

однорідний боридний шар, товщина якого в 2 рази вища, ніж при боруванні без ЗМП при 

однаковій тривалості насичення деталей (2 год.). 

Проведено дослідження кінетики росту боридних шарів в різних   фізико – хімічних 

умовах. Встановлено, що після дифузійного насичення в борувальній суміші протягом 4 

годин без ЗМП отримуємо покриття, товщина яких складала 125 – 160 мкм, тоді, як при 

накладанні ЗМП формуються  покриття товщиною 160 – 200 мкм за 2 години; при 

боромідненні протягом 4 годин без ЗМП формуються покриття товщиною 165 – 190 мкм, 

тоді, як при боромідненні в умовах дії ЗМП за 2 години дифузійного насичення виростають 

боридні фази товщиною 180 – 225 мкм. 

Для встановлення взаємозв’язку між фазовим складом і структурою, отриманих 

дифузійних шарів після насичення бором та міддю, зразки були піддані рентгеноструктурному 

аналізу. Характерні ділянки дифрактограми,  показані на рис. 3. – рис. 4. 

Дифрактограми зняті з поверхні боридних покриттів на сталі 45 після борування без 

ЗМП показали, що в поверхневому шарі до 15 – 20 мкм формується фаза FeB (рис. 3, а), а 

при  боромідненні без дії ЗМП – фази FeB, Fe2B, Fe-delta та Cu (рис. 3, б).  

При застосуванні зовнішнього магнітного поля спостерігається перерозподіл 

боридних фаз. При накладанні ЗМП в боридних шарах спостерігається зменшення об’єму 

фази FeB і на дифрактограмах поверхневих шарів боридних покриттів отриманих після 

борування фіксується наявність фаз FeB та Fe2B (рис. 4, а). Тоді як після комплексного 

насичення бором та міддю в умовах дії зовнішніх магнітних полів фіксуються фази FeB та 

Cu (рис. 4, б)  

Накладання ЗМП призводить до перерозподілу кількісного співвідношення боридних 

фаз в поверхневих шарах, зміни періодів кристалічної гратки, зменшення об’єму 

елементарної ґратки фази FeB (табл. 1). При комплексному насиченні бором і міддю об’ємна 

частка міді в поверхневому шарі, за результатами рентгеноструктурних досліджень, 

становила 4 %, а при ХТО із накладанням ЗМП кількість мідної складової в поверхневій фазі 

FeB збільшилась до 18,9 % (табл. 2). Області когерентного розсіювання у фазі FeB, 

отриманій при насиченні бором та міддю із накладання ЗМП, зменшилися до 38,3 нм 

порівняно із 66,1 нм у фазі FeB, отриманій без дії ЗМП. 
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                                          a                                                                         б 

Рис.3. Дифрактограми зняті з поверхні сталі 45 з боридними покриттями отриманих 

після: а – борування без ЗМП; б – комплексне насичення бором та міддю без ЗМП, 

дифракційні максимуми міді від площин (111), (200), (220) 

 
                                          a                                                                         б 

Рис. 4. Дифрактограми зняті з поверхні сталі 45 з боридними покриттями отриманих 

після: а – борування із застосуванням ЗМП; б – комплексне насичення бором та міддю із 

застосуванням ЗМП, дифракційні максимуми міді від площин (111), (200), (220) 

 

Таблиця 1 

Параметри кристалічної ґратки фаз після борування та бороміднення в різних фізико – 

хімічних умовах 

Процес насичення Назва  

фази 

Параметри кристалічної ґратки, Å об’єм (A
3
) 

а b c 

Борування без ЗМП FeB 4,056248 5,497254 2,944663 65,66 

Борування + ЗМП FeB 4,048051 5,497390 2,943259 64,50 

Fe2B 5,104722 5,104722 4,242536 110,55 

Бороміднення без 

ЗМП 

 

FeB 4,052739 5,494320 2,942284 65,52 

Fe2B 5,095910 5,095910 4,247051 110,29 

Fe 2,948823 2,948823 2,948823 25,64 

Cu 3,669155 3,669155 3,669155 49,40 

Бороміднення + 

ЗМП 

FeB 4,054046 5,492628 2,942097 65,51 

Cu 3,606553 3,606553 3,606553 46,91 
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Таблиця 2 

Кількісний фазовий аналіз боридних та бороміднених шарів 

Процес насичення Назва  

фази 

Вміст (%) 

Борування без ЗМП FeB 100 

Борування + ЗМП FeB 15,8 

Fe2B 84,2 

Бороміднення без ЗМП 

 

FeB 62 

Fe2B 30,5 

Fe 3,5 

Cu 4 

Бороміднення + ЗМП FeB 81,1 

Cu 18,9 

Дослідження мікротвердості боридних фаз після борування при одночасній дії ЗМП, 

показало, що мікротвердість фази FeB – 19 - 20 ГПа, а фази Fe2B – 17 - 18 ГПа, без дії 

магнітного поля - FeB – 17 - 18 ГПа,          Fe2B – 15 - 16 ГПа (рис. 5). При комплексному 

насиченні бором та міддю з застосуванням ЗМП отримуємо боридні шари з мікротвердістю – 

для фази (Fe,Сu)B – 17 - 18 ГПа, а для фази (Fe, Сu)2B – 15 - 16 ГПа, без дії магнітного поля 

(Fe,Сu)B – 15,5 – 16,5 ГПа, а для фази (Fe, Сu)2B – 13,5 – 14,5 (рис. 6). Таким чином, при 

комплексному насиченні бором та міддю, спостерігаємо зменшення мікротвердості 

боридних шарів і підвищення його пластичності. 

 
Рис. 5. Мікротвердість боридних фаз на вуглецевих сталях після борування в різних 

фізико – хімічних умовах: 1 – сталь 20 + МП; 2 –  сталь 45 + МП; 3 – У10 + МП;                                    

4 – сталь 45 без МП 

 
Рис. 6. Мікротвердість боридних фаз на вуглецевих сталях після комплексного 

насичення бором та міддю в різних фізико – хімічних умовах: 1 – сталь 20 + МП;                                

2 – сталь 45 + МП; 3 – У10 + МП; 4 – сталь 45 без МП 
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Найвищий рівень тріщиностійкості досягається в боридних фазах, отриманих в 

порошкових середовищах за участю порошку міді при накладанні ЗМП на сталі 20, і 

відповідно становить 2,23 МПа·м
0,5

, при цьому напруження сколювання складає 345 МПа. 

Тоді, як при боруванні без дії ЗМП тріщиностійкість – 1,24 МПа·м
0,5

, а напруження 

сколювання – 180 МПа. Підвищення величини напружень сколювання в комплексних 

бороміднених шарах зумовлено формуванням фаз більшої в’язкості, для яких 

тріщиностійкість К1С в 1,2 – 1,7 разів вища за вихідні боридні фази (FeB, Fe2B). 

Дослідження шорсткості комплексних боридних покриттів отриманих в різних             

фізико – хімічних умовах показало, що найменший рівень шорсткості Ra = 0,0553 

досягається при комплексному насиченні бором та міддю із застосуванням ЗМП, порівняно з 

Ra = 0,0650 при боромідненні без ЗМП. При боруванні в ЗМП Ra = 0,0855, порівняно з Ra = 

0,0961 при боруванні без ЗМП. 

Проведено дослідження зносостійкості боридних покриттів отриманих в різних 

фізико – хімічних умовах. Встановлено, що дифузійні боридні покриття отримані при 

застосуванні зовнішнього магнітного поля мають більш високі триботехнічні 

характеристики. Так, середнє лінійне зношування в боридних покриттях, отриманих в ЗМП, 

зменшується в 2,4 раз, а коефіцієнт тертя становить 0,63 порівняно із 0,66. При спрацювання  

бороміднених покриттів, отриманих в ЗМП середнє лінійне зношування зменшується в 1,8 

разів, коефіцієнт тертя зменшується до 0,60 порівняно із 0,65 для бороміднених покриттів 

без ЗМП.  Площа при терті плями контакту на зразку із боридним покриттям, отриманим в 

умовах дії ЗМП, зменшується на 20 %, а в бороміднених покриттях на 30%, що пов’язано із 

більш високою мікротвердістю на 1,5 – 2 МПа боридного шару та формуванням більш 

досконалої структури з меншою пористістю. 

Таким чином застосування ЗМП при дифузійному боруванні та боромідненні 

вуглецевих сталей сприяє підвищенню зносостійкості боридних шарів в 2,2 – 2,6 рази 

порівняно із 1,4 – 1,5 рази без застосування ЗМП, що пов’язано із різним фазовим складом 

поверхні боридних шарів (FeB та Cu при застосуванні ЗМП), зростанням мікротвердості на 

1,5 – 2 ГПа, формуванням більш досконалої структури із меншою кількістю пор, більш 

високими тріщиностійкістю та напруженнями сколювання, які зростають до 345 МПа 

порівняно із 180 МПа для дифузійних боридних шарів отриманих на сталі 20. Встановлено, 

що  при накладанні ЗМП в боридних шарах спостерігається перерозподіл кількісного 

співвідношення боридних фаз, зменшення питомого об’єму фази FeB, зміна періодів 

кристалічної гратки і морфології боридних шарів, зменшення тривалості насичення та 

підвищення тріщиностійкості.  
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ВСТУП 

Сучасні задачі створення надміцних структурних станів в композиційних конструкційних 

матеріалах, взагалі, і в сплавах на основі заліза, зокрема, базуються на вдалому поєднанні 

термоактиваційних дифузійних процесів та деформаційної обробки. Використання новітніх методів 

інтенсивної пластичної деформації (ІПД) дозволяє зменшити розмір зерна до нанокристалічного 

рівня, і, як наслідок, суттєво підвищити міцність матеріалу (до 700 ÷ 1000 МПа) в залізі, титані та 

мало легованих сплавах [1].  

Подальше підвищення міцності матеріалів, отриманих за деформаційними технологіями, 

передбачає необхідність значного зменшення розміру структурних елементів. Сучасні теорії 

структуроутворення деформованого матеріалу вказують на існування обмеження щодо мінімально 

можливого розміру таких елементів, який для різних матеріалів складає 100 - 200 нм.  

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідниками київської наукової школи була теоретично обрахована та практично 

підтверджена концепція корисних домішок [2], згідно якої критичний розмір комірки може бути 

значно зменшеним, якщо збільшити силу тертя кристалічної гратки за рахунок вільних домішок, які 

гальмують рух дислокацій під час конструювання деформаційної субструктури. Найбільш плідно ця 

теорія може бути використана для зміцнення наноструктурованих поверхневих шарів 

деформаційного походження. В роботі [3] було продемонстровано особливості формування такої 

наноструктури з розміром комірок ~ 20 нм в приповерхневому (біля 1 мкм) шарі вуглецевої сталі 65Г 

продеформованої накаткою. Мікротвердість сталі в приповерхневих шарах сягала 12 ГПа, тоді, як в 

недеформованому зразку вона була 3 ГПа. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Оскільки деформаційні процеси, що відбуваються в приповерхневих шарах при терті є 

подібними до тих, що формують наддрібну деформаційну наноструктуру при накочуванні, то метою 

роботи є встановлення наявності градієнтного деформаційного шару в приповерхневій зоні доріжки 

тертя та дослідження впливу деформаційної структури на зміну механічних властивостей цього шару 

по глибині.  

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
Для вивчення процесів зношування деформованих матеріалів були використані зразки сталі 

20Х після деформування вальцюванням при кімнатній температурі до різних ступенів деформації: 1 – 

79% (е = 1,51); 2 – 71% ( е = 1,21); 3 – 56% (е = 0,82); 4 – 36% (е = 0,43); 5 – 24% (е = 0,28); 6 – 19% (е 

= 0,20); 7 – 10% (е = 0,1). Логарифмічна деформація прокатаних зразків визначалась за формулою е = 

ln(hп/hк), де hп та hк – початкова та кінцева висота зразка, відповідно. Вихідна структура сталі була 

отримана шляхом відпалу при температурі 950 
0
С. Розмір феритних зерен сягає 10 мкм. В перлітних 

зернах (приблизно 30%) цементит має товщину 250 нм, а прошарки фериту – 300 ÷ 500 нм.  

Статичні та динамічні триботехнічні дослідження виконувались з використанням 

автоматизованого трибологічного комплексу з модулем динамічного навантаження (АТКД), який 

дозволяє змінювати зусилля та частоту руху в широкому діапазоні. Контактна поверхня індентора 

являє собою півкулю з радіусом 8 мм зі сталі ВК8. Зворотньо-поступальне ковзання індентора 

проводили по поверхні плоских зразків з амплітудою квазістатичної складової навантаження 30 Н 

(далі - квазістаціонарний режим навантаження СР). В динамічному режимі навантаження (ДР) при 

mailto:podrezov@materials.keiv.ua
mailto:kholval@ukr.net
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середньому значенні навантаження 30 Н, динамічну складову сили нормального тиску задавали у 

вигляді цуга коливань, що моделює квазістаціонарне навантаження. Амплітуда динамічної складової 

навантаження складала 5 Н, тривалість імпульсів– 5·10
-2

 с, частота – 25 Гц. Тривалість випробування 

складала 900 с, що відповідало часу припрацювання та 2700 с, що відповідало стабілізації сили тертя 

для СР.  

При мікродюрометричних випробуваннях виконаних на ПМТ-3, досліджувалася дискретна 

зміна глибини занурення індентора під дією різного зусилля. Це, по – перше, дозволяє проаналізувати 

зміну мікротвердості вздовж всього перетину доріжки тертя і, по – друге, значно збільшує 

статистичну вибірку, зменшуючи таким чином вплив випадкових факторів.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Для встановлення наявності градієнтного деформаційного шару в приповерхневій зоні 

доріжки тертя було проведено індентування поверхні статичної ділянки доріжки тертя 

рекристалізованого зразка сталі 20Х з різними значеннями робочого навантаження на індентор. 

Силові параметри навантаження обиралися виходячи з існуючої інформації про можливий розмір 

наноструктурованого шару [3]. При зусиллях навантаження 10, 20, 50, 100 та 200 г очікувана глибина 

занурювання складає, відповідно, 0,7; 1,0; 2,0; 3,5 та 5,0 мкм. Експериментальні залежності 

мікротвердості від глибини занурення індентора для рекристалізованої та деформованої сталі 

наведені на рис. 1 в порівнянні теоретичними залежностями, запропонованими в роботі [3] для 

градієнтних структур. З аналізу форми кривих видно, що в обох випадках зміна мікротвердості має 

вигляд характерний для градієнтної структури. Поверхневий деформований наношар має розмір 

приблизно 1 мкм і його твердість співпадає з твердістю, що отримана при навантаженні на індентор 

20 г. На глибині 5 мкм твердість, яка характеризується значенням, отриманим при навантаженні 200 

г, наближається до твердості матриці.  

На рис. 2 наведено залежності впливу ступеню деформації на зміну твердості в 

підповерхневому шарі зразків, випробуваних на опір зношуванню в статичному та динамічному 

режимах.  

         
                                       а                                                              б 

Рис. 1. Зміна мікротвердості по глибині зразка за наявності зміцненого поверхневого шару:                   

а – сталь20Х в рекристалізованому стані та б – сильно деформованому (е=1,51) стані.                                    

□ – експеримент, ◊ - розрахунок. 

 

На цьому ж рисунку наведено графік зміни твердості від ступеню деформації в вихідних 

макрозразках.  
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Рис. 2. Вплив ступеня деформації на зміну твердості в підповерхневому шарі доріжки тертя:                 

■ – 20 г – статика; ● – 20 г динаміка; ▲ – 200 г – статика; ▼ – 200 г динаміка; ♦ - твердість 

макрозразка. 
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Результати досліджень показали, що твердість в поверхневому шарі доріжки тертя залежить 

від ступеню деформації протилежним чином ніж в макрозразках: вона зменшується зі збільшенням 

ступеню деформації. Динамічна твердість поверхневого шару виявляється меншою за статичну при 

всіх ступенях деформації. Твердість деформованого матеріалу на глибині 5 мкм від поверхні доріжки 

тертя виявляється значно нижчою, ніж твердість вихідного макрозразка.  

Зміну структурних станів в підповерхневому шарі доріжки тертя можна представити у вигляді 

схеми, яка ілюструє наявність кількох зон (див. рис. 3).  

В підповерхневому шарі (зона 1) відбувається інтенсивний локалізований зсув, який 

супроводжується взаємодією утворених поверхневих дислокацій з домішками і переміщення їх від 

поверхні в середину металу на глибину, що визначається дифузійною спроможністю атомів домішок 

~ 1 мкм. 

На наявність зони 2, так званої зони процесу, вказує аномальна поведінка твердості 

деформованого матеріалу на глибині 5 мкм. На цій глибині твердість  деформованих станів 

виявляється значно нижчою, ніж твердість макрозразків (див. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Схема зміни структурних станів в підповерхневому шарі доріжки тертя. 

 

Ця твердість практично не залежить від ступеню деформації. Причиною можуть бути процеси 

розпаду цементитних колоній з утворенням вільного вуглецю та його переміщення за механізмом 

висхідної дифузії в область локалізованого зсуву. Зона 3 починається від зони процесу і закінчується 

на пружно – пластичній границі, де локальне напруження тертя знижується до межі плинності. 

Пластична деформація в цій зоні не супроводжується структурними перебудовами і твердість в 

цьому шарі матеріалу дорівнює твердості макрозразка. Зона 4 – зона пружної деформації.  

 

ВИСНОВКИ 

1. В процесі тертя сталі 20Х формується зміцнений підповерхневий шар, наявність якого 

фіксується за допомогою вимірювання твердості при занурюванні індентора на різну глибину. 

Встановлено, що твердість при навантаженні на індентор 20 г відповідає твердості зміцненого 

наношару, а при 200 г – наближається до твердості матриці.  

2. Запропонована схема зміни структурних станів в підповерхневому шарі доріжки тертя:                     

1 – зона локалізованого зсуву; 2 – зона дифузійно - зсувних процесів; 3 – зона пружно- пластичної 

деформації; 4 – зона пружної деформації. 
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Повышение физико – механических и функциональних свойств азотированого слоя 

является актуальной задачей для машиностроения. 

Анализ литературных даннях [1, 2] показывает, что повышение дисперсности 

структурных составляющих в азотированных слоях и соответственно, повышение их 

прочности, вязкости, износостойкости, усталостной долговечности, коррозионной стойкости 

и других функциональных свойств достигается при повышении дисперсности микро- и 

субструктуры матрицы, повышении в ней плотности дислокации, снижении степени 

микрохимической и структурной неоднородности [1, 2, 4,]. 

Результаты многолетних системных исследований, выполненных во ФТИМС НАН 

Украины, показывают, что необходимое для повышения свойств азотированных слоев 

изменение структуры матрицы достигается при  микролегировании сталей азотом и 

ванадием с целью их дополнительного дисперсионного нитридного упрочнения [5, 6]. 

Глубина поверхностного азотированого слоя и длительность процесса в основном 

определяется диффузионной подвижностью азота в матрице. На нее в сталях с 

дисперсионным нитридным упрочнением могут оказывать влияние как твердорастворные 

азот и ванадий в матрице, так и дисперсионная нитридная фаза. По этому для 

экспериментальных исследований были выбраны разработанная во ФТИМС НАНУ 

высокотеплостойкая сталь с дисперсионным нитридванадиевым упрочнением для 

инструмента горячего деформирования марки 30Х6МАФ, ее аналог без дисперсионного 

нитридного упрочнения 30Х6МФ, а также модельные сплавы Fe, Fe-V и Fe-V-N, химические 

составы которых приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 

Химический состав сталей и модельных сплавов 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Mo V N S P Al 

Fe 0,04 0,160 0,091 0,079 0,130 - - 0,0066 0,015 0,013 0,019 

Fe-V 0,04 0,069 0,005 - 0,095 - 0,045 0,0041 0,090 0,008 0,020 

Fe-V-N 0,04 0,150 0,099 0,200 0,120 - 0,085 0,0137 0,016 0,014 0,015 

30Х6МФ 0,25 0,710 0,790 7,000 - 0,81 0,780 0,0250 0,021 0,019 0,023 

30Х6МАФ 0,30 0,890 0,760 6,920 - 0,87 0,780 0,0640 0,026 0,022 0,022 

 

Азотирование сталей и сплавов проводили в шахтной электропечи для газового 

азотирования типа США 6.6/7 при температуре 550
о
С при степени диссоциации аммиака 25 – 

30% при избыточном давлении 961Па. Охлаждение образцов осуществляли  в печи до 

температуры 200
о
С.  

Диффузионную подвижность азота определяли по зависимостям глубины 

азотированного слоя от длительности процесса насыщения. Глубина слоя устанавливалась 

как по данным металлографического анализа, так и по распределению микротвердости в 

диффузионных слоях. 

Микроструктуру сталей исследовали методами оптической металлографии на 

микроскопах МИМ-8М, EPITYP-2, фирмы "Karl Zeiss Jena" при увеличении 100-800 и с 
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помощью электронной микроскопии на электронном микроскопе ЭМ-125К  и растровом 

микроскопе РЭММА-102 с микроанализатором. 

Для определения общей глубины диффузионных слоев, выявления микроструктуры 

переходной зоны и матрицы применяли травление образцов 3% раствором азотной кислоты в 

этиловом спирте, а также электролитическое травление в реактиве Фри 

(HCl+CuCl2+H2O+C2H5OH) при токе 2–4 А, напряжении до 10V и выдержке 3 – 10с. 

Рентгеноструктурные исследования при комнатных температурах проводили на 

дифрактометрах УРС-50И и ДРОН-0,5 в железном излучении, а при повышенных 

температурах на дифрактометре автоматическом рентгеновском высокотемпературном 

ДАРВ-01 и дифрактометре ДРОН-УМ1 с высокотемпературной приставкой УВД –2000. 

Режим нагрева и охлаждения образцов и тумпературы рентгеновской съемки приведены на 

рис 1. 

 
І –    съемка при температуре 550

о
С при нагреве; 

ІІ –   съемка при температуре 950
о
С;  

ІІІ – съемка при температуре 550
о
С при охлаждении. 

 

Рис. 1. Режим нагрева и охлаждения образцов при высокотемпературном 

рентгеноструктурном исследовании на установке ДАРВ – 01   

 

Перед азотированием модельные сплавы и стали подвергали термической обработке: 

моделные сплавы Fe, Fe-V и Fe-V-N: закалка от 920 
о
С – 1ч  вода, отпуск: 550 

о
С – 2ч   

воздух; стали 30Х6МФ и 30Х6МАФ: - закалка от 1050 
о
С – 1ч  вода, отпуск: 650 

о
С – 2ч  

воздух. 

Для определения морфологии дисперсионно - выделившихся частиц VN  при высоком 

отпуске и в процессе азотирования модельные сплавы Fe-V-N подвергали процессу 

имитации азотирования: 550 
о
С – 20ч  вода. 

Для анализа фазового распределения азота и ванадия при предварительной 

термической обработке и процессе азотирования использовали следующие данные: 

- логарифм произведения равновесных твердорастворных азота и ванадия в аустените 

для модельных сплавов Fe, Fe-V и Fe-V-N из работы [7], для сталей 30Х6МФ и 30Х6МАФ – 

из работы [8]; 

- закономерности влияния температуры и длительности высокотемпературного 

отпуска на количество дисперсионно – выделившихся в феррите нитридов ванадия в 

углеродистых, низко -, средне – и высоколегированных сталях, установленных по данным 

химического фазового анализа электролитически выделенных осадков, из работы [7]. 

Анализ фазового распределения азота и ванадия в модельных сплавах и сталях 

показал (рис 2),  что сплавы Fe-V и Fe-V-N, стали марок 30Х6МФ и 30Х6МАФ  при 

температурах азотирования имеют сопоставимое количество твердорастворных азота и 

ванадия и резко отличаются только количеством дисперсных, размером до 2 мкм, не 

растворившихся при предварительной закалке, и размером 7-33нм, дисперсионно - 
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выделившихся при предварительном высокотемпературном отпуске, нитридов ванадия (рис 

2). Это позволяет достаточно достоверно определить раздельное влияние твердорастворных 

азота, ванадия и дисперсионной нитридванадиевой фазы VN на диффузионную подвижность 

азота в матрице и глубину диффузионного азотированного слоя. 

 

 
 

1 – Fe;  2 – Fe-V;  3 – Fe-V-N;  4 – сталь 30Х6МФ; 5 – сталь 30Х6МАФ;  

 

Рис. 2.  Количество нитридов ванадия (VN), твердорастворных ванадия ([V]) и азота 

([N]) в модельных сплавах и сталях при температуре азотирования 

 

По экспериментальным данным, приведенным на рис 3, видно, что, во -  первых, 

глубина азотированного слоя модельных сплавов почти на порядок больше, чем в сталях,            

во – вторых, эффективность уменьшения глубины азотированного слоя легированием 

ванадием более чем в раза меньше, чем при дисперсионном нитридном упрочнении матрицы 

и, в третьих, практически, отсутствует влияние на глубину азотированного слоя содержание 

твердорастворного азота(см. рис 3). 

 
Модельные сплавы: 1 – Fe; 2 – Fe –V; 3 – Fe-V-N; 4 – сталь марки 30Х6МФ;  5 – сталь 

марки 30Х6МАФ 

 

Рис. 3. Влияние длительности азотирования ( азотир.) (Тазотир.= 550
о
С) на глубину 

азотированного слоя (hсл.) модельных сплавов и сталей 

 

Кроме того, для всех модельных сплавов и сталей четко фиксируется изменение 

кинетики (снижение скорости) формирование диффузионного азотированного слоя при 

длительности азотирования в интервале 45 – 50 ч. 

Все указанные закономерности изменения ширины диффузионного азотированного 

слоя и кинетики его формирования связаны с изменением диффузионной подвижности азота 

при формировании нитридного слоя из , ,  нитридов. 
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Все легирующие элементы в азотируемых сталях можно разбить на три группы [9,10]: 

1) cильные карбидо – и нитридообразующие элементы (Ti, Zr, Hf и др), которые после 

улучшения сосредоточены в карбидах типа МеС; 

2) элементы, которые не образуют самостоятельных карбидов (Mo, W) и находятся в 

основном в феррите; 

3)  V и Cr (более 2 – 6%) находятся в карбидах (VC, Cr7C3, Cr23C6)  и частично в 

твердом растворе. 

Образование нитридов железа и легирующих элементов возможно по двум 

механизмам: флуктуационном на различных несовершенствах кристаллической решетки для 

элементов второй и  третьей группы (Cr, Mo, W, Mn и др.) и образование нитридов из 

карбидов легирующих элементов для элементов первой группы. 

Второй механизм может реализоваться по двум вариантам: 

Первый – так называемый: ―механизм на месте‖, в котором нитрид формируется уже на 

готовом скоплении легирующего элемента карбида [11]. 

Второй – по механизму старения в результате образования и роста самосостоятельных 

зародышей нитридов после растворения карбидов, например Me3C [12]. 

 Максимальную скорость образования нитридного слоя при минимальной 

концентрации азота в твердом растворе обеспечивают элементы, образующие нитриды по 

―механизму на месте‖ – это элементы первой группы и элементы промежуточной третьей 

группы, особенно ванадий [11,12]. 

Приведенный краткий анализ известных механизмов образования нитридов в 

диффузионном слое позволяет объяснить наши экспериментальные данные по влиянию 

ванадия. 

Во – первых, в стали 30Х6МФ содержание ванадия почти в 20 раз выше, чем в 

модальном сплаве Fe-V. Во -  вторых, в модельном сплаве Fe-V содержащем всего 0,04% 

углерода, ванадий практически весь находится в твердом растворе, а в стали 30Х6МФ с 

0,25% углерода -  преимущественно в карбидах VC. В первом случае образование нитридов 

железа и ванадия происходит медленным флуктационным механизмом при высокой 

концентрации азота, а во втором – по быстрому ―механизму на месте‖ при значительной 

меньшей концентрации азота. Поэтому при одинаковой длительности азотирования 

формирование нитридного слоя в первом случае происходит на глубине в 7-8 раз большей, 

чем во втором. 

 Более интенсивное влияние на условия формирования нитридного слоя и снижение 

диффузионной подвижности азота связано с несколькими факторами. 

В работе [5] указывается, что дисперсная и дисперсионная нитридная фаза в матрице при 

азотировании приводит к диспергированию ее субструктуры, что увеличивает удельную 

поверхность малоугловых границ и должно увеличивать эффективный коэффициент 

диффузии. 

 Действительно, рентгеноструктурный анализ при температуре азотирования 550
о
С 

показал, что в модельном сплаве Fe-V-N с дисперсионной нитридванадиевой фазой по 

сравнению с модельным сплавом Fe размер блоков когерентного рассеивания в феррите 

меньше на 15 – 20%, а плотность дислокаций -  больше почти в 2 раза. 

Однако, вследствие уменьшения с 0,6 град. до 0,4 град углов разориентировки блоков 

когерентного рассеивания, что приводит к снижению диффузионной подвижности элементов 

по их границам [14], увеличение диффузионной подвижности азота при азотировании не 

происходит. 

Основным механизмом снижения дисперсионной нитридванадиевой фазой  

диффузионной подвижности азота является создание в матрице эффективных диффузионных 

«ловушек», которыми являются зоны искаженной кристаллической решетки матрицы возле 

частиц нитридов ванадия и высокоугловые межфазные границы VN- матрица.  

 Известно, [5] что зоны напряженного состояния возле частиц распространяются на 

расстояние трех радиусов частиц, а возле высокоугловых границ – на 4нм. Установлено, что 
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статистически равномерно распределенная некогерентная нитридванадиевая фаза размером 

50–100нм с межчастичным расстоянием 0,47-0,76мкм создает диффузионные  «ловушки» 

возле частиц объемом на 2 порядка больше, чем возле границ ферритного зерна [5], а 

частицы VN размером 1,5 мкм с межчастичными расстояниями порядка 9мкм – на 4 порядка 

больше, чем возле границ - зерна. [13] Еще одним подтверждением реализации 

рассматриваемого механизма приведенного является то, что в кристаллах с диффузионными 

«ловушками» должно наблюдаться снижение диффузионной подвижности атомов в 

макроскопическом масштабе (на несколько порядков превышающем расстояние между 

«ловушками») [2]. 

 Снижение диффузионной подвижности азота ускоряет достижение концентрации 

азота, необходимой для образования нитридного слоя, а дисперсионная нитридванадиевая 

фаза, являющаяся идеальным подложками гетерогенного выделения VN за счет 

твердорастворного ванадия, облегчает его формирование. 

Таким образом, из анализа экспериментальных данных можно сделать следующее 

заключение. 

 Основное влияние на снижение диффузионной подвижности азота при азотировании  

сталей с дисперсионным нитридным упрочнением оказывает не твердорастворные азот и 

ванадий, а дисперсионная нитридванадиевая фаза. При этом по усиливающейся 

эффективности воздействия механизмы влияния следующие: 

-повышение плотности закрепленных дислокаций, блокирующих миграцию атомов 

внедрения; 

-уменьшение углов разориентировки блоков когерентного рассеивания, что приводит 

к снижению диффузионной проницаемости границ субструктуры; 

-создание  дальнодействующих внутризеренных с высокой сегрегационной емкостью 

диффузионных «ловушек» для атомов внедрения, которыми являются зоны искаженной 

кристаллической решетки матрицы возле частиц VN и межфазные высокоугловые  границы  

VN – матрица. 

Необходимо отметить, что снижение диффузионной подвижности азота приводит  к 

незначительному, не более 7 – 8% уменьшению глубины азотированного слоя. Однако, как 

показывают результаты предварительных исследований, которые будут приведены в 

дальнейших публикациях, это незначительное ухудшение технологических параметров 

азотирования (увеличение на 10 -15% длительности процесса) существенно перекрываются 

положительным влиянием на структуру азотированного слоя, его физико – механические и 

функциональные свойства. 
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Современные защитные покрытия выполненные из оксида алюминия (Al2O3) 

обладают  высокой твердостью (Hv  > 15 GPa) и износостойкостью,  что делает их  

незаменимыми при изготовлении различных деталей трибосопряжений. Однако,  прочность 

керамических материалов не всегда позволяет применять их для деталей, работающих в 

условиях ударных или растягивающих нагрузок. Риск потери работоспособности деталей с 

покрытиями в результате  катастрофического разрушения, появления трещин на поверхности 

и отслаивания от основы становится более вероятным, чем постепенный абразивный износ 

поверхности. 

Упрочнение керамических покрытий из оксида алюминия может происходить за счет  

введения дополнительных металлических фаз, таких как алюминий [1],  хром [2], никель, 

молибден [3], медь [4], что позволяет повысить плотность пористых покрытий и  уменьшить 

разницу в КТР керамического покрытия и стального основания. 

Другой путь – применение керамических добавок, образующих эвтектики и 

влияющих на структуру напыляемых покрытий. В литературе приводятся примеры 

двухкомпонентных керамических покрытий Аl2O3 –TiO2  [5], Аl2O3 –ZrO2  [6],   Аl2O3 –Cr2O3 

[7], Аl2O3 –SiC  [8]. 

Введение  таких оксидов, как ZrO2, MgO, согласно [9], увеличивает содержание в 

плазменном покрытии - Аl2O3, в отличие от других рассматриваемых оксидов. По данным 

[10], сочетание Аl2O3  с  7-20% оксида циркония ZrO2 стабилизированного оксидом иттрия  

приводит к получению мелкозернистой структуры покрытий.  Включения тетрагонального 

оксида циркония равномерно распределяются в  матрице из оксида алюминия и при 

кристаллизации покрытия тормозят рост зерна. 

Таким образом, объединение  двух вариантов и применение керамических покрытий 

системы оксид алюминия- металлический оксид-металл позволит сочетать наилучшие 

свойства обоих классов материалов (твердость и износостойкость керамики с пластичностью  

металлов). 

Целью настоящей работы явилось изучение триботехнических характеристик и 

структурно-фазового состояния поверхности трения керамических плазменных покрытий 

систем Аl2O3- ZrO2-Mo  и   Аl2O3- ZrO2-Cu при сухом трении по стали в широком интервале 

скоростей. 

В качестве объектов исследования выступали образцы с плазменными керамическими 

покрытиями четырех видов: Аl2O3- 7% ZrO2-5%Mo,  Аl2O3- 7% ZrO2- 15% Mo,   Аl2O3- 7% 

ZrO2-5% Cu  и  Аl2O3- 7% ZrO2-15%Cu 

Порошки для плазменного напыления были получены путем изотермической 

выдержки при температуре 1100 - 1250
о
С во вращающемся контейнере шихты на основе 

Аl2O3, содержащей  дополнительно модифицирующие добавку в пределах 12-22% и 

активаторы процесса. Степень заполнения объема контейнера 50%, соотношение грануляций 

исходного порошка и легирующей добавки находилось в пределах (3 5):1.  

Покрытия наносили методом плазменного напыления на подготовленные 

дробеструйной обработкой образцы с использованием установки УПУ-3Д с источником 



 

186 

 

питания ИПН-160/600 и плазмотроном ПП-25 на режимах: I=420 A, U=85-90 B, L= 90 мм 

p=0,6 МПа, плазмообразующий газ - азот. Толщина слоя керамического покрытия 0,6 мм. 

Оценку износостойкости проводили на машине трения и износа типа Amsler А-135. 

Исследования проводились на неподвижном образце (колодка) и вращающемся контртеле 

(диск). Материал контртела - закаленная сталь 45 и корундовая керамика на основе 

Аl2O3(97%). Величина нагрузки варьировалась в пределах 300-500 Н, скорость скольжения в 

паре трения 0,46 м/с, путь трения составил 1000м. Трение без смазки. Величину 

относительного объемного износа Zo (мм
3
/мин) определяли по ширине следов трения, 

измеренных на  инструментальном микроскопе с точностью 0,01 мм.  

Структура и фазовый состав поверхностей трения изучались с помощью 

рентгеноструктурного анализа, оптической и растровой электронной микроскопии. 

Фазовый состав и механические свойства исследуемых покрытий приведены в 

таблице 1, на рисунке 1 представлены оптические фотографии структур.  

 

Таблица 1 

Фазовый состав и свойства исследуемых покрытий 

Состав 

покрытия, % 

 

Фазы 
Пористость, 

% 

Твердость 

НV, ГПа 

Величина 

адгезии σадг, 

МПа 

Аl2O3 
α , γ, δ - Al2O3 13,1 14,4 11,1 

Аl2O3-7% ZrО2-

5% Сu 

α , γ - Al2O3, t, m- ZrО2, 

Cu, CuO 

11,9 12,9 20,4 

Аl2O3-7% ZrО2-

15% Сu 

α , γ - Al2O3, t- ZrО2, Cu, 

CuO 

7,9 10,2 24,1 

Аl2O3-7% ZrО2-

5% Мо 

α , γ - Al2O3, t, m- ZrО2, 

Mo, Mo2O3 

10,5 12,4 23,5 

Аl2O3-7% ZrО2-

15% Мо 

α , γ - Al2O3, t- ZrО2, Mo, 

Mo2O3, Al5Mo 

5,5 11,3 24,6 

 

Проведенные испытания показали,  что увеличение количества легирующего 

элемента до 15 % (Мо и Cu) в порошке для напыления привело к снижению микротвердости 

полученных плазменных покрытий, которая уменьшилась в обоих случаях на 20 - 30% по 

сравнению с покрытиями  из Al2O3.  

  

а) б) 

Рис. 1. Оптическая фотография структуры покрытий: (а) Аl2O3- 7% ZrO2-15%Mo и (б) 

Аl2O3- 7% ZrO2-15%Cu 

Установлено, что в паре керамика-керамика износ происходит гораздо интенсивнее. 

По данным [11] при скорости более 1 м/с начинается необратимый катастрофический износ, 

хотя если в качестве контртела используется металл, можно проводить испытания и на 

скоростях 10-15 м/с. Полученные результаты согласуются с теоретическими фактами, 

поскольку установлено, что для всех исследуемых композиций величина относительного 

износа в паре со стальным контртелом меньше. 

100 мкм 
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Рис. 2. Величина относительного износа покрытий в паре со стальным и 

керамическим контр телом. 

Исследование триботехнических характеристик покрытий из модифицированной 

керамики показало, что,  несмотря на снижение твердости,  введение молибдена и меди  в 

количестве 5 и 15% вызывает повышение износостойкости покрытий в 2-4 раза (рис. 2). 

Причем покрытия Аl2O3- 7% ZrO2-15%Mo имеют износостойкость большую, чем покрытия 

Аl2O3- 7% ZrO2-15%Cu, при трении по стали, что может быть объяснено наличием 

молибдена  и более высокой твердостью покрытия. В свою очередь покрытия с содержанием 

меди до 15 %, в меньшей степени изнашиваются в паре с керамическим диском. 

В результате оценки триботехнических характеристик покрытий, модифицированных 

медью и молибденом,  при нагрузке 300 Н установлено, что  величина интенсивности износа 

имеет меньшие значения для покрытий Al2O3 – B в диапазоне малых нагрузок до 15 МПа 

(рис. 5 в и г).   

В результате оценки триботехнических характеристик покрытий, модифицированных 

медью и молибденом,  при нагрузке 300 Н  и скорости 0,46 м/с установлено, что  величина 

износа покрытий 4,5-5 раз  меньше величины износа  стального контртела и в 10-12 раз 

меньше в величины износа керамического контртела.   

Изделия с керамическим защитными покрытиями Аl2O3- ZrO2-Mo и Аl2O3-ZrO2-Cu 

показывают высокий уровень износостойкости и низкие значения коэффициента трения на 

ряду с высокой  твердостью, характерной для плазменных покрытий из оксида алюминия. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1.W. Li, S.J. Park, P. Suri, A. Antonyraj, R.M. German. Investigation on die wear behavior during compaction 

of aluminium matrix composite// Powder metallurgy. 2011.  V.54. №3. Р.202-208. 

2. P. Chraska, J. Dubsky, K. Neufuss, J. Pisacka, Alumina-base plasma-sprayed materials/ Part I: Phase 

stability of alumina and alumina-chromia // Journal of thermal spray  technology. 1997. V.6(3). Р.320-328. 

3. Goffredo de Portu, Stefano Guicciardi, Cesare Melandri. Wear behaviour Аl2O3 –Mo  and Аl2O3 –Ni  

composites // Wear. 2007. V.262. Р.1346-1352. 

4. Нyun-Ki Kang, Microstructure end electrical conductivity of high volume Аl2O3 reinforced copper matrix 

composites produced by plasma spray // Surface and coatings technology. 2005. V.190. Р.448-452. 

5.Пантелеенко Ф.И., Оковитый В.А., Талако Т.Л., Девойно О.Г. и др. Исследование структуры на 

основе оксидной керамики с включениями твердой смазки. // Наука и техника. 2013. №5. С. 15-21. 

6. U. Saral, N.Toplan. Thermal cycle properties of plasma sprayed YSZ/Аl2O3 thermal barrier coatings // 

Surface engineering. 2009. V.25.№7. Р.541-547. 

7. Погребняк А.Д., Ильяшенко М.В., Бартушка С.Н. и др. Физико-механические свойства керамических 

и металлокрамических покрытий, нанесенных плазменно-детонационным способом. ФИП, 2006. т.4 №1-2. 

С.48-72. 

8. М. Uma Devi. On the nature of phases in Аl2O3  and Аl2O3 –SiC  thermal spray coatings // Ceramics 

international. 2004. V.30. Р.545-553. 

9. Козлова И.Р. Фазовые и структурные превращения в керамических оксидных покрытиях. Изв. 

Академии наук СССР. Неорганические материалы, 1971. №7. С.1372-1379. 

10. Абраимов Н.В. Высокотемпературные материалы и покрытия для газовых турбин. – М.: 

Машиностроение, 1993. – 334с. 

11. Савченко Н.Л., К.М. Пятова, Кульков С.Н., Трение и износ керамики на основе ZrO2-Y2O3 в 

условиях высокоскоростного трения по стали. Вестник Томского Государственного университета, 2007. №1. 

С.84-88. 

 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

 и
зн

о
с,

 

м
м

3
/м

и
н

 



 

188 

 

УДК 621.785 
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Подальший розвиток економічного потенціалу України не можливий без 

використання нових матеріалів та розробки і впровадження сучасних технологій [1]. На цей 

час до деталей машин,  конструкцій, інструментів висувають вимоги, при яких матеріали 

виробів повинні одночасно  володіти комплексними цінними властивостями: 

мікротвердістю, зносостійкістю, корозійною стійкістю, жаростійкістю.   Використання 

складнолегованих сплавів є не завжди виправдано, тому як за більшість експлуатаційних  

характеристик несе відповідальність насамперед поверхневий шар металевих виробів [2]. В 

зв’язку з цим одним із найбільш ефективних і економічно вигідних методів підвищення 

експлуатаційних характеристик металевих виробів є нанесення на їх поверхню 

багатошарових термодифузійних покриттів, кожен шар яких може виконувати при 

експлуатації свою функцію [1, 4].   

Найбільш поширеним в промисловості є використання металевих виробів, які 

виготовлені з дешевих вуглецевих сталей [2, 3]. Унікальним поєднанням фізико-хімічних і 

механічних властивостей володіють покриття на основі карбідів перехідних металів, які 

формуються на поверхні вуглецевих сталей при дифузійному насиченні в сумішах порошків 

перехідних металів, активаторів, інертних добавок. [1,2,4] Покращити експлуатаційні  

властивості, розширити функції карбідних покриттів можливо за рахунок формування на 

сталях декількох шарів на основі карбідів хрому, титану та інтерметалідів за участю 

алюмінію, хрому, титану методами послідовного насичення [4-6]. 

Метою даної роботи було дослідження корозійної стійкості комплексних 

багатошарових покриттів, отриманих шляхом титаноалітування попередньо хромованої сталі 

У8А, а також встановлення зв’язку між хімічним складом, структурою та захисними 

властивостями отриманих покриттів. 

Хіміко – термічну обробку проводили послідовно. Спочатку здійснювали газове 

хромування за методикою [2] при температурі  1050°С, впродовж 4 годин. В якості вихідних 

реагентів використовували                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

порошок хрому, ССl4  і деревне вугілля. Далі, при температурі  1050°С, впродовж 4 годин, 

проводили порошковим методом комплексне титаноалітування попередньо хромованої сталі 

в насичуючій сумішші наступного складу: 10 % мас. алюмінію, 40% мас титану, 47 % мас. 

Al2O3 і 3,0 % мас. NH4Cl.  

Рентгеноструктурний аналіз здійснювали на установці ДРОН УМ-1 в мідному 

монохроматизованому випромінюванні з обробкою результатів на програмі Powder Cell 

2.2. Розподіл хімічних елементів в покритті визначали на приладі Jeol JSM-6490 LV зі 

спектрометром. Металографічні дослідження проводили на оптичному мікроскопі Neophot 7, 

ZEISS Axio observer. Alm. Мікротвердість і товщину покриттів визначали на приладі ПМТ-

3. Корозійні дослідження зі сталлю У8А, сталлю з комплексними хромотитаноалітованими 

покриттями та зразками   технічно чистого титану, алюмінію, хрому (основних елементів 

покриття) здійснювали при температурі 20°С в різних промислово важливих середовищах 

(5% H2SO4, 20% HNO3, 15% CH3COOH, 1% HOOC(CH2)4COOH) Масометрічні випробування 

проводили на плоских прямокутних зразках розміром 25:20:1 мм в судинах ємкістю 200 см
3 

в 

умовах природної аерації. Захисну дію покриттів оцінювали коефіцієнтом гальмування 

корозії  сталі покриттям γn = Кm / Кm
′
 (де Кm і Кm

′ 
 відповідні показники швидкості корозії 
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сталі без покриття й сталей з покриттям). Вольтамперичні дослідження здійснювали на 

потенциастаті П-5848М в потенціастатичному режимі зі швидкістю розгортки 0,2м/с.  

Результати досліджень фазового та хімічного складів, мікротвердості, товщини, 

мікроструктури отриманих в роботі хромотитаноалітованих покриттів наведені в таблиці 1, 

рис. 1. Металографічним аналізом в структурі виявлено чотири зони. Встановлено, що на 

зовнішній зоні покриття утворюється фаза типу Ti3Al. В цій фазі розчиняється 10,9-8,98% 

мас. алюмінію, 47,01-44,9% мас. титану, 28,74-32,9% мас. хрому, 13,35-13,22% мас. заліза. 

Безпосередньо під нею розташовується шар інтерметаліду типу Cr2Ti, який має підвищений 

вміст хрому 66,04% мас., вміст інших елементів в ньому складає: титану 24,34% мас., 

алюмінію 5,73% мас., заліза 3,89% мас. Безпосередньо під цим шаром розташована зона на 

основі карбіду титану ТіС, що містить 79,83-80,0% мас. титану, вміст інших елементів в ній 

різко знижується і складає 0,16-0,12% мас. алюмінію, 0,26% мас. хрому. Наявність заліза в 

данній зоні не виявлено. Нижче розташований  шар на основі карбідів хрому Сr7C3, Cr26C6, в 

якому вміст титану та алюмінію знижується (0,12-0,03% мас. титану, 0,07-0,17% мас. 

алюмінію), а вміст хрому та заліза підвищується і складає 80,04-50,98 та 19,77-48,88% мас., 

відповідно.  

Таблиця 

Фазовий склад та характеристики дифузійних хромотитаноалітованих покриттів                               

на сталі У8А 
Фазовий склад 

поверхні 

Період гратки, нм Товщина, мкм Мікротвердість, 

ГПа 

Ti3Al а=0,5800 

с=0,4648 
7,0-8,0 

5,8-10,0 

Cr2Ti а=0,6948 4,0-4,5 

ТіС а: 0,4326 6,0-7,0 30,0-34,0 

Cr23C6 а:1,0645 

8,0-10,0 

22,0 

Cr7C3 a: 0,7029-0,7052 

b: 1,2127-1,2141 

c: 0,4521-0,4524 

14,0 

Мікротвердість першого і другого шару, за участю інтерметалідів Ti3Al Cr2Ti складає 

5,8 ГПа на поверхні і поступово збільшується до 10,0 ГПа в напрямку основи. 

Мікротвердість шару на основі карбіду титану ТіС - 30,0-34,0 ГПа, карбідів хрому  -  22,0 

ГПа біля границі з карбідом титану і поступово знижується до 14,0 ГПа біля границі поділу 

покриття - матриця. Товщина шарів на основі інтерметалідів складає 12,0-13,0 мкм, карбіду 

титану – 6,0-7,0 мкм, карбідів хрому – 8,0-10,0 мкм.  

Результати проведених корозійних та електрохімічних досліджень показали, що 

корозійна стійкість та захисні властивості хромотитаноалітованих покриттів залежать як від 

природи кислоти, так і від часу корозійних випробувань. Швидкість корозії покриттів, як і 

вихідної сталі та металів, що входять до складу дифузійних шарів, помітно зростає при 

переході від адипінової та оцтової кислот до сульфатної та нітратної кислоти. Так, значення 

масометричного показника корозії покриття на сталі У8А (Кm, г/м
2
год) в досліджених 

розчинах змінюється у такій послідовності: 

- при 48 годинах досліджень : 1% HOOC(CH2)4COOH (0,0149),                                              

15% CH3COOH (0,0178), 5% H2SO4 (0,1561), 20% HNO3 (0,3597); 

- при 96 годинах досліджень: 1% HOOC(CH2)4COOH (0,0109),                                                

15% CH3COOH (0,0144), 5% H2SO4 (0,4762), 20% HNO3 (0,3081); 

  Це зумовлено зміною характеру деполяризації корозійного процесу (від переважно 

кисневої – у розчинах органічних кислот, до водневої та воднево- окислювальної – у 

розчинах сульфатної та нітратної кислот, відповідно), так і різним впливом аніонів кислот 

(активуючим – іонів HSO4
¯
, SO4

¯
, пасивуючим -  NO3

¯
 та органічних кислот) на анодне 

розчинення металів.  

З часом випробувань швидкість корозії сталі у всіх досліджуваних розчинах за 

рахунок розвитку поверхні зразків підвищується, а сталі з  покриттями, внаслідок 

гальмування процесу продуктами корозії, у всіх розчинах (крім сульфатної) – зменшується. 
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Значення масометричних показників корозії отриманих покриттів достатньо близькі до 

відповідних показників швидкості корозії алюмінію, який, як найбільш негативний метал, 

вносить найбільший вклад у розчинення покриттів. В досліджених розчинах нітратної, 

сульфатної та оцтової кислот покриття мають меншу корозійну стійкість, ніж титан та сплав 

ВТ6 [7], однак вони кородують із меншою швидкістю у розчині адипінової кислоти, де ці 

метали недостатньо стійкі.  

Отримані хромотитаноалітовані покриття у всіх досліджених розчинах кислот 

гальмують корозію сталі У8А та забезпечують ступень її захисту  на рівні від 86,4 до 99,17%. 

Найбільшу захисну дію отримані покриття мають в 20% розчині HNO3 (γn = 108 та γn =158, 

відповідно, при 48  та 96 годинах досліджень). Декілька меншу ефективність виявляють у 5% 

розчині H2SO4 (γn =  9,03 та γn =7,8, відповідно, при 48 та 96 годинах досліджень), 1% розчині 

HOOC(CH2)4COOH (γn =11,14 та γn =10,00, відповідно, при 48 та 96 годинах досліджень) та 

15% CH3COOH (γn =7,74 та γn = 8,64, відповідно при 48 та 96 годинах корозійних 

досліджень). 

Захисна дія отриманих покриттів в перший період корозійного процесу пов’язана із 

наявністю в їх поверхневих шарах 10,9-8,98% мас. алюмінію, який за рахунок високої 

перенапруги виділення водню на його поверхні  здатний гальмувати парціальну катодну 

реакцію корозії з водневою деполяризацією. Поряд їз цим, алюміній, як хром і титан, що 

входять до складу поверхневої зони покриттів, можуть утворювати на їх поверхні захисні 

оксидні плівки та сприяти переходу металу в область пасивного стану, що найбільш помітно  

виявляється у розчині 20% нітратної кислоти.  

При більш тривали корозійних випробуваннях, які супроводжуються руйнуванням 

більш глибоких поверхневих шарів, захисні властивості покриттів, забезпечують, вірогідно, 

сполуки титану (ТіС, Cr2Ti), оскільки титан та його сполуки мають  більш високу корозійну 

стійкість, ніж алюміній у розчинах більшості мінеральних та органічних кислот [ 8 ]. У 

зв’язку з цим при подальшому збільшенні тривалості корозійних випробувань захисна дія 

досліджуваних покриттів в розчинах нітратної та оцтової кислот декілька підвищується. 

Однак, при більш  тривалих випробуваннях  в 5% розчині сульфатної кислоти (після 

розчинення поверхневих зон дифузійних шарів) починає функціювати гальванічна пара 

сталь-покриття, в якій залізо виступає в ролі анода, а карбіди хрому Сr7C3, Cr26C6- в ролі 

катода, оскільки на них більш ніж низька, ніж на сталі, перенапруга виділення водню. 

Останнє призводить до зниження захисних властивостей покриттів та підвищення з часом 

досліджень швидкості їх корозії в розчинах сірчаної кислоти.  

Таким чином, досліджені  хромотитаноалітовані дифузійні шари мають  високий 

комплекс захисних властивостей і можуть використовуватися в якості покриттів для виробів 

з вуглецевих сталей, які перебувають в умовах одночасної дії питомих навантажень і 

агресивного середовища. 
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При оценке пригодности к дальнейшей эксплуатации самолетов, приближающихся к выработке 

назначенного ресурса, в качестве одного из основных факторов учитывается фактор коррозии. Возникновение 

и развитие коррозионных повреждений может привести к снижению усталостной долговечности и 

ограничению ресурса конструкции по условиям выносливости, а также к снижению статической прочности 

конструкции. При различных наработках и сроках службы применительно к различным условиям эксплуатации 

важно оценивать скорость развития коррозионных повреждений и иметь возможность ее прогнозирования. 

Результаты оценки скорости развития коррозии на различных элементах конструкции крыла могут быть 

использованы для корректировки периодичности осмотров и определения оптимального времени 

восстановления антикоррозионной защиты как анализируемой зоны и группы самолетов, так и других зон, 

групп и типов самолетов, для которых эти зона и группа могут считаться прототипом. Прогнозирование 

осуществляется на основе объективной статистической информации и ретроспективного анализа 

коррозионного состояния конструкций. 

 
Начиная с 50-х годов крылья пассажирских и транспортных самолетов средней дальности 

изготавливали из алюминиевых сплавов. Учитывая, что в полете верхние панели крыла работают 

на сжатие, а нижние - растяжение, верхнюю поверхность крыла изготавливали из спава В95 - 

высокопрочного алюминиевого сплава системы Al-Zn-Mg-Cu, обработанного по режиму Т1, и 

обладающего высокой прочностью 550-580 МПа, хорошей пластичностью, высоким 

сопротивлением усталости, но имеющего недостаточную коррозионную стойкость. 

Традиционно, нижнюю часть крыла, работающую на растяжение, выполняли из дуралюмина Д-

16, высокоресурсного сплава, имеющего более высокие пластичность и порог усталости. Оба 

сплава обладают универсальной номенклатурой полуфабрикатов (катаных, прессованных, 

кованых). Для обшивок верха крыла (плит, листов) использовались прессованные длинномерные 

(до 30 м) полуфабрикаты. На многие десятилетия эти сплавы заняли позицию основных 

материалов в силовых элементах конструкции планера.  

За длительный период эксплуатации на элементах конструкции крыльев самолетов из 

алюминиевых сплавов В95Т1 и Д16Т выявлены следующие виды коррозии: питтинговая, 

расслаивающая, межкристаллитная, щелевая, контактная и коррозионное растрескивание. 

Каждая из форм коррозии характеризуется специфическими признаками, что определяет 

различные приемы их выявления, способы устранения и предупреждения. 

Как показывает практика длительной эксплуатации, устранить явления коррозии не 

представляется возможным вследствие значительной конструктивной сложности и малой 

приспособленности к защите значительного числа элементов и узлов конструкций; неизбежности 

контакта разнородных конструкционных материалов, структурной нестабильности и 

неоднородности материалов и заготовок, специфического воздействия внешней среды в 

условиях механического нагружения. За счет эффективного использования имеющейся по 

проблеме коррозии информации можно значительно снизить потери, связанные с 

коррозионными повреждениями. Этим обусловлено большое значение, которое в последнее 

время придается ретроспективному анализу коррозионного состояния конструкций, изучению 

качественных и количественных закономерностей развития коррозионных процессов в 

различных условиях эксплуатации и оценке влияния коррозионных повреждений на 

работоспособность и технико-экономические показатели конструкций.  

В настоящее время данные о скорости развития коррозионных повреждений внутри 

кессонов центропланов отсутствуют. Это приводит к тому, что на самолетах в условиях 

эксплуатации выполняется оценка технического состояния внутреннего силового набора с 

применением  визуально-оптического метода. Указанные мероприятия проводятся с 
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периодичностью, заложенной в Программах технических осмотров самолетов, и требуют 

больших трудозатрат - демонтаж верхних панелей, мягких топливных баков и т.д. Кроме того, 

любые демонтажно-монтажные работы на центроплане приводят к дополнительным 

повреждениям: нарушению ЛКП и анодных покрытий, появлению рисок, царапин, что 

способствует возникновению коррозии. Неизбежное смятие и скручивание мягких топливных 

баков при демонтаже и монтаже может привести к их негерметичности. Для обоснования 

необходимости, или наоборот, нецелесообразности осмотра центроплана изнутри, важно 

обобщить и проанализировать материалы дефектации элементов конструкции центропланов 

различных самолетов, а также выдать рекомендации.   

На ГП «Антонов» накоплен значительный объем информации по коррозионным 

повреждениям элементов конструкции крыла самолетов средней дальности. Созданы базы 

данных за период 1975 – 2012 г.г., на основании которых выполнен ретроспективный анализ, 

количественных закономерностей развития коррозионных процессов в различных условиях 

эксплуатации.  

При прогнозировании скорости развития коррозионных повреждений, необходимо 

установить степень влияния различных факторов на возникновение и развитие коррозии. 

Результаты оценки скорости развития коррозии на различных элементах конструкции крыла 

могут быть использованы для корректировки периодичности осмотров и определения 

оптимального времени восстановления антикоррозионной защиты как анализируемой зоны и 

группы самолетов, так и других зон, групп и типов самолетов, для которых эти зона и группа 

могут считаться прототипом. Исходя из полученных значений максимальной величины 

коррозионного повреждения за год, определяются сроки службы до первого осмотра для новых 

типов самолетов и периодичность их осмотров в процессе эксплуатации с соответствующими 

величинами запасов.  

Если коррозия возникла, то с течением времени эксплуатации или по мере увеличения 

налета скорость ее развития увеличивается, т.к. пленка продуктов окисления, покрывающая 

поверхность разрушения, в процессе полета растрескивается, открывая доступ среды к вновь 

образовавшимся свободным поверхностям.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, скорость коррозии – это случайный процесс, который включает 

инкубационный период развития повреждения (накопление зародышевых дефектов в 

микролокальных объемах) и последующее развитие коррозионного повреждения, определяемого 

с помощью приборов либо  визуально. При оценке скорости развития коррозионных 

повреждений в каждом конкретном случае учитывали максимальную глубину дефектов.  

Определение скорости развития коррозионных поражений по данным эксплуатации 

основано на задании аналитической зависимости глубины коррозионного поражения от 

величины эксплуатационных факторов в следующих допущениях:  

1. ln долговечности по образованию повреждения подчиняется нормальному 

распределению; 

2. скорость роста повреждения является случайной величиной; 

3. скорость повреждения не зависит от момента его образования.  

При оценке скорости развития коррозионных повреждений важно учесть все факторы 

(условия эксплуатации, интенсивность полетов, сроки службы, налет, степень защиты от 

коррозии …), способные оказывать влияние на развитие повреждений.  

В процессе выполнения работы определялось влияние зксплуатационных факторов на 

скорость развития коррозионных повреждений в обшивках верхних и нижних панелей крыла 

самолетов из сплавов Д16Т и В95Т1, соответственно:  

- климатических зон (все места базирования самолетов были сгруппированы по 

климатическим зонам с умеренным, резко  выраженным континентальным, морским, влажным 

тропическим климатом, включая зоны воздействия агрессивных атмосфер (промышленные),  

- календарных и межремонтных сроков службы (построены массивы данных в 

координатах "Глубина коррозионного повреждения  - максимальный срок эксплуатации 

самолета (срок службы между    
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- интенсивности эксплуатации (за интенсивность эксплуатации принимали среднегодовой 

налет самолета; оценка влияния интенсивности полетов на коррозионное состояние самолетов 

проводилась по массиву данных, построенных в координатах «Средняя глубина повреждения за 

год – интенсивность полетов).  

В качестве критерия скорости развития коррозионного повреждения было принято 

изменение максимальной глубины повреждения в очаге. Скорость развития коррозии 

определялась как функция глубины h коррозионного поражения от времени Т, являющегося 

периодом между двумя последующими осмотрами наружной поверхности крыла либо между 

соседними вскрытиями кессонов. Следует отметить, что данная методика охватывает период 

роста повреждений, однако, невозможно учесть в полной мере период их накопления. Кроме 

того, при определении скорости развития коррозии не учитывались данные по самолетам, на 

поверхности обшивок которых повреждений не обнаружено. Таким образом, оценка скорости 

роста повреждений выполнена без учета периода их накопления, но при наличии имеющихся 

способствующих факторов: микродефектов и микротрещин в защитных покрытиях, изменении 

влажности атмосферы при вскрытиях кессонов. Графически данные статистики представлялись в 

виде массива в координатах "Глубина коррозионного  повреждения – срок службы между 

техническими осмотрами». Для простоты интерпретации массив полученных данных был 

аппроксимирован прямой линией, по которой проводили приближенную оценку средней 

скорости развития коррозии на элементах конструкции крыла.  

Такая оценка является приближенной по нескольким причинам: 

1. Аппроксимирующая прямая (кривая 1 порядка) имеет низкий коэффициент 

корреляции;  

2.  Срок эксплуатации самолетов является одним из основных факторов, влияющих на 

скорость развития коррозии, однако не учтено влияние других, не менее важных факторов, 

таких, как налет самолета и интенсивность полетов. 

Определение влияния эксплуатационных факторов и прогнозирование скорости развития 

коррозии на элементах конструкции крыла также осуществлялось методами математической 

статистики с обработкой данных на ПК.  

Применение метода статистического анализа включает решение следующих задач: 

1. Предварительную обработку данных, расчет характеристик их положения и рассеяния. 

2. Установление корреляции между глубиной коррозионных повреждений и различными 

факторами (конструктивными и эксплуатационными), оказывающими влияние на коррозионные 

характеристики элементов конструкции самолета.  

3. Определение скорости развития коррозионных повреждений на элементах конструкции 

с учетом степени влияния определенных ранее конкретных факторов.  

4. Построение линейного уравнения регрессии, позволяющее осуществлять 

прогнозирование скорости развития коррозионных повреждений в соответствующих элементах 

конструкции в различных климатических зонах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В процессе выполнения работы были использованы данные по коррозионному состоянию 

крыльев 1100 самолетов средней дальности. Срок службы самолетов с начала эксплуатации 

составлял от 7 до 45 лет, периодичность осмотров в среднем - ~3 - 16 лет между соседними 

капитальными ремонтами и ~2-6 лет между техническими осмотрами при продлениях 

межремонтных сроков службы. 

Сравнение значений глубины коррозионных повреждений, развившихся в одинаковых 

климатических условиях, показало, что повреждения, возникающие примерно за равные 

промежутки времени в различных зонах панелей крыла мало отличаются по глубине и находятся 

в пределах разброса. Это позволило построить графические зависимости глубины коррозии, 

развившейся в обшивках верхних и нижних панелей крыла от срока службы самолетов между 

ремонтами, представленные на рис. 1. 
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Рис. .       Зависимость глубины коррозионных повреждений наружной 

обшивки верхних панелей крыла от  срока  службы между ремонтами 

самолетов  Ан-24 в различных климатических зонах.
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Рис.  .   Зависимость глубины коррозионных повреждений наружной

 обшивки верхних панелей крыла от  срока  службы между ремонтами    

самолетов Ан-26 в различных климатических зонах. 
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Рис. 1.   Повреждаемость коррозией обшивок верхних панелей  крыла  из сплава В95Т1 в 

различных климатических зонах. 

 

Для обшивок верхних панелей крыла из сплава В95Т1 наиболее неблагоприятен в 

коррозионном отношении влажный тропический климат, так как глубина выявляемых очагов 

коррозии значительно выше, чем в других регионах. При перемене мест базирования из регионов 

с умеренным и континентальным климатом в регионы с влажным тропическим климатом, уже 

через год эксплуатации на внешней поверхности обшивок панелей эксплуатации которых 

превысил 25 лет выявляются множественные очаги коррозии глубиной 0.3-0.5 мм. В этом случае 

микротрещины, несплошности, риски, забоины и т. д. на поверхности элементов конструкции 

могут явиться факторами, способствующими развитию коррозии в условиях агрессивной среды.  

Условия базирования оказывают существенное влияние и на повреждаемость коррозией 

внутренней поверхности обшивок нижних панелей центропланов из сплава Д16Т. Так же, как и 

для верхних панелей, наибольшая степень повреждаемости обшивок нижних панелей самолетов 

отмечается в условиях влажного тропического климата.  

 

ВЛИЯНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ И МЕЖРЕМОНТНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ 

Как известно, с увеличением календарных сроков службы и общей наработки ухудшается 

состояние конструктивных элементов – снижается качество защитных покрытий, в них 

появляются изменения и повреждения в виде микротрещин, которые трудно выявить приборами. 

Анализ массивов данных в координатах "Глубина коррозионного  повреждения - срок 

эксплуатации" и  "Глубина коррозионного  повреждения – наработка с начала эксплуатации"  не 

выявил сколько-нибудь заметного ухудшения коррозионного состояния обшивок с увеличением 

сроков службы и наработки. Это объясняется тем, что в процессе капитальных ремонтов и 

технических осмотров очаги коррозии своевременно выявлялись, а после их удаления 

восстанавливалось защитное покрытие в соответствии с требованиями технологической 

документации.   

Межремонтные сроки службы (между соседними техническими осмотрами либо 

ремонтами) значительно меньше календарных, в среднем составляют от 2-х до 8 лет. В этом 

временном промежутке наблюдается ухудшение коррозионного состояния элементов 

конструкции крыла, что обусловлено как неблагоприятным воздействием во времени влажных и 

агрессивных сред, так и конденсата, находящегося в кессонах центропланов самолетов. 

На рис. 2 показаны значения максимальной глубины коррозионных повреждений (после 

полной выборки), развившихся на внутренней поверхности обшивок верхних панелей крыла в 

условиях влажных тропиков. 
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Рис.  .  Зависимость глубины коррозионных поражений, развившихся на  

внутренней  поверхности обшивки в. п. центроплана самолетов 

Ан-24 и Ан-26,  от срока службы между т/о.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0 2 4 6 8 10 12

Срок службы между т/о,  годы

Г
л

у
б

и
н

а
 к

о
р

р
о

зи
о

н
н

ы
х

 п
о

р
а

ж
е
н

и
й

, 
м

м

Рис.   . Зависимость глубины коррозионных поражений, развившихся 

на внутренней поверхности обшивки в. п. центроплана самолетов
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Рис. 2. Зависимость глубины коррозионных повреждений, развившихся в условиях 

влажных тропиков на внутренней поверхности обшивок верхних панелей центроплана, от сроков 

службы между техническими осмотрами.  

 

Кроме условий эксплуатации, интенсивности полетов, наработки с начала эксплуатации и 

срока службы, фактором, способным оказывать влияние на развитие повреждений, является 

также степень защиты от коррозии. Согласно производственным инструкциям, защита обшивок 

из сплавов В95Т1 и Д16Т состояла из анодированного слоя, грунтовки и лакокрасочного 

покрытия.  

 

ВЛИЯНИЕ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При высокой интенсивности полетов увеличивается вероятность возникновения 

микротрещин в ЛКП, кроме того, в результате вибрации в полете может происходить смещение 

окисной пленки (продуктов коррозии) в уже имеющихся трещинах, что обеспечивает свободный 

доступ кислорода к корродирующей поверхности металла, и тем самым усугубляет процесс 

коррозии. В результате анализа массивов данных «Глубина коррозионных повреждений - 

интенсивность эксплуатации» установлено, что коррозионное состояние обшивок крыла как из 

сплава Д16Т, так и из сплава В95Т1, заметно ухудшается только в условиях влажного 

тропического климата. В остальных климатических зонах тенденция к увеличению скорости 

развития повреждений в зависимости от интенсивности полетов - слабая.  

При отсутствии дефектов на обшивках панелей, коррозия не обнаруживалась после 2-6 

лет хранения в различных климатических зонах.  

Смена интенсивности полетов с высокой на более низкую, включающую хранение 

самолета в течение всего, либо части срока между ремонтами, приводит к ухудшению 

коррозионного состояния как снаружи, так и внутри кессонов самолетов. Возникшие после 

интенсивной эксплуатации микротрещины и микронесплошности в защитных покрытиях, 

начальные механические повреждения поверхности панелей, влажность внутри кессонов 

центропланов могут значительно усугубить коррозионное состояние самолетов в период 

простаивания и длительного хранения.   

Перемена мест базирования самолетов, эксплуатировавшихся в условиях жарких 

пустынь, где частые песчаные бури приводят к нарушениям ЛКП и точечным повреждениям 

наружной обшивки может привести к тому, что даже при небольшой атмосферной влажности 

начинается ускоренная коррозия от уже имеющихся локальных очагов.  

   

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СКОРОСТИ РАЗВИТИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Применение метода статистического анализа включает решение следующих задач: 

1. Предварительную обработку данных, расчет характеристик их положения и рассеяния. 

2. Установление корреляции между глубиной коррозионных повреждений и различными 

факторами (конструктивными и эксплуатационными), оказывающими влияние на коррозионные 

характеристики элементов конструкции самолета.  
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3. Определение скорости развития коррозионных повреждений на элементах конструкции 

с учетом степени влияния определенных ранее конкретных факторов.  

4. Построение линейного уравнения регрессии, позволяющее осуществлять 

прогнозирование скорости развития коррозионных повреждений в соответствующих элементах 

конструкции в различных климатических зонах. 

В ходе выполнения работы были определены линейные коэффициенты корреляции 

глубины коррозионных повреждений с эксплуатационными параметрами самолетов - датой 

выпуска; номером и видом предыдущего ремонта и датой его проведения; календарным  сроком 

службы; наработкой; интенсивностью полетов и т.д.  Установлено, что для каждой 

климатической зоны фактором, способным в сильной степени влиять на возникновение и 

развитие коррозионных повреждений, является срок службы между техническими осмотрами. 

Связь глубины повреждений с наработкой и  интенсивностью полетов – умеренная. Связь  

глубины коррозии с прочими эксплуатационными факторами - слабая либо очень слабая. 

Прогнозирование скорости развития коррозионных повреждений осуществлялось из 

уравнений линейной регрессии. На основании результатов регрессионного и дисперсионного 

анализа были вычислены коэффициенты регрессии и их статистические оценки, вычислены 

верхние и нижние границы доверительных интервалов. При выводе уравнений регрессии 

использовали результаты корреляции, вследствие чего в набор факторных признаков были 

включены срок службы между т/о, наработка между т/о и интенсивность полетов. Для 

соответствующих климатических зон коэффициенты либо часть коэффициентов при значениях 

хn, соответствующих календарному сроку службы, общему налету самолета, интенсивности 

полетов  оказались не значимыми, т.к. они меньше или же сравнимы со своими стандартными 

ошибками. Проверка значимости коэффициентов при факторных признаках подтвердила их 

значимость. Вычисленный показатель средней ошибки аппроксимации ε подтверждает среднюю 

и достаточно высокую адекватность полученных уравнений. 

Полученные уравнения регрессии для расчета глубины коррозионных повреждений 

внешней поверхности обшивок верхних панелей крыла из сплава В95Т1 имеют вид:  

-  зона   умеренного   климата              –                                у=(0.12± 0.028)х1; 

-  зона  воздействия   морских 

    и промышленных атмосфер             –                                у=(0.27± 0.014)х1; 

    зона смешанного  воздействия                     

    умеренного климата и тропиков     --                               у=(0.37± 0.025)х1; 

-  зона влажного тропического  

климата                                             --       у=(0.51± 0.022)х1 + (0.00024± 0.00018)х2; 

где х1 - срок службы между ремонтами, 

  х2 - интенсивность полетов, 

  х3 – наработка между т/о. 

Сущность коэффициентов при факторных признаках состоит в следующем: 

увеличение срока службы между ремонтами на 1 год приводит к увеличению глубины 

коррозионных поражений на поверхности наружной обшивки верхних панелей крыла из сплава 

В95Т1 в среднем: 

на ~0.12 мм в зоне умеренного климата; 

на ~0.27 мм в зоне воздействия морских и промышленных атмосфер;  

на ~0.37 мм в зоне смешанного - умеренного и тропического климата; 

на ~0.58 мм в зоне  влажных тропиков при интенсивности  300 пол./год. 

Полученные уравнения регрессии для расчета глубины повреждений на внутренней 

поверхности обшивок нижних панелей из сплава Д16Т имеют вид:  

-  умеренный климат -                                          у=(0.12± 0.015) х1; 

-  резко-континентальный климат -                    у=(0.23± 0.042)х1; 

-  промышленные зоны -                                      у=(0.33± 0.035)х1; 

-  морской климат -                                               у=(0.34± 0.045)х1; 

-  смешанные условия эксплуатации -               у=(0.28± 0.037)х1; 

-  влажные тропики -                                           у=(0.47± 0.056)х1; 

где х1 - срок службы между ремонтами, 

Сущность коэффициентов при факторном признаке состоит в следующем: 
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увеличение срока службы между ремонтами на 1 год приводит к увеличению 

максимальной глубины коррозионных поражений на обшивках нижних панелей центропланов  

на ~0.12 мм в зоне умеренного климата; 

на ~0.23 мм в зоне резко-континентального климата; 

на ~0.33 мм в промышленных зонах;  

на ~0.34 мм в зоне морского климата; 

на ~0.28 мм в смешанных условиях эксплуатации; 

на ~0.47   мм в зоне  влажных тропиков. 

 

ВЫВОДЫ 

Повреждаемость коррозией элементов конструкции крыла из сплавов В95Т1 и Д16Т в 

наибольшей степени зависит от климатических зон и срока службы между техническими 

осмотрами. В значительно меньшей степени на повреждаемость коррозией влияют наработка 

между техническими осмотрами и интенсивность полетов. 

Как следует из полученных уравнений линейной регрессии, скорость развития 

коррозионных поражений на наружных обшивках верхних панелей крыла (сплав В95Т1) 

самолетов составляет в среднем: 

-    0.12 мм/год в зоне умеренного климата; 

-    0.27 мм/год в зоне воздействия морских и промышленных атмосфер; 

-    0.37 мм/год в зоне смешанного - умеренного и тропического климата; 

-   0.58  мм/год в зоне влажного тропического климата при интенсивности  

    полетов ~300 пол./год. 

Скорость развития коррозионных поражений на внутренней поверхности обшивок 

нижних панелей крыла (сплав Д16Т) самолетов составляет в среднем: 

  - 0.12 мм /год в зоне умеренного климата; 

  -  0.23 мм/год в зоне резко-континентального климата; 

 -   0.33 мм/год в промышленных зонах;  

 -   0.34 мм/год в зоне морского климата; 

 -   0.28 мм/год в смешанных условиях эксплуатации; 

 -   0.47 мм/год в зоне  влажных тропиков. 

Результаты оценки скорости развития коррозии на различных элементах конструкции 

крыла могут быть использованы для корректировки периодичности осмотров и определения 

оптимального времени восстановления антикоррозионной защиты как анализируемой зоны и 

группы самолетов, так и других зон, групп и типов самолетов, для которых эти зона и группа 

могут считаться прототипом.  

Исходя из полученных значений максимальной величины коррозионного повреждения за 

год, определяются сроки службы до первого осмотра для новых типов самолетов и 

периодичность их осмотров в процессе эксплуатации с соответствующими величинами запасов.  

Разработка математических моделей изменения технического состояния элементов 

конструкции, имеющих коррозионные повреждения, на основе объективной статистической 

информации дает возможность прогнозирования скорости развития этих изменений при 

различных наработках и сроках службы, применительно к различным условиям эксплуатации. 
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Досліджено процеси аморфізації покриттів Fe83B17, які отримані газополум’яним напиленням порошку 

на підкладки зі сталі Ст 3. Практично повна аморфізація була досягнута в покритті складу Fе83B17 товщиною 

0,07 мм. Показано, що повністю аморфізовані покриття зберігають високу твердість (порядку 5 -7 ГПа) при 

нагріванні до 300
0
С. 

 

The processes of amorphization the flame spraying powder coatings Fe83B17, on the substrate from steel St 3 

were investigated. The complete amorphization was achieved in the coating Fe83B17 with thickness of 0.07 mm. It is 

shown that completely amorphized coating retains high hardness (about 5 -7 GPa) during heated to 300
0
C. 

 

В даний час відомо досить велику кількість способів, що дозволяють отримувати 

матеріали, які мають аморфну структуру [1]. Найбільш поширеними методами отримання 

аморфної структури є методи, що засновані на пригніченні процесів зародкоутворення та 

кристалізації в розплаві або газовій фазі. У формуванні заданого фазового складу покриттів 

визначальними є теплові процеси, що мають місце при взаємодії матеріалу, що напиляється, з 

основою, тому обов'язковою умовою при напиленні покриттів, які аморфізуються, є зменшення 

теплового впливу струменя полум'я на підкладку, тому що при нагріванні підкладки вище за 700 

К відбувається кристалізація аморфізованого покриття [2]. Один з методів, що дозволяють 

отримати аморфну структуру на металевій підкладці, в основі якого лежить надшвидке 

гартування з розплаву, є метод газотермічного напилення. Покриття, отримані такими методами, 

формуються шляхом затвердіння і деформації розплавлених частинок. 

 У роботі досліджували процеси аморфізації покриттів Fe83B17, отриманих газополум'яним 

напиленням порошку на підкладки зі сталі Ст 3. 

 

  
 

Рис. 1. Мікроструктура поверхні 

покриттів після шліфування. 

Рис. 2. Рентгенограми від зразків з 

покриттями Fe83B17, отриманих на підкладці зі Ст 3 

товщиною 7,0 мм: покриття товщиною 2,0 мм, 

зовнішня сторона (1), внутрішня сторона (2); 

покриття товщиною 0,5 мм, зовнішня сторона (3), 

внутрішня сторона (4); покриття товщиною 0,07 мм 

(5); підкладка з боку контакту з покриттям (6) 

Поверхня всіх досліджених покриттів мала вигляд характерний для методів 

газотермічного напилення (рис.1). Видно, що мікроструктура покриттів утворена з затверділих 

деформованих розплавлених частинок. Пористість покриттів Fe83B17, визначена по 

співвідношенню темних і світлих ділянок на мікрофотографії, становить близько 11,5%. Пори 

часто витягнуті по межах між частинками. Ці дослідження виявляють також двофазну структуру 

деяких порошинок. Характерний поперечний розмір крапель в покриттях склав близько 30 мкм. 

mailto:e_efimova@ukr.net
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На рис.2 представлені результати рентгеноструктурного дослідження покриттів Fe83B17. 

Так, покриття товщиною 0,07 мм, нанесене на підкладку товщиною 7,0 мм, аморфізовано 

практично повністю (рис. 2 (5)). При товщині покриття 0,5 мм на фоні дифузного гало від 

аморфної складової з'являється розширена лінія  - Fe, в покритті ж товщиною 2 мм внесок 

дифузного гало в рентгенівський максимум мінімальний (рис.2 (1)). 

Для оцінки кількості аморфізованої фази в покриттях використовувалася методика, 

запропонована в роботі [3]. Чисельні значення частки аморфної фази в розглянутих покриттях 

наведено в табл. 1. Порівняння ступеня аморфізації покриттів товщинами 2,0 мм і 0,5 мм, 

нанесених на підкладки різної товщини, показує, що при товщині підкладки 2,2 мм аморфізація 

розвивалася значно слабше, ніж у випадку 7,0 мм. (табл. 1), що свідчить про більш активний 

тепловідвід в більш масивній підкладці. 

Таблиця 1 

Об'ємна частка аморфної фази в покриттях Fe83B17, в залежності від поверхні покриття та 

підкладки 

№ зразка Товщина покриття, мм Товщина підкладки, мм Доля аморфної фази, об. % 

1 

2 

3 

4 

5 

2,0 

0,5 

2,0 

0,5 

0,07 

2,2 

2,2 

7,0 

7,0 

7,0 

0 

15 

7 

25 

100 
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Механічні властивості покриттів Fe83B17, що 

нанесені методами газотермічного напилення, 

характеризували значеннями мікротвердості, яка 

вимірювалась на поперечних шліфах при кімнатній 

температурі і при нагріванні до 7500С. Результати 

вимірювань представлені на рис. 3. 

           У всіх покриттях, що містять кристалічну фазу, 

спостерігається плавне зниження рівня мікротвердості з 

7-7,5 ГПа при кімнатній температурі до 3 - 3,5 ГПа при 

650-7000С (рис. 3). Лише повністю аморфізоване 

покриття демонструє стабільність мікротвердості до 

температур 3000С. 

  Незначна зміна твердості в інтервалі температур 

від кімнатної до температури кристалізації (300-4000С) 

характерно для багатьох аморфних матеріалів. У 

процесі відпалу при температурі дещо вище 

температури кристалізації в сплаві починає 

формуватися мікрокристалічна структура, яка знижує 

значення мікротвердості.  

Рис. 3. Температурна 

залежність мікротвердості покриттів 

Fe83B17 з різними ступенями 

аморфізації: 1 – 100; 2 – 19; 3 – 0. 

 

ВИСНОВКИ 

Показано, що структура покриттів сильно відрізняється залежно від складу, товщини і 

способу отримання. Практично повна аморфізація була досягнута в покритті складу Fе83B17 

товщиною 0,07 мм. Покриття товщиною 0,3 - 0,5 мм виходять, як правило, частково 

аморфізованими з наявністю фаз на основі -Fe і -Fe та ряда боридів. Також показано, що тільки 

повністю аморфізовані покриття зберігають високу твердість (порядку 5 -7 ГПа) при нагріванні 

до 300 0С. Нагрівання газотермічних покриттів вище температури кристалізації аморфної 

складової супроводжується падінням рівня мікротвердості. 

1. Аморфные металлические материалы / Под ред. А.И. Манохина.- М: Наука.- 1984.- 158 с. 

2. Куницкий Ю.А., Коржик В.Н., Борисов Ю.С. Некристаллические металлические 

материалы и покрытия в технике.- Киев: Техніка, 1988.-198 с. 

3. Количественный фазовый анализ аморфно-кристаллических сплавов / Шелехов Е.В., 

Еднерал Н.Ф., Костюкович Т.Г., Скаков Ю.А. Металлофизика.- 1992.- 14.- №12.- С. 24-34. 
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СПЛАВУ CrMnFeCoNi2Cu 
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В сучасній промисловості в якості жароміцних матеріалів найбільш широко 

використовують нікелеві сплави. Недоліком даних сплавів є низькі показники тривалої 

міцності та опору повзучості, що обмежує температуру їх використання. Поява нового класу 

матеріалів – високоентропійних сплавів (ВЕС) дозволяє вирішити проблему підвищення 

жароміцності. 

Характерною особливістю ВЕСів є те, що при наявності великої кількості елементів (5 

і більше) їх фазовий склад є досить простим, і представляє собою як правило тверді розчини 

заміщення. Відомо, що ВЕСи, фазовий склад яких є твердий розчин на основі фази зі 

структурою ГЦК, володіють високими показниками деформованості при кімнатній 

температурі. В літературі відомі публікації присвячені створенню композиційних матеріалів 

з ВЕСів виготовлених методом прокатки та 1,2 . Характерною особливістю прокатаних 

матеріалів є наявність текстури. Питанню текстуроутворення в деформованих металах 

останнім часом приділяється все більше уваги, оскільки вона дозволяє суттєво покращити 

характеристики виробу. Ціллю даної роботи є дослідження текстури ВЕСу CrMnFeCoNi2Cu 

після прокатки на 98% при кімнатній температурі. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВЕС CrMnFeCoNi2Cu був отриманий методом аргоно - дугової плавки в печі МІФІ-9. 

Плавку проводили невитратним вольфрамовим електродом на мідній водоохолоджувальній 

подині. Отримані злитки переплавлялися 6-7 разів для гомогенізації складу. Охолодження 

злитків відбувалося зі швидкістю близько 80 К/с.  Початкова деформація відбувалася на 

прокатному стані ДУО-500, де за 3 проходи товщина зразка зменшилася від 5 до 2,5 мм. 

Слідуючий етап прокатки виконували на стані ДУО-300. Після 7 проходів на ньому товщина 

зразка дорівнювала 1,2 мм. Завершальний етап деформації від 1,2 до 0,07 мм відбувався на 

стані КВАРТО-100. 

Для визначення текстур деформації використовували рентгенівську зйомку полюсних 

фігур ―на відбиття‖  в інтервалі кутів α від 15 до 90
°
. Зйомку дифракційних максимумів (111), 

(200), та (220) виконували з кроком 5
°
 у випромінюванні CuKα на рентгенівському 

дифрактометрі Ultima IV з використанням атоматичної текстурної приставки МРА- IV. 

 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Фазовий склад сплаву в литому стані — це два твердих розчини на основі фази зі 

структурою ГЦК, які відрізняються один від одного лише періодом ґратки (рис. 1). На 

дифрактограмі від литого сплаву спостерігається текстура лиття по напряму [200]. В процесі 

прокатки матеріалу фазовий склад якісно залишається незмінним (тверді розчини на основі 

фаз зі структурами ГЦК1 та ГЦК2), змінюється лише співвідношення фаз та періоди 

кристалічних ґраток. Також деформація призводить до зміни текстури росту на текстуру 

прокатки. 
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Рис. 1. Дифрактограми сплаву CrMnFeCoNi2Cu, а) литий стан; б) деформація 98 % 

 

Текстура прокатки, як правило є складною із-за наявності декількох систем 

текстурування (площин і напрямів ковзання). Характер систем текстури залежить головним 

чином від типу кристалічної ґратки і виду деформації. 

Згідно літератури [3] монокристали та полікристалічні метали і сплави з ГЦК ґраткою, 

переважно мають досить просту головну текстуру прокатки {110} <112> з площиною {110}, 

паралельній площині прокатки, і напрямом <112>, паралельним напряму прокатки. Рідше 

зустрічається компонента {112} <111>, ще рідше слабка кубічна компонента  {100} <001>. 

Згідно прямих полюсних фігур, отриманих від сплаву CrMnFeCoNi2Cu 

деформованого на 98 %, що зображені на рис. 2 а-в, максимум полюсної щільності співпадає 

з площиною (220), тобто площина зразка з індексами (110) паралельна площині прокатки. 

Ймовірно, що кристалографічним напрямом, який співпадає з напрямом прокатки буде 

напрям із сукупності непаралельних кристалографічно еквівалентних напрямів <112>. 

Побудувавши теоретичні   гномостереографічні проекції (110) для сімейства напрямів <112>, 

та порівнявши їх з експериментальними полюсними фігурами, ми прийшли до висновку, що   

тільки для напряму [ 112 ]  та йому паралельних ([ 112 ], [ 211 ], [ 121 ]) всі полюси 

теоретичної гномостереографічної проекції повністю співпадають з   відповідними полюсами 

експериментальної полюсної фігури. Варто відмітити, що прямі полюсні фігури відзняті на 

полікристалічному зразку, кристали якого не є строго паралельними між собою, а 

знаходяться під певним кутом, даним явищем і обумовлено злиття проекції напрямів [111] з 

[ 111 ]  та  [ 111 ]  з  [ 111 ]  полюсної  фігури  рефлексу  (111)  рис. 2  а.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
ж) 

НП – напрям прокатки [ 112 ] 

ПП – нормаль до НП, що лежить в площині прокатки  

 

Рис. 2. Експериментальні прямі полюсні фігури (а-в), сплаву CrMnFeCoNi2Cu, 

деформованого на 98 % та їм відповідні теоретичні проекції (г-ж). 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, при холодній прокатці ВЕСу CrMnFeCoNi2Cu кристаліти переважно 

орієнтуються так, що в площині прокату встановлюється діагональна площина кубу (110), а 

кристалографічний напрям < 112 > співпадає з напрямом прокатки. Відповідно досліджений 

ВЕС, фазовий склад якого складається з двох твердих розчинів зі структурою ГЦК, під час 

прокатки, підпорядковується тим же закономірностям утворення текстур (утворення 

текстури з  основними компонентами {110} <112>), що й інші метали та сплави зі 

структурою ГЦК.  
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INTRODUCTION 

The high interest for fuel-efficient and ecological vehicles is a general questions for the 

automobile and aircraft industries. The mechanical properties of aluminum, such as high strength-to-

weight ratio, good formability, good electrical mass conductivity, unique corrosion behavior and 

recycling potential make it the principal material for such applications as fuel-efficient transportation 

vehicles, building construction, and food packaging. 

Determination of mechanical properties of materials by non-conventional techniques has been 

an active area of research for a long time. Among some nondestructive methods for determining 

mechanical properties of materials, a semi-destructive type of testing, also called Automated Ball 

Indentation (ABI), has been developed. The Automated Ball Indentation technique is used to measure 

material properties when a tensile test cannot be applied: in welded parts with continuous property 

variation, in brittle materials with unstable crack growth during preparation and test of specimen, 

samples with high porosity and parts in present structural use [1, 2]. 

As follows from numerous theoretical and experimental studies, hardness tests provide much 

more information about the tested material during the ongoing recording of parameters of loading and 

unloading processes, resulting in the curve "force - indentation depth" [3]. This method gives the most 

objective results in evaluation of the mechanical properties of materials.  

Theoretical background of the method is based on the fact that hardness is a characteristic of the 

surface tension and was designed by Brinell [4]. Other studies [5, 6] analytically and experimentally 

confirmed the potential of the method and were accompanied with detailed solutions using the slip lines 

in calculations.  

It should be noted that the number of papers on micro and nanoanalysis is much higher due to 

the popularity of these methods; then macromethods are less developed. In connection with the above, 

the improvement of express-methods of macroindentation is a scientific field that has great research 

potential.  

 

MATERIALS AND METHODS 

The chemical compositions of evaluated comercials alloys are shown in Tab. 1. 

Table 1  

Nominal composition of alloys, wt. % (Al – bal.) 

 

Indentation tests were performed by a special device that is described in (Fig. 1). The indenter with 

diameter of 10 mm (D) is fixed on special holder and the interpolation is done at alternating values of the 

load (P), elastic modulus (E) and Poisson’s ratio (ν), where indentation depth used in calculations 

represented as h. As a force-developing mechanism Instron 5582 were used. Plane-parallel samples were 

used for ABI testing. The calculation is done using ANSYS (Fig. 1). This work is a continuation of 

research [7]. 

Alloys Si Mg Mn(+Cr) Fe Ti(+Zr) Cu(+Zn) 

S1 7.0 0.3 0.02 0.2 0.1 0.1 

S2 12 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 

M3 0.4 6.0 0.6 0.3 0.1 0.1 

MS 1.0 6.0 0.6 0.3 0.1 0.1 
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Tensile tests were performed using testing machine (INSTRON 5582, USA), according to the 

standard EN ISO 6892-1. Hardness was measured by a Brinell hardness testing machine (EMCOTEST 

M4C ) with a ball diameter of 2.5 mm, load of 62.5 kg, time of loading was 10 s.  

To estimate the accuracy of the ABI method was compared two standard deviations (1) calculated 

for samples of 10 measurements obtained by standard methods and ABI method for each alloy and 

average deviation (2) for all four alloys. 

 

 

 

%100=St.Dev.
c.m.

c.m.

,  (1) 

 n

St.Dev.

=Av.Dev. n

,  (2) 

Where: 

St.Dev., Av.Dev. – standart and avarege deviation, respectively [%], Ac.m., AABI – avarege value 

for 10 measurements obtained by classic/ABI methods respectively, n – number of alloys, n=4, 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Fig. 2 represents the dependencies of the indentation depth-load, which were recorded in the ABI 

study. The curve "force - indentation depth" describes the characteristic behavior of the material during 

elastic, elastic-plastic and plastic deformations. They show how the material behaves in the research 

process, which consists of three parts: as load, holding at maximum force and unloading. The growing part 

of the curve (loading) has an elastic and elastic-plastic section [8]. Then, after holding at maximum for 

10 s, the unloading process begins. The point where the curve intersects with the x-axis will correspond to 

the plastic indentation depth (hp). The difference of the plastic depth with the depth of maximum load 

(hmax) corresponds to the elastic depth (hs). Fig. 3 shows indentation depth and deformation zone in S2 

alloy with different load.  

The hardness, tensile strength (Rm), yield strength (Rp0.2), was calculated by the formulas (3-5) 

respectively [9]. The results of ABI tests are shown in the Table 2. 

 Dh

P
=HB

,  (3) 

 HBc=Rm ,  (4) 

 )(
=R p0,2

hDh

Pc

,  (5) 

 

 
 

a) 
 

b) 

 Fig. 1. Illustration of indentation process:  a) Indentation device, b) Maps of stress and plastic strain 

distribution 
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Where: 

HB – Brinell hardness [MPa], P – load, (Fig. 2) [kN], D – diameter of indenter [mm], h – 

indentation depth [mm], с – coefficient of hesitate [-] (for present series of alloys c=2.8 [8]), 

The calculation of the standard deviation shows that the hardness value is determined with a 

sufficiently high accuracy. The average deviation is about 2-3 %. Tensile strength (defined by the HB 

values) has good accuracy (its average deviation is 3-5 %). 

 

Table 2 

Comparison of the obtained results by use of classical methods and ABI method 

Values, MPa 
S1 S2 M3 MS 

ABI Classic ABI Classic ABI Classic ABI Classic 

HB 72,0 75,0 84,0 80,0 65,0 65,0 83,6 84,0 

Rp0.2 180,2 182,5 137,0 140,0 145,6 130,0 194,1 169,4 

Rm 201,6 205,1 236,0 240,0 179,5 180,0 229,5 199,4 

 

 

 
a) 

 
b) 

 

Fig. 2 ABI indentation curves 

 

 
a) 

 
b) 

 

 

Load, kgf 750 125 

Area, mm
2
 15.161 0.997 

Orientated value of 

hesitate coefficient, c 
2.534 

c) 

 

Fig. 3 Deformation zone in S2 alloy with different load: a) 750 kN, b) 125 kN, c) Areas of 

deformation zone in S2 alloy with different load 

 

Values of the average standard deviation of the yield strength are quite high (9-11 %), but in some 

tests the accuracy is 1 %. This can be explained in the following manner: the load, at which deformation is 

detected in the track (of 0.2 %), is about 100 N, and the measurement device determines the load with an 

accuracy of 24-50 N. This is sufficient for the determination of total hardness, but it is not enough for 
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determination of the hardness at the load of P0.2. It is planned to increase the accuracy of the determination 

of this and other parameters. 

Fig. 4 shows deformation zone in S2 alloy with different load of indentation. The result of 

determination areas of plastic zone and orientated value of hesitate coefficient c are shown in the Fig. 4 c. 

Orientated value of hesitate coefficient c we were determined between selected loads. 

 

CONCLUSIONS 

The comparison of the results obtained by classical and ABI methods show: 

 The differences in the values of hardness and tensile strength, obtained by different methods, do 

not exceed 5 % (with a standard error for such measurements – 10 %). 

 Error of the yield strength is greater than 10 % (and varies from 1 % to 11 %). This problem 

can be resolved by increasing the sensitivity of the device at low values of load. 

 Determined plastic zone has similar distribution on maps from FEA and investigated samples 

of S2 alloy. 

 Value of hesitate coefficient we were determined only orientated, but this relations were very 

interesting. 
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Причиною широкого використання евтектичних сплавів є поєднання хороших 

ливарних властивостей, відносно низької температури плавлення, і високих механічних 

властивостей, пов’язаних з композиційною структурою. 

Згідно з класичними уявленнями [1] евтектики в сплавах бувають двох типів: 

1) Евтектика «метал-метал» («неогранована-неогранована»).  

Загалом, сплави цього типу мають регулярну евтектику. Фази, що утворюють 

евтектику, є неперервними в межах одного евтектичного зерна. Класичним прикладом є 

пластинчаста евтектика в Al–Cu сплавах. 

2) Евтектика «метал-неметал» («неогранована-огранована»): 

У неметалів, внаслідок більш високої ентропії плавлення, швидкість росту кристалів 

при однаковому переохолодженні значно нижче, ніж у металів. Це призводить до утворення 

в цих системах нерегулярної евтектики. Фази нерегулярної евтектики ростуть окремо (одна 

фаза росте окремими частинками в матриці) і неперервність не спостерігається в жодному 

напрямку. Класичним прикладом є евтектика системи Al-Si.  

Евтектичні кристали – окремий випадок евтектики типу «метал-неметал». На шліфах можуть 

мати регулярну та нерегулярну «спіральну морфологію». Згідно існуючих літературних 

даних, евтектику спіральної морфології можуть мати сплави систем Al–ThAl3 [2], Zn–Zn2Mg 

[3], Al–Mg2Si [4] та ін. [5].  

Дослідження особливостей формування евтектики проводили в ливарних 

доевтектичних сплавах систем Al–Si та Al–Mg–Si хімічний склад яких представлений в 

таблиці 1. 

 

Сплави виплавляли в печі опору в графітовому тиглі (маса плавки 0,25кг). В якості 

вихідних матеріалів використовували алюміній високої чистоти (99,997), лігатури AlSi25, 

AlMg50. Перед розливанням метал продували аргоном протягом 10 хв. Після продувки з 

поверхні розплаву видаляли шлак, і рідкий метал заливали в кокіль.  

Дослідження структури проводились на литих зразках. Глибоке травління 

проводилося з використанням стандартної методики в 15% водному розчині NaOH. 

На рис. 1 представлено переважну морфологію евтектики в доевтектичних сплавах 

Al–Mg–Si та Al-Si. З представлених фотографій видно, що зародження евтектичних ламелей 

відбувається на ребрах первинних кристалів, а подальший ріст можна охарактеризувати як 

утворення «евтектичного кристалу». 

В даній роботі пропонується «евтектичними кристалами» називати евтектичні 

комірки, структурні елементи (ламелі) яких, мають кристалографічне орієнтування, подібне 

до «скелетних кристалів». Згідно з результатами досліджень, ці структурні елементи 

найчастіше утворюють спіральну морфологію. Однак, вони можуть орієнтуватись в різних 

Таблиця 1 

Номінальний склад сплавів 

Сплав Хімічний елемент, % по масі (Al - залишок) 

Mg Si Mn Fe 

1) АМг6К3 6,0 3,0 0,01 0,3 

2) AК7 0,3 7,0 0,02 0,2 
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напрямках або зростатись, в результаті чого на шліфах будуть мати морфологію «китайських 

ієрогліфів» або нерегулярну морфологію. 

 

 а)  б) 

 в)  г) 

 

Рис. 1. Морфологія евтектики Al-Mg2Si (а, б), та Al-Si (в, г) 

 

Мінкоф [4] вперше помітив утворення «спіральної евтектики» в системі Al–Mg–Si, 

але в заевтектичних сплавах (рис. 2 а, б). Ним було припущено, що ріст евтектичних спіралей 

аналогічний механізму росту «скелетних» кристалів, описаного Амелінксом [6]. В свою 

чергу, ріст «скелетних» кристалів пов'язаний з рухом гвинтової дислокації по периферії 

кристала. За цією моделлю, при стабільності граней кристала, що зростає, та нестабільності 

ребер, кристалу буде притаманний «евтектичний» ріст фази, та утворення спіральної 

морфології. Однак уявлення Мінкофа, щодо росту спіралей, були не повними – ним не було 

враховано зародження лемелей саме на первинних кристалах, а отже, і епітаксіальний 

характер росту евтектики. 

 

 а)  б)  в)  г) 

 

Рис. 2. Ріст евтектики спіральної морфології в сплавах системи Al-Mg-Si: 

а) структура заевтектичного сплаву Al-10Mg-10Si [4];  

б) схема росту чотирикутної спіральної евтектики за [4];  

в) структура доевтектичного сплаву Al-6Mg-3Si  

г) схема зародження трикутної евтектики на октаедричному кристалі [7];  
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Первинні кристали Mg2Si в системі Al–Mg–Si [7, 8] утворюються кубічної, 

октаедричної та форми їх проміжних ланок, в залежності від кількості фази Mg2Si в сплаві. 

Як повідомлялось нами в роботі [8] в доевтектичних Al–Mg–Si сплавах рівноважними 

є первинні кристали-октаедри. Однак, при підвищенні кількості Mg2Si в об’ємі, рівноважна 

морфологія кристалів змінюється. Це стає причиною формування в системі спіралей різної 

форми (рис. 2). 

Вершини і ребра первинного кристала є зонами прискореного тепловиділення, що і 

створює сприятливі умови для генерування на них евтектичних ламелей Mg2Si (рис. 1, 

рис. 3). Як видно з рис. 2 г в дослідних сплавах спіралі мають трикутну форму та 

повторюють морфологію октаедра, що відповідає епітаксіальному росту.  

 

 а)  б)  в) 

Рис. 3. Візуалізація процесу зародження евтектики Al-Mg2Si на первинному 

кристалі Mg2Si 

 

У випадку із заевтектичними сплавами [4] спіралі мають чотирикутну форму, що 

також відповідає епітаксіальному росту, але на первинних кристалах кубічної форми (які 

переважають в заевтектичних сплавах). 

В роботі [9] в якості основного механізму росту спіральних структур приведено 

модель спірального росту на двомірних зародках. Також в роботі [9] відмічається залежність 

кроку зростаючої спіралі (а отже і евтектичної відстані) від пересичення розчину. В роботі 

[10] відмічається, що окрім пересичення, на ріст спіралей, важливу роль відіграють, 

переохолодження та температурний градієнт. 

В роботах [9, 10] відмічається, що ріст спіральної евтектики відповідає епітаксії, 

повторюючи форму зародку (первинного кристалу), та утворюючи евтектичний крситал.  

Кристалографічні індекси вершин та граней октаедричного кристала представлені на 

Рис. 3 а. Вершини і ребра первинного октаедра є зонами прискореного тепловиділення, що і 

створює сприятливі умови для генерування на них евтектичних ламелей Mg2Si (Рис. 12 д, е). 

Звичайно, кількість і розташування евтектичних ламелей залежить від дифузійних 

процесів і енергії на межі поділу евтектичних фаз. Ці умови можуть забеспечити постійну 

евтектичну відстань (а, отже, утворення «регулярної спіральної евтектики»), якщо значення 

швидкості затвердіння V і евтектичної відстані λ, будуть задовольняти рівняння, λ
2
V = сonst. 

протягом усього процесу кристалізації евтектики [7]. 

Якщо в процесі затвердіння умови змінюються, евтектична відстань, між сегментами 

спіралей, може зменшуватись або збільшуватись. Це призводить до виникнення порушення в 

спіральних структурах: сегменти можуть зростатись (при λ<λm), можуть виникати 

пластинчасті та циліндричні відгалуження від спіралей, а також утворюватися «подвійні 

спіралі» (при λ>λМ). Це явище, згідно з моделлю [11], можна інтерпретувати як утворення 

«нерегулярної спіральної евтектики». 

Можливість епітаксіального росту евтектики на первинному кристалі, було також 

підтверджено нами на системі Al–Si. 

Добре відомо, що евтектика в сплавах Al–Si має нерегулярну, голчасту морфологію. 

Це пов’язано з тим, що обидві фази в сплавах Al–Si ростуть незалежно одна від одної – 
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нерегулярний гранований кремній росте в негранованій матриці алюмінію, а кристалізація 

проходить з неплоскою межею поділу. Як можна бачити з рис. 2 в евтектичні пластини 

кремнію, можуть розгалужуватись або зростатись.  

Однак, при застосуванні низьких швидкостей охолодження Si отримує додатковий час 

для формування первинних кристалів [12], та утворення евтектики з регулярною 

морфологією. На рис. 2 г видно, що характер росту евтектичних ламелей кремнію, які 

зароджуються на первинних кристалах, має також епітаксіальний характер.  

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз мікроструктури сплавів системи Al–Mg–Si показав, що евтектика Al–Mg2Si 

належить до спірального типу. 

Форма спіралей в евтектиці Al–Mg2Si залежить від первинних кристалів Mg2Si, на 

яких вона зароджується, а отже, від кількості фази Mg2Si в сплаві. 

Глибоке травління дослідного сплаву показало, формування евтектики у вигляді 

«евтектичного кристалу» октаедричної форми. Це підтверджує модель епітаксіального росту 

евтектики на первинних кристалах. 

Можливість епітаксіального росту евтектики на первинних кристалах було 

підтверджено результатами досліджень структури сплаву АК7, при застосуванні повільного 

охолодження сплаву. 
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ВСТУП 

Використання відходів металургійного та машинобудівного виробництва дозволяє 

вирішити задачі зниження трудо-, енерго- і матеріальних витрат для легування чавуну та 

сталі. В даний час запропоновано безліч способів вилучення легуючих елементів з відходів. 

Так, спосіб отримання хромової сталі включає виплавку металу у сталеплавильному агрегаті 

з використанням як легуючого матеріалу конвертерного шлаку, що утворюється при 

виробництві середньовуглецевого ферохрому. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Розробка технології отримання легуючих елементів з відходів 

електросталеплавильного шлаку, з метою зниження енергоємності і матеріалоємності, а 

також мінімального забруднення навколишнього середовища. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Рішенням цих задач стало розроблення ряду технологій отримання легуючих 

елементів. 

Відома технологія отримання хрому і його сплавів з рідких шлаків алюмотермічного 

виробництва. Цей процес включає подачу на поверхню розплаву відновної суміші з 

алюмінієм і подальше її розплавлення.  

Зменшення вмісту оксиду хрому в кінцевому шлаку до 1,6% досягають шляхом 

завантаження в піч вапна з подрібненим шлаком алюмотермічного виробництва в кількості 

10 – 40 % від маси завалювання. Як відновник використовують алюміній в кількості 5 – 20 % 

від маси шлаку [1]. 

Розроблено технологію виплавки нержавіючої сталі в плазмовій печі, яка передбачає 

використання в шихті хромової руди і коксу [2]. Ступінь відновлення хрому становить 92 – 

95 %. У процесі плавки разом з газовою фазою видаляється до 50 % сірки, що міститься в 

руді і коксі, в результаті перемішування рідкого металу утворюється монооксид вуглецю. 

Запропоновано технологію отримання ферохрому з хромової руди, що містить 40 % 

Cr2O3. Для здійснення процесу використовують шахтну піч, в якій плазмові пальники 

встановлені в нижній частині. Суміш пилоподібних хромовміщуючих матеріалів, відновник і 

флюси вдувають у піч через плазмові пальники [3]. 

Дослідження проведені нами в ФТІМС НАН України, дозволили створити наукові та 

технологічні основи рідкофазного відновлення легуючих елементів із оксидних з'єднань і 

розробити одну з перспективних технологій, що забезпечує зниження енергоємності і 

матеріалоємності, а також мінімальне забруднення навколишнього середовища. Для 

легування рідкого металу застосовують руди, концентрати, металургійні шлаки і шлами, 

гальваношлами, відпрацьовані каталізатори та інші відходи, що містять цінні легуючі 

метали. В нашому випадку шихтою слугував чавунний лом та електросталеплавильний шлак, 

що складав 28-30% оксиду хрому. 

Легування сталі оксидними марганецьвмісними матеріалами замість феросплавів в 

дугових електропечах 100, 150 і 200 т на металургійному заводі «Красный октябрь» і 

«Оскольському електрометалургійному комбінаті» показало, що ступінь відновлення 

марганцю склав 80 – 95 %. При цьому підвищується засвоєння кремнію з феросиліцію 

сталлю в порівнянні з діючою технологією [4]. Розрахунками показано, що використання 
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марганцевої руди замість феромарганцю в сталерозливному ковші дає економію 1 - 2 долари 

на 1т сталі [5]. 

На Донецькому металургійному заводі сталі 40Х і ШХ15В легували хромом, який 

відновлювали з оксидних сумішей [6]. Для прямого легування сталей застосовували суміш 

хромової руди та вапна, закристалізований рудновапняний розплав (РВР), відвальні шлаки 

виробництва низьковуглецевого ферохрому з основністю 1,63 і 1,07, відповідно. При обробці 

сталі РВР в ковші під час випуску з печі ступінь вилучення хрому перевищує 80 %. 

Деякі дослідники [7] відзначають, що з метою зниження трудо-, енерго- і 

матеріальних витрат, а також кратності використання шлаку, легування сталей необхідно 

здійснювати легкоплавкими сумішами на основі рудних оксидів або концентратів. При 

цьому оксидна суміш повинна бути евтектичного типу з температурою плавлення нижче 

температури рідкої сталі на випуску з печі. Для досягнення високого ступеня відновлення 

елементів з оксидів необхідно легування сплавів проводити розплавленим оксидним 

розплавом з високою концентрацією вільних аніонів кисню в ньому. 

 

ВИСНОВКИ 

Технологія прямого легування сталі з оксидних розплавів досить ефективна і може 

бути реалізована на підприємствах з метою зниження енергоємності і матеріалоємності, а 

також мінімального забруднення навколишнього середовища та без великих капітальних 

витрат. 
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Антифрикційні матеріали, у процесі експлуатації піддаються впливу підвищених 

температур, навантажень, швидкостей ковзання, навколишнього середовища. Особливістю 

антифрикційних матеріалів для високообертових вузлів тертя є високе значення 

теплопровідності, для ефективного тепловідводу, та низький коефіцієнт тертя. Тому дослідження 

теплопровідності та триботехнічні випробування є основними для дослідження даних матеріалів. 

Метою даної роботи є вибір основних методів досліджень антифрикційних матеріалів, в 

результаті яких можна підібрати матеріал для високо обертових вузлів тертя. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

Відомо, що температурний чинник є таким, що визначає розвиток тих або інших фізико-

хімічних процесів в зоні тертя, пов'язаних із структурно-фазовими змінами в поверхневих шарах 

тертя, окиснювальними процесами в змащувальній плівці, на поверхнях, що труться, і т.д. 

Тому такі теплофізичні характеристики як теплопровідність підшипникових матеріалів 

зумовлюють величини температур в зоні тертя, і, отже, інтенсивність протікання фізико-хімічних 

процесів. Звідси - важливість завдання по дослідженню теплофізичних характеристик матеріалів 

[1]. 

Одним з простих і доступних методів визначення теплопровідності є метод трьох точок. 

Метод полягає в наступному. Дві пластинки розміром 50х90х(5-20) мм, одна з яких є еталонною 

(тобто її теплопровідність як функція температури наперед відома ), а інша випробовувана, 

поміщаються між холодильником і нагрівачем і притискаються одна до іншої з визначеним 

достатнім для щільного прилягання зусиллям.  

Розташування пластинок нагрівана, холодильника, а також розміщення вимірювальних термопар 

показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема приладу для визначення теплопровідності матеріалу [2]: 1 - нагрівач;              

2 - зразок, що досліджується; 3 - матеріал з відомою теплопровідністю; 4 -  холодильник;                 

5 - термопари; 6 - вимірювальний потенціометр 

 

Регулюючи нагрів, досягають встановлення постійного теплового потоку! тобто 

постійності температур Т1, Т2, Т3. Потім, замірявши ці температури, обчислюють 

теплопровідність випробовуваного матеріалу за формулою [3]:  

 

,Вт/м·К 

 

де  - теплопровідність еталонного матеріалу;  - теплопровідність зразка;  - 

теплопровідність нагрівана;  - товщина випробовуваної пластини;  - товщина еталонної 

пластини; Т1 - температура нагрівана; Т2 - температура зразка; Т3 - температура еталона. 
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Дослідження отриманих даних теплофізичних вимірів полегшує вибір раціональних умов 

експлуатації натурних вузлів тертя, працюючих при високих швидкостях і температурах. Крім 

того, використання цього методу визначення теплопровідності при дотримані всіх умов дозволяє 

надати більш повну характеристику матеріалів, які використовуються в вузлах тертя машин та 

механізмів [4]. 

 

ТРИБОТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ 

Нами були проведені триботехнічні випробування модельних зразків з матеріалів 

одержаних складів і для порівняння зразків з литого бабіту Б83 при режимах, відповідних роботі 

натурних підшипників. 

Для проведення випробувань були виготовлені контртіла із сталей 45, 40, 20Х, 40Х, 

30ХГСА. Виконана відповідна термообробка контртіл - гартування 850 - 880 °С, відпуск 190-210 

°С. Твердість контртіл після термообробки складала НКСз = 52-55. 

Для триботехнічних випробувань використовувалася машина тертя ВМТ-1. Оскільки дана 

машина може забезпечити максимальну швидкість ковзання V=6,4 м/с, але при цьому дозволяє 

давати високе навантаження на пару тертя, дослідження потрібно проводити при дотримання 

рівності несучої здатності при різних значеннях Р і V. 

- за реальними умовами роботи підшипника: Р* V = 70,5м/с * 3,5 МПа =246,75 

(МПа*м/с); 

- за умовами випробувань: Р* V = 6,4м/с * 38,5 МПа = 246,4(МПа*м/с). 

Таким чином, для збереження рівності Р У при зменшенні швидкості ковзання (V) можна 

збільшити навантаження (Р). 

Умови випробувань: 

- швидкість ковзання, V - 6,4 м/с: 

- питоме навантаження, Р - 180 і 385 кг/см2; 

- контртіло - сталь 20Х (НКСэ = 51 - 55); 

- шлях тертя - 1 км; 

- схема сполучення: вал - пальцовий зразок; 

-  тертя з мастилом - мастило індустріальне И-20 (відрізняється низькою в'язкістю, але не 

є термостійким). 

Мастило И-20 є більш текучим, чим, наприклад, індустріальне масло И-50, що позитивно 

позначається на роботі пари тертя в режимі змазування і в режимі граничного тертя [5]. 
 

ВИСНОВОК 

Дослідивши антифрикційні матеріали для високообертових вузлів тертя, чітко 

визначивши їх триботехнічні властивості та теплопровідність, можна підібрати матеріал, 

властивості якого найбільш задовольнять поставлену задачу. 
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         В останній час, в Україні збільшується використання алюмінієвих ливарних сплавів, 

виготовлених з вторинної сировини,  і складає вже більш ніж 30% від загальної кількості 

алюмінієвих ливарних сплавів, що використовуються в промисловості. Це пояснюється тим, 

що дані сплави значно дешевші ніж сплави, виготовлені з первинної сировини. Тому дана 

робота пов’язана з вирішенням важливої для промисловості України задачі по розширенню 

використання та підвищення якості  ливарних сплавів системи Al-Si-Cu виготовлених з 

вторинної сировини. Алюмінієві сплави знаходять широке використання завдяки низькій 

питомій вазі та високій корозійній стійкості, але рівень механічних властивостей вторинних 

алюмінієвих сплавів є низьким та нестабільним. 

         Відповідно в роботі  на прикладі сплаву АК5М2, показано можливість підвищення 

рівня механічних властивостей складно легованих силумінів системи Al-Si-Cu,  

виготовлених з вторинної сировини, шляхом оптимізації хімічного складу сплаву по  вмісту 

головних легуючих компонентів. 

          Встановлено, що на фазово-структурний склад досліджуваного сплаву впливає 

співвідношення вмісту легуючих компонентів та домішок, а також швидкість охолодження. 

В даному випадку швидкість охолодження дорівнювали приблизно 10
2
 С/хв, що відповідає 

литву в кокіль. За даними рентгенофазового, рентгеноспектрального та термічного аналізів 

фазовий склад сплаву АК5М2 після литва в металевий кокіль  складається з -твердого 

розчину, чотирьох евтектик та інтерметалідних фаз на основі алюмінію, міді та нікелю.  

         Дослідження по встановленню впливу співвідношення легуючих компонентів на 

рівень механічних властивостей досліджуваного сплаву проводили з використанням методу 

математичного планування експерименту. Для побудови квазіквадратичних модей 

використовували метод повного факторного експерименту, а для побудови квадратичних 

моделей метод найменьших квадратів. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації 

при аналізі побудованих моделей дозволило встановити  оптимальне співвідношення вмісту 

міді, магнію та цинку в сплаві АК5М2 яке забезпечує підвищений рівень механічних 

властивостей у порівнянні з вимогами державного стандарту до даного сплаву. Для сплаву 

АК5М2, який використовується без термічної обробки оптимальним можна вважати 

наступний хімічний склад даного сплаву: (0,6-0,8) % Mg, (2-3)% Cu, (0,2-0,4)% Mn. 

         В результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки:  

1. При порівнянні рівнів механічних властивостей сплаву АК5М2 оптимального 

складу та цього ж сплаву, виготовленого з середньостатистичної шихти виявлено, що його 

міцність підвищується приблизно на 20%, а пластичність у 2 рази. 

2. Механічні властивості сплаву АК5М2 навіть перевищують рівень властивостей 

первинного сплаву АЛ5 системи Al-Si-Cu.  

         Сплав АК5М2 з оптимальним хімічним складом може бути рекомендовано для заміни 

первинного сплаву АЛ5 при виробництві середньонавантажених деталей. 
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ВСТУП 

 Вивченню скла на сьогоднішній день присвячена велика кількість робіт, але серед 

багатьох проблем, що досліджуються і обговорюються, центральною є склоутворення, тобто 

дослідження процесів, пов’язаних з переходом розплаву в скло. Залежність практично всіх 

властивостей в цій області виявляється настільки складною, що, не дивлячись на більш ніж 

вікову історію вивчення скла єдина теорія склування не створена. Пов’язано це з тим, що 

поряд зі звичайними зовнішніми факторами – склад, температура, тиск та ін. – включається 

ще один важливий фактор – час, тобто при дослідженні всіх процесів, які відбуваються в 

склі, треба враховувати так звану „теплову історію‖ зразка. 

 Вивчення процесів склоутворення має велике практичне значення, оскільки вплив на 

ці процеси дає можливість одержання нових аморфних матеріалів із заданими 

властивостями. Відсутність теоретичних підходів, що достатньо чітко описують власне 

процес склування і його причини, а також відсутність структурних критеріїв 

переохолодження і склування, які забезпечують прогноз і обґрунтований вибір систем, що 

утворюють стійке скло, затримує розвиток сучасної технології виробництва нових типів скла 

і скло видних матеріалів. 

 Дослідження в області переохолодження і склування, описані в літературі, в 

основному присвячені вивченню традиційних систем, що склуються, на основі боратів, 

силікатів та ін.; достатня кількість робіт присвячена чисто халькогенідним системам. Число 

публікацій, присвячених склуванню сольових розплавів досить невелике, хоча в останній час 

намітилось деяке розширення досліджень в цьому напрямку, що пов’язано з тим, що 

накопичена велика кількість експериментальних даних і теоретичних поглядів на природу 

іонних рідин, якими є низькотемпературні сольові розплави, а також – з використанням 

сольових розплавів і скла як оптоволоконних та інших матеріалів.   

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

 Мета роботи полягала у встановленні на основі вивчення фізико-хімічних 

властивостей сольових розплавів різної складності (бінарних систем із загальним іоном, 

потрійних систем) при переохолодженні і склуванні додаткових критеріїв склування 

сольових систем, а також в обґрунтуванні технології одержання нового термостабільного 

скла і іонпровідних систем, які працюють в широкому інтервалі температур. 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Особливістю обраних об’єктів досліджень є орієнтація на розплави, здатні 

переохолоджуватись і склуватись, тобто на іонні системи, що містять складний аніон.  

 Карбоксилати лужних металів. Всі досліджувані солі одержували реакцією 

нейтралізації, виходячи з гідроксиду або карбонату відповідного металу і кислоти: 

MeOH + HAn → MeAn + H2O 

Синтез вели у водних розчинах. Для запобігання гідролізу одержані розчини солей 

підкислювали до рН = 4 – 5 відповідною кислотою. Розчини випарювали до випадання 

кристалів солей, які висушували сухим аргоном. 

 Нітрати і тіоціанати металів. Солі одержували перекристалізацією продажних 

реактивів кваліфікації „чда‖ з водних розчинів. Синтез тіоціанату літію проводили за 

схемою: 

2NH4SCN + Li2CO3 → 2LiSCN + 2NH3 + CO2 
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Одержаний розчин випарювали при кімнатній температурі і сушили в високому 

вакуумі. 

 ДТА і ДТГ вимірювання. Для одержання основних термодинамічних даних 

застосовували диференційний термічний аналіз (ДТА) і криві зміни маси зразка (ДТГ). Для 

цього використовували стандартний деріватограф МОМ (Угорщина). Для видалення повітря 

створювався постійний потік аргону. 

 Вимірювання в’язкості проводилось в капілярному віскозиметрі. За температурною 

залежністю в’язкості, використовуючи рівняння Арреніуса, розраховувалась енергія 

активації в’язкої течії. 

 Вимірювання електропровідності здійснювалось за допомогою вимірювача іммітансу 

Е-7-14 на платинових коаксіальних електродах з частотою змінного струму 10 кГц.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 Пряме визначення температури склування, що проводилось методом ДТА, дає різні 

значення Тg в залежності від швидкості нагріву досліджуваного зразка. Залежність Тg від 

швидкості нагріву (охолодження) дається співвідношенням [1]:  

R

E

Td

qd

g/1

ln
,  

з якого була розрахована енергія активації в’язкої течії ряду розплавів, в’язкість яких 

знайдена експериментально (табл.1): 

Таблиця 1 

Енергія активації в’язкої течії 

Система 
Енергія активації, кДж/моль 

при високих температурах при низьких температурах 

K,Ca/NO3 32,27 30,27 

LiCH3COO 23,18 - 

Li,K/CH3COO 16,70 16,70 

  

 При аналізі температурної залежності в’язкості сольового розплаву частіше за все 

справджується рівняння Арреніуса. Однак при пониженні температури (нижче температури 

рівноважної кристалізації) спостерігається суттєве відхилення від рівняння Арреніуса, яке по 

суті характеризує переохолодження і утворення скла. В зв’язку з цим для сольових 

розплавів, що склуються, температурну залежність в’язкості можна формально розділити на 

дві ділянки з різними енергіями активації. Суттєвим є те, що із збільшенням швидкості 

охолодження температура склування зростає, одночасно зростає здатність розплаву 

склуватись. Тобто температуру склування необхідно розглядати як міру здатності склування 

розплаву. Підвищення температури склування полегшує переохолодження розплаву, тобто і 

при менших швидкостях охолодження можна одержувати стабільне скло. Досліджуючи 

систему Li,Cs/CH3COO з цих позицій, встановлено, що для складів збагачених ацетатом 

літію з температурою склування більшою, ніж для складів з більшим вмістом ацетату цезію 

навіть при швидкостях охолодження порядку 0,2 – 1 К/хв. вдається одержати скло, в той же 

час як для других склування не спостерігається. Та ж закономірність спостерігається і для 

Li,K/CH3COO. Лише підвищення швидкості охолодження цих розплавів дозволяє одержати 

скло в області складів з малим вмістом ацетату літію.  

 Збільшення швидкості охолодження розплаву веде до «заморожування» системи з 

великими значеннями конфігураційної ентропії. Це означає, що dSскла / dSплавл. зростає 

при збільшенні швидкості охолодження системи. Для класичних оксидних та інших 

склоутворюючих систем добре відоме емпіричне правило Каузмана: Тg / Тпл. = 2/3 [2], яке 

справджується для більшості систем, що склуються. В літературі [3] був запропонований 

зв’язок між цим співвідношенням і: dSкр. / dSсклув. = 1/3. Одержані співвідношення можна 
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використовувати для оцінки склоутворюючої здатності розплавів, а отже стабільності 

одержаного скла.  

 На рис.1 наведені діаграми плавкості, температури склування і значення 

співвідношення К = Тg / Тпл. для ряду вивчених сольових систем: 

 

 
 

Рис. 1. Криві ліквідус (1); температури склування (2); співвідношення Каузмана (3) 

 

Аналізуючи дані для К, можна зробити висновок, що для чистих компонентів і для 

хімічних сполук К приймає значення нижчі, ніж 2/3. В області розплавів, що склуються, 

значення параметру К знаходяться або поблизу 2/3, або вище цього значення. Таким чином 

можна використати цей параметр для оцінки склоутворюючої здатності розплаву: чим вище 

відношення Тg / Тпл., тим вища здатність розплаву переохолоджуватись і склуватись.  

Отже, для всіх складів вивчених бінарних систем при К > 2/3 загальним є утворення 

сольового скла. Наявність в системі нових фаз – хімічних сполук, які мають Тпл. вищу 

деяких евтектичних складів, завжди повинна зменшувати К і перешкоджати утворенню 

стійкого скла.  

Серед багатьох критеріїв склування розплавів особливої уваги заслуговує критерій, 

запропонований Роусоном [4]. Стосовно сольових розплавів цей критерій означає, що в 

багатокомпонентних системах склування буде відбуватись у випадку наявності компонентів, 

які мають близькі температури плавлення і які утворюють евтектики. Результати досліджень 

систем евтектичного типу підтверджують це припущення. Різниця в температурах плавлення 

індивідуальних солей для вивчених систем не перевищує 50 
0
С. Однак для систем, які 

характеризуються утворенням хімічних сполук, критерій Роусона часто не виконується. 

Таким чином критерій Роусона в цілому можна застосовувати для прогнозування склування 

сольових розплавів.  

Аналіз систем з утворення сполук дозволяє зробити висновок про те, що в 

присутності декількох сполук в розплаві склування сильно полегшується. Іншими словами, 

чим більше різних іонів присутні в розплаві, тим легше даний багатокомпонентний розплав 

переохолоджується і утворює скло. Виходячи з цього слідує, що утворення скла в потрійних 

системах повинно спостерігатись частіше, ніж в бінарних. Це підтверджується в потрійних 

системах, наведених на рис. 2, де чітко спостерігається наявність скла в області евтектики. 

 

 
 

Рис. 2. Діаграми плавкості потрійних систем 
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Отже, правило Роусона слід доповнити принципом багатокомпонентності. Цей 

висновок є особливо суттєвим, так як при переході від бінарної системи до потрійної зміна 

температур плавлення евтектики незначна і утворення скла в системі визначається більшою 

мірою наявністю нового аніону в системі, а не зниженням температури плавлення.  

Аналіз даних по електропровідності вивчених сольових систем показав суттєві 

негативні відхилення ізотерм від адитивності, що пояснюється склоутворюючою здатністю 

розплавів [1]. На політермах питомої електропровідності спостерігаються дві характерні 

ділянки на арреніусівській кривій (рис.3): низькотемпературна ділянка, яка має лінійний 

вигляд, що свідчить про сталість енергії активації електропровідності в даній області 

температур, і високотемпературна ділянка, що має вигляд характерний для всіх розплавів які 

переохолоджуються. Треба відзначити злам на кривій Арреніуса, який відповідає 

температурі склування сольової системи [5]. 

 
Рис. 3. Типова політерма питомої електропровідності (æ) склоутворюючих розплавів 

карбоксилатних і тіоціанатних солей лужних металів в напівлогарифмічних координатах 

 

ВИСНОВКИ 

Аналіз фізико-хімічних властивостей розплавів солей з складним аніоном свідчить 

про те, що склування не характерне для індивідуальних сольових розплавів. Склування 

розплаву полегшується для багатокомпонентних сольових систем, а для сольового скла 

справджується адитивна залежність температури склування від складу. Правило Роусона, яке 

застосовується для бінарних сольових систем, не пояснює склування потрійних і більш 

складних розплавів. Відношення Тg / Тпл. для сольового скла звичайно дещо вище 2/3.  

Дослідження питомої електропровідності карбоксилатних і тіоціанатних систем 

показали можливість визначати температуру склування з політерм електропровідності в 

напівлогарифмічних координатах. Одержані з політерм значення Тg співпадають з 

величинами температур склування, отриманих з даних диференційного термічного аналізу. 

 Встановлено, що сольові розплави які містять різні за хімічною природою катіони і 

різні складні аніони, мають підвищену склоутворюючу здатність.  

Одержані експериментальні дані можуть бути використані при розвитку теорії 

склоутворення. 
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ВСТУП 

 Термін „поліфункціональні провідники‖ (ПФП) був введений до Міжнародного 

збірника науково-технічних термінів ще в середині 70-х років минулого сторіччя. 

Особливістю даних провідників є те, що перенос зарядів в них здійснюється  іонами і 

електронами, тобто вони мають змішану іонно-електронну електропровідність. До ПФП 

відносять, в основному, халькогеніди важких металів. 

Дослідження явища переносу зарядів в халькогенідних розплавах  являє значний 

інтерес для теорії рідкого стану, електрохімії, фізики напівпровідників і ряду інших областей 

теорії та практики. Такі дослідження особливо важливі для кольорової металургії, де 

одержання кольорових металів в теперішній час часто здійснюється за складними 

технологічними схемами, що включають трудомісткі та громіздкі операції та потребують 

витрат цінних матеріалів. В той же час простим і перспективним методом являється метод 

розкладу сульфідної сировини електролізом розплавів концентратів і штейнів, який 

відкриває нові можливості для комплексної переробки поліметалічних руд. Наукові основи 

такого способу отримання металів з промислової неокисненої сировини розроблені в 

Київському національному університеті ім.Т.Шевченка. Метод заснований на управлінні 

складної іонно-електронної природи переносу струму в халькогенідних розплавах. Виявлено, 

що при введенні гетерополярної добавки (ГД) електронна провідність може бути подавлена, 

а розплав приведений в стан, придатний для електролізу. Як ГД застосовуються типові іонні 

сполуки, які утворюють з ПФП гомогенні системи. Однак, детально вивчені тільки системи, 

провідність яких в рідкому стані обумовлена значними частками іонного і 

напівпровідникового внесків.  Що ж стосується можливості управління природою 

провідності розплавів зі значною вираженістю металічного внеску, то це питання 

залишається недослідженим, не дивлячись на те, що він являється принципово цікавим і 

практично важливим, так як в неокисненій мінеральній сировині, а також в різних 

проміжних матеріалах металургійних переробок містяться і такі високопровідні компоненти, 

як халькогеніди феруму, кобальту, нікелю, аргентуму. Крім того не досліджений механізм 

переносу зарядів при переході розплаву до області „електрохімічної ефективності‖ при 

введенні ГД, тобто до стану, коли можливе ефективне проведення електролізу. 

Таким чином, вивчення природи провідності і електрохімічної поведінки 

халькогенідних розплавів важких металів являє безсумнівний теоретичний і практичний 

інтерес. Високі величини електропровідності (порядку тисяч См 
. 
см

-1
 ), що наближуються по 

своїм значенням до металів, від’ємний температурний коефіцієнт свідчить про металічну 

природу провідності халькогенідів згаданих металів. Прикладом розплавів із значним 

внеском в електропровідність напівпровідникової складової можуть бути халькогеніди 

стибію, талію, стануму і плюмбуму. 

В даній роботі дослідження трансформації природи провідності ПФП при введенні ГД 

було здійснено на прикладі модельних розплавлених систем, що містять халькогеніди і         

галогеніди аргентуму і талію.   

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

На основі дослідження електрохімічних властивостей модельних халькогенід-

галогенідних розплавів сполук талію і аргентуму встановити основні закономірності 

трансформації природи провідності ПФП при введенні ГД з метою переведення даних 
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систем до області «електрохімічної ефективності», тобто до стану, коли можливий 

ефективний електрохімічний розклад розплавів з одержанням кольорових металів.  

 

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сульфід аргентуму (Ag2S) одержувався осадженням сульфідом амонію з розчину 

нітрату аргентуму кваліфікації «ЧДА». 

Сульфід талію (Tl2S) одержували сплавленням розрахованих кількостей Tl2S3 і 

металічного талію. Tl2S3 готувався з елементарного талію марки «ТУ – 000» і сірки 

кваліфікації «ОСЧ» безпосереднім сплавленням розрахованих кількостей компонентів при 

температурі, що не перевищувала 573 К. 

Моноселенід (Tl2Se) i  монотелурид  талію (Tl2Te) одержані безпосереднім 

сплавлянням елементарних речовин, взятих в стехіометричному співвідношенні (Se – 

кваліфікації «ОСЧ», Te – марки «ТА – 1»). 

Вимірювання електропровідності здійснювалось за допомогою «вимірювача 

іммітансу» Е7 – 14 на змінному струмі з частотою 10кГц.  

Вольтамперні характеристики знімались в потенціодинамічному режимі в 

трьохелектродній комірці.  

Визначення іонної частки електропровідності здійснювалось в капіляр-резервуарній 

комірці в гальваностатичному режимі, що детально описане в [1]. 

 

ПРИРОДА ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДІВ В РОЗПЛАВАХ ПФП 

Дослідження великої кількості розплавлених сполук металів з оксигеном, 

сульфуром, селеном та телуром, показало, що їх провідність має складну природу. В 

якості носія заряду в них вступають іони, електрони та дірки ,тобто провідність має 

змішаний характер:  

 

де і - електропровідність, яка обумовлена даним типом носіїв. 

Природа і складність явищ переносу в змішаних іонно-електронних провідниках 

детально вивчена Велікановим з співробітниками [2]. Була запропонувана 

феноменологічна теорія провідності таких об’єктів.  

Електропровідність цих провідників визначається як сума  внесків за рахунок 

різних механізмів і типів провідності. При певних умовах (температура, склад розплаву) 

переважає один з внесків. 

Залежність електропровідності поліфункціонального провідника від температури 

має  складний характер, через відмінності функціональних залежностей  tf iі  

кожного внеску від температури. 

Велікановим запропонована модель політерми електропровідності для випадку, коли 

на певному температурному інтервалі реалізуються всі типи провідності від типової іонної 

до типової ї металічної з зображенням всіх проміжних варіантів прояву і взаємного впливу  

(рис.1).  

На інтервалі 21 tt  провідник веде себе як іонний – про це свідчать невеликі значення 

електропровідності, характерні для іонних розплавів і позитивний температурний коефіцієнт. 

Температурна залежність питомої електропровідності підпорядковується або 

експоненційному kT

U

Ae , або лінійному закону bTa . 
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Рис. 1. Модельна політерма електропровідності рідкого поліфункціонального 

провідника 

 

Починаючи з температури 2t з’являється електронний внесок, який має 

напівпровідникову природу. На температурному інтервалі 32 tt  електропровідність 

обумовлена поєднанням напівпровідникового і іонного механізмів провідності. При 

температурі 3t перевага напівпровідникового внеску настільки ярко виражена, що 

поліфункціональний провідник можна класифікувати як рідкий напівпровідник без суттєвих 

застережень. При підвищенні температури збільшується розсіювання електронів на теплових 

коливаннях іонів і атомів. Температуру 4t можна розглядати як момент, коли розсіювання 

електронів грає вирішальну роль, тобто ппEkT /2 ( ппE / - ширина забороненої зони 

напівпровідника). Цим пояснюється поступове зменшення температурного коефіцієнта 

електропровідності, а згодом і зміна його знаку на протилежний. На температурному 

інтервалі 65 tt  металічний внесок переважає і такий провідник являється металоподібним, 

але його не можна назвати металом, бо його енергетичний спектр буде мати заборонену 

зону, це – вироджений напівпровідник. 

 

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОЮ ПРОВІДНОСТІ В РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ ПФП – ГД 

Суть впливу ГД на природу провідності розплавлених ПФП, очевидно, слід 

пов’язувати  з перетворенням  хімічного зв’язку в розплаві. Воно полягає в посиленні 

поляризації зв’язку метал – халькоген. 

З іншого боку, вплив ГД на властивості ПФП можна пояснити тим, що із введенням її 

в досліджуваний розплав відбувається перехід електронів провідності на зв’язуючі рівні 

(іонні ловушки). 

При введенні ГД в розплав ПФП електронна провідність останнього повинна 

зменшуватись за експоненційною залежністю до величин, характерних для ГД. В 

напівлогарифмічних координатах вказана залежність від складу повинна бути лінійною. 

Експериментальна перевірка цього співвідношення, однак, вказує на більш складний 

характер залежності електронної провідності від складу. На рис. 2 показані експериментальні 

залежності від складу електронних провідностей розплавів систем халькогенід талію                

(ПФП) – йодид талію (ГД). Як слідує з наведених залежностей, вони зберігають лінійний 

характер не на всьому інтервалі складів систем. При певних вмістах ГД спостерігаються 

значні позитивні відхилення від адитивності залежності електронної провідності від складу в 

напівлогарифмічних координатах. Пояснення подібним відхиленням слід шукати, очевидно, 

в зміні механізму електронної провідності по мірі посилення гетерополярності середовища.  
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Як показано Моттом [3], в розплавах при наявності лише ближнього порядку зонний 

механізм може не реалізовуватися, і переважаючою в певному інтервалі температур є 

стрибкова провідність (по локалізованих станах електронів). В першому випадку енергія 

активації електронної провідності відповідає процесу переходу електронів через заборонену 

зону в зону провідності, а в другому – відображає енергію, необхідну для стрибка електрону 

з одного локалізованого стану в інший. Якщо ширина забороненої зони насправді зростає з 

введенням ГД, а енергія активації рухливості при стрибковому механізмі достатньо мала (у 

всякому випадку менше енергії переходу електронів в зону провідності), то повинна 

відбутись заміна зонного механізму переміщення електронів на стрибковий. При цьому 

енергія активації електронної провідності взагалі перестає відображати ширину забороненої 

зони, визначення якої в цьому випадку можливе лише за допомогою спектроскопічних 

методів. 

 

 
 

Рис. 2. Напівлогарифмічна залежність електронної провідності від складу розплавів 

вистеми Tl2Х – TlJ при 773 К: Х = S (1); X = Se (2) 

 

Таким чином, збільшення гетерополярності середовища і зміна співвідношення між 

механізмами електронної провідності на користь стрибкового повинна приводити до 

позитивних відхилень від адитивності і навіть до появи максимумів в напівлогарифмічних 

залежностях електронної провідності від складу. Аналогічна залежність спостерігається і в 

модельній системі Ag2S – AgCl. Отже, склад системи ПФП – ГД, коли починаються 

позитивні відхилення від адитивності, можна вважати таким, що відповідає переходу 

розплаву до області «електрохімічної ефективності».  
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Рис. 3. Ізотерма іонної частки електропровідності (1) і ізотерма електропровідності (2) 

при 763 К розплавів системи Tl2S – TlJ 

 

Введення в розплав гетерополярних сполук майже в усіх випадках веде до значного 

зниження електропровідності за рахунок «подавлення» електронної складової до величин, 

властивих типовим іонним провідникам (рис. 3). Причому значення іонної частки 

провідності наближаються до 100%. 

 Поляризаційні характеристики в цьому випадку мають чіткі злами, а електроліз 

виявляється ефективним і веде до виділення металу (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Вольтамперні характеристики розплавів системи Tl2S – TlJ при різних 

кількостях ГД: 1- Tl2S;        2 – 10; 3 – 20; 4 – 30; 5 – 40; 6 – 50; 7 – 60; 8 – 70; 9 – 80; 10 – 90 

мол.% TlJ 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження електрохімічних властивостей розплавів систем ПФП – ГД дозволяє 

зробити висновок про зміну механізму електронного переносу в них від зонного до 

стрибкового по локалізованих станах. При цьому розплавлена система переходить до області 

«електрохімічної ефективності», в якій можливе одержання кольорових металів шляхом 

електролізу з достатнім виходом за струмом.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Приоритетным и перспективным направлением в области материаловедения является 

разработка интеллектуальных материалов. Возможности материалов с элементами 

«интеллектуальности», smart materials, и обратимой фазовой структурой, соответственно 

материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ), позволяют им быть востребованными, 

используя их необычные функциональные свойства. 

Сплавы, испытывающие обратимые мартенситные превращения (МП), обладают 

значительной упругостью, которая проявляется в следующих эффектах: ЭПФ, 

сверхупругости (СУ), ферроупругости, пластичности превращения, магнитодеформации. В 

основу этих явлений положено обратимое изменение формы образцов под воздействием 

температуры, приложенных внешних напряжений и магнитных полей, или их совместного 

действия. Явление СУ наиболее изучено в сплавах на медной и никелевой основе, что не 

исключает значительный интерес к сплавам на железной основе, которым также присущи 

ЭПФ и СУ, а к наиболее привлекательным относятся Fe-Mn, Fe-Pd, Fe-Pt, Fe-Ni-Co-Ti.  

Сплавы на основе железа испытывают γ (ГЦК) с переходом в α - (ОЦТ) МП, которые 

сопровождаются большими объемными изменениями и являются, как правило, 

нетермоупругими МП. Для того чтобы МП в сплавах на основе железа было термоупругим 

(ТМ) необходимо соблюдение следующих условий: 1) высокий уровень прочностных 

свойств высокотемпературной фазы; 2) низкие значения температуры Ms, температура 

начала прямого МП при охлаждении; 3) малое изменение объема ΔV и малое значение 

величины деформации решетки ε0 при МП и 4) высокая степень тетрагональности 

мартенсита с/а, определяющая малые значения двойникового сдвига при МП [1, 2]. 

Благоприятной реализации, указанных факторов, способствует старение ферромагнитных 

сплавов системы Fe-Ni-Co-Ti, за счет выделения частиц γ′- фазы и малых объемных 

изменений V/V при МП ниже температуры Кюри Тс аустенита [1]. Набор таких 

инструментов позволяет управлять ТМ, что способствует изменению величины 

температурного гистерезиса ( Т) при МП в сплавах с частицами по сравнению с 

однофазными сплавами. 

Получение больших СУ в аустените за счет обратимого индуцирования внешними 

механическими напряжениями МП в сплавах Fe-Ni-Co-Ti впервые количественно изучалось 

в работе [3] методом трехточечного изгиба. Полученный уровень СУ составил 1-1,2. Одной 

из причин такого поведения есть недостаточно высокий предел текучести аустенита 

высококобальтовых сплавов Fe-Co-Ni-Ti. Другой причиной может быть значительно 

меньшая величина микроскопического сдвига в этих сплавах [3]. Последующие 

исследования были продолжены в работах [4-6], а наиболее детально изучен сплав 

следующего состава Fe-23%Ni-10%Со-10%Ti [7]. СУ в сплавах на железной основе имеет 

место как в высокотемпературной так и низкотемператрной фазах, и возникает в результате 

индуцирования упругих кристаллов мартенсита, либо за счет обратимого движения 

межфазных границ в мартенситном состоянии, а ее низкие значения в монокристаллах 

связано с трудностью создания условий, как раз, ТМ [8]. В качестве примера в 
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поликристаллах даже с большим температурным гистерезисом ( Т) >100°С обратимая 

деформация в аустените достигает 3,5% [6], а в мартенсите 4,5% [6], хотя это 

сопровождается остаточной деформацией.  

Запасенная энергия холодной деформации определяется работой деформации ΔW. 

Суммарная работа, совершенная в течение процесса холодного деформирования, может быть 

выражена соотношением [9]: 

W = Wth + We + Wt,                                                       (1) 

где Wth – работа, теоретически необходимая для придания окончательной формы 

заготовке; We – внешние потери на трение; Wt – внутренние потери, связанные с избыточной 

работой, т.е. вся внутренняя работа, не учитываемая двумя первыми слагаемыми уравнения 

(1). При этом, основная доля запасенной энергии деформации приходится на несовершенства 

кристаллической решетки: точечным дефектам, дислокациям, дефектам упаковки. 

В настоящей работе проводился поиск оптимальных режимов холодного 

деформирования и последующего старения для получения максимального уровня СУ. Меняя 

состав сплавов, дополнительно легируя их, проводя дополнительную термообработку можно 

существенно влиять на характеристики материалов с ЭПФ, существенно изменяя величину 

их обратимости.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлены результаты испытаний сплава Fe-27,2%Ni-17,4%Co-5,2%Ti 

(вес.%) в циклах нагрузка-разгрузка при одноосном растяжении после холодной обработки 

волочением =7,4% и последующего старения. Температура испытания Тисп выбиралась 

таким образом, чтобы удовлетворять следующим условиям Ms<Тисп<Af и Тисп<Ms, где Аf - 

температура конца обратного МП. Трудность идентификации мартенсита напряжения в 

поликристаллических образцах сплавов Fe-Ni-Co-Ti связана с тем, что одновременно с его 

образованием протекает пластическая деформация аустенита.  

Повышение Ms при старении высокотемпературной фазы связано с обеднением 

матрицы кобальтом, что при определенной концентрации частиц также приводит к 

уменьшению ΔТ и увеличению СУ сплава, что находит подтверждение и для стареющих 

сплавов на медной основе [10].  

 
Рис. 1. Зависимости напряжение ( ) - деформация ( ) при циклическом нагружении-

разгружении сплава Fe−Ni−Co−Ti со степенью обжатия =7,4% и последующем старении 

при Т=650
0 

С: а) 5 мин., б) 10 мин., в) 20 мин.  

 

На деформационных кривых отмечается смягчение модуля Юнга, которое связано с 

обеднением аустенита при выделении частиц '- фазы (Co3Ti) и приближение Fe-Ni-Co-

матрицы к инварной концентрации (Fe - 28÷36 ат.% Ni), что согласуется с результатами 

работы [11]. Значительное уменьшение модуля Юнга объясняется приближением 

температуры испытания к Ms и изменением концентрации оттоженного материала близкой к 
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инварной, а как известно, инварам при температурах ниже точки Кюри свойственно 

уменьшение упругих модулей [12]. В качестве подтверждения модуль Юнга парамагнитного 

аустенита сплава Fe−31%Ni−6%Co Е
п

γ>180 ГПа, а модуль Юнга ферромагнитного аустенита 

близкого по составу сплава Е
ф

γ≈130 ГПа [13], что доказывает правоту рассуждений. 

Смягчение решетки и связанная с этим нестабильность аустенита было обнаружено 

еще в сплавах Fe-Ni [13], а в дополнение к этому в работе [14] показано, что добавка Co 

понижает величину C =(C11-C12)/2 [14], тогда как для соединения Fe3Pt понижение модулей 

сдвига C  и C44 связывают главным образом за счет вклада обменной магнитной энергии [14]. 

Причинами уменьшения модуля Юнга может быть, во-первых аномалии теплового 

расширения и изменяется намагниченности, приводящей к дополнительной деформации 

вдоль приложенного напряжения [15]. 

Отклонение от прямолинейного хода кривой ( ) сопровождается образованием 

мартенсита в поле механических напряжений и в соответствии с уравнением Клаузиуса-

Клайперона для превращений первого рода, напряжение необходимое для индуцирования 

фазового перехода смещается в область высоких температур, и описывается выражением: 

                                                d /dT=ρΔH
P M

/T0( )
P M

 = ρΔS
P M

/
P M

                                     (2) 

где Т0 – температура равновесия между аустенитной и мартенситной фазами, ΔH
P M

 –

скрытая теплота превращения  и ΔS
P M

 – энтропия (при Т0), 
P M  

– деформация 

превращения,  ρ – плотность.      

Иллюстрация этого эффекта представлена справа от соответствующих графиков (рис. 

1), при этом наибольшая величина приращения d /dT=5,2 МПа/K соответствует времени 

отжига 10 мин., что также проявляется в увеличение СУ деформации. Полученные значения 

критического напряжения индуцированного МП укладываются на прямую линию, 

экстраполяция которой на ось абсцисс дает значение Ms в отсутствии напряжений, при этом 

погрешность измерения составляет 5%. По данным работы [16] наибольшим приращением 

d /dT в известных сплавах с ЭПФ вслед за NiTi обладают сплавы на основе Fe−Ni−Co. 

Интервал проявления СУ поведения изучаемого сплава находится в диапазоне -150+150
0
 С. 

Полное восстановления размеров образца происходит вплоть до напряжений 0,5 ГПа, 

а дальнейший рост напряжения наряду с фазовым превращением стимулирует пластическую 

деформацию, сопровождающую потерей когерентности исходной и мартенситной фазами.  

Таким образом, незначительный наклеп материала ( =7,4%) и соответствующее 

старение способствуют деформированию исходного сплава по каналам фазовой и 

двойниковой пластичности. Эти факторы способствуют СУ поведению материала в 

температурном интервале Ms<Тисп<Af, хотя известно, что в поликристаллических образцах 

движение обратимых носителей деформации, как правило, тормозиться на границах зерен и 

в тройных стыках, что значительно уменьшает степень восстановления СУ деформации. В 

случае двухфазного состояния общая деформация МП является суммой от объемной доли 

превращенной и непревращенной ξ части испытываемого материала ε=(1−ξ) εM+ξ εA- общая 

деформация, а модуль упругости материала рассчитывается по правилу смесей:  

1/E=ξ/E1+(1–ξ)/E2,     (3) 

где  E1 – модуль упругости материала в мартенситной фазе, E2 – модуль упругости 

материала в аустенитной фазе. Большая СУ деформация возникает, вероятно, в результате 

образования более крупного зерна аустенита от выбранной ТМО и благоприятной 

ориентацией зерен по отношению к внешнему прикладываемому напряжению. 

 

Наиболее неожиданным результатом деформационного поведения оказалось 

возникновение плато на диаграмме растяжения со степенью обжатия =22,3% (рис. 2), 

появление которого вероятно связано с образованием новой мартенситной фазы, так как 

деформирование образца проведено при температуре Тисп<Ms в области устойчивости 

мартенситной фазы, хотя сама величина деформации превращения составила всего 0,5 %. 
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Плато на деформационных кривых отмечено как для прямого МП, так и для обратного. 

Величина механического гистерезиса Δζ, определенная на середине петли СУ составляет 55-

65 МПа. 

  
Рис. 2. Зависимость напряжение ( ) деформация ( ) сплава Fe−Ni−Co−Ti со степенью 

обжатия =22,3% и последующем старении Т=650
0
С-10 мин. 

 

С повышением степени обжатия  до 40-55% происходит существенное ослабление СУ 

исследуемого сплава, что связано с преобладанием пластической деформации над СУ, а 

также меньшей величиной зерна аустенита и большей плотностью дислокаций. 

Увеличение СУ в исследуемых сплавах можно объяснить с позиции роста размера 

зерна аустенита, при котором с повышением степени волочения материала, он хотя и 

упрочняется, но это сопровождается уменьшением размера зерна, что в свою очередь, 

способствует деградации эффекта СУ. Также следует учитывать, что ТМО значительно 

влияет на характеристики МП и ферромагнитного упорядочения, создавая при этом 

проблемы для оценки механических характеристик сплава между их режимами.  

Ввиду вовлечения большого числа параметров, влияющих на дефектную, фазовую, 

кристаллическую и магнитную структуры сплава, объяснение результатов можно произвести 

преимущественно с качественных позиций. 

В рамках теории фазовых превращений [17] МП индуцированое напряжением МП 

описывают с помощью введения термодинамического потенциала в котором дополнительная 

свободная энергия представляется в виде, а переменными параметрами выступают 

напряжение и температура: 

( , , )ij хим упр поверх ij ijij
E T f G W W E                          (4), 

где ΔGхим - разница химической свободной энергии между исходной и мартенситной 

фазами, Wупр - упругая энергия превращения, возникающая в результате искажений 

кристаллической решетки, создаваемая разностью объемов аустенита и мартенсита, что в 

случае сплава Fe−Ni−Co−Ti имеет существенное значение; Wповерх - энергия на границе 

раздела между новой мартенситной и исходной фазами, что существенно для 

поликристаллов, возрастает с увеличением степени обжатия материала, ∑ijEij- энергия 

прикладываемого внешнего макроскопического напряжения.  

Для индуцирования мартенсита деформации необходимо выполнения условия, когда 

правая часть уравнения (3)>0, при котором преимущественно реализуются те направления 

мартенситных сдвигов, для которых работа положительна и максимальна, т.е. в основном 

формируются мартенситные кристаллы с решеточной деформацией, совпадающей с 

направлением прикладываемых внешних напряжений. В результате протекания МП в таких 
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условиях возникает сильно выраженная мартенситная текстура, с которой и связана 

макроскопическая деформация образца. 

 

ВЫВОДЫ 

Для повышения долговечности и псевдоупругости предложена ТМО, которая 

способствует существенному упрочнению сплава. 1) Незначительный наклеп материала 

( =7,4%) и соответствующее старение благоприятствуют деформированию исходного 

сплава по каналам фазовой и двойниковой пластичности, а величина  сверхупругой 

деформации достигает ~3%  в температурном интервале Ms<Тисп<Af. 2) Малый угол наклона 

петель СУ свидетельствует о деформации сплава в области двуфазного состояния и 

значительного уменьшения упругих модулей сплава в этом температурном интервале. 3) 

Отмечено возникновение плато на диаграмме растяжения со степенью обжатия =22,3%, 

появление которого вероятно связано с образованием новой мартенситной фазы, так как 

деформирование образца проведено при температуре Тисп<Ms в области устойчивости 

мартенситной фазы, хотя сама величина деформации превращения составила всего 0,5 %. 
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ВСТУП 

Автоматизація заливання форм розплавом підвищує якість виливків, знижує брак і 

трудомісткість процесу, зменшує масу прес-залишку. Ключова проблема автоматичної 

заливки форм – дозування розплаву, а в деяких випадках і регулювання швидкості 

заливання. В промислових масштабах використовуються різноманітні способи та пристрої 

дозування розплаву. Також при литті під тиском постає необхідність відміряти невеликі 

порції металу з високою точністю та в обмежених інтервалах часу, що накладає жорсткі 

вимоги до технології та обладнання. В даній статті розглянуто витратні характеристики 

пневматичних та МДН дозування та способи їх поєднання.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
При подані розплаву під низьким тиском стиснутого повітря або інертного газу метал 

із герметичної ємності витісняється тиском газоподібного середовища, що вводиться через 

впускний і випускний клапани. Тиск газоподібного середовища визначається з умови: 

                                                 ,21 gHpgH                                       

де ρ  – густина розплаву, кг/м3; g – модуль вектора прискорення вільного падіння, 

м/с2; Н1, Н2 – висота рівнів розплаву, м.  

Через зливний канал металопроводу розплав подається в прес-форму. Точність 

дозування залежить від можливості забезпечення постійного напору металу, внаслідок того, 

що в процесі наливу змінюється рівень розплаву. Крім того, необхідно підтримувати метал у 

режимі ―зберігання‖ поблизу зливного каналу металопроводу для зменшення тривалості 

дозування, виключити викид розплаву із дозатора при малій його масі. Однак в процесі 

роботи виявлено, що цей спосіб має похибки внаслідок залежності витрати металу на 

початку і у кінці зливу від швидкості зростання тиску в ємності, а також через гідравлічний 

опір в місці з’єднання зливного каналу металопроводу з трубопроводом продувки.   

Похибки, пов’язані з залежністю витрат на початку і кінці зливу метала від швидкості 

збільшення тиску, можливо усунути при подачі металу магнітодинамічним насосом (МДН), 

так як збільшення та зменшення витрат відповідно на початку та в кінці процесу 

відбувається практично миттєво. 

В цьому пристрої гідродинамічний опір зливного каналу контролюється за часом 

заповнення металом вільної його частини. Тривалість заливання заданої порції металу 

визначається за формулою 

                                                 ввзз m/m                               

де τ , – тривалість заливання відповідно заданої порції металу та порції металу, що 

еквівалентна вільному об’єму металопроводу, с; m – маса відповідно заданої порції металу і 

порції металу, еквівалентної вільному об’єму зливного металопроводу, кг. 

Тривалість наливання порції металу, еквівалентної вільному об’єму металопроводу, 

визначається таймером, що приводиться в дію датчиком наявності металу на виході зливного 

металопроводу та зупиняється датчиком наявності металу на вході в прес-камеру. У випадку 

стабілізації електричного і температурного режимів маса розплаву, що заливається у форму, 

виявляється пропорційною часу дії МДН. Недолік цього дозатора – великі витрати енергії, 

особливо в режимі підтримання металу на певному рівні металу.  



 

231 

 

Запропоновано комбінований дозатор, що поєднує переваги пневматичних та 

магнітодинамічних пристроїв. Так рівень металу в дозаторі підтримується пневматикою, та 

регулюється за допомогою тиску в ємності в залежності від рівня металу, а безпосередньо 

дозування проводиться за допомогою МДН, що забезпечує стабільні витратні 

характеристики та високу точність дозування. 

При високих вимогах до маси металу, що дозується, пристрої можуть працювати в 

комплекті з мірними ємкостями чи з поворотними жолобами. Проте при будь-якому зі 

способів дозування розплаву в системі був відсутній зворотний зв'язок, тому в якості 

зворотного зв’язку було обрано контроль висоти прес-залишку, тому що ця величина не 

залежить від перерізу каналу заливання, часу, а лише від номінальної кількості залитого 

металу. 

Проведено порівняння витратних характеристик різних дозаторів. На рис.1 показано 

зміну витратних характеристик МДН, пневматичного дозатора, та запропонованого 

комбінованого пристрою.  

 

 

Рис. 1. Характер зміни витратних характеристик різних дозаторів з часом дозування 

  

 Запропоновано технічне рішення, яке дозволяє в якості мірної ємкості 

використовувати прес-камеру машини ЛПТ. Винайдений пристрій визначає дозу металу в 

прес-стакані в момент різкого гальмування прес-поршня при заповненні металом всього 

перерізу ємкості. На контрольовану величину дози металу не впливають порушення процесу 

заповнення прес-форми (недоливи, вихід металу із роз’ємна прес-форми), що сприяє 

підвищенню точності дозування.  

 

ВИСНОВКИ 

Можна зробити висновок, що метод комбінованого дозування дає змогу в певній мірі 

подолати недоліки окремих способів дозування, вирівняти витрату металу з часом та 

починати дозування фактично без початкової затримки. 
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Останнім часом інтенсивно досліджується новий клас сплавів, які отримали назву 

«високоентропійні сплави» (ВЕСи). ВЕСи відомі як сплави, які містять принаймні  п’ять 

основних елементів і концентрація кожного елементу складає від 5 до 35 ат. %. Ці сплави 

характеризуються комплексом високих експлуатаційних властивостей, пов’язаних з 

стабільністю структури і фазового складу, які в свою чергу визначаються мінімумом енергії 

Гіббса. Мінімізація вільної енергії Гіббса у ВЕС обумовлена високою ентропією змішування 

компонентів сплаву [1-2]. Дані сплави володіють високою термічною стабільністю [3], 

здатністю до деформаційного зміцнення, мають покращені характеристики твердості, 

міцності, зносостійкості, стійкості до окислення та корозії [4,5]. 

Одним з перспективних напрямків застосування ВЕСів є використання їх в якості 

матеріалів для зберігання водню. Багатокомпонентні ВЕСи з ОЦК – фазою та фазою Лавеса 

активно реагують з воднем при кімнатних температурах та дають багато варіантів для 

створення нових металогідридних матеріалів з покращеними властивостями для зберігання 

водню [6].  Као та ін. [7] показали, що ВЕСи зі структурою фаз Лавеса можуть абсорбувати 

та десорбувати до 1,6 ваг. % водню при кімнатній температурі.      
Метою роботи є дослідження фазового складу високоентропійних сплавів 

Ti22Zr22Hf22Ni17Co17, TiZrNbVCrAl, FeCoNiCrMoVNb, TiZrVNbCrMoFeCoNi у литому стані 

для подальшого їх насичення воднем через газову фазу. 

Багатокомпонентні високоентропійні сплави були виготовленні методом аргонно – 

дугового переплаву з вмістом 5-9 елементів: Ti22Zr22Hf22Ni17Co17, TiZrNbVCrAl, 

FeCoNiCrMoVNb, TiZrVNbCrMoFeCoNi, в аргонно - дуговій печі МІФІ-9 з використанням 

невитратного вольфрамового електроду переплавом високочистої шихти масою 50 г на 

мідній водоохолоджуваній подині в атмосфері чистого аргону. Фазовий склад сплаву 

досліджували на дифрактометрі ДРОН УМ-1 в монохроматичному Cu Kα випромінюванні. В 

якості монохроматора використовували монокристал графіту, встановлений на 

дифрагованому пучку. Зйомку проводили в кутовому інтервалі 2θ = 18 – 88º з кроком 

сканування 0,05º та часом експозиції в точці 2 с. Обробку даних дифрактометричного 

експерименту проводили з використанням програми для повнопрофільного аналізу 

рентгенівських спектрів від суміші полікристалічних фазових складових PowderCell 2.4. 

Результати дослідження фазового складу у вихідному стані для ВЕСів Ti22Zr22Hf22Ni17Co17, 

TiZrNbVCrAl, FeCoNiCrMoVNb, TiZrVNbCrMoFeCoNi приведено на рис. 1 і в табл. 1.  

З представлених данних видно, що в вихідному стані зразок 1 включає в себе 

інтерметалідні включення структури типу AlLiSi з періодом кубічної гратки а = 0,6293 нм в 

кількості 7 ваг. % та Ti2Ni в кількості 93 ваг. % з періодом гратки а = 0,1184 нм (рис. 1 а, 

табл. 1); зразок 2 - двофазний з ОЦК граткою в кількості 37 ваг. % з періодом гратки а = 

0,3261 нм та гексагональною фазою Лавеса типу С14 в кількості 63 ваг. % з періодами гратки 

а = 0,5156 нм, с = 0,8427 нм (рис. 1 б, табл. 1); зразок 3 – однофазний зі структурою фази 

Лавеса тиру С14 та перідами гратки а = 0,4837 нм, с = 0,7852 нм (рис. 1 в, табл. 1); зразок 4 – 

двофазний з ОЦК граткою в кількості 10 ваг. % з періодом гратки а = 0,3800 нм та фазою 

Лавеса С14 в кількості 90 ваг. % з перідами гратки а = 0,4955 нм, с = 0,8110 нм (рис. 1 г, табл. 1). 
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 а) б)   

 г) д) 

 

Рис. 1. Дифрактограми литих високоентропійних сплавів: а) Ti22Zr22Hf22Ni17Co17, б) 

TiZrNbVCrAl, в) FeCoNiCrMoVNb, г) TiZrVNbCrMoFeCoNi 

Таблиця 1 

Хімічний та фазовий склад сплавів Ti22Zr22Hf22Ni17Co17, TiZrNbVCrAl, 

FeCoNiCrMoVNb, TiZrVNbCrMoFeCoNi у вихідному стані 

№ Хімічний склад Фазовий склад 

Тип гратки Кількість 

фази, 

% мас. 

Періоди гратки, нм 

а с 

1. Ti22Zr22Hf22Ni17Co17 AlLiSi 7 0,6293 - 

Ti2Ni 93 0,1184 - 

2. TiZrNbVCrAl ОЦК 37 0,3261 - 

Фаза Лавеса (С14) 63 0,5156 0,8427 

3. FeCoNiCrMoVNb Фаза Лавеса (С14) 100 0,4837 0,7852 

4. TiZrVNbCrMoFeCoNi ОЦК 10 0,3800 - 

Фаза Лавеса (С14) 90 0,4955 0,8110 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином, фазовий склад зразків 2 і 4 складається з твердого розчину на основі  

фази Лавеса типу С14 та ОЦК - фази з різним кількісним складом, зразок 3 є однофазним зі 

структурою фази Лавеса типу С14. Різна кількість фазових складових ОЦК – фази та фази 

Лавеса у зразках  дає можливість виявити їх оптимальну кількість при максимальному 

насиченні воднем. Зразок 1 складається з двох фаз на основі інтерметаліду Ti2Ni з кубічною 

структурою та AlLiSi. Тому доцільно провести дослідження даних зразків по наводенню та 

вияснити який кількісний склад ОЦК – фази, фази Лавеса С14 та інтерметаліду Ti2Ni буде 

мати більшу водневу ємність при насиченні воднем через газову фазу.   
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Досліджено фазовий склад сплаву системи Ti-Cr-Al-Si-O, що містить апроксимант 1/1 

а-TiCrSi квазікристалічної фази, отриманий методом аргонно-дугової плавки. 

Ренгенофазовим аналізом визначено зміну фазового складу в залежності від температури 

відпалу. Встановлено, що формування в сплаві 100% апроксиманту відбувається за 

температури 300
 о

С в середовищі водню та 1200 
о
С в середовищі гелію. Проміжні відпали 

при 500, 700 та 900 
о
С призводять до утворення двофазної структури, яка містить 

кубічний апроксимант 1/1 а-TiCrSi та інтерметалід Cr2Ti, що має гексагональну гратку. 

 
ВСТУП 

Поява нового класу металевих сплавів, що містять квазікристалічні (або близькі по 

локальній укладці атомів апроксимантні) фази і займають проміжне місце між аморфними та 

кристалічними матеріалами, викликає необхідність в проведенні їх всебічних досліджень. 

Ікосаедричні квазікристали являють собою єдиний клас квазікристалів, в котрих атоми 

розташовані квазіперіодично у трьох просторових напрямках. Відмінною рисою цих 

квазікристалів є поєднання дальнього атомного порядку з «некристалографічними» типами 

симетрії, такими як поворотна симетрія відносно осі п’ятого порядку. Для розуміння фізико-

механічних властивостей квазікристалів (як і будь-якого твердого тіла) необхідно насамперед 

знати характер взаємного розташування  атомів, тобто кристалічну (а точніше, квазікристалічну) 

структуру. Вперше квазікристали  в системах на основі титану були знайдені у 1985 році в системі 

(Ti1-x Vx )2Ni [1]. На сьогоднішній день відомі сплави систем Ti-V-Si  [2], Ti-Zr-Co (Kim, Kelton et.) 

[3], Ti-Zr-Fe (Kim, Kelton et) [4], Ti-Cr-Si (Kelton, Zhang, ) [6, 7, 8]. Проте найбільш широко 

вивченою є система Ti-Zr-Ni [5, 9, 10, 11], в якій визначено область існування квазікристалічної 

фази в рівноважному стані. Нині відомо понад 400 сплавів, які мають квазікристалічну 

структуру. Незважаючи на значну кількість досліджень квазікристалічних сплавів, до цього 

часу існує ряд невисвітлених питань. Зокрема, недостатньо проаналізовано закономірності 

структуроутворення квазікристалів, температурні області їх стабільності в залежності від 

умов кристалізації, механізми структуроутворення так званих апроксимантних кристалічних 

фаз, які значною мірою можуть впливати на формування квазікристалічних фаз, узагальнені 

дані про які в літературних джерелах майже відсутні. 

Метою даної роботи було дослідження впливу термічної обробки на формування 

апроксиманту 1/1 квазікристалічної фази в сплаві Ті60Сr30Al3Si2(SiO2)5 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Всі сплави виплавляли в дуговій печі МІФІ-9-3 в атмосфері високочистого аргону, 

при цьому атмосферу додатково рафінували за рахунок багаторазового плавлення Zr-Ti 

гетера. В якості матеріалів використовували елементи високої чистоти (йодидний титан, 

хром, алюміній та інші). Після багаторазового переплаву сплави кристалізувались зі 

швидкістю 20 
о
С/с у вигляді циліндра вагою по 50 г. Таким чином отримували сплави, які 

близькі до рівноважних та закристалізовані з найбільш низькою швидкістю.  

Фазовий склад сплавів досліджували методом рентгенівської дифрактометрії (ДРОН-

УМ1) у монохроматичному Сuk -випроміненні. В якості монохроматора використовували 

монокристал графіту встановлений на дифрагованому пучку. Високотемпературні 

рентгенографічні дослідження виконували з використанням приставки УВД-2000 в 
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атмосфері гелію. Обробку даних проводили з використанням програми для 

повнопрофільного аналізу дифракційних картин PowderCell 2.4. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Згідно проведеного рентгенівського фазового аналізу сплав Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5  у 

вихідному стані є двофазним і містить легований твердий розчин -титану в кількості 22 

ваг.%  та 1/1 апроксимант а-TiCrSi в кількості 78 ваг.% , що має кубічну кристалічну гратку з 

періодом а=13,130 нм (рис.1а, табл.1). Слід зазначити, що основні максимуми а-TiCrSi фази 

практично повністю збігаються з відбиттям квазікристалічної складової. Однак відрізнити 

апроксимантну складову можливо досить надійно по наявності додаткових піків, які притаманні 

лише їй. В нашому випадку  це, зокрема, присутність дифракційного максимуму (600)  в околі 

кута 41
о
 (рис. 1, а), який знаходиться між двома найбільш інтенсивними піками (530) та (532), 

характерними як для ікосаедричного квазікристалу, так і для його апроксиманту. 

Проведений низькотемпертурний відпал при температурі 300
о
С в середовищі водню 

призводить до формування в сплаві 100 % апроксимантної фази (табл.1) зі значно більшим 

періодом гратки, ніж у вихідному стані, що свідчить про значне наводнення сплаву. 

Після відпалу при 500
о
С спостерігається зміна фазового стану – сплав стає двофазним 

(табл.1), причому відбувається зменшення кількості апроксимантної фази до 89,55 ваг.% та  

одночасне формування інтерметаліду Cr2Ti, що має гексагональну кристалічну гратку.   

Подальші відпали при 700 та 900 
о
С показали незмінність фазового складу, 

змінюється лише кількісне співвідношення фаз (рис.1б,  табл.1). Параметр гратки 

апроксиманту при цьому зростає з 13,211 до 13,295 нм (табл.1) 

       Високотемпературний відпал при 1200
о
С призводить до зміни кількості 

апроксимантної фази, сплав стає однофазним  (рис.1в, табл.1), при цьому параметр гратки а-

TiCrSi зменшується до 13,152 нм. 

 

Таблиця 1  

Фазовий склад та періоди гратки сплаву Ті60Сr30Al3Si2(SiO2)5 

Вид термічної 

обробки 

Фазовий 

склад 
Тип гратки 

Кількість 

фази, % ваг. 

Параметри гратки, нм 

а с 

Вихідний, литий 
а-TiCrSi 

-Ti 

Кубічна 

ОЦК 

78 

22 

13,130 

3,155 
 

Відпал 300
о
С, Н2 

а-TiCrSi 

 
Кубічна 100 13,364  

Відпал 500
о
С, 

Не2 

а-TiCrSi 

Cr2Ti 

Кубічна 

Гексагональна 

90 

10 

13,211 

4,944 

 

8,051 

Відпал 700
о
С, 

Не2 

а-TiCrSi 

Cr2Ti 

Кубічна 

Гексагональна 

88 

12 

13,254 

4,960 

 

8,054 

Відпал 900
о
С, 

Не2 

а-TiCrSi 

Cr2Ti 

Кубічна 

Гексагональна 

89 

11 

13,295 

4,961 

 

8,039 

Відпал,1200
о
С, 

Не2 

а-TiCrSi 

 
Кубічна 100 13,152  

 

На рисунку 2 наведено мікроструктуру сплаву в литому стані та після відпалу при 

800 
о
С протягом 3 годин. Згідно з металографічними даними структура матриці у вихідному 

стані являла собою дендрити -Ті та дрібнозернисту апроксимантну фазу1/1 а-TiCrSi. 

Після високотемпературної витримки зберігається дендритна структура, хоча самі 

дендрити набувають більш округлої форми, і їхні розміри зменшуються. При цьому 

спостерігається суттєве подрібнення  фази, що міститься у міждендритному  просторі (розмір 

структурних складових не перевищує кількох мікрон), з одночасним збільшенням її 

кількості.  
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Рис. 1. Дифрактограми сплаву Ті60Сr30Al3Si2(SiO2)5 в литому (а) стані та після 

відпалу 900
о
С (б) та 1200

о
С (в). 

 

в 
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Рис. 2. Мікроструктури сплаву Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5  у вихідному (а) та відпаленому 

при 800 
о
С (б) протягом 3 годин 

 

ВИСНОВКИ 

В роботі досліджено вплив термічної обробки на зміну фазового складу сплаву 

Ті60Сr30Al3Si2(SiO2)5. Встановлено, що формування 100 % апрксимантної а-TiCrSi фази 

спостерігається після відпалів при 300 
о
С в середовищі водню та 1200 

о
С у середовищі гелію. 

Крім того, при 500, 700 та 900 
о
С окрім апроксиманту 1/1, у сплаві фіксується формування 

інтерметалідної фази Cr2Ti, що має гексагональну кристалічну гратку. 
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Увеличение КПД, надежности и долговечности энергоблоков тепловой и атомной 

энергетики возможно при переходе на повышенные температуру (до 650 °С) и давление пара 

(до 350 MПа) [1]. Для этого необходимы стали с высоким уровнем длительной прочности и 

низкой ползучестью, а для запорно-регулирующей арматуры дополнительно с высокой 

кавитационной и коррозионной стойкостью. При этом стали должны иметь достаточно 

низкую себестоимость легирования и производиться стандартными металлургическими 

технологиями выплавки (открытой), прокатки, ковки, литья. Это, например, 

высокохромистые аустенитные Сr — Мn – N-стали с дисперсионным карбидным, 

нитридным или интерметаллидным упрочнением, обеспечивающим высокую 

теплостойкость и низкую ползучесть при требуемом уровне коррозионной стойкости. 

Однако сегодня нет однозначного ответа на вопрос, возможно ли за счет дисперсионного 

упрочнения матрицы достигнуть высокого уровня кавитационной стойкости стали, 

например, уровня классической кавитационно-стойкой стали 30Х10Г10 с нестабильным 

аустенитом, упрочняемой за счет деформационного мартенситного превращения γ→ε→α и 

существенно превосходящей по кавитационной стойкости стандартные Cr — Ni-

аустенитные, мартенситные, мартенситно-стареющие стали и сплавы на основе кобальта [2]. 

В данной работе приведены начальные результаты исследований, которые позволяют 

ответить на поставленный вопрос. В качестве объектов исследований выбраны аустенитные 

низкоуглеродистые Cr — Mn — N — V-стали со стабильным аустенитом и аустенитом, 

склонным к деформационному упрочнению за счет мартенситного превращения γ→ε→α. 

Для достижения необходимого уровня коррозионной стойкости содержание хрома в 

опытных сталях поддерживали  больше 14 маc. %. Минимальное содержание марганца в 

сталях, обеспечивающее формирование аустенитной матрицы, согласно диаграммам 

состояния системы (0 - 30) Fe — (6 — 28) Cr — Mn из работы [3], составляет больше 16 %. 

Легировали азотом — для введения аустенитизирующего элемента, снижения содержания 

марганца и устранения никеля, повышения твердорастворным азотом коррозионной 

стойкости, циклической прочности, тепло- и жаростойкости [4-6] и ванадием — для 

эффективного дисперсионного упрочнения аустенита наноразмерными некогерентными 

частицами VN, превосходящими по дисперсности, количеству и однородности 

внутризеренного выделения другие виды нитридных фаз (NbN, TiN  и др.) [7]. Азот вводили 

в количестве, близком к его пределу растворимости в твердой фазе при кристаллизации с 

учетом вероятности образования газовой (азотистой) пористости в металле согласно данным 

работы [8]. Количество ванадия в сталях определяли из условия получения гомогенного 

аустенита при гомогенизации при 1200 °С, так как при более высоких температурах 

возможно подплавление металла по границам аустенитного зерна. Расчет температуры 

полного растворения частиц VN в Fe — Cr – Mn-аустените проводили по данным работы [9]. 

Данные расчета приведены на рис. 1. 

В связи с тем, что на основе современных баз данных невозможно достоверно 

рассчитать комплексное влияние феррито- и аустенитообразующих элементов на структуру 

Cr - Mn - N - V - сталей по фазам α и γ в литом, горячекованом и термообработаном состо-

яниях, экспериментально проверяли влияние массовой доли марганца на фазовый состав 

предполагаемой экспериментальной стали состава (маc. %): 0,17 С; 0,42 Si; (8,6 - 15,0) Mn; 

14,8 Cr; 0,190 N; 0,30 V. Методами металлографического и магнитометрического анализов 
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установлено, что однофазная аустенитная матрица стали в литом, горячекованом и 

термообработанном (гомогенизация + старение при 700°С) состояниях достигается при 

содержании Mn больше 14 маc. %. 

 
Рис. 1. Температура полного равновесного растворения VN (tVN) в стали марок 

20Х15Г(14-20)АФ(0,2-0,5) в зависимости от массовых долей Mn и V; Массовая доля Mn: 1 – 

14%; 2 – 17%;  3 – 20%. 

 

Для обеспечения в эксперименте трех основных видов упрочнения аустенита - 

твердорастворного, дисперсионного и смешанного — по методике работы [10] химическим 

фазовым и рентгенофазовым анализами определили интенсивность дисперсионного 

выделения основной упрочняющей фазы и других неметаллических включений в стали 

17Х15Г19АФ, содержащей (маc. %): 0,17 С; 0,08 Si 18,97 Mn; 14,89 Cr; 0,223 N; 0,32 V; 0,045 

Аl; 0,011 S; 0,013 Р в зависимости от температуры старения. С целью приближения системы 

к равновесию по данным влияния температуры старения на массовую скорость выделения 

частиц в Cr — Ni-аустените из работы [6] определяли длительность изотермических 

нагревов, которые составили: 2 часа, при 1200°С; 4 часа, при 1100 °С; 6 часов, при 1000°С; 

10 часов, при 900 °С; 20 часов, при 800 °С и 30 часов, при 700 °С. 

По содержанию элементов в электролитических осадках, данным рентгенофазового 

анализа осадков и литературным данным о формировании возможных неметаллических фаз 

в аустенитных Cr — Mn — N- сталях из работы [9] определили фазовый состав стали в 

зависимости от температуры старения (рис. 2). Согласно полученным данным, 2-ч 

гомогенизация при 1200 °С с закалкой в воде обеспечивает практически гомогенное 

состояние матрицы, т. е. только ее твердорастворное упрочнение С, N, V, Cr. 

 
Рис. 2. Влияние температуры изотермической обработки на количество 

неметаллических фаз (Q) в стали марки 17Х15Г19АФ: 1 – Cr23C6; 2 – VN; 3 – Сr2N;  4 – MnN; 

5 – AlN; 6 – MnS 

Старение при 700 °С обеспечивает в основном внутризеренное дисперсионное 

упрочнение нитридами ванадия размерами до 40 нм в количестве 0,18 мас. % (рис. 3), 
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снимок сделан методом трансмиссионного анализа фольги на микроскопе ЭМ – 125К.. 

Несмотря на большее массовое количество, дисперсионное упрочнение карбидами Cr23С6 

неэффективно вследствие их размеров до нескольких микрометров и выделения их по 

границам аустенитного зерна и в двойниках. Во время старения при 900 — 1000 °С массовая 

доля частиц составляет ~ 50 % от их количества  при старении при 700 °С, т. е. достигается 

комплексное твердорастворное и дисперсионное упрочнение аустенита. 

 

 
Рис. 3. Структура стали марки 17Х15Г19АФ после изотермической обработки                 

700
о
С – 30 часов 

 

Таким образом по полученным результатам для дальнейших исследований были 

выбраны стали 17Х14Г14АФ с нестабильным аустенитом и 17Х14Г19АФ со стабильным 

аустенитом, их химические составы (мас, %) приведены в таблице 2. 

  

Таблица 2 

Химический состав сталей  17Х14Г14АФ и 17Х14Г19АФ 

 

Сталь C Si Mn Cr V N Al S P 

17Х14Г14АФ 0,17 0,41 14,62 14,70 0,33 0,22 0,04 0,011 0,013 

17Х14Г19АФ 0,16 0,37 19,05 14,00 0,30 0,192 0,039 0,012 0,013 
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СПЛАВЫ СИСТЕМЫ Cu – Fe – Cr – C СО СТРУКТУРОЙ  

«ЗАМОРОЖЕННАЯ ЭМУЛЬСИЯ» 

 

к.т.н. В.В. Христенко, О.В. Ушкалова, Д.О. Москалюк  
Национальный технический университет Украины «КПИ» 

E-mail: kvad63@mail.ru, Starosta_mt51@ukr.net, moskalyuk.d@meta.ua 

 

Результаты теоретического анализа [1 – 7] свидетельствуют о возможности 

существования расплавов системы Cu – Fe – Cr – C в виде двух жидких фаз: фазы на основе 

меди и (Fe – Cr – C) фазы. Двухфазное состояние расплавов позволяет реализовать 

качественно новые подходы при разработке современных литейных сплавов нового 

поколения. Собственно технологический процесс получения отливок в этом случае должен 

включать перевод расплава в состояние эмульсии и фиксацию такого строения в твердом 

сплаве (получение «замороженной эмульсии») [3]. С практической точки зрения имеется 

возможность создания износостойких хромистых чугунов, структура которых содержит 

медные включения. Капли «медной» фазы, распределенные в (Fe – Cr – C) основе (расплаве 

хромистого чугуна), могут служить препятствиями для роста первичных карбидов при 

кристаллизации. Это способствует их измельчению и, как следствие, – улучшению 

обрабатываемости материала резанием. Кроме того, мягкие включения «медной» фазы, 

распределенные в твердой основе, способны существенно улучшить антифрикционные 

свойства и износостойкость сплава при трении [8]. 

Целью работы является экспериментальная проверка собственно возможности 

пребывания расплавов системы Cu – Fe – Cr – C в двухфазном состоянии и оценка 

перспектив получения на ее основе износостойких хромистых чугунов со структурой типа 

«замороженной эмульсии». 

Возможность пребывания расплавов системы Cu – Fe – Cr – C в виде двух 

сосуществующих фаз эмпирически проверяли методами седиментационного анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Седиментационному анализу подвергали 

сплав, состоящий из 50 объемн. % хромистого чугуна (16 мас. % Cr и 1,6 мас. % С) и 50 

объемн. % меди. Установлено, что при температуре 1400 
0
С расплав пребывал в двухфазном 

состоянии, а при отсутствии перемешивания из-за различия величин удельного веса 

«медной» и (Fe – Cr – C) фаз происходит его расслоение (рис. 1а). Этот вывод также 

подтверждается результатами исследования микроструктур образцов, полученных 

всасыванием расплава из донной и верхней частей тигля (рис. 1 б, в). Данные по 

химическому составу указанных образцов показывают, что в жидкой (Fe – Cr – C) фазе 

растворяется около 3 мас. % меди, а в жидкой фазе на основе меди растворяется около 2 мас. 

% железа и до 0,1 мас. % хрома. Следует отметить, что при кристаллизации расплава в 

образце, отобранном из донной части тигля, железо и хром выделяются в виде дендритов 

(рис. 1 в). 

Результаты исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) подтверждают вывод о возможности двухфазного состояния расплавов системы  

Cu – (Fe – Cr – C): температуры, при которых на термографических кривых ДСК (как при 

нагреве, так и при охлаждении), фиксируются тепловые эффекты, близки к температурам 

превращений, происходящих в хромистом чугуне (16 мас. % Cr и 1,6 мас. % С) в 

соответствии с диаграммой состояния тройной системы Fe – Cr – C [9], а также к 

температуре плавления меди. Это свидетельствует о практически независимой 

кристаллизации «медной» и (Fe – Cr – C) фаз. 

Еще одним необходимым условием (кроме пребывания расплава в двухфазном 

состоянии) получения сплавов со структурой типа «замороженной эмульсии» является 

возможность его перевода в состояние эмульсии. Исследовались сплавы на основе 

хромистого чугуна (4,4 мас. % С и 16 мас. % Cr) с добавкой меди в количестве 5 % от массы 
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чугуна. Установлено, что в ходе выплавки сплава в индукционной печи в результате 

перемешивания происходит эмульгирование Cu – Fe – Cr – C расплава. Образцы для 

исследований получали методом закалки из жидкого состояния. Пробы отбирали 

всасыванием расплава в кварцевую трубку диаметром 3 мм с последующим охлаждением в 

холодной воде.  

При такой интенсивности охлаждения процессы коалесценции и седиментация 

включений дисперсной фазы не успевают получить заметного развития. Поэтому при 

комнатной температуре фиксируется строение, близкое к строению расплава. 

 

  
                                            а)                                                                б) 

 
в) 

Рис. 1. Структуры образцов, полученных из подвергнутого седиментации  

Cu – (Fe – Cr – C) расплава: а – продольный разрез слитка; б – микроструктура образца, 

полученного отбором расплава из верхней части тигля; в – микроструктура образца, 

полученного отбором расплава из донной части тигля 

 

                     
                                         а) х200                                                          б) 

 Рис. 2. Структура образца из сплава, полученного вводом в расплав хромистого 

чугуна (16 % Cr, 4,4 % С) 5 мас. % меди: а – закалка из жидкого состояния; б – заливка в 

кокиль 
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Таблица 

Результаты локального микрорентгеноспектрального анализа в характерных точках 

структуры 

Обозначение 

точки 

Содержание элементов, мас. % 

Fe Cr Cu 

1 59,39 39,64 0,85 

2 92,24 1,27 5,17 

3 0,37 0,01 99,34 

Установлено, что структура, образца, полученного методом закалки из жидкого 

состояния представляет собой «замороженную эмульсию» с дисперсной фазой, 

сформировавшейся на основе медной добавки (рис. 2а). Также установлено, что в образцах, 

полученных заливкой расплава в металлический кокиль, коалесценция и седиментация 

включений дисперсной фазы также не получают заметного развития, поэтому структура 

«замороженной эмульсии» сохраняется (рис. 2б). Следует отметить, что медные включения, 

распределенные в (Fe – Cr – C) основе, являются препятствием для роста первичных 

карбидов при кристаллизации хромистого чугуна (рис. 2б). 
 

ВЫВОДЫ 
Экспериментально подтвержден теоретически установленный факт возможности 

пребывания расплавов системы Cu – Fe – Cr – C в двухфазном состоянии. Эмпирически 

установлена возможность эмульгирования расплавов указанной системы и получения литых 

структур типа «замороженная эмульсия». Показано, что наличие медных включений в 

структуре хромистых чугунов способствует измельчению первичных карбидов. Подробного 

исследования требует вопрос о количестве «медной» фазы в структуре износостойкого 

хромистого чугуна, обеспечивающем оптимальное сочетание показателей обрабатываемости 

резанием, износостойкости и антифрикционных свойств.  
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НАПОВНЮВАЧАМИ 
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На сьогодні 80% виливків виготовляють у разових формах, тому актуальним є 

проведення робіт з розроблення складу формувальних і стрижневих сумішей.  

У гарячому оснащенні виготовляють приблизно 5% усіх стрижнів. Сьогодні на 

ливарних заводах є велика кількість устаткування, призначеного для роботи з гарячим 

оснащенням, яке не використовується повною мірою. При цьому кількість розроблених 

сумішей, враховуючи економічні і екологічні аспекти, для реалізації даної технології 

обмежена.  

Нами проведені дослідження щодо розроблення наукових основ створення і 

використання нових неорганічних зв’язувальних компонентів (ЗК) для стрижневих сумішей 

замість органічних. 

Для розроблення таких ЗК використані найпоширеніші у складі стрижневих сумішей 

наповнювачі: кварцовий пісок і циркон. Встановлено, що при нагріванні композицій даних 

наповнювачів з ортофосфорною кислотою відбувається зміцнення, до якого призводить 

утворення нових сполук, фазовий склад і структура яких були точно визначені. 

В композиції пилоподібний кварц – ортофосфорна кислота при нагріванні мають 

місце два процеси. При незначному підвищенні температури понад 215 
о
С

 
 ортофосфорна 

кислота перетворюється на пірофосфорну. Далі, як чітко встановлено, в інтервалі 

300…320 
о
С ця кислота вступає в хімічну взаємодію з кварцом. У результаті утворюється 

нова сполука – пірофосфат кремнію, який призводить до зміцнення композиції, тоюто є 

зв’язувальним компонентом. Існування пірофосфату доведене рентгенофазовим аналізом 

(РФА, рис. 1).  
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Рис. 1. РФА композиції пилоподібного 

кварцу (5 мас. ч.) з ортофосфорною кислотою 

(3 мас. ч.) 

Рис.2. ДТГА композиції 

пилоподібного кварцу (5 мас. ч.) з 

ортофосфорною кислотою (3 мас. ч.) 

 

Аналогічний механізм утворення ЗК спостерігається в композиції пилоподібного 

циркону з ортофосфорною кислотою при нагріванні до 350 
о
С. За структурою ЗК являє 

собою пірофосфат цирконію, також виявлений рентгенофазовим аналізом (рис. 3). 

Нагрівання до 1000 
о
С, за даними ДТГА (рис. 4) не призводить до жодних перетворень в 

досліджуваній системі, що свідчить про її термічну стабільність.  
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Рис. 3. РФА композиції пилоподібного 

циркону (5 мас. ч.) з ортофосфорною 

кислотою (3 мас. ч.) 

Рис.4. ДТГА композиції пилоподібного 

циркону (5 мас. ч.) з ортофосфорною 

кислотою (3 мас. ч.) 

 

Розглянутий фізико-хімічний принцип зміцнення може бути реалізований у складі 

стрижневої суміші. Для здійснення описаних процесів до складу суміші має входити 

вогнетривкий наповнювач, а також матеріали, які при нагріванні забезпечать утворення ЗК. 

Найпоширенішими наповнювачами стрижневих сумішей є піски на основі кварцу та 

циркону. Для сумішей на основі кварцового піску доцільно застосувати комбінацію 

пилоподібного з ортофосфорною кислотою, а для сумішей на основі цирконового піску – 

комбінацію пилоподібного циркону з ортофосфорною кислотою (табл. 1). Фізико-механічні 

властивості сумішей визначені після зміцнення стандартних циліндричних зразків за 

загальноприйнятими методиками. 

Таблиця 1 

Склад і властивості сумішей з ортофосфорною кислотою і комбінованими 

наповнювачами 

Ін
д

ек
с 

 

Вміст компонентів, мас. % 

Режим 

зміцненн

я 

Властивості 

Н3РО4 

кварц 

пило-   

подібний 

 

циркон 

пило-

подібний 

 

наповнювач вода 

міцність 

при 

стисканні, 

МПа 

обсипає-

мість, % 

1 3,0…4,0 6,0…8,0 – 
пісок 

кварцовий  
0…3,0 300 °С 2,5…3,5 0,1…0,3 

2 3,0…3,5 – 7,0…8,0 
пісок 

цирконовий  
0…3,0 350 °С 3,0…3,2 0,3…0,5 

 

 Із розроблених сумішей виготовляли оболонкові форми та стрижні за гарячим 

оснащенням. Виливки із залізовуглецевих сплавів, отримані з використанням цих форм і 

стрижнів, наведені на рис. 5…7. 

  

Рис. 5. Виливки із сталі 20Л (температура заливання 1700 
о
С), отримані в оболонкових 

формах із суміші з кварцовим наповнювачем 
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а б 

Рис. 6. Виливки із чавуну СЧ20, температура заливання 1460 
о
С (а), та сталі 20Л, 

температура заливання 1560 
о
С (б), отримані з використанням стрижнів із суміші з 

кварцовим наповнювачем 

 

 
  

Рис. 7. Виливки із сталі 30Х25Ю2ТЛ (температура заливання 1600 
о
С), отримані з 

використанням стрижнів із суміші з цирконовим наповнювачем 

 

Таким чином, вперше встановлено, що зв’язувальний компонент у стрижневій суміші 

утворюється при безпосередній взаємодії її вогнетривкого наповнювача (зокрема кварцового 

або цирконового піску) із ортофосфорною кислотою. Вказана взаємодія відбувається при 

нагріванні до 250…350 
о
С.  

Можливість синтезу нових ЗК у гарячому оснащенні полягає в тому, що внаслідок 

поліморфного перетворення ортофосфорної кислоти при нагріванні продукти її взаємодії з 

компонентами наповнювача набувають структури пірофосфатів металів, на відміну від раніше 

відомих сполук (ортофосфатів), які мають місце у ХТС. 

Утворені в системах H3PO4 – SiO2 та H3PO4 – ZrSiO4 пірофосфати кремнію SiР2O7 та 

цирконію ZrР2O7 характеризуються високою адгезією до вогнетривких наповнювачів, а 

також є стабільними до 1000 
о
С. 

На основі отриманих наукових даних розроблений ряд стрижневих сумішей, які 

мають високий рівень фізико-механічних властивостей, термічну стійкість і стабільність в 

умовах всебічного нагрівання стрижня, мінімальну фізико-хімічну активність до 

залізовуглецевих розплавів. 

Досліджені суміші дозволяють чітко повторювати дрібні елементи модельного 

оснащення, а після заповнення розплавом ці елементи якісно відтворюються на виливках. 

Відсутність на виливках поверхневих дефектів типу пригару, піщаних та газових раковин 

свідчить про низьку хімічну активність компонентів сумішей до залізовуглецевих розплавів, 

що забезпечує можливість отримання дрібних виливків без фарбування стрижнів. 
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ В  СПЛАВАХ СИСТЕМИ Al – Mg  ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ ПИТОМОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ 

 

к.т.н. В.В. Христенко, І.В. Минько, к.т.н. А.А. Кулініч, П.В. Чепурний 
Національний технічний університет України «КПІ» 

E-mail: kvad63@mail.ru , minko_igor@bk.ru 

 

В ливарних сплавах системи Al – Mg добре поєднуються механічні та технологічні 

властивості [1, 2, 3]. Тому їх широко застосовують в судно- та автобудуванні, а також в 

інших галузях промисловості. Ці сплави зміцнюють за рахунок утворення твердих розчинів, 

які отримують шляхом гартування. Однак недоліком сплавів системи Аl – Mg є схильність 

до старіння, в результаті якого відбувається розпад пересиченого твердого розчину, і, як 

результат, – рівень механічних властивостей виявляється нестабільним в часі. Тому одним із 

основних напрямків розробки нових Al-Mg сплавів є збільшення стійкості пересичених 

твердих розчинів щодо розпаду. Проте дослідження процесів старіння тривалі в часі, а 

традиційні методи аналізу трудомісткі і затратні. Для дослідження змін, які відбуваються при 

старінні сплавів перспективним може бути аналіз змін структурночутливих властивостей. 

Однією з таких властивостей є питомий електричний опір. 

Метою роботи було встановлення можливості аналізу структурних змін в ливарних 

сплавах системи Al-Mg за змінами показників питомого електричного опору. 

Електричний опір зразків визначали методом вольтметра – амперметра. 

Встановлено, що збільшення вмісту магнію в пересиченому твердому розчині на 

основі алюмінію, отриманому за допомогою гартування (нагрівання до температури 

430 ± 10 С, витримка при цій температурі впродовж 20 год, охолодження у воді), 

призводить до збільшення величини питомого електричного опору сплаву.(таб.1)  

Мікролегування сплаву Al + 10 % Mg  добавками титану, цирконію та берилію, як окремо, 

так і комплексне, призводить до збільшення величини питомого електричного опору. Цей 

факт може свідчити про значний вміст цирконію, титану та берилію в отриманому після 

гартування твердому розчині на основі алюмінію. 

Таблиця 1 

Вплив вмісту магнію на величину питомого електричного опору подвійних Al – Mg 

сплавів в загартованому стані 

Умовне 

позначення 

сплаву 

Вміст елементів, мас. % 

Питомий 

електричний 

опір , 

х10
2
 мОм·мм 

Довірчий 

інтервал ±Δ  

при довірчій 

ймовірності 

90 %, х10
2
 

мОм·мм 
Mg 

 

Ti 

 

Zr 

 

Be 

AlMg8,5 8,5 - - - 7,214 0,0009 

AlMg9,5 9,5 - - - 8,206 0,001 

AlMg10 10 - - - 8,263 0,00103 

AlMg10,5 10,5 - - - 8,320 0,00103 

AlMg11,5 11,5 - - - 9,234 0,0015 

AlMg10Zr0,15 10 - 0.15 - 8,345 0,00104 

АМг10 10 0.07 0.2 0.07 8,532 0,00106 

 

Розпад пересиченого твердого розчину супроводжується виділенням надлишків 

розчинених елементів у вигляді окремих фаз, тому старіння супроводжується зменшенням 

електричного опору сплаву [5, 6]. Для скорочення тривалості оцінювання стійкості 

пересиченого твердого розчину на основі алюмінію щодо розпаду досліджувані сплави 
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піддавали штучному старінню. Як кількісна характеристика зміни питомого електричного 

опору в ході штучного старіння приймалася величина: 

δη=Δρη/ρ0 , 

де ρ0 – величина питомого електричного опору сплаву, визначеного відразу після 

гартування; 

Δρη =ρη – ρ0 – зміна величини питомого електричного опору сплаву на момент часу η 

відносно значення питомого електричного опору відразу після гартування (ρ0). 

На поліхронах зміни питомого електричного опору досліджуваних сплавів в ході 

штучного старіння чітко виділяються ділянки, на яких відбувається збільшення опору, і які 

передують початку розпаду пересиченого твердого розчину (рис. 1 – 3) 

 
Рис. 1. Відносна зміна питомого електричного опору в ході штучного старіння при 

100°С  

 
Рис. 2. Відносна зміна питомого електричного опору в ході штучного старіння при 

150°С 

 
 

   Рис. 3.  Залежність зміни питомого електричного опору АМг10 при 150°С  
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Цей факт можна пояснити так званим передстарінням, яке полягає в утворенні в 

пересиченому твердому розчині зон Гіньє-Престона [4]. 

Встановлено, що мікролегування сплаву Al + 10% Mg суттєво збільшує стійкість 

пересиченого твердого розчину щодо старіння (рис. 1, 2). Для подвійного сплаву AlMg10 

активна фаза розпаду пересиченого твердого розчину починається через приблизно 600 

хвилин (10 годин) ізотермічної витримки при 100 
0
С в ході старіння. В той же час для сплаву 

AlMg10Zr0,15, навіть через 6000 хвилин (100 годин) ізотермічної витримки при 100 
0
С в ході 

старіння повністю не завершується період передстаріння (рис. 1). 

При підвищенні температури штучного старіння до 150 
0
С процеси розпаду 

пересиченого твердого розчину інтенсифікуються (рис. 2). Слід зазначити, що при такій 

температурі також скорочується тривалість фази передстаріння і для досліджених сплавів 

передстаріння триває близько 6 годин. Однак інтенсивність активної фази старіння 

мікролегованого цирконієм сплаву суттєво менше відповідної характеристики сплаву 

AlMg10, який не містить добавок цирконію [5,6]. Як кількісну характеристику інтенсивності 

розпаду пересиченого твердого розчину в ході штучного старіння досліджуваних сплавів при 

150 
0
С брали величини кутових коефіцієнтів відповідних ділянок поліхрон зміни питомого 

електричного опору. (табл. 2) 

Таблиця 2  

Характеристики інтенсивності розпаду пересиченого твердого розчину в ході штучного 

старіння досліджуваних сплавів при 150 
0
С 

                                      

Умовне позначення 

сплаву 

Значення кутових коефіцієнтів ділянок часових залежностей 

зміни питомого електричного опору, які відповідають 

активній фазі старіння, хв
-1

 (%/хв) 

AlMg10 -1,7·10
-6

  (-1,7·10
-4

) 

AlMg10Zr0,15 -1,1·10
-6

  (-1,1·10
-4

) 

АМг10 -5,25·10
-8

  (-5,25·10
-6

) 

 

Комплексне мікролегування сплаву Al + 10 % Mg такими елементами, як цирконій, 

титан та берилій найбільшою мірою підвищує стійкість пересиченого твердого розчину при 

старінні. Про це свідчать результати порівняльного аналізу відповідних характеристик 

сплавів AlMg10, AlMg10Zr0,15, та промислового сплаву АМг10 (рис. 1-3 таб. 2). Слід 

наголосити, що інтенсивність розпаду отриманого в результаті гартування пересиченого 

твердого розчину сплаву АМг10 майже на два порядки менша, ніж відповідні величини для 

сплавів AlMg10 та AlMg10Zr0,15. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Експериментально підтверджена можливість дослідження змін структури сплавів 

системи Al – Mg за змінами показників питомого електричного опору. 

2. Одним із перспективних напрямків поліпшення властивостей в тому числі і 

збільшення стійкості при старінні загартованих сплавів системи  

Al – Mg є комплексне мікролегування. 
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО МІКРОЛЕГУВАННЯ БОРОМ, ТИТАНОМ І 

ЦИРКОНІЄМ НА СТРУКТУРУ СПЛАВУ В95 

 

інженер Д.М. Горєлкін, к.т.н. А.А. Кулініч, студ. В.М. Левчук, студ. В.В. Копач 
Національний технічний університет України «КПІ», Київ 

 

Серед високоміцних алюмінієвих сплавів, в яких основною матричною фазою є 

твердий розчин на основі алюмінію, сплави системи Al-Zn-Mg-Cu характеризуються 

найбільш високими значеннями міцності, корозійної стійкості, доброю зварюваністю. З них 

виготовляють широкий спектр напівфабрикатів (прутки, профілі, панелі, труби, листи, 

плити, поковки та ін.). Значно в меншій мірі сплави цієї системи використовуються для 

виготовлення виливок. Одна з основних причин – висока схильність до утворення 

кристалізаційних тріщин під дією усадкових напружень.  

Підвищення технологічних і механічних властивостей високоміцних алюмінієвих 

сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu  у разі виготовлення виробів методами лиття дає додаткові 

можливості у вирішенні проблем енерго- та металосбереження. 

В роботі дану задачу, на прикладі сплаву В95, вирішували шляхом мікролегування 

розплаву досліджуваного сплаву комплексом добавок цирконію, титану і бору. Для вводу 

мікролегуючих добавок використовували  промислові лігатури AlTi5В1,  AlZr4, які 

використовуються у виробництві деформівних сплавів Al-Zn-Mg-Cu. Введення даних 

добавок окремо один від одного в деформівні сплави системи Al-Zn-Mg-Cu, як відомо, дає 

позитивний результат на подрібнення зеренної структури, зниження схильності до утворення 

тріщин під час кристалізації, підвищення рівня механічних властивостей. Актуальність 

роботи полягала у встановлення можливості підвищення ефективності їх дії при 

комплексному мікролегуванні розплаву сплаву В95. 

Для дослідження впливу комплексу зазначених добавок на структуру сплаву В95 були 

виготовлені модельні виливки складної конфігурації, які охолоджувалися в металевій формі 

зі швидкістю охолодження 8-10 
0
С/с. В даних модельних виливках поєднані два типу зразків: 

призматичний (20х12х100)мм та циліндричний діаметром 11 мм (рис. 1). Перегин у 90
0
 та 

звуження каналу до (4х6) мм в місці поєднання призматичної та циліндричної частини 

виявилися найбільш небезпечними місцями в плані  розтріскування модельного виливка під 

час кристалізації. Зразки заливалися в неокрашену форму. Перед заливкою форма 

підігрівалася до температури не нижче 300 
0
С. В кожній серії експериментів заливалося не 

менше трьох комплектів зразків для дослідження структури в литому стані. 

Плавки проводили в печі опору в графітовому тиглі. В процесі плавки температура 

розплаву підтримувалася в області перегрівів 80-100 
0
С над ліквідусом із точністю ±10 

0
С. 

Заливання у форму здійснювали через 15-20 хвилин після вводу лігатур з повторним 

відбором через кожні 30 хвилин. Встановлено, що температура розплаву в процесі плавки 

має підтримуватися на рівні (730±10) 
0
С.  

Дослідження структури проводили на поперечних зрізах закристалізованих зразків. 

Для виявлення макроструктури литих зразків використовували травник із суміші плавикової, 

соляної та азотної кислоти у воді. Наявність тріщин оцінювали шляхом візуального огляду 

литих модельних виливків на рівні «є» чи «відсутня». Практично в усіх виливках вихідного 

сплаву В95 до мікролегування на поверхні зафіксовані окремі тріщинки, особливо в місці 

поєднання циліндричної та призматичної частин виливку (рис. 1).  

Встановлено, що введення комплексу добавок титану, бору та цирконію зменшувало 

як схильність до розтріскування так і підвищувало якість поверхні зразків. 

Таким чином введення зазначених добавок підвищує технологічні властивості сплаву 

В95, а саме зменшує схильність до утворення тріщин під час кристалізації у металеві форми.  
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Рис. 1. Модельні зразки сплаву В95: а - (вихідний); б - після мікролегування 

лігатурами Al-Ti-B та AlZr.  

 

 

    а        б 

Рис. 2. Макроструктура сплаву В95: а - вихідний сплав; б - сплав мікролегований 

лігатурами AlTi5В1 та AlZr4. 

 

Вихідна макроструктура сплаву В95 з крупними кристалами стовпчастого типу 

відображена на рис. 2, а. Довжина зерен у напрямку тепловідводу досягала 4-5 мм.  

Після введення лігатур з цирконієм, а також з титаном і бором, спостерігалось 

поступове подрібнення макрозерна до 0,3-0,4 мм. (рис. 2, б).  

У вихідному сплаві В95 вміст титану становив 0,04 % (мас.). Із збільшенням кількості 

лігатури Al-Ti-B, яку вводили в розплав, зростала і кількість титану в сплаві      (в 2,5-3 рази). 

Також, зростала і кількість часток боридів титану, що впливало на зміну форми макрозерна з 

стовпчастої на майже рівноосну (рис. 2, б). Вміст цирконію в сплаві після мікролегування 

лігатурою AlZr коливався від 0,02 до 0,1 %. 

Таким чином, встановлено, що комплексне мікролегування добавками цирконію, 

титану і бору може підсилити ефект модифікування макроструктури сплаву В95 та знизити 

схильність до утворення тріщин під час кристалізації, порівняно з випадком окремого вводу 

даних добавок у розплав.  
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УДК 621.747.59.621  

 

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ АЕРОДИНАМІЧНИМ НАГРІВОМ 

 

Л.В. Кичай, Н.В. Козуб, доц. М.І. Прилуцький 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Перепад температур в  робочому просторі печі аеродинамічного нагріву складає                  

1-4°С і дає можливість рівномірно нагрівати литі магнієві сплави. Доведено економічну 

ефективність застосування аеродинамічного нагріву для термообробки  магнієвих сплавів. 

 

The temperature drop in the working chamber of the furnace aerodynamic heating is 1-4°C 

that makes it possible to heat evenly the cast magnesium alloys. The economic efficiency of the use 

of aerodynamic heating for the heat treatment of magnesium alloys is proved. 

 
Рециркуляційні нагрівальні печі аеродинамічного нагріву (ПАП) дають великі можливості для 

одержання рівномірних температур по всьому об'єму робочого простору печі  з максимальним 

перепадом ± 1-4 ° С більш простими засобами, забезпечує автоматичний, з достатньою точністю 

регульований температурний режим. Це особливо важливо для термічної обробки магнієвих сплавів, 

які дуже чутливі до перепалу.  

ПАП використовуються для різних технологічних процесів: гартування, відпалу та штучного 

старіння алюмінієвих сплавів, відпустки титанових сплавів, гарту магнієвих сплавів, нагрівання 

деталей до зварювання  після неї для зняття внутрішніх напружень, сушіння лакофарбових покриттів, 

термообробки оргскла, сушіння деревини, полімеризації, вакуумування деталей з склотканини і 

багатьох інших технологічних процесів.  

Широкий діапазон регулювання температур до 500-550 ° С в ПАП має величезне значення для 

термічної обробки деталей з кольорових  легких сплавів, які значно ефективніше найміцніших сталей 

за рахунок різниці в їх щільності. Дослідження, проведені у виробничих умовах, показали, що при 

термообробці деталей з кольорових  легких сплавів в рециркуляційних нагрівальних установках типу 

ПАП продуктивність підвищується в 1,5-2 рази, а цикл термообробки скорочується. 

 Використання установок для сушіння деревини скорочує технологічний цикл сушіння в 2-3 

рази; крім того, їх розташовують поза приміщенням, вивільняючи виробничу площу. Також ПАП 

володіють високою продуктивністю, прості у виготовленні, економічні, пожежо-вибухобезпечні і 

виключають можливість ураження електричним струмом.  

Принцип дії заснований на обертанні ротора відцентрового вентилятора, що  має певний 

розрахунковий профіль лопаток. Вентилятор, працюючи в замкнутій системі, перетворює майже всю 

прикладену для його обертання енергію в теплоту пічної атмосфери, яка передається для нагрівання 

за рахунок конвектерного теплообміну.  

Особливістю ливарних магнієвих сплавів є легка окиснювальність, утворення при температурі 

вище 700°С нітриду магнію (Mg3N2), інтенсивне поглинання водню, що приводить до утворення 

таких дефектів, як мікропористість, утворення тріщин при усадці, газова та газоусадочна пористість, 

неметалеві включення. 

Характерна особливість магнієвих сплавів – мала щільність при порівняно високих 

механічних властивостях, добре витримують ударні навантаження, володіють здатністю поглинати 

енергію, завдяки низькому модолю пружності. 

Недоліком магнієвих сплавів – більш низька корозійна стійкість порівняно з алюмінієвими 

сплавами. 

Сплави магнію можуть бути зміцнені гартуванням і штучним старінням (температура нагріву 

- до 200°С, витримка - до 16…24 годин). Термічна обробка магнієвих сплавів є утрудненою через 

уповільнення процесів дифузії в твердому розчині легуючих елементів в магнії. Це вимагає значного 

витримування не тільки при старінні, але і в процесі нагрівання під гартування (16…30 годин) для 

розчинення сполук легуючих елементів. Пластична деформація загартованого сплаву магнію перед 

його старінням  значно сприяє його зміцненню. 

В більшості машинобудівних заводів термічна обробка магнієвих сплавів проводиться в 

повітряних печах ЕТА або в селітрових ваннах. При термообробці слід побоюватися перепалу, що 

виникає через нерівномірний і швидкий підйом температури . 
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Неякісна термообробка викликає зниження пластичності матеріалу у відпаленому стані та 

знижує міцність і пластичність в гартованому стані. При відпалі та гартуванні основною причиною 

браку є нерівномірні температури в робочому просторі печі. 

В установках серії нагріву  ПАП, навіть в період початкового нагріву в робочій камері не має 

різких перепадів температури, тому виключається прояв дефектів термічної обробки. Дані печі мають 

високі економічні показники. 

 Установки типу ПАП відносять до установок періодичної дії , тому на їх продуктивність 

впливає час, затрачений на початковий нагрів робочого простору. При рівних величинах 

установленої потужності по відношенню до об’єму робочого простору печі час початкового нагріву 

до заданої температури буде залежить в більшості від конструкції установок, матеріалу футеровки та 

ізоляції, складності електричної схеми нагрівників, швидкості потоку повітря, продуктивності 

вентилятора. 

Доведено, що для гартування литих заготовок із магнієвих сплавів доцільно використовувати 

ПАП-16 (рис. 1). 

Ця піч має високу ступінь автоматизації і повну механізацію технологічного процесу.  

 
Рис. 1. Схема термічного агрегату ПАП-16: 1 - штатив  під привід ротора відцентрового 

вентилятора; 2 -  привід  ротора відцентрового вентилятора; 3 – термомуфта;  4 – ротор відцентрового 

вентилятора; 5 -  автоматичний регулятор міцності та теплового ефекту; 6 – електродвигун; 7 – 

механізм присування садки 8 – робоча камера; 9, 18 - пневматичний циліндр; 10 – кришка; 11 – 

контейнер; 12 – завантажувальна площадка; 13 - рейкові шляхи; 14 -  автоматичний транспортний 

прилад; 15 – візок; 16 -  гартувальна ванна; 17- механізм горизонтального руху; 19 – під;  

 

ВИСНОВКИ 
1.Печі ПАП економічніші, більш прості у виготовленні і безпечні при обслуговуванні в 

порівнянні з електричними печами опору. 

2. У печах ПАП забезпечується більш рівномірне температурне поле в робочому просторі і в 

два рази менша тривалість нагрівання повітря від кімнатної до заданої температури, ніж у печах ЕТА. 

3. Нагрівання різних напівфабрикатів з товщиною перетину 40-200 мм в садках масою 80-350 

кг до 500-515 ° C в печі ПАП-16 відбувається в 1,8-2, рази швидше, ніж в печі ЕТА-2 аналогічних 

габаритів, що в 2 рази більшої потужності. 

4. Розташування гартувального бака під нагрівальною установкою і відсутність промивних 

ванн забезпечують економічність виробничої площі не менш ніж у два рази. 

5. Для досягнення рівномірної температури в установках типу ЕТА, крім вентиляторів 

потрібно поділ електронагрівачів, кожен з яких має свою апаратуру. В установки типу ПАП  

рівномірна температура в робочому просторі досягається регулюванням одним потенціометром. 
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Підвищення міцності і жароміцності титанових сплавів при збереженні їх технологічності є 

однією з основних задач матеріалознавства титану. Першочерговим шляхом вирішення цієї задачі 

є пошук вдалої комбінації легуючих елементів, які б забезпечили бажаний рівень фізико-

механічних характеристик сплавів. В цьому відношенні перспек тивними легуючими елементами 

є хром та кремній.  

Цілеспрямована розробка матеріалів із заданими та керованими характеристиками 

спирається на будову діаграм стану відповідних систем. Проте, фазові рівноваги в системі Ti-Cr-Si 

вивчено недостатньо. Авторами [1] побудовано ізотермічний розріз системи при 1000 
о
С, та 

знайдено потрійну сполуку Ti3Cr3Si5 з широкою областю гомогенності. Авторами [2] побудовано 

політермічний розріз TiSi2–CrSi2 та показано, що він є квазібінарним перитектичного типу. Ще про 

дві потрійні сполуки – фазу Лавеса TiCr3Si2 ( 2) і фазу Гейслера TiCr2Si ( 1) повідомляється в [3, 4]. 

Однак, фазові рівноваги в області кристалізації – плавлення не встановлені, способи і температури 

утворення потрійних сполук не відомі. Тому метою даної роботи було вивчення фазових рівноваг 

за участю рідини і побудова фрагменту діаграми плавкості системи вздовж сторони Ti-Cr. 

Роботу виконано на литих зразках, виготовлених з компонентів високої чистоти (Ті - 99,8 

%, Si – 99,9999 %, Cr – 99,8 %). Сплави готували в електродуговій печі з невитратним 

вольфрамовим електродом, на мідному поді з водяним охолодженням в середовищі аргону, 

гетерованому розплавленим титаном. Втрати ваги при виплавці не перевищували 0.5 %, тому 

хімічний аналіз зразків на основні компоненти не проводили, а склад сплавів брали за шихтою. 

Вибірковий аналіз зразків на кисень показав його вміст на рівні вихідного титану.  

Сплави досліджували методами мікроструктурного (МСА), локального 

рентгеноспектрального (ЛРСА) та рентгенівського (РФА) аналізу. МСА та ЛРСА проводили на 

скануючих мікроскопах JEOL–Superprobe 733 та JEOL JSM-6490LV в режимі відбитих електронів. 

Рентгенівське дослідження проводили методом порошку або від шліфів на приладі ДРОН-3,0 у 

Cuα – фільтрованому випромінюванні. Режим зйомки при мідному аноді складав 40 кВ; 4,5 мА та 

30 кВ; 6 мА. Фази ідентифікували шляхом порівняння експериментальних рентгенограм з 

еталонними з використанням стандартного пакету програм Powder Cell 2.4. 

За результатами досліджень побудовано фрагменти проекцій поверхонь ліквідусу і 

солідусусистеми Ti-Cr-Si (рис.1). В дослідженій концентраційній області на поверхні солідусу 

присутні их чотири тверді фази, а саме, неперервний ряд твердих розчинів між Ті та хромом 

( Ті,Cr), фази на основі силіцидів подвійних систем Ti5Si3 та Cr3Si та фаза Лавеса (ТіCr2). З іншого 

боку, в системі Ti-Cr-Si утворюється потрійна сполука 2, яка також є фазою Лавеса, 

ізоструктурною з TiCr2. Виходячи з наших результатів ЛРСА, можна зробити висновок, що склад 

2 є граничним складом фази (TiCr2) на основі подвійної сполуки TiCr2, яка є стабілізованою 

кремнієм. Це питання потребує окремого вивчення. Фаза має широку область гомогенності, що 

підтверджується значеннями періодів гратки, отриманими для сплавів різних складів (табл. 1).  

Згідно з результатами мікроструктурного дослідження (рис. 2), сплав 35Ti-55Cr-10Si є 

повністю однофазним (рис. 2 а), а згідно з даними рентгенівського дослідження (рис. 3), він 

містить лише фазу Лавеса. Сплав 30Ti-60Cr-10Si є майже однофазним і містить фазу Лавеса і 

незначну кількість евтектики по границях зерен (рис. 2 б). 
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Рис. 1. Часткова проекція поверхонь ліквідус та солідус системи Ti-Cr-Si:                        

○ – однофазний зразок, ◐ - двофазний зразок, ● – трифазний зразок, △ – результати ЛРСА 

 

Таблиця 1 

 Періоди гратки фази Лавеса за результатами даної роботи 

Фаза  Кристалічна 

структура 

Періоди ґратки, Å Сплав 

TiCr₂ 
 

MgZn₂, 
hP12-P63/mmc 

a=4.925, c=8.02 60Ti-30Cr-10Si 

a=4.911, c=8.02 55Ti-35Cr-10Si 

a=4.89, c=8.0 50Ti-40Cr-10Si 

a=4.89, c=8.02 45Ti-45Cr-10Si 

a=4.899, c=7.99 40Ti-50Cr-10Si 

a=4.899, c=7.99 35Ti-55Cr-10Si 

a=4.874, c=7.97 30Ti-60Cr-10Si 

a=4.878, c=7.964 25Ti-65Cr-10Si 

a=4.861, c=7.94 20Ti-70Cr-10Si 

a=4.861, c=7.94 15Ti-75Cr-10Si 

a=4.865, c=7.96 10Ti-80Cr-10Si 

 

В рівновагах при температурах солідус беруть участь вказані фази, які утворюють трифазні 

області ( Ті,Cr) + (Ti5Si3) + (TiCr2) і (Cr, Ті) + (TiCr2) + (Cr3Si) та відповідні двофазні.  

Поверхня ліквідусу характеризується наявністю областей первинної кристалізації 

вказаних вище фаз, які розділені моноваріантними кривими. Розташування складу фази 

Лавеса всередині області її первинної кристалізації дозволяє зробити висновок, що вона 

плавиться конгруентно. 

Трифазні області на поверхні солідус утворюються внаслідок перебігу інваріантних 

чотирифазних евтектичних процесів LЕ1  (TiCr2) + (Cr, Ті) + (Cr3Si) та LE2  (Cr, Ті) + (TiCr2) + 

(Cr3Si). 

Таким чином: вперше вивчено фазові рівноваги в системі Ti-Cr-Si та побудовано 

фрагмент діаграми плавкості системи; показано, що Si стабілізує подвійну сполуку TiCr2, яка 

в потрійній системі плавиться конгруентно, фаза має широку область гомогенності; 

встановлено положення моноваріантних кривих на поверхні ліквідус.  
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Рис. 2. Мікроструктура однофазних литих зразків системи Ti-Cr-Si: а – 35Ti-55Cr-

10Si, 400, (TiCr2); б – 30Ti-60Cr-10Si, 400, (TiCr2) + евтектика ((TiCr2)+( Ті,Cr) 

 

 
 

Рис. 3. Дифрактограма однофазного зразка 35Ti-55Cr-10Si, що містить фазу Лавеса 
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Властивості низьковуглецевих залізохромистих сплавів з алюмінієм вивчено 

достатньо глибоко [1, 2]. На жаль, середньовуглецеві сплави приблизно такого ж хімічного 

складу, які мають набагато кращі технологічні властивості, обмежено використовують в 

техніці високих температур як матеріал для виробів, що працюють в умовах складних 

газових середовищ. Обмежене їх використання пояснюється відсутністю в технічній 

літературі даних щодо їх окалиностійкості, термостійкості та ростостійкості. 

Ливарні середньовуглецеві хромоалюмінієві сталі відносять до нових матеріалів для 

виготовлення литих деталей, які працюють в умовах високих температур та агресивних 

середовищ. Технологічні характеристики цих сталей (ливарні та механічні властивості, 

оброблюваність, зварюваність) вивчені досить глибоко, а дані щодо спеціальних, тобто 

таких, що проявляють себе під час експлуатації виробів (окалиностійкість, термостійкість, 

ростостійкість) практично відсутні. Знання цих характеристик дасть можливість 

обґрунтовано вибирати відповідні галузі використання цих матеріалів як з урахуванням умов 

експлуатації, так і з урахуванням їх ливарних властивостей на підставі визначеного 

співвідношення вмісту в них основних компонентів – хрому та алюмінію. 

У цій роботі зроблена спроба доповнити відомості щодо основної експлуатаційної 

характеристики – окалиностійкості – сталей з високим вмістом хрому та алюмінію в різних 

газових середовищах: в атмосфері перегрітого повітря, повітря з водяною парою та з 

вуглекислим газом. 

Основним легувальним елементом хромистих жаростійких сталей є хром. 

Дослідженнями окалиностійкості середньовуглецевих хромистих сплавів [3, 4] підтверджено 

доцільність додаткового їх легування алюмінієм, хоча ці сталі є найекономічнішими й 

надійно працюють до температур 1100 ºС, але слід зазначити, що за вмісту в 

середньовуглецевих сталях 17…20% хрому окалиностійкість їх порівняно невисока, оскільки 

значна частина хрому зв’язана в карбіди, а ферит збіднений хромом. Захисна плівка Cr2O3, 

яка утворюється на поверхні металу, не суцільна, легко відокремлюється від виробу й 

створює умови для нового його окиснення. 

Із збільшенням вмісту хрому понад 20% на поверхні зразків утворюється тонкий 

суцільний шар окалини із оксидів Cr2O3, який міцно утримується на виробі. Підвищення в 

сталях вмісту хрому понад 30% суттєвого впливу не справляє на характер окиснення металу 

та його окалиностійкість. Характер окиснення залишається незмінним, а окалиностійкість – 

сталою. 

Отже оптимальним вмістом хрому в жаростійких хромистих сталях для роботи в 

умовах високих температур слід вважати 23…30%. 

Алюміній є легувальним елементом, який здатний забезпечувати вищу 

окалиностійкість хромистим сталям, тобто надає металу властивості протистояти окисненню 

в різних газових середовищах за температур до 1250 ºС [5]. 

Спільна дія хрому та алюмінію полягає, насамперед, у тому, що вони змінюють склад, 

структуру та властивості окалини, яка утворюється на поверхні виробу, а отже, і швидкість 

окиснення. 

Проте до цих пір не установлено оптимального співвідношення цих елементів, за 

якого утворювалася б стабільна, міцна та щільна захисна плівка й забезпечувала б 

максимальну окалиностійкість виробів. Така задача сьогодні є досить актуальною. 
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У цій роботі зроблена спроба наблизитися до вирішення цього питання. Спочатку 

досліджено окалиностійкість середньовуглецевих (0,30…0,35% С) жаростійких сталей з 

різним вмістом хрому та обмеженими добавками алюмінію. 

Випробовуванню, тут і далі, 

піддавали зразки діаметром 10 мм і 

довжиною 20 мм у трубчастій печі за 

температури 1250 °С протягом 100 год. 

Результати досліджень 

окалиностійкості цих сталей в атмосфері 

перегрітого повітря показано на рис. 1. 

Установлено, що із збільшенням вмісту 

алюмінію підвищується окалиностійкість 

усіх досліджених хромистих сталей. Для 

забезпечення високої окалиностійкості 

(втрати маси 2…4 г/м
2
·год) в умовах 

перегрітого повітря необхідно витримувати 

вміст хрому в сталях на рівні 22…27% та 

алюмінію – в межах 2…4%. 

Для визначення оптимального 

співвідношення хрому та алюмінію вивчено 

окалиностійкість середньовуглецевих сталей 

(0,28…0,33% С) з більшим діапазоном 

концентрацій цих елементів – хрому від 17,3 

до 37,0% та алюмінію – до 7,4%. 

Окалиностійкість визначали в 

атмосфері перегрітого повітря. Аналізом 

одержаних результатів установлено, що 

підвищення вмісту алюмінію суттєво 

покращує окалиностійкість (зменшує 

приріст маси) усіх досліджених сталей (рис. 

2). Для забезпечення високої 

окалиностійкості (збільшення маси на 2...4 

мг/см
2
 за 100 год) сталь має вміщувати 

25...35% хрому та 2...3% алюмінію, що добре 

узгоджується з положеннями робіт [6, 7] 

щодо окалиностійкості. 

Подальше підвищення алюмінію в 

цих сталях не сприяє помітному 

покращанню їх окалиностійкості в 

наведених умовах і погіршує ливарні та 

механічні властивості. 

Рентгенографічним і мікрохімічним 

аналізами оксидів, які утворювалися під час 

випробовування на поверхні виробу, 

виготовленого із сталі, легованої 17,3% Cr та 2...4% алюмінію, установлено, що така сталь не 

може бути використана для виготовлення литих деталей, які працюють за температур вищих 

1000 °С, оскільки окалина окрім оксидів Cr2О3 та α-Al2O3 вміщує значну кількість заліза в 

складі шпінелі FeO·Cr2О3. 

Захисні властивості такої плівки значно гірші, ніж плівки на основі α-Al2O3 або 

шпінелі CrО·Al2O3.  

Дослідженнями оксидів, утворених на поверхні виробів із сталей з вмістом 25...30% 

Cr та 2...3% Al, установлено, що захисна плівка складається на 95...97% з оксидів α-Al2O3. На 
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Рис. 1. Окалиностійкість хромистих 

сталей в атмосфері перегрітого повітря 
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внутрішній поверхні плівки, тобто на межі розділу «метал-оксид», виявлено підвищений 

вміст оксиду Cr2О3 та до 1,0...1,5% оксидів заліза (рис. 3). 
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Рис. 3. Склад оксидів хромоалюмінієвої сталі залежно від розташування від поверхні 

зразка 
 

Ці дані добре узгоджуються з результатами досліджень, які наведено в роботах [3, 8]. 

У роботі [9] установлено, що під час окиснення виробу із сплаву з 25% Cr, 5% Al та 0,1% С 

на його поверхні утворюється окалина, яка складається на 98,7% з α-Al2O3. 

Така оксидна плівка має високі захисні властивості через низьку іонну провідність α-

Al2O3, а тому вироби тривалий час можуть працювати за температур до 1250 °С. 

На рис. 4 показано зміну втрат маси зразків залежно від вмісту хрому та алюмінію за 

різних температур. Підвищення кількості алюмінію від 2 до 5% покращує окалиностійкість 

усіх сталей внаслідок утворення оксидної плівки, збагаченої оксидами алюмінію. Для 

зберігання задовільної окалиностійкості сталей з підвищеним вмістом хрому, кількість 

алюмінію можна зменшити, оскільки хром покращує ступінь легованості фериту та зменшує 

кількість оксидів заліза, які не мають захисних властивостей. Підвищення температури 

дослідження до 1300°С (рис. 4, б) пришвидшує дифузію аніонів кисню та катіонів металу до 

поверхні розділу «метал-оксид» і цим прискорює процес окиснення. Зменшити швидкість 
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окиснення можливо, якщо створити щільнішу оксидну плівку. Цього можна досягти 

підвищенням вмісту хрому та алюмінію в сплавах, а отже й в окалині. Кращим сплавом для 

роботи за температур до 1300 °С є сталь з вмістом хрому 27…30% та алюмінію 4…6%, але 

для збереження ливарних і механічних властивостей таку сталь доцільно додатково 

мікролегувати титаном або РЗМ. 

Установлено, що високі захисні властивості має плівка, яка утворюється за 

температур 1200…1300 °С на поверхні виробу, виготовленого із хромоалюмінієвої сталі, 

якщо в ній відношення [%Cr] / [%Al] = 8…10, тобто за вмісту 25…30% хрому та біля 3% 

алюмінію. 
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а – 1200 °С; б – 1300 °С; 1 – 23, 0% хрому; 2 – 27% хрому; 3 – 30% хрому 

Рис. 4. Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей у перегрітому повітрі за різних 

температур 
 

Якість вихідних шихтових матеріалів суттєво впливає на окалиностійкість виробів, 

виготовлених із хромоалюмінієвих сталей. Для порівняння як основний компонент шихти 

для виплавляння сталі 30Х25Л використано звичайний середньовуглецевий брухт і залізо 

Армко. Результати досліджень показано на рис. 5. 

Установлено, що окалиностійкість середньовуглецевої хромоалюмінієвої сталі, 

виплавленої з використанням звичайного сталевого брухту, суттєво нижча окалиностійкості 

сталі, виплавленої з використанням заліза Армко, хоча залишається на високому рівні. Крім 

того, сталь, виплавлена з використанням сталевого брухту, для досягнення однакового 

значення окалиностійкості для сталі, виплавленої з використанням заліза Армко, потребує 

більшої кількості алюмінію за однакового вмісту хрому. Так, для досягнення високої 

(0,8…1,2 мг/см
2
·год) окалиностійкості в сталі, виплавленій з використанням сталевого 

брухту, має бути 3…5% алюмінію, в той же час, як для сталі, виплавленої з використанням 

заліза Армко, необхідно лише 1…2% алюмінію. 

Підвищення температури випробовування суттєво змінює окалиностійкість обох 

сплавів. За даними рис. 5 можна вибрати необхідний температурний інтервал експлуатації 

жаростійких виробів залежно від вмісту в сталі алюмінію. Проте при цьому необхідно брати 

до уваги, що з підвищенням вмісту алюмінію в сталі погіршуються її рідкотекучість та 

оброблюваність виробів, знижується теплопровідність металу, що призводить до росту зерна 

та підвищення крихкості сплаву [9…13]. 
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а – хромоалюмінієва сталь, виплавлена з використанням середньовуглецевого 

сталевого брухту; б – така ж сталь, виплавлена з використанням заліза Армко; 

1 – 1100 °С; 2 – 1200 °С; 3 – 1300 °С. Умови випробовування: тривалість – 100 год 

Рис. 5. Окалиностійкість сталі 30Х25Л залежно від вихідних шихтових матеріалів і 

вмісту алюмінію 
 

Процес окиснення металів і сплавів за високих температур залежить від різноманітних 

факторів: одні прискорюють ці процеси, інші – знижують. До найважливіших факторів, які 

впливають на окалиностійкість, можна віднести склад і швидкість газового потоку, 

температуру та тривалість її дії, склад сталі та структуру оксидних плівок тощо. На практиці 

під час вибору сталі для жаростійких виробів особливу увагу слід приділяти складу газового 

середовища та швидкості окиснення металу, оскільки на швидкість окиснення особливо 

інтенсивно впливає парціальний тиск кисню. 

Відомо [12], що під час окиснення заліза в газовому середовищі, де парціальний тиск 

кисню вищий пружності дисоціації гематиту (Fe2O3), на поверхні виробу утворюється 

тришарова оксидна плівка – Fe2O3 (поверхневий), Fe2O3 (усередині) та Fe2O3 (внутрішній). 

Якщо процес окиснення заліза відбувається в газовому середовищі, де парціальний тиск 

кисню нижчий пружності дисоціації гематиту, утворюється двошарова оксидна плівка – із 

гематиту та вюститу, а за подальшого зниження концентрації кисню утворюється 

одношарова оксидна плівка із вюститу [11…13]. 

У сумішах газів парціальний диск кисню залежить від співвідношення 

відновлювальних та окиснювальних газів, при цьому чим більше відновлювальних газів, тим 

менший парціальний тиск кисню. Великий вплив на ступінь окиснення сплавів у виробничих 

умовах справляють водяні пари або домішки у вигляді SO2, H2S, V2O5 тощо, які входять до 

складу газового середовища. Вони збільшують частку вюститу в оксидній плівці й 

характеризуються більшою дифузійною проникністю, ніж інші сполуки. 

Під час окиснення сталі, легувальні елементи, які входять до її складу, також 

окиснюються й утворюють складні оксиди у вигляді окремих фаз або твердих розчинів, 

причому їх концентрація має бути такою, щоб запобігти утворенню вюститу. Виходячи з 

цього й визначають мету жаростійкого легування, перш за все беручи до уваги склад 

агресивного середовища та властивості легувальних елементів, щоб на поверхні виробу 

утворювалися плівки шпінелей, які складались би із оксидів легувальних елементів і заліза. 

Процес окиснення жаростійких сталей здійснюється за параболічним законом, проте 

аналізом сучасної технічної літератури з питань утворення окалини установлено, що єдиної 

думки навіть щодо впливу водяної пари на окиснення сплавів за високих температур немає. 

Одні автори [11…13] вважають, що окиснення заліза в середовищі водяної пари 
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здійснюється повільно, інші [2, 3, 8] вважають, що процеси утворення окалини протікають 

швидко. 

Більшість дослідників [1…3, 9…13] пов’язують особливості окиснення в присутності 

водяних парів із структурою окалини, яка утворюється, головним чином, через вюститний 

шар. Установлено, що коефіцієнт дифузії заліза через вюстит під час окиснення заліза у 

водяній парі приблизно в 6…10 разів більший коефіцієнта дифузії заліза через вюстит під 

час окиснення заліза в сухому повітрі. 

До цих пір відсутні достовірні кількісні дані щодо впливу водяної пари на кінетику 

окиснення та дані щодо єдиного механізму цього явища, а вплив водяної пари на 

окалиностійкість хромистих і хромоалюмінієвих сплавів взагалі вивчено мало. 

Нами досліджено вплив газового середовища такого складу: повітря; повітря + 45% 

СО2 (за об’ємом); повітря + 45% Н2О (за об’ємом у вигляді пари) на окалиностійкість 

хромоалюмінієвих сталей. Швидкість руху газових сполук становила 10 см/с. 

Спираючись на власні дослідження [4, 5, 9], вивчено зміну окалиностійкості 

хромистої сталі в наведених вище середовищах залежно від вмісту алюмінію (рис. 6). 

Установлено, що підвищення вмісту алюмінію до 1,4% збільшує стійкість хромистої сталі 

проти окиснення приблизно вдвічі в порівнянні із сталлю без алюмінію. 

Подальше підвищення вмісту алюмінію зменшує приріст маси зразків внаслідок 

окиснення. Він досягає мінімуму за вмісту 3,5…4,0% алюмінію. Одночасно з цим змінюється 

й вигляд окалини: за 1200 °С на зразках хромистої сталі, окисненої в середовищі перегрітого 

повітря, утворюється окалина чорного кольору. За вмісту алюмінію до 1,4% окиснення 

суттєво зменшується з утворенням окалини сірого кольору, а за вмісту алюмінію понад 3,0% 

утворюється тонка плівка сіро-рожевого кольору. Підвищення вмісту алюмінію до 3,7…5,2% 

призводить до зниження окалиностійкості, при цьому утворюється складчаста окалина, яка 

має слабке зчеплення з поверхнею зразка й легко сколюється. Якщо кожна перша реакція 

протікає із збільшенням об’єму твердої фази, то для других реакцій критерій Пілінга й 

Бедварса менший одиниці, що призводить до утворення пористого оксиду. Таке пояснення 

ймовірне, але не є єдиним. 

Вплив Н2О, СО2 та SО2 на швидкість окиснення сплавів супроводжується зміною 

фазового складу окалини в бік збільшення вюститу. Вюстит в свою чергу характеризується 

більшою дифузійною проникністю, ніж інші оксиди, а також високою швидкістю 

адсорбційно-десорбційних процесів [11, 12]. 

Ймовірність протікання реакцій окиснення після того, як тверді продукти реакції 

розташовувалися між фазами й таким чином відокремлювалися один від другого, є 

наслідком отримання металом кисню із робочого середовища макроскопічними порами 

(критерій Пілінга й Бедварса менший одиниці), або мікродефектами окалини (критерій 

більший одиниці). Це положення є головним і сьогодні. Якщо утворюється щільна захисна 

плівка, тоді це положення не можна перенести на такі процеси. 

Таким чином тут можна вважати, що ймовірнішою може бути дифузія елементів через 

дефекти кристалевої гратки захисної плівки. Проте сьогодні не можна однозначно сказати, 

який механізм переважає: дифузія металу від внутрішньої поверхні розділу до зовнішніх з 

утворенням сполук з металоїдом на міжфазній межі оксид-середовище чи дифузія металоїду 

від зовнішньої поверхні окалини до металу із протіканням хімічної реакції на поверхні 

розділу метал-оксид. 

Авторами [9, 11…13] встановлено, що пічні гази завжди вміщують малі добавки 

сполук, які можуть змінити протікання реакцій, а значить змінити кінетику й закон 

окиснення в цілому. 
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У парах води сталі окиснюються 

приблизно в 2 рази швидше, а частка FeO в 

окалині збільшується. Покращання 

окалиностійкості хромистих сталей після 

додавання алюмінію можна пояснити ще й 

тим, що в процесі окиснення відбувається 

дифузія алюмінію до поверхні розділу 

«метал-оксидна плівка» з утворенням 

окалини складного типу Al2O3 + 

Cr2O3·Al2O3. Такий склад окалини повною 

мірою захищає метал від окиснення. 

Наявність виразкового окиснення за вмісту 

в сталі до 1,4% алюмінію можна пояснити 

тим, що такої його концентрації 

недостатньо для утворення оксидної 

плівки з високими захисними 

властивостями на всій поверхні зразка 

(рис. 7, а). 

Після збільшення вмісту алюмінію в 

межах 3,7…5,2% можна спостерігати деяке 

зменшення окалиностійкості. Зразки із 

вмістом 5,2% алюмінію мають грубішу 

окалину, ніж зразки з 2,7…3,7% алюмінію. 

Окалина така ж сама, має світлий колір, 

але утворюється на поверхні зразка 

складками, легко сколюється та 

обсипається. Таку поведінку 

хромоалюмінієвої сталі, яка вміщує 

близько 5% алюмінію, можна пояснити 

наступним чином: процес окиснення 

хромоалюмінієвих сталей за високих 

температур можна представити 

схематично як результат таких трьох 

реакцій: 
 

2(Al, Fe, Cr) + 4,5O2 → Al2O3 + Cr2O3 + Fe2O3     (1) 

Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr        (2) 

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe         (3) 
 

За температури 1200 °С вирішальний вплив на формування окалини справляють 

реакції (2) й (3). Товщина оксидного шару та вміст в ній Al2O3 безперервно збільшуються. 

Критерій Пілінга й Бедварса під час утворення Al2O3 більший одиниці. Оксидна плівка Al2O3, 

яка утворилась, знаходиться під дією стискових напружин. Збільшення кількості Al2O3 в 

такій окалині призводить до руйнування внаслідок високої її крихкості та збільшення 

стискових напружин в ній. З підвищенням вмісту алюмінію до 5…6% зростає товщина 

оксидної плівки із вмістом чистого Al2O3, яка має ще більшу крихкість, що призводить до 

руйнування її під дією стискових напружин. 

Дослідженнями установлено, що різноманітні газові середовища по-різному 

впливають на окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей. За температур 1200 °С найбільше 

окиснюються зразки в середовищі водяної пари, найменше – в середовищі вуглекислого газу. 
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1 – повітря + 45% Н2О; 2 – повітря;            

3 – повітря + 45% СО2 

Умови випробовування: 

температура – 1200 ºС, тривалість – 100 год 

Рис. 6. Зміна окалиностійкості 

хромоалюмінієвої сталі (0,25% С, 24,2%Сr) в 

різних газових середовищах залежно від 

вмісту алюмінію 
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а – 0,9% Al; б – 1,4% Al; в – 2,7% Al; г – 3,7% Al; д – 5,2% Al 

Умови випробовування: температура –1200 ºС, тривалість – 100 год 

Рис. 7. Зовнішній вигляд зразків хромоалюмінієвої сталі (0,25% С, 24,2%Сr) залежно 

від вмісту в ній алюмінію після окиснення в перегрітому повітрі 
 

Додавання алюмінію до 3% сприяє зниженню маси (мг/см
2
): до 3,5 – у перегрітому 

повітрі; 4,6 – у повітрі з 45% Н2О та 2,0 – в повітря з 45% СО2. 

Оксидна плівка, яка утворилась на поверхні зразків в середовищі водяної пари, 

пориста й покрита дрібними виразками. У присутності парів води утворюються пухирі й 

тріщини внаслідок дифузії через окалину водню з наступною його молярізацією в 

різноманітних дефектах за такими первинними реакціями, які здійснюються як на поверхні 

металу, так і в його товщині: 
 

Me + 2H2O ↔ Me(OH)2 + H2       (1) 

H2O ↔H
+
 + OH

-
         (2) 

Me(OH)2 ↔ Me
2+

 + 2OH
-
        (3) 

2OH
-
 ↔ H2O + O

2-
         (4) 

Me
2+

+ O
2-

 ↔ MeO         (5) 
 

Таку дію можна пояснити тим, що в складі оксидних плівок, які утворилися у водяній 

парі, можуть бути присутніми складні оксиди (шпінелі), а також гідроксиди із складними 

гратками (реакція 1). Гідроксид металу, який знаходиться в рівновазі з молекулами води, 

може сприяти утворенню високої концентрації гідроксидної групи, які під час реакції 

утворюють воду та іони кисню (реакція 4). Іони O
2-

, які виникають у товщині оксидної 

плівки, сприяють інтенсивнішому, ніж на повітрі, окисненню металу. Це, ймовірно, є одним 

із пояснень утворення великої кількості виразок на поверхні зразків під час випробовування 

їх у середовищі повітря з 45% Н2О. 

Найвища окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей спостерігається в середовищі 

вуглекислого газу. Колір зразків світлий, окалина рівномірна. Це свідчить про те, що оксидна 

плівка, яка складається повністю із Al2O3, є високоякісним захистом металу в середовищі 

СО2. Зменшення окиснення в середовищі повітря з 45% СО2 в порівняні з окисненням у 

перегрітому повітрі можна пояснити тим, що в середовищі вуглекислого газу парціальний 

тиск кисню, який визначає інтенсивність окиснення, менший, ніж парціальний тиск кисню в 

повітрі. Заміна майже половини об’єму повітря вуглекислим газом суттєво зменшує кількість 

азоту в газовому середовищі. Азот негативно впливає на окалиностійкість хромоалюмінієвих 

сталей, а тому зменшення його в агресивному середовищі сприяє покращанню 

окалиностійкості цих сталей. 

Азот за наявності в сталі алюмінію та хрому утворює нітриди алюмінію й голчасті 

нітриди хрому або складні голчасті нітриди хрому з алюмінієм [3, 11]. Внаслідок цього 

зменшується кількість алюмінію, яка витрачається на утворення захисного шару. Шкідлива 

дія азоту поглиблюється утворенням нітридів, які не покращують властивості захисного 

шару, а сам азот глибоко проникає в глибину металу, знижуючи його ростостійкість. Отже 
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зменшення кількості азоту в газовому середовищі сприяє зниженню реакційної здатності 

повітря з 45% СО2 та підвищенню окалиностійкості сталей. 

Зона внутрішнього окиснення обумовлена дифузією кисню в глибину металу, а 

легувального елементу в зворотному напрямку до взаємодії з киснем. Оксид внутрішнього 

шару (надзразковий шар окалини) не створює протидії дифузії кисню. Зростання 

зовнішнього шару окалини гальмує розвиток шару внутрішнього окиснення [8, 12]. 

Виокремлення тонких часточок оксиду в металевій фазі під час внутрішнього 

окиснення призводить до поверхневого зміцнення сплаву, утруднює рекристалізацію і ріст 

кристалів металу. Надзразковий шар окалини підвищує зчеплення із сплавом і цим сприяє 

покращанню стійкості сплаву під час теплозмін – тобто покращує термостійкість. Таку дію 

справляють, наприклад, церій та ітрій після додавання до хромоалюмінієвих сталей                        

[8, 10, 12]. 

На підставі проведених досліджень отримано моделі, які можна застосовувати для 

прогнозування окалиностійкості за будь-яких значень концентрацій хрому та алюмінію (з 

додаванням титану) в межах верхнього та нижнього рівнів (рис. 8). 
 

  

а б 

 

 

 

 

а – перегріте повітря; 

б – повітря + 45% Н2O; 

в – повітря + 45% СO2 

Умови експлуатації: 1200 °С 

Рис. 8. Моделі для 

прогнозування окалиностійкості 

хромоалюмінієвих сталей (вміст титану 

0,29%) 

в  

 

За результатами роботи можна зробити такі висновки: 

– для забезпечення високої окалиностійкості виробів, які працюють за температур до 

1250 °С в агресивних газових середовищах, концентрація хрому в металі має бути в межах 

25…32%, а вміст алюмінію – від 1,5 до 3,5%; 

– зміна концентрації хрому та алюмінію в жаростійких сталях суттєво впливає на 

термостійкість металу. Це треба враховувати в технологічних процесах виготовлення литих 

деталей та під час їх експлуатації; 
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– хромоалюмінієві сталі з високим вмістом хрому та алюмінію повною мірою 

відповідають вимогам, які пред’являють до жаростійких матеріалів. Вони мають високі 

температури плавлення, високу корозійну стійкість в умовах звичайних температур і високу 

жаростійкість в умовах високих температур та агресивних середовищ, задовільні ливарні 

властивості, є недефіцитними та дешевими; 

– виливки із хромоалюмінієвих сталей для роботи в екстремальних умовах можна 

виготовляти будь-яким способом лиття. 
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УДК 669.13 + 669.14.018                       

 

IN SITU ИЗУЧЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ И СОБИРАТЕЛЬНОЙ  

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

 

д.т.н., профессор В.И. Мазур
 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

  
 На основании прямого наблюдения в эмиссионном электронном микроскопе эволюции зеренных границ 

при нагреве электротехнического железа и существующих моделей дислокационных высокоугловых границ 

предложен механизм коалесценции зерен как результат поворота кристаллографических направлений 

решетки зерен в рамках неподвижных зеренных границ за счет пробега зернограничных дислокаций с 

дробными векторами Бюргерса. 

 

На основі прямого спостереження в емісіонному електронному мікроскопі еволюції міжзеренних 

кордонів в перебігу нагріву електротехнічного заліза та існуючих моделей дислокаційних висококутових 

кордонів запропоновано механізм коалесценції зерен як результат повороту кристалографічних напрямів 

гратки зерен в межах нерухомих кордонів за рахунок пробігу зернограничних дислокацій з дрібними векторами 

Бюргерса . 

 

On the grounds of direct observation the evolution of grain boundaries at heating of armco iron and existent 

models of dislocation high-angle boundaries the mechanism of coalescence of grains is offered.  It is realized as result 

of turning of crystallographic directions of a grain lattice within the framework of fixed grain boundaries due to 

running of partial dislocation boundary. 

 
Управление текстурообразованием рекристаллизации при отжиге холоднокатаной 

листовой электротехнической стали (Fe - 3% Si) с целью получения анизотропии физико-

механических свойств является актуальной научной и технической проблемой. Однако многие 

закономерности процесса рекристаллизации до сих пор дискуссионны. Это относится прежде 

всего к механизму и кинетике вторичной рекристаллизации. 

Согласно одним представлениям [1,2] вторичная рекристаллизация ферритной стали 

происходит в результате роста небольшого числа зерен с ориентировкой {110} <001>.  При этом 

соседние зерна с иной ориентировкой поглощаются растущим зерном. 

Гипотезы второй группы [3,4] исходили из предположения, что при небольших 

разориентировках соседних субзерен граница между ними может «рассыпаться» и в результате 

объединения двух субзерен образуется новое, большего размера.  В дальнейшем в работах Э.Н. 

Погребного [5] микроструктурно был установлен факт  рассыпания части или всего контура 

межзеренных границ в рекристаллизованой холоднокатаной электротехнической стали, что дало 

основания для выдвижения гипотезы о возможности коалесценции соседних зерен. Однако 

поскольку механизм коалесценции предполагал сближение ориентировок соседних зерен, 

оставался неясным механизм поворота кристаллической решетки одного из них в пределах своих 

неподвижных межзеренных границ. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

          Объектом исследования служила холоднокатаная ( =70%) электротехническая сталь (Fe-

3%  мас. Si).  

Образец диам. 10 мм и толщиной 0,7 мм полировали, слегка травили 5% раствором HNO3 

в этиловом спирте. 

После промывки и вакуумной сушки поверхность образца, подлежащую электронно-

микроскопическому исследованию, напыляли тонким слоем оксида бария в высоковакуумном 

посте НВА1 (К. Цейсс, Иена). 

Принципиальная схема эмиссионного электронного микроскопа приведена на рис.1 .  
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Рис. 1. Принципиальная схема эмиссионного ЭМ  EF 6 

 

Электронная пушка 1 генерирует электронный пучок, нагревающий образец 2 до 

заданной температуры, которая измеряется с помощью Pt - PtRh термопары 8, подключенной к 

вторичному прибору. Электронно-оптический контраст в режиме термоэмиссии формируется 

различием электронной яркости соседних микроучастков образца. В свою очередь электронная 

яркость зависит от температуры нагрева эмитирующей поверхности (нижняя на рис. 1) и 

кристаллографической ориентировки зерна, попавшего в разрез плоскостью шлифа.  

Поверхность образца, напыленная оксидом бария, начинает эмитировать электроны уже 

при 680 – 700 С , в то время, как свободная поверхность ферритных зерен - при 800 С . С 

целью визуализации микрорельефа поверхности образца в области низких температур                               

(20 – 700 С ) использовали эффект «косого освещения» электронной пушкой 3, излучающей 

электронный пучок на нижнюю поверхность образца под углом 7 – 12 о. Вторичная электронная 

эмиссия возбуждается только с облученных участков рельефа, чем имитировался эффект 

светотени. 

Электроны вторичной электронной и термоэмиссии ускоряются анодным потенциалом и 

после прохождения через электромагнитные линзы колонны 4 формируют на экране 6 

микроскопа увеличенное изображение микроструктуры, доступное наблюдению оператора 5. 

Фотографирование производят при удаленном экране 6 на фотопластинки фотомагазина 7. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Изменение структуры исследуемого объекта в ходе нагрева его в интервале температур 

730 – 900 С  зафиксировано на рис. 2.  

Для суждения о перемещении границ зерен целесообразно использовать реперные точки, 

которые остаются неподвижными относительно поверхности образца. Например вблизи нижней 

границы зерна 6 на рис. 2, а видны две темные точки – микропоры, оставшиеся от вытравленных 

частиц неметаллических включений. Их положение не меняется до конца нагрева (рис.2. е), где 

они уже выглядят как две светлые точки на границе зерен 9 и 10. 

Изменение электронно-оптического контраста обусловлено поверхностной миграцией 

BaO в микропоры и усилением термоэмиссии этих точек. 

Аналогичную роль выполняет микрорельеф, образовавшийся после травления границ 

зерен. Изображение границ зерна 6 на рис. 2, а имеет слабый контраст, но по мере миграции в 

образовавшийся тальвег молекул BaO контраст увеличивается и сохраняется на рис. 2, д и е уже 

после того, как межзеренная граница изменила свое положение в результате миграции. Наиболее 

интересно наблюдать за изменением электронно-оптического контраста какого-либо зерна в тот 

период, пока его границы неподвижны. Изменение его электронной яркости однозначно связано 

в данном случае только с изменением кристаллографической ориентации поверхности зерна.  
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Рис. 2. Эволюция зеренной структуры в ходе нагрева 

 

Микрорельеф от границ мелких зерен, отчетливо видимый на рис. 2, а-в, не совпадает с 

границами зерен на рис. 2, а. Это свидетельствует о том, что на месте многочисленных мелких 

зерен холоднодеформированного металла в ходе нагрева от 20 до 730 С  уже образовались 

более крупные зерна, т.е к моменту, зафиксированному рис. 2, а уже произошла первичная 

рекристаллизация. 

Проследим за эволюцией семи зерен 1 - 7. С учетом различия в электронной яркости 

зерен 1 и 2, 3, 5, 7 можно сделать вывод о существенной высокоугловой разориентации на 

межзеренных границах 1/2, 1/7, 1/5 и 2/3 и близких ориентациях зерен 5 и 7; 3 и 5. При нагреве от 

750 до 800 С  зерно 3 начинает темнеть и при температуре 850 С  его электронная яркость 

становится неотличимой от яркости зерна 2. Так же эволюционирует и зерно 5. В то же время 

электронная яркость зерна 1 не изменилась (рис. 2, г). Это свидетельствует о том, что в зернах 3 

и 5 установилась та же кристаллографическая ориентация, что и в зерне 2.  

В ходе дальнейшего повышения температуры эта объединившаяся группа зерен ведет 

себя как единое новое зерно: его левая граница мигрирует в тело зерен 4 и 6 (на рис.2, г). Новое 

положение левой границы зерна 5 на рис. 2, д отмечено стрелкой В. На месте зерен 4 и 6 

образовалось второе новое зерно 9. Его граница с третьим новым зерном 10 отмечена двумя 

нижними стрелками А. Граница между зернами 5 и 8 (рис. 2, г) на следующем рис. 2, д имеет два 

контура, что объясняется ее движением во время экспонирования кадра при съемке.  

Дальнейшая миграция границы 9/10 и 5/10 зафиксирована на рис. 2, е стрелками С. В 

нижней части снимка появляется новое зерно 11, край которого можно видеть в нижнем левом 

углу рис. 2, д. 

Таким образом на рис. 2 зафиксировано 2 типа эволюции зеренной структуры:  

- в интервале 750 – 850 С  - межзеренные границы неподвижны, изменяется лишь 

контраст между зернами; это -  «доворот» кристаллографической ориентации 

нескольких окружающих зерен до ориентации некоторого базового зерна;  

- миграция наружного контура объединенного зерна при дальнейшем повышении 

температуры от 850 до 900 С .  

Интересная особенность миграции границ выявляется из сопоставления положения 

границ зерен 5, 6, 9 и 10 на рис. 2, г-е. Левая граница зерна 5 (рис.2, г) на рис. 2, д сместилась 

влево, в сторону зерна 9. Однако на рис.2, е граница 5/9 уже сместилась вверх. Аналогично ведет 

себя и граница 3/4: если на рис. 2, г она движется влево, в сторону зерна 4, то на рис. 2, д она 

сместилась уже вправо как граница нового зерна 9. Таким образом зафиксирован возвратно-

поступательный характер миграции межзеренной границы.  

Визуально обнаружена также существенная неравномерность движения межзеренных 

границ. Как правило активную роль играет лишь одна сторона зеренного полигона. Ее движение, 

вначале очень медленное, в течение 3 – 5 с ускоряется и заключительная стадия миграции 

осуществляется скачком. В новой позиции эта часть  контура межзеренной границы уже играет 

консервативную роль, она тормозит миграцию смежных сторон полигона, в своем движении они 

«тянут» ее за собой. 

В целом процесс миграции межзеренных границ имеет мерцательный характер, он 

локализуется в различных местах поля зрения микроскопа. Частота мерцаний пропорциональна 

температуре. 

Таким образом исследование кинетики рекристаллизации in situ в интервале температур 

730 – 900 С  позволяет сделать вывод, что стадия вторичной рекристаллизации реализуется в 

интервале 730 – 850 С  путем «доворота» кристаллографической ориентировки соседних зерен 
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до ориентировки некоторого базового зерна, исчезновения межзеренной границы между ними, 

что приводит к  объединению этой группы зерен. Стадия собирательной рекристаллизации 

начинается при Т>850 С  и осуществляется путем поглощения одного зерна другим в 

результате миграции активной части контура межзеренной границы. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Движущую силу процесса роста зерен на стадии первичной рекристаллизации обычно 

связывают с выигрышем в объемной составляющей свободной энергии системы за счет 

уменьшения плотности дефектов кристаллической решетки, в то время, как на стадии 

собирательной рекристаллизации процесс контролируется минимизацией поверхностной 

составляющей удельной свободной энергии [6].  

Закономерности вторичной рекристаллизации изучены менее детально. Если общий тезис 

о том, что вторичная рекристаллизация реализуется путем слияния зерен уже не вызывает 

сомнения, то в отношении механизма этого процесса пока нет единого мнения.  

 Так в [7] полагали, что уничтожение межзеренных границ происходит в результате 

аннигиляции дефектов кристаллической структуры.  

В работах [5,8] установлено, что при вторичной рекристаллизации зерен 

электротехнической стали происходит рассыпание неподвижных межзеренных границ (на рис. 3, 

а указано стрелками), при этом плотность дефектов кристаллической структуры в новом зерне 

существенно ниже, чем в его окружении (рис. 3, б).  

 

          
Рис. 3. Рассыпание межзеренных границ 

 

Однако проблема согласования кристаллографических ориентаций соседних, вначале 

разориентированных, зерен решена не была.  

Исходя из общих соображений можно постулировать, что исчезновение высокоугловых 

границ зерен может происходить при формировании двух или нескольких зерен с одинаковой 

кристаллографической ориентировкой. При образовании соседних зерен с особой 

разориентировкой,  когда на межзеренной границе совпадают лишь некоторые узлы 

кристаллической решетки двух зерен, зернограничная плотность дефектов кристаллической 

структуры существенно понижается по сравнению с обычной границей и тогда границы с особой 

разориентировкой при травлении могут не визуализироваться либо травиться как субграницы – 

на рис. 3, а (указано левой и средней стрелками). Согласно Кану [1] такая разориентировка 

благоприятствует закреплению атомов примесей замещения  на дефектах несовпадения и 

блокирует миграцию границ. Однако подвижность малоугловых и других дислокационных 

границ остается достаточно высокой. Поэтому основные акты структурообразования 

определяются движением дислокационных границ. 

Впервые процесс объединения соседних субзерен экспериментально зафиксировано в 

работе Ху [3]. Коалесценция соседних субзерен, сопровождалась исчезновением 

дифракционного контраста между ними. Это свидетельствовало об установлении одинаковой 

кристаллографической ориентации в каждом из коалесцировавших. 

Термодинамический и кинетический анализ процесса, проведенный Ли [4], также 

подтвердил возможность поворота субзерен с последующим исчезновением субзеренной 

границы. Однако механизм этого процесса все еще остается неясным. 

По-видимому  исследование должно вестись в направлении поиска таких дислокационных 

границ, прохождение которых по телу зерна обеспечивало бы поворот его кристаллической 
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решетки на большие углы, причем зона несовпадения узлов обеих решеток растягивалась бы на 

большие расстояния. 

В работе Постникова и сотр. [11] по-видимому впервые найдена и идентифицирована такая 

граница в эпитаксиальном бикристалле золота – рис. 4. 

Она образована зернограничными дислокациями, сформировавшимися в результате 

распада незакрепленных движущихся дислокаций с полными векторами Бюргерса на сегменты с 

вектором Бюргерса а/10 <310>. В этом случае углы разориентировок, близкие к критическому 

к=36,9 о, обеспечиваются простым перемещением дислокационной сетки АБВ. 

 

     
Рис. 4. Дислокационная структура (а) и схема (б) высокоугловой границы АБВ в 

бикристалле золота при разориентации зерен на угол около 36  [11]. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В электротехнической стали рост зерен на стадии вторичной рекристаллизации может 

осуществляться путем коалесценции как субзерен, так и двух или нескольких зерен. В последнем 

случае «доворот» кристаллической решетки одного или нескольких зерен до ориентации 

базового зерна происходит за счет пробега зернограничных дислокаций с дробными векторами 

Бюргерса. 

2. На стадии собирательной рекристаллизации скорость миграции движущейся части 

контура межзеренной границы резко увеличивается и заключительный отрезок пути граница 

преодолевает скачком. Движение границы может иметь возвратно-поступательный характер, что 

свидетельствует о более сложной природе движущей силы процесса, чем постулированная в 

гипотезе о равнодействующей сил поверхностного натяжения. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
На сьогоднішній день комп’ютерно-інформаційні технології розвиваються дуже 

стрімко. Найбільшу реалістичність забезпечує тривимірна графіка, основана на роботі з 

просторовими моделями об’єктів, що обумовлює її широке використання в багатьох галузях, 

пов’язаних з комп’ютерним моделюванням та проектуванням, зокрема і в матеріалознавстві.  

Формування тривимірних зображень, процесів є багатоетапним інформаційно-

обчислювальним процесом із використанням складних моделей і методів. Оскільки етап 

кінцевої візуалізації є найтрудомісткішим етапом формування тривимірних зображень і 

становить 60-80% від загального обсягу обчислень, доцільним є застосування новітніх 

комп’ютерно-інформаційних методів і засобів, які забезпечують суттєве спрощення 

процедур дослідження як на програмному, так і апаратному рівнях, що в свою чергу 

призводить до більш точного аналізу властивостей готових виробів. 

 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Значна обчислювальна складність процедур роботи з моделями тривимірних об’єктів та 

візуалізації сцен вимагає їх апаратної підтримки. Загалом, на світовому ринку вказаних засобів 

щорічний обсяг продажів становить 250 млрд. доларів [1].  

На сьогоднішній день існує багато різноманітних комп’ютерно-інформаційних 

технології для аналізу та обробки металографічних зображень для сучасному 

матеріалознавства [2-4]. Самими успішними стають технології, які найбільш зрозумілі та 

прості в експлуатації. Так, Image Expert Pro - це програмне забезпечення для кількісного 

аналізу зображень в науці та на виробництві. Широкий набір функцій по обробці зображень і 

виділенню структурних елементів дозволяють використовувати аналізатор для вирішення 

широкого кола завдань матеріалознавства, серед яких можна виділити: аналіз неметалевих 

включень, аналіз графітових включень, аналіз зерен структури, визначення кількості альфа-

фази, аналіз мікроструктури сталей, аналіз глибини без вуглецевого шару, аналіз 

підшипникової сталі, аналіз пористості.  

ImageJ – це сучасне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для аналізу 

і обробки зображень. Написана мовою Java поширюється без ліцензійних обмежень. 

Відкритий API дозволяє гнучко нарощувати функціонал за рахунок додаткових плагінів. 

ImageJ широко застосовується в біомедичних дослідженнях, астрономії, географії та інших 

дисциплінах, пов'язаних з аналізом зображень. 

Image-Pro Premier 3D використовується в сотнях галузей промисловості, таких як 

клітинна біологія, матеріалознавство, мікроскопія, патологія, фармацевтична галузь та ін. 

Дане програмне забезпечення надає володіє широким спектром інструментів для отримання 

високоякісних зображень. 

Всі перелічені та проаналізовані комп’ютерно-інформаційні технології  для 

візуалізації зображень мають багато в чому схожий інтерфейс і подібні інструменти 

створення об'єктів, але з різними принципами роботи.  

Тому, метою нашого дослідження є аналіз та можливість застосування сучасного 

mailto:povstjanoj@mail.ru
mailto:vikdmrud@ukr.net
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спеціалізованого програмного середовища на прикладі Avizo
®
, для отримання достовірних 

реалістичних структурних даних в матеріалознавстві. 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Серед найпрогресивніших та найпродуктивніших комп’ютерно-інформаційних 

технологій у матеріалознавстві є Avizo
®
 - сукупність прикладних програм для обробки та 

аналізу металографічних зображень з можливістю візуалізації тривимірних об’єктів. Це 

універсальний комерційний програмний додаток для наукового та промислового 

дослідження металографічних даних (рис.1). 
 

 
Рис.1. Загальний вигляд головного вікна одного з модулів Avizo

®
  

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

У Луцькому НТУ під керівництвом д.т.н., професора Рудя Віктора Дмитровича 

проводяться широкомасштабні та комплексні роботи по проектуванню, виготовленню, 

дослідженню, аналізу та застосуванню пористих проникливих матеріалів (ППМ). Зокрема 

для очищення технічних рідин та масел виготовляють ППМ з відходів промислового 

виробництва, а саме з порошку сталі ШХ15. 

На рис.2. показані структури ППМ з відходів промислового виробництва, які 

отриманні методом сухого радіально-ізостатичного пресування [5]. Із даного зображення 

видно  пористість ППМ та мікропористість частинок.  

 

              
                              а)                                                                         б) 

Рис. 2. Мікроструктура ППМ з відходів промислового виробництва:  а) розмір 

частинок вихідного порошку – 0,1 мм; б) розмір частинок вихідного порошку – 0,063 мм 

 

За допомогою програмного забезпечення Avizo
®
 можна отримати точні розміри певної 

ділянки зрізу (рис.3). У середовищі Avizo
® 

можливо вимірювати лінійні, кутові та полярні 

розміри. Також можливо проводити розрахунок об’єму, площі, периметру об’єкту. 
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Рис. 3. Визначення лінійних розмірів та встановлення відповідних зв’язків між даними 

частини зрізу шліфу ППМ за допомогою Avizo
® 

 

Визначення зносостійкості – важлива характеристика будь-якого виробу. Зношування 

поверхні призводить до зниження функціональних якостей ППМ і до втрати їх споживчої 

цінності. Підвищенню зносостійкості виробів сприяють як застосування матеріалів з 

високою зносостійкістю, так і конструктивні рішення, що забезпечують компенсацію зносу, 

резервування зносостійкості, загальне поліпшення умов тертя (застосування високоякісних 

мастильних матеріалів, захисту від абразивного впливу). 

За допомогою програми Avizo
® 

можна визначити найбільш слабкі місця ППМ, які 

можуть призвести до руйнування конструкції. На рис.4 червоним кольором показано 

найбільш уразливі місця виготовленого ППМ з відходів промислового виробництва. 

 
Рис.4. Визначення зносостійкості та «проблемних» місць у структурі ППМ 

 
У Avizo

® 
металографічні зображення шліфів ППМ представлені комбінацією 

різноманітних структурних складових при різному співвідношенні: фазами, які 

характеризуються різноманітними розмірами, формою та кольором, а також межами зерен, 

що представлені або окремими лініями на зображенні, або покривати зображення 

безперервною сіткою. Комбінація цих структурних складових (площинні та просторові) для 

ППМ з відходів промислового виробництва представлені на рис.5. 

       
 

     Рис.5. Визначення та аналіз структурних складових (пористість, максимальний та 

мінімальний діаметр пор, максимальні та мінімальні розміри частинок) ППМ у форматі 3D-

зображення (ППП з розміром частинок вихідного порошку – 0,1 мм) 
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Вмонтований механізм автоматизації у Avizo
® 

абсолютно прозорий для користувача і 

дозволяє без надмірних зусиль накопичувати та аналізувати дані з багатьох точок зору, 

отримувати інтегральні характеристики та поророзподілення (рис.6).  

Avizo
® 

універсальний інструмент для якісного аналізу зображення в науці та на 

виробництві, в рівній мірі незамінний як при аналізі лабораторних структур, так і при 

кількісному аналізі у відповідності з українськими та міжнародними стандартами. 

      
                                              а)                                                                         б) 

Рис. 6. Розподіл зміни пористості (а) та побудова лінійної гістограми пористості (б) за 

січенням ППМ (розмір частинок вихідного порошку – 0,063 мм) 

 

ВИСНОВКИ 

Застосування новітніх комп’ютерно-інформаційних технологій для дослідження та 

комплексного аналізу структурних властивостей пористих проникливих матеріалів дало 

змогу отримати достовірні реалістичні дані. Крім того, за допомогою сучасного програмного 

забезпечення можна зберігати енергію та матеріали, зменшувати трудові затрати, а також 

контролювати параметри структур порошкових матеріалів у процесі їх виготовлення. 

Тому, на даний час, Avizo
®
 - найпрогресивніша та найпродуктивніша прикладна 

програма для обробки та аналізу металографічних зображень з можливістю візуалізації 

тривимірних об’єктів в сучасному матеріалознавстві. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ 

Субшероховатость, характеризующая тонкую структуру реальной поверхности 

нанометрического масштаба, выявлена на поверхности микронеровностей. Механические 

свойства и структура поверхностных слоѐв трибосопряжений, образуемых присадками на 

поверхностях трения, рассмотрены в [1, 2]. По мнению Б.И. Костецкого характеристики 

субмикроскопического рельефа являются теми факторами, без которых невозможно достаточно 

объективное понимание процессов трения, износа и смазки [3]. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Необходимость предлагаемой работы определяется значительной проблемой 

рационального использования новых высокоэффективных комплексных фосфор- и 

серосодержащих товарных пакетов присадок, используемых заводами-производителями нашей 

страны в качестве легирующих элементов при изготовлении товарных трансмиссионых масел 

(ТМ), имеющих значительную стоимость и не всегда соответствующих эксплуатационным 

требованиям и потребностью предприятий-эксплуатантов автомобильной и авиационной 

техники в современных ТМ отечественного производства для конкретных условий работы с 

позиции их влияния на физико-механические характеристики и состояние тонких поверхностных 

слоѐв трибосопряжений в условиях качения с проскальзыванием. 

Анализ последних исследований и публикаций следует начать с того, что несмотря на 

большую актуальность химии присадок и значительный объѐм проделанных исследований, 

монографическая литература по вопросу влияния структурного состояния поверхностных слоѐв 

на характер деформации материалов сопряжений в зависимости от состава смазочных сред 

крайне бедна. По мнению авторов [4] при трении скольжения основную роль в диссипации 

внешней (подведѐнной) энергии в изнашиваемых объектах материалов играют эффекты на мезо- 

и фрагментарном структурных уровнях, т.е. в пределах от lm = 0,1 3,0 мкм (мезомасштаб) до lф 

= (3 10)lm (масштаб фрагментарных структур). Под макромасштабным уровнем нагружения 

подразумевают соответствующую глубину структурных изменений в пределах от 10-104 мкм. 

При изнашивании значительная часть потока внешней энергии подвергается диссипации за счѐт 

многомасштабности структур в слое материала толщиной до 20 30 мкм. При этом структура и 

морфология поверхностей трения является результатом самоорганизации материала в 

соответствии с принципом минимума производства энтропии [4]. 

Качество поверхности деталей машин определяется еѐ геометрией, строением, 

физическими, химическими и механическими свойствами поверхностных слоѐв и напряжениями 

в них. В процессе нагружения трением (приработка и затем эксплуатация) происходит коренное 

изменение состояния поверхности. 

Переход от исходного состояния поверхности к эксплуатационному осуществляется под 

воздействием факторов внешнего трения: нагрузки, скорости движения, температуры в зоне 

контакта и среды. Изменения качества поверхности и, особенно, состояния тонких 

поверхностных слоѐв во время работы пар трения могут быть обратимыми, исчезающими после 

снятия нагрузки, и необратимыми, остаточными. Поэтому эксплуатационное качество 

поверхности определяется не только остаточными характеристиками после снятия нагрузки, но и 

текущими изменениями в процессе трения [5]. 

При трении скольжения или качения топография контактирующих поверхностей 

непрерывно изменяется [6]. В связи с этим важным представляется задача классификации 
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структур поверхностей, формирующихся в процессе трения. Эта задача не нова, такие 

классификации разработаны, однако большинство из них характеризуют крупномасштабные 

изменения в поверхностных слоях, приводящие, как правило, к выходу узла трения из строя (см., 

например, стандарт ISO/DIS 7146). В то же время отсутствует классификация структур, 

соответствующим обычным режимам трения. В [7] описываются характерные морфологические 

признаки поверхностей, сформировавшихся при различных режимах трения, предложена их 

классификация и возможные механизмы формирования соответствующих структур. 

Целью настоящей работы является исследование влияния концентрации химически 

активных веществ (ХАВ) на эффективность смазочного действия ТМ при качении с 

проскальзыванием и состояние поверхностных слоѐв трибосопряжений, научное обоснование и 

разработка комплексного метода выбора определѐнного смазочного материала, который 

соответствует конкретным условиям эксплуатации. 

Методы исследования - проведѐнные в работе прикладные исследования базируются на 

теориях подобия и граничного трения, упругости и пластичности. 

Для исследования и контроля показателей смазочного действия использовался 

комплексный метод измерения: 

- коэффициента трения тензометрированием в зоне концентрации полей деформаций и 

напряжений на основании тензорезистивного эффекта; 

- температуры смазочного слоя по явлению термоэлектричества; 

- толщины смазочного слоя по падению электрического напряжения в локальном 

контакте. 

Исследование и контроль микромеханических характеристик поверхностных слоѐв 

исследуемых образцов в режиме мониторинга были реализованы с помощью методов: 

непрерывного вдавливания индентора, трибоспектрального (склерометрии), металлографии, 

топографии. 

Исследование и контроль микроструктурных характеристик вторичных структур 

исследуемых образцов выполнялись с использованием стандартизованных локальных методов 

анализа материалов: 

- сканирующей (растровой) и трансмиссионной (просвечивающей) электронной 

микроскопии; 

- EDS (энерго-дисперсионного спектрального) и WDS (волнового рентгеновского) 

микроанализа; 

- рентгено-фазового микроанализа; 

- рентгеновской флюориметрии. 

Для регистрации, обработки и сохранения экспериментальных данных применялись 

вероятностно-статистические методы, реализуемые универсальными системами компьютерной 

математики. 

 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе работы были проведены испытания зарубежного товарного пакета присадок 

Компадит-731 (К-731), поставляемого Фастовскому заводу технических масел «Ариан». 

Испытания пакета присадок на трибометре показали, что воздействие К-731 на смазывающую 

способность, противозадирные и противоизносные свойства ТМ сопоставимо с воздействием 

других высококачественных зарубежных аналогов, таких, например, как Компадит-733 

(«Istrochem», Словакия) и Англомол-6085 («Lubrizol», Германия). С целью подтверждения 

оптимальной концентрации пакета присадок при условиях исследования и для сравнительного 

анализа полученных зависимостей в настоящей работе также было использовано товарное ТМ 

Mobilube GX 80W-90, производимое нефтяной компанией Mobil Oil oy ab в Финляндии. 

В выполненной работе спланирован и организован активный эксперимент на 

модернизированном трибометре СМЦ-2. Предложен, обоснован и конструктивно реализован для 

исследования и контроля показателей смазочного действия ТМ при высоких контактных 

напряжениях в зоне трения комплексный метод: 

- измерения коэффициента трения тензометрированием в зоне концентрации полей 

деформаций и напряжений на основании тензорезистивного эффекта; 

- измерения температуры смазочного слоя по явлению термоэлектричества; 
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- измерения толщины смазочного слоя по падению электрического напряжения в 

локальном контакте. 

Для оценки микромеханических характеристик поверхностных слоѐв исследуемых 

образцов в режиме мониторинга были использованы методы наноиндентирования и 

наносклерометрии (непрерывного вдавливания индентора, трибоспектральный, металлографии, 

топографии), реализованные с помощью последней модификации настольного прибора 

«Микрон-гамма-9». 

Оценка микроструктурных характеристик вторичных структур исследуемых образцов 

выполнялась средствами измерительной техники, внесѐнными в государственный реестр 

Украины, с использованием стандартных методов: 

- сканирующей (растровой – РЭММА-102А) и трансмиссионной (просвечивающей - 

ПЭМ-УМ) электронной микроскопии; 

- EDS (энерго-дисперсионного спектрального) и WDS (волнового рентгеновского) 

микроанализа; 

- рентгено-фазового микроанализа (ДРОН-4.13); 

- рентгеновской флюориметрии (EXPERT 3L). 

Научно-технический уровень выполненной работы соответствует мировому, а 

предлагаемая разработка не имеет аналогов в Украине. В работе впервые получены следующие 

научные результаты [8]: 

1. Предложен и обоснован механизм смазочного действия ТМ и методика оценки его 

эффективности по создаваемому ими режиму смазки при качении с проскальзыванием в 

зависимости от концентрации ХАВ в базовом масле. 

2. Предложен и обоснован метод определения влияния концентрации ХАВ на ресурс и 

функциональное состояние ТМ по деформационно-спектральным характеристикам 

поверхностных слоѐв трибосопряжений, реализуемый непрерывным вдавливанием индентора. 

3. Предложен и обоснован метод определения влияния концентрации ХАВ на ресурс и 

функциональное состояние ТМ по структурно-деформационной неоднородности поверхностных 

слоѐв трибосопряжений, реализуемый при царапании индентором с учѐтом рельефа поверхности. 

4. Получил дальнейшее развитие метод оптимизации соотношения толщин 

модифицированного слоя металла и самогенерирующейся органической плѐнки (СОП по 

классификации М.В. Райко с 1954 года), определяющий влияние концентрации ХАВ на 

достижение поверхностным слоем оптимального состояния в конкретных условиях нагружения. 

5. Впервые предложена комплексная методика оптимизации массовой концентрации ХАВ 

при легировании ТМ, основной научно-технической идеей которой есть исследование и оценка 

эффективности смазочного действия, состояния тонких поверхностных слоѐв и микроструктуры 

материалов трибосопряжений в конкретных условиях эксплуатации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Метод исследования и контроля эффективности смазочного действия ТМ при высоких 

контактных напряжениях в зоне трения, реализуемый в разработанном комплексе, позволяет 

определять коэффициент трения, температуру и толщину смазочного слоя, что необходимо для 

понимания создаваемого режима смазки при качении с проскальзыванием. 

2. Комплексный метод исследования и контроля микромеханических характеристик 

поверхностных слоѐв исследуемых образцов, основанный на приборе, используемом в качестве 

склерометра в режиме мониторинга, позволяет определять: 

1) методом непрерывного вдавливания индентора - микро- и нанотвѐрдость материалов, 

баланс работ при индентировании, модуль упругости локальных областей материала, 

характеристики микроползучести, сопротивления материалов динамическому и циклическому 

нагружению; 

2) методом сканирующего индентирования (склерометрии) - статистические связи между 

сопротивлением локальных микрообъѐмов материала контактному деформированию, состояние 

поверхностного слоя по глубине, неоднородность прочностных свойств, моделировать 

элементарные акты процессов трения и изнашивания, адгезию покрытий, профилограмму 

поверхности; 
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3) методом металлографии и топографии - количественный анализ изображения 

отпечатков и структуры материала, строить трѐхмерную модель профиля поверхности. 

3. Комплексный метод исследования и контроля микроструктурных характеристик 

вторичных структур исследуемых образцов, реализуемый средствами измерительной техники, 

внесѐнными в государственный реестр Украины, позволяет определять: 

1) методом сканирующей (растровой) электронной микроскопии - фрактографически 

структуру и химический состав поверхности при увеличениях в 400-5000 раз и диапазоне 

анализируемых элементов от 5В до 92U, трѐхмерное изображение поверхности, микротопографию 

грубых поверхностей и массивных образцов; 

2) методом трансмиссионной (просвечивающей) электронной микроскопии - визуальное 

наблюдение и фотографирование изображения объекта в диапазоне малых и больших 

увеличений, микродифракции в основном или контрастном режимах работы; 

3) методом энерго-дисперсионного спектрального и волнового рентгеновского 

микроанализа - количественный и качественный химический состав поверхности на применении 

эталонов известного состава (ZAF-4FLS-коррекция); 

4) методом рентгено-фазового анализа - фазовый состав поверхностей и кристаллической 

структуры материалов по дифрактограммам электронной базы ASTM (PDF2), параметры 

решѐтки, различные типы дефектов, напряжѐнное и текстурированное состояние поверхности; 

5) методом рентгенофлуоресцентного анализа – одновременно за одно измерение 

массовые доли (%) химических элементов диапазона от 12Mg до 92U в поверхностях трения 

неизвестного состава и произвольной формы по стандартной методике. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно считать, что в самом общем случае лучшими триботехническими 

характеристиками обладают те пары трения, на поверхности которых под действием ХАВ 

(присадок) сформировалась более однородная структура. Если на поверхности трения имеет 

место комбинация элементов рельефа, характерных для различных структур, то это 

свидетельствует о нестабильной работе узла трения. Большое количество отдельных дефектов на 

поверхностях также свидетельствует, как правило, о нестабильности работы пары трения, что 

характеризуется низкими триботехническими характеристиками (высокими значениями и 

сильными колебаниями коэффициента трения, нестабильной толщиной смазочного слоя, 

значительным износом). 
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СЕКЦІЯ 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
 

УДК621.791.753 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В СВАРОЧНОЙ ВАННЕ ПРИ  СВАРКЕ   

ПОД ВОДОЙ С ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 

С.Ю. Максимов, Е.А. Прилипко, ИЭС НАН Украины, Киев, 

Н.В. Зайцева, ИМФ НАН Украины, Киев, Е.А. Рыбалкин,  ИПМЭ НАН Украины, Киев 

 

Одним из основных недостатков, присущих швам, сваренным под водой, является 

пониженный уровень механических свойств, в первую очередь пластичности. Из-за 

ускоренной кристаллизации возможность  дегазации  ванны резко ограничена. Как результат, 

в швах наблюдается большое количество пор, а содержание водорода может в несколько раз 

превышать равновесное.    

 Альтернатива металлургическому подходу видится в создании условий 

принудительной дегазации сварочной ванны путем ее перемешивания. Учитывая сложность 

использования каких-либо механических устройств, реализация такого подхода возможна за 

счет применения внешнего электромагнитного воздействия (ВЭВ).  

Сложность проведения натурных экспериментов обуславливает актуальность и 

необходимость разработки математических моделей для расчета электромагнитного поля в 

сварочной ванне с учетом реальных электрофизических свойств материалов для получения 

качественного сварного соединения. В связи с этим, при расчете электродинамических 

усилий  на расплав, при кристаллизации металла шва использовали компьютерное   

моделирование  гидродинамических  процессов в жидкометаллической ванне. 

С этой целью на языке Delphi 7. была разработана программа, которая позволяет нам, 

изменяя исходные условия, достаточно быстро подбирать  режим воздействия. На рис.1 

представлена блок-схема для моделирования электродинамического процесса  в сварочной 

ванне при дуговой сварке.   

 Математическая модель позволила рассчитать для трехмерного электромагнитного 

процесса в неоднородной, электропроводной среде, как распределение плотности 

электродинамических усилий, так и оценочную скорость движения расплава,  рис. 2  

Распределение плотности вихревых токов постоянного сварочного тока  в сварочной ванне 

приведено на рис. 3. 
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Рис. 1. Блок-схема для моделирования электродинамического процесса в сварочной 

ванне при дуговой сварке 

   
                                                (а)                                             (б) 

Рис. 2. Распределение плотности электродинамических усилий (а) 
2, Н/мF  и 

оценочной скорости движения расплава (б) , м/сV  

 

   
                                                  (а)                                           (б) 

Рис. 3. Распределение плотности вихревых токов (а) 
2, А/мв  и постоянного 

сварочного тока (б) 
2, МА/мсв  в сварочной ванне 
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Используя данные математического моделирования, проведенные исследования 

показали, что внешнее электромагнитное воздействие на жидкометаллическую ванну в 

процессе мокрой сварки под водой является эффективным инструментом, позволяющим 

существенно снизить пористость металла шва более чем в 8 раз, рис. 4, уменьшить 

содержание водорода более чем в 2,5 раза, рис. 5. При  этом зафиксировано монотонное 

увеличение относительного удлинения и относительного сужения металла шва на 66% и 33% 

соответственно. Пределы прочности и текучести при этом увеличились на 8,5% и 10% 

соответственно, рис. 6. 

 

 

 

 

 

без 

поля 

 
 

 

 

В=15 

мТл 

  

 

Рис. 4. Распределение пор по размерам в металле швов, выполненных под водой без и 

с применением ВЭВ 

 
 

Рис. 5.  Содержание водорода  в металле шва, выполненного под  водой  с ВЭВ 

 

 

 

Рис. 6.  Механические свойства металла шва, выполненного под водой с ВЭВ 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний спосіб виробництва 

виливків, що піддається автоматизації, так як все технологічне устаткування повністю 

механізоване й підготовлене для функціонування у складі автоматичної системи керування 

технологічними процесами (АСК ТП). Головні його переваги – можливість отримання 

заготовок з мінімальними припусками на механічну обробку і мінімальною шорсткістю 

поверхонь, що не оброблюються, забезпечення високої продуктивності і низької 

трудомісткості виготовлення деталей. АСК забезпечує нормальну роботу комплексів ЛПТ 

при мінімальній собівартості продукції, підвищує якість і розширює сортамент відливок, що 

виплавляються. Передовими закордонними і вітчизняними компаніями розроблено багато 

моделей систем керування машин ЛПТ. Закордонні розробки орієнтуються на високу якість 

вихідних матеріалів, що практично недосяжно для підприємств України. Тому впровадження 

таких розробок не призводить до позитивних результатів при роботі на вітчизняних 

підприємствах. Вітчизняні розробки, як правило, орієнтовані на стабілізацію окремих 

параметрів процесу лиття і оснащені АСК на базі стандартних ПІ- і ПІД-регуляторів [1]. Це 

призводить до низької ефективності керування, підвищує брак виробництва виливків. 

Основною причиною цього є нестаціонарність окремих складових технологічного процесу в 

умовах постійних настроєк регуляторів. 

Зміна якості виливків пов'язана з коливанням параметрів технологічного процесу. 

Нестабільність параметрів призводить до браку. Аналіз процесу ЛПТ показує, що брак 

виливків з'являється, в основному, по двох причинах: не оптимізовані режими лиття, або 

вони порушуються в процесі виробництва. 

Вищенаведене підтверджує актуальність рішення проблеми створення математичної моделі 

й системи управляння, що забезпечує можливість управління процесом ЛПТ з необхідною 

точністю, що орієнтована на вітчизняні й закордонні металургійні підприємства. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. 

Підвищення ефективності керування процесом ЛПТ шляхом удосконалення й 

впровадження системи управління, в основі якої лежать моделі нечіткої логіки, з 

автоматичним вибором структури математичної моделі й самонастроювання її параметрів 

для безперервного функціонування в режимі керування. Використання математичних 

методів побудови моделей (детерміновані, імовірнісні і евристичні), методи нечіткої логіки, 

вибору структури математичної моделі й настройки її параметрів для безперервного 

функціонування в технологічному процесі, імітаційного моделювання, методи синтезу 

систем управління. Розробка моделі й алгоритму керування процесом ЛПТ, проведення 

вибору алгоритму нечіткої логіки, для контуру термостатування температури робочої рідини 

синтезування нечіткого регулятора [2].    

 

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Технологічний процес машини ЛПТ відрізняється швидкоплинністю і циклічністю 

операцій, підвищеними вимогами до точності й своєчасності регламентованих керуючих 

діянь при отриманні відливок, різноманіттям устаткування, що використовується. Передача 

керуючому обчислювальному комплексу (КОК) функцій автоматизації технологічного 
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процесу значно підвищує функціональні можливості АСКТП, якість інформації, що 

отримана, і ефективність автоматизації процесу в цілому [3].     

Система управління, розроблена на кафедрі ФХОТМ НТУУ «КПІ» вирішує наступні 

задачі: термостатування сплаву в заливальній установці [4]; розрахунок і регулювання дози 

сплаву; регулювання температури робочої рідини у гідросистемі, тиску робочої рідини 

машини ЛПТ; розрахунок і регулювання тривалості кристалізації відливки й прес-залишку; 

контроль положення і регулювання швидкості прес-поршня при запресовці; регулювання 

тиску і тривалості підпресовки, змикання форми й зусилля закривання [5]; програмне 

керування циклом машини ЛПТ, маніпулятора знімання відливок й змащувальника [6]. 

У склад технічного забезпечення АСК ТП входять прилади контролю технологічних 

параметрів, засоби управління виконавчими механізмами, пристрої відображення інформації 

про хід технологічного процесу, керуючий обчислювальний комплекс, пульт управління [7].  

Для регулювання температури прес-форми використовують термопари ТХК-529 серії 

Метран 200. Нагрівачі підключаються тиристорними ключами. Клапани перемішування, 

подання води і повітря включаються електромагнітами. Температура рідини в термостатах 

вимірюється термопарами ТХК-529 серії Метран 200. 

Температура робочої рідини машини ЛПТ вимірюється термометрами опору ТСП-047 

серії Метран 200. Регулювання виконується електромагнітом, що керує охолодженням 

робочої рідини, й тиристорами, що керують її нагрівом. 

Температура прес-форми регулюється прокачуванням через теплообмінні канали у 

порожнині прес-форми термостатуючої рідини. Регулювання температури рідини 

відбувається у двох теплообмінниках, кожний з яких може знаходитися у режимі нагріву або 

охолодження. Об’єм рідини вибирається таким чином, щоб при повному заповненні одного 

теплообмінника і каналів у прес-формі рідина у другому теплообміннику була відсутня. У 

процесі регулювання температури прес-форми термостатуюча рідина періодично 

перекачується із одного теплообмінника в другий і назад, проходячи через канали у прес-

формі [8]. Перекачування забезпечується поданням стиснутого повітря у відповідний 

теплообмінник із магістралі.   

Швидкість теплообміну регулюється частотою перекачування термостатуючої рідини. 

Повний цикл теплообміну проходить при періоді переключення в 60 с. Контроль 

температури прес-форми проводиться декількома датчиками, що установлені в найбільш 

відповідних місцях рухомої й нерухомої півформи. При цьому попередньо обчислюється 

середнє значення температури. Керуюче діяння визначається в залежності від відхилення 

температури прес-форми на поточному циклі з урахуванням величини відхилення на 

попередньому циклі й тривалості останнього [9].  

Регулювання температури робочої рідини відбувається в режимі трипозиційного 

регулятора. Якщо значення температури робочої рідини вище верхньої допустимої межі, 

включається охолоджувач рідини, якщо нижче нижньої допустимої межі – нагрівач. 

Регулювання проводиться між циклами машини ЛПТ. 

Функціональна схема системи автоматичного управління на базі нечіткої логіки 

(системи управління з нечітким регулятором або системи фаззі-управління) наведена на 

рисунок 1. 
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Рис. 1. Функціональна схема системи автоматичного управління на базі нечіткої логіки 

 

Схема складається із устаткування порівняння, нечіткого регулятора НР, об’єкта 

управління ОУ та ланцюга зворотного зв’язку. 

Нечіткий регулятор (фазі-регулятор) містить три основні блоки – блок фазифікації, 

блок формування логічного рішення з базою правил і блок дефазифікації. 

Нечіткий регулятор НР практично реалізується на мікроЕОМ (або мікропроцесорі) та 

працює у дискретному режимі, тому система автоматичного управління з нечітким 

регулятором містить устаткування поєднання мікроЕОМ з об’єктом управління – аналого-

цифровий перетворювач АЦП та цифро-аналоговий перетворювач ЦАП [10]. 

НР працює у дискретному режимі, тому на кожному кроці квантування h він повинен 

виконувати усі необхідні обчислення. 

При формуванні структурних схем систем управління з нечіткими регуляторами 

важливим представляється вибір вхідних параметрів нечіткого регулятора. Лінгвістичні 

правила управління самі по собі не можуть бути реалізовані на сучасних ЕОМ. Необхідна 

процедура їх формалізації. У зв’язку з цим дуже важливою є задача вибору методу 

формалізації експертних знань. Так як, нечіткі множини формалізуються за допомогою 

функції приналежності (ФП) важливу роль грає вибір їх виду та параметрів. При реалізації 

нечіткого управління у сучасних ЕОМ необхідно задавати конкретні значення параметрів 

функції приналежності, у першу чергу межі їх зміни. Тому важлива методика 

параметричного налаштування нечіткого регулятора. 

 

ВИСНОВКИ 

Підвищено ефективність керування процесом ЛПТ шляхом удосконалення й 

впровадження системи управління, в основі якої лежать моделі нечіткої логіки, з 

автоматичним вибором структури математичної моделі й самонастроювання її параметрів 

для безперервного функціонування в режимі керування.  

Вирішено наступні задачі: визначено на основі теоретичного аналізу і 

експериментальних досліджень фактори, що впливають на керування процесом ЛПТ; обрано 

математичну модель управління процесом ЛПТ; розроблено алгоритм управління на базі 

нечіткої логіки; з використанням програми Simulink інтерактивної програми Matlab, 

побудовано систему управління на базі нечіткої логіки; проаналізовано використання моделі 

нечіткої логіки в контурі управління температурою прес-форми, для чого вибрано вхідні та 

вихідні параметри процесу з побудовою функцій приналежності, сформовано базу правил 

системи; проведено аналіз та перевірку адекватності розроблених нечітких моделей 

використовуючи програму Matlab, Fuzzy Logic Toolbox; науково обґрунтовано, досліджено 

процес і розроблено математичну модель управління процесом ЛПТ за заданим критерієм 

оптимізації. 
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Замкнуті системи керування побудовано на стандартних ПІ- і ПІД-регуляторах. 

Враховуючи, що процес ЛПТ характеризується нестаціонарністю, стандартні регулятори 

часто працюють неефективно. Це пов’язано із зміною коефіцієнтів передачі й сталих часу 

окремих контурів регулювання в процесі експлуатації машини, тому доцільно використання 

регуляторів з нечіткою логікою. Дослідження  системи управління з нечітким регулятором 

проведено шляхом моделювання в програмі Matlab, використовуючи різні алгоритми 

нечіткого виводу. Дослідження функцій приналежності у вигляді рівнобедреного 

трикутника, гаусових і трикутних, що перетинають весь діапазон зміни значень параметру 

показали, що найкращі перехідні характеристики при регулюванні досягаються при 

використанні трикутних, що перетинають весь діапазон. 

Розроблено систему управління машиною ЛПТ, що забезпечує охоплення всіх 

технологічних операцій виробництва виливків. Застосування системи покращує техніко-

економічні показники процесу. Випробування системи управління машиною ЛПД показало, 

що використання системи дозволяє здійснити регулювання з вищою точністю, що приводить 

до збільшення продуктивності за рахунок зниження повернення виливків на 15 %, 

збільшення виходу придатного на 0,5 %. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ 

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
Якість, надійність і ефективність  роботи інженерних систем визначається якістю 

виготовленої сталі, що забезпечується низьким вмістом шкідливих домішок, газів і 

неметалевих включень визначеного складу. Отже, якісна сталь формується при обробці в 

рідкому стані, що обумовлює необхідність створення більш ефективних технологій 

позапічної обробки сталі. 

В даний час за кордоном і в Україні позапічна обробка металургійних розплавів 

знайшла широке застосування як в сталерозливних ковшах на установках доведення металу, 

так і на агрегатах ківш-піч (АКП), і є необхідною умовою отримання якісної сталі [1].  

До збільшення вмісту неметалевих включень в сталі призводить взаємодія металу зі 

шлаком при випуску плавки з печі, послідовне розкислення сталі марганцем, кремнієм і 

алюмінієм, при контактуванні струменя рідкого металу з повітрям при розливанні. В 

результаті аналізу досліджень [2, 3] можна констатувати наступне, якщо в сталі залишаються 

більш дрібні неметалеві включення, то їх загальна маса більше ніж великих, дрібні 

включення значно важче видаляти з металу. 

Зменшення вмісту неметалевих включень в сталі є важливим  питанням при 

виробництві металу. Неметалеві включення можуть представляти проблему для надійності 

кінцевих виробів.  

Отримання високоякісної сталі або сплаву, придатних для виготовлення 

відповідальних виробів, завжди є актуальним, і передбачає розробку такої технології 

виплавки, розкислення, ковшової обробки та заключного етапу розливки сталі, які можуть 

забезпечити мінімальний вміст шкідливих домішок, неметалевих включень та газів. Для 

цього в металургії часто використовують  продувку сталі аргоном або іншими інертними 

газами з метою зниження вмісту розчинених газів і неметалевих включень [4]. 

Вдосконалення технологічних процесів рафінування рідкого металу від шкідливих 

домішок і газів, включаючи видалення неметалевих включень неможливе без вирішення 

проблеми створення математичної моделі керування процесу видалення неметалевих 

включень з розплаву. 

Приведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України ―КПІ‖ за темою „Принципи розробки математичної моделі системи 

управління кисневим конвертером‖, Державний реєстраційний номер 0109U001838. 

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ 

ПРОБЛЕМОЮ 

Для забезпечення високої якості сталі необхідно здійснювати контроль та управління 

складом і кількістю неметалевих включень (НВ), зокрема, для отримання включень, що 

легко видаляються і взаємодіють зі шлаком необхідно оптимізувати співвідношення СаО і 

Al2O3, MnO, SiO2 в шлаку. Для запобігання утворення крупних НВ треба знизити 

температуру металу і концентрацію кисню в ньому [5]. 

Процеси окислення і затвердіння сталі, як складові механізму утворення екзогенних 

включень, можуть протікати в ковші на поверхні сталі у зв'язку з її оголенням при продувці, 

а також внаслідок використання тонкого шару рафінувального шлаку (товщиною 2 – 3 см) і 

нерівномірного нанесення ізолюючого покриття або незадовільної його якості.  

Відповідно до класифікації автора роботи [6], в сталі поряд з утворенням екзогенних і 
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ендогенних неметалічних включень, присутній третій їх вид – це продукти взаємодії між 

вказаними двома видами включень. На підставі аналізу існуючих технологій позапічної 

обробки і безперервної розливки сталі до третього виду слід також віднести вторинні 

неметалеві включення, які утворюються внаслідок проходження процесів вторинного 

окислення і трансформації існуючих в сталі неметалевих включень. 

При послідовному розкислення сталі марганцем, кремнієм і алюмінієм збільшення 

кількості неметалічних включень обумовлено головним чином взаємодією алюмінію з 

вільним киснем і з раніше утвореними НВ, а також з погіршенням ефективності їх видалення 

у зв'язку зі зниженням плинності рідкої сталі [7]. Взаємодія металу зі шлаком при випуску 

плавки з печі призводить до збільшення вмісту включень в сталі.  

Результатами робіт [8] свідчать, що кількість великих силікатних неметалевих 

включень розміром порядку 10 мкм збільшується зі збільшенням інтенсивності 

перемішування металу в сталерозливному ковші при випуску плавки, а потім при витримці 

металу в ковші їх основна частина переходить в шлак. Ефективність переходу не залежить 

від в'язкості включень, а визначається міжфазним натягненням на границі включення-рідка 

сталь. 

У процесі позапічної обробки і безперервного розливання при взаємодії сталі з киснем 

повітря протікають процеси вторинного окислення з утворенням неметалевих включень, 

частина з яких переходить в шлак, а частина залишається в металі при кристалізації. 

Дослідження свідчать про те, що ці включення мають однаковий хімічний і мінералогічний 

склад, що підтверджує єдине джерело і механізм їх утворення [9].  

До основних процесів, що істотно впливають на утворення і трансформацію 

неметалевих включень у сталі на технологічній ділянці АКП-МБЛЗ слід віднести: вторинне 

окислення металу; взаємодія металу з вогнетривкими матеріалами; взаємодія металу з 

ковшовим шлаком в сталерозливних ковшах, покривним шлаком і засипанням шиберних 

затворів в проміжному ковші, і технологічним шлаком в кристалізаторі; при кристалізації 

зливка.  

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 

Метою дослідження є вивчення процесу продування металу в ковші газом з метою 

підвищення ефективності видалення неметалевих включень з металу та створення 

математичної моделі для попередження викидів металу з ковша при продуванні.  

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження впливу інтенсивності продування на ефективність видалення 

неметалевих включень з сталі в сталерозливному ковші на агрегаті ківш-піч проводили 

методом математичного моделювання.   

При побудові математичної моделі керування були застосовані основні положення 

теорії металургійних процесів і практики позапічної обробки сталі, основи математичного 

моделювання. Обробка результатів здійснювалась на ПЕОМ. 

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБҐРУНТУВАННЯМ 

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

На ступінь рафінування розплаву від неметалевих включень впливають такі фактори, 

як розмір неметалевих включення, розмір газової бульбашки, інтенсивність продувки 

інертним газом, а також побічно – динамічна в'язкість рідкого середовища.  

З літературних даних встановлено, що найбільш важко видаляються неметалеві 

включення малих розмірів і їх видалення вимагає підвищеної інтенсивності продування. Але 

підвищення інтенсивності продування підвищує об’єм метала в ковші, розміри якого 

обмежені, що може призвести до виплесків металу. Якщо ж проводити продування з малою 

інтенсивністю, то видалення неметалевих домішок буде проходити неефективно. Тобто 
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важливо визначити верхнє межове значення інтенсивності продування в залежності від 

наповненості ковша і нижню границю розмірів домішок, що будуть видалятися при цьому.  

Для розроблення математичної моделі в основу був покладена конструкція 

сталерозливного ковша. Він складається з зварного кожуха, виготовленого із сталевих листів 

і має форму усіченого конуса з розширенням до верху (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема сталерозливного ковша з геометричними розмірами 

 

Вільний об'єм ковша визначаємо з геометричних співвідношень і відомої висоти 

металевої ванни.  

Враховуючи, що 
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де ,k Meh h – висота ковша і металевої ванни відповідно, м; 1 2,r r – верхній і нижній 

радіус ковша відповідно, м; r  – радіус ковша в перетині, відповідному позначці рівня ванни, 

м, отримаємо: 
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Визначаємо початковий об’єм газу в ковші при заданій інтенсивності продувки: 
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t

x
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де 0V  – початковий об’єм газу в ковші, м
3
; q  – інтенсивність продувки, м

3
/хв.; t  – час 

за який бульбашка досягне поверхні, с; хt – час спливання бульбашки, змінюється від 0 до t , 

c.  

Збільшення об’єму газу, що приймає участь в процесі продувки, відбувається внаслідок 

зміни температури та тиску, що діють на бульбашки газу в ковші:  

1) при попаданні газу в метал, його температура збільшується, внаслідок чого 

відбувається миттєве розширення бульбашок і збільшення об’єму: 

                                                                                 

 

де  1V
 
– об’єм газу після нагрівання, м

3
; a –  коефіцієнт об'ємного розширення газу, ˚С

-1
; 

T – температура металу, ˚С;        

2) під час спливання бульбашки феростатичний тиск зменшується і зменшується тиск 

всередині, й об’єм бульбашки збільшується. Чисельні зміни об'єму газу за рахунок цього 

визначаються з рівняння Менделєєва-Клапейрона: 
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оскільки тиск,  що діє всередині металевої ванни на бульбашку у 7,8 рази більше,  ніж на поверхні,  

то об’єм в скільки ж разів буде більшим, звідси маємо: 

                                

 

 

де 2V  – зміна об’єм газу внаслідок зміни тиску, м
3 

; p  – тиск, Па; R  – універсальна 

газова стала, Дж/(моль·К); T – температура, К.  

Отже, об’єм ванни при заданій інтенсивності продувки  збільшиться на величину, м
3
:  

 

Згідно із розрахунком максимальна інтенсивність продувки не повинна перевищувати 

0,3 м
3
/хв. Тобто мінімальний розмір домішок, що можуть бути видалені становить 100 мкм. 

Якщо для заданої марки сталі в технічних умовах обумовлено більш низький рівень розміру 

залишкових неметалевих включень пропонуємо збільшити інтенсивність продувки вище 

максимальної і організувати циклічну зміну інтенсивності продувки з частотою, що 

визначається інерційністю процесу: зміною інтенсивності продування, тобто зміною об’єму 

металу і вільного об’єму ковша.    

 

ВИСНОВКИ 

Видалення неметалевих домішок різного розміру залежить від інтенсивності 

продування, для видалення дрібних домішок потрібно збільшити інтенсивність. Для 

недопущення переливів металу при продувці запропоновано циклічно змінювати 

інтенсивність продування при цьому максимальна амплітуда визначається мінімальним 

розміром домішок, які повинні бути видалені, а мінімальна – максимальним  розміром  

домішок, частота визначається вільним об’ємом ковша.      
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ВВЕДЕНИЕ 

Стабилизация уровня металла в кристаллизаторе является важнейшей и наиболее 

сложной задачей автоматизации машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Колебания 

уровня металла приводят к заметному снижению качества заготовки. При снижении уровня всего 

на несколько милиметров происходит окисление внутренней поверхности гарнисажа, что 

приводит к подповерхностным дефектам в результате образования несплошностей. При 

повышении уровня металла на несколько миллиметров происходит его заливание за гарнисаж. 

Это приводит к увеличению глубины следов колебания кристаллизатора и захвату 

неметаллических и шлаковых включений [1]. 

Положение уровня металла в кристаллизаторе связано количеством стали, поступающей 

из промковша и скоростью вытягивания заготовки. Совершенно очевидно, что уровень металла в 

кристаллизаторе будет оставаться неизменным, если в единицу времени в него будет поступать и 

выходить одинаковое количество металла.  

В настоящее время система автоматического регулирования уровня металла в 

кристаллизаторе (САР) строится на стандартных ПИ- или ПИД-регуляторах, воздействующих на 

стопор или скользящий шиберный затвор промежуточного ковша. Точность стабилизации 

уровня не должна быть менее ± 20 мм. Для контроля уровня жидкого металла разработаны 

ультразвуковой метод, основанный на различии акустического сопротивления сред [2], при этом 

применяют как уровнемеры непосредственного отсчета текущего значения уровня жидкого 

металла, так и дискретные сигнализаторы, фиксирующие определенное значение уровня [3, 4]. 

Два ультразвуковых датчика располагают вертикально на внешней стенке кристаллизатора. Если 

кристаллизатор без металла, то отражение ультразвуковых волн происходит непосредственно от 

той стенки кристаллизатора, через которую была направлена ультразвуковая волна. Если 

кристаллизатор заполнен металлом, отражение этих волн происходит на его противоположной 

стенке, после прохождения через жидкий металл. Во время работы устройства ультразвуковые 

датчики передают звуковую энергию, которая в зависимости от условия распространения, 

возвращается к датчикам. Большое распространение получили индуктивные датчики уровня с 

Ш- и П-образными магнитопроводами, устанавливаемые с внешней стороны кристаллизатора и 

измеряющие уровень в диапазоне 50 мм [5], а также электромагнитные датчики, 

устанавливаемые над кристаллизатором. Наибольшее распространение получили радиоактивные 

измерители уровня [6]. Источники и приемники радиоактивного излучения размещают на 

кристаллизаторе так, чтобы через участок, на котором в процессе разливки должен 

поддерживаться уровень металла, могли проходить и улавливаться приемником радиоактивные 

изотопы, излучаемые источником. 

Радиоизотопные датчики уровня, применяемые на МНЛЗ для измерения уровня металла, 

при работе в диапазоне 150 – 200 мм, не могут обеспечить контроль интенсивности заполнения 

кристаллизатора ниже зоны слежения, что зачастую приводит к срыву разливки и выходу 

агрегата из строя. По данным работы [7] на одном из заводов около 80 % срыва разливок 

сортовых заготовок, происходило во время пускового периода. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАЛАЧИ 

Целью исследований является обеспечение устойчивой разливки металла, как в 

стационарном, так и в пусковом периоде.    

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Специфические требования к измерению уровня металла в кристаллизаторе 

предъявляются в момент пуска МНЛЗ, так как в этом случае измерение уровня металла 
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необходимо производить в широком диапазоне. Пуск МНЛЗ относится к нестационарному 

режиму разливки и включает в себя автоматическое наполнение кристаллизатора металлом с 

заданной интенсивностью до требуемого уровня, пуск тянущей клети и вывод скорости 

вытягивания слитка на значение уставки. 

Исследования показали, что для контроля интенсивности наполнения кристаллизатора с 

целью автоматизации пускового режима разливки может быть использована информация  о 

тепловом потоке от боковых стенок кристаллизатора [8]. Как показали расчеты, уровень металла 

в кристаллизаторе удовлетворительно описывается следующей зависимостью 

                                                                           (1) 

где  уровень металла в кристаллизаторе, м;  коэффициенты;   температура 

охлаждающей воды в кристаллизаторе, 0С;  скорость вытягивания слитка, м/с;  текущее 

время, с. 

Коэффициент множественной корреляции 0,975; среднеквадратичное отклонение 0,041 м; 

достоверность коэффициента корреляции выше 0,99. 

Точность контроля уровня металла повышается при введении в выражение (1) коррекции 

по химическому составу и его температуре.  

Более высокая точность достигается при использовании для контроля уровня металла в 

кристаллизаторе резонансных свойств электромагнитных систем с распределенными 

параметрами [9].  

САР уровня металла в 

кристаллизаторе для вертикальной 

слябовой МНЛЗ при работе в 

стационарном режиме представлена 

на рис. 1. Разливка на машине 

осуществляется через 

промежуточный ковш со стопорным 

устройством. Металл из ковша 3 

через воронку со стаканом подается 

под уровень расплава 

непосредственно в кристаллизатор 

11. САР обеспечивает стабилизацию 

уровня металла в кристаллизаторе 

11 путем дозирования 

поступающего расплава при 

постоянной скорости вытягивания 

слитка, что дает возможность 

стабилизировать процесс 

охлаждения металла во всей 

технологической линии машины. В 

начале разливки оператор 

дистанционно задатчиком 

положения штока 5 устанавливает 

заданный расход металла, 

обеспечивая заполнение им 

кристаллизатора 11 с заданной 

скоростью. Включаются привода 

тянущей клети и перемещения 

кристаллизатора. После вывода уровня металла в кристаллизаторе 11 в зону действия 

радиоизотопного датчика 6 система переводится в автоматический режим разливки. При этом в 

зависимости от знака и величины сигнала рассогласования между фактическим (от интегратора 

8) и заданным (от задатчика 10) значением уровня, поступающим на вход аналогового 

регулятора 9, последний формирует соответствующую команду на усилитель 4. Сигнал с 

усилителя определяет величину перемещения штока электрогидравлического исполнительного 

7 6 8 9 10 

4 

2 

13 

12 
11 

1 

  3 
5 

Рис. 1. Структурная схема САР уровня металла 

в кристаллизаторе МНЛЗ: 1 – стопор;                                           

2 – электрогидравлический ИМ с датчиком положения 

потока; 3 – ковш; 4 – усилитель; 5 – задатчик 

положения штока; 6 – источник излучения; 7 – водо-

охлаждаемый блок счетчиков; 8 – интегратор;                           

9 – регулятор; 10 – задатчик уровня;                                        

11 – кристаллизатор; 12 – блок нелинейности; 13 – 

привод тянущей клети 
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механизма (ИМ) 2 и связанного с ним стопора 1, регулирующего поступление жидкого металла 

из ковша 3 через воронку в кристаллизатор 11. 

Перемещение штока ИМ 2 фиксируется датчиком положения, сигнал с которого 

поступает на усилитель 4. Таким образом, перемещение ИМ 2 продолжается до установления 

нулевого выходного сигнала в усилителе 4. При выходе уровня металла в кристаллизаторе 11 за 

заданные пределы (при значительных возмущениях) в САР предусмотрено воздействие на 

привод тянущей клети 13. Заданные пределы изменения уровня металла в кристаллизаторе 11 

устанавливаются в блоке нелинейности 12. В случае аварийной ситуации предусмотрено 

экстренное перекрытие струи металла из ковша 3. 

Анализ записи уровня металла в различных режимах работы системы показал, что 

изменение уровня при работе САР в дистанционном и автоматическом режимах существенно 

отличается по амплитуде и частоте. Причем при работе в дистанционном режиме амплитуда 

изменения уровня металла зависит от квалификации разливщика. Абсолютная точность 

регулирования составила, мм: в дистанционном режиме до 50, в автоматическом не более 10. 

Наблюдаемые флуктуации при изменении уровня металла связаны, во-первых, с особенностями 

метода измерения, во-вторых, со способом установки радиоизотопного датчика на 

кристаллизаторе, совершающим возвратно-поступательное движение. Уменьшение влияния на 

результат измерения перемещения кристаллизатора производят путем вычитания этого 

перемещения из показания радиоизотопного датчика. 

Автоматический пуск МНЛЗ 

осуществляется подсистемой (рис. 2), 

реализующей формулу (1). Кроме 

обеспечения заполнения 

кристаллизатора 10 по заданной 

программе, подсистема обеспечивает 

выдачу команды с сумматора 8 на 

включение привода тянущей клети, а 

при выходе уровня металла в зону 

измерения радиоизотопного               

датчика – переключение на систему 

стабилизации.  

Задача автоматизации 

окончания разливки состоит в 

исключении попадания шлака в 

кристаллизатор. Для этой цели в 

системе предусмотрен блок, 

содержащий пирометрический 

преобразователь, свизированный на 

струю жидкого металла, 

поступающего в кристаллизатор, и 

соединенный с ИМ перемещения 

стопора ковша. При появлении 

шлака в струе жидкого металла 

преобразователь фиксирует этот 

момент и через блок сигнализации 

выдает команду на перекрытие струи 

металла. 

Особое место в регулировании уровня металла в кристаллизаторе занимают МНЛЗ без 

промежуточного ковша. Отличием дозирования в этом случае является то, что расход из 

сталеразливочного ковша изменяется в широком диапазоне в зависимости от уровня металла в 

ковше. Это приводит к значительному изменению коэффициента усиления стопорной пары в 

процессе разливки. 

                                                                                (2)   

6 7 8 9 
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14 
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Рис. 2. Структурная схема подсистемы 

управления пусковым режимом разливки: 1 – стопор; 

2 – ковш; 3 – электрогидравлический ИМ; 4, 12, 13 – 

интеграторы; 5 – усилитель; 6 – датчик разности 

температур на выходе из кристаллизатора и входе в 

него; 7 – блок умножения; 8 – сумматор;                             

9 – регулятор; 10 – кристаллизатор; 11 – датчик 

расхода воды; 14 – задатчик наполнения 

13 12 
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где  расход жидкого металла через дозирующий стакан;  коэффициент расхода; 

 плотность жидкого металла;  площадь поверхности проходного сечения дозирующего 

стакана;  ускорение свободного падения;  начальное значение уровня металла в 

сталеразливочном ковше;  текущий уровень металла в сталеразливочном ковше;  

координата положения стопора относительно седла стакана;  определяемая 

экспериментально постоянная, характеризующая статические свойства стопорной пары. 

Коэффициент усиления стопорной пары в точке установившегося режима (  

                                        (3) 

Исследования показали, что даже при плавном ведении процесса непрерывной разливки 

стали коэффициент усиления стопорной пары изменяется на порядок (значения коэффициента 

усиления стопорной пары при падении текущего уровня металла в сталеразливочном ковше в 

условиях стационарного динамического режима вытягивания слитка из кристаллизатора со 

скоростью v = 0,0092 м/с, с 3 м до 0,657 м изменяется со значения 4200 до 187 кг/(с . м)). Это 

значительно усложняет систему управления.  
 

ВЫВОДЫ 

Система автоматического регулирования уровня металла в кристаллизаторе, построенные 

на стандартных ПИ- или ПИД-регуляторах, воздействующих на стопор или скользящий 

шиберный затвор промежуточного ковша не могут обеспечить устойчивое регулирование в 

нестационарных режимах. Это приводит к снижению качества заготовки [10]. Решением вопроса 

является оснащение МНЛЗ подсистемами управления пусковым режимом разливки с 

использованием информация  о тепловом потоке от боковых стенок кристаллизатора. При 

регулировании уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ без промежуточного ковша система 

управления должна содержать узлы адаптации к изменению уровня металла в ковше в 

сталеразливочном ковше в процессе разливки. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ 

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
Одним з ефективних способів отримання металів з високими фізико-механічними 

властивостями є електрошлаковий переплав. В результаті електрошлакового переплаву 

метал очищується від шкідливих домішок, неметалевих включень і газів, а за рахунок 

спрямованої кристалізації злитка забезпечується отримання щільної структури металу. 

Висока технологічна гнучкість процесу ЕШП і гарна якість металу, що переплавляється, 

сприяли швидкому впровадженню процесу [1] . 

У сучасних умовах нашої країни, одним з основних факторів, що впливають на 

використання електрошлакового переплаву в металургії і машинобудуванні, є підготовка 

відповідних фахівців. Вивчення електрошлакового процесу студентами вузів пов'язано з 

труднощами проведення реальних плавок через складний економічний стан в країні. 

Виходом із даної ситуації могла б стати комп'ютерна модель, за допомогою якої студенти 

мали б можливість досліджувати процеси, що протікають при електрошлаковому переплаві, 

а також отримати необхідні практичні навички управління відповідним обладнанням. Саме 

тому доцільність створення такої імітаційної моделі очевидна і вирішення даного питання є 

вельми актуальним. 

У зв'язку з вище сказаним, авторами була розроблена комп'ютерна модель 

електрошлакової тигельної плавки на рідкому старті, оформленої у вигляді лабораторної 

роботи на ПЕОМ. В основу моделі покладено формули і співвідношення, наведені в [2], а 

також результати особистих досліджень. 

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ 

ПРОБЛЕМОЮ 

Експериментальний метод дослідження електрошлакового процесу на діючих 

установках без сумніву є найбільш достовірним. Однак значні матеріальні витрати, а також 

складність прямих вимірювань більшості параметрів процесу, зокрема, температур шлакової 

і рідкої металевої ванн [3,4], швидкості плавлення електрода [5] та ін., на практиці сильно 

обмежують область його застосування тому доцільно використовувати математичне 

моделювання процесу. 

Наведемо ряд фундаментальних робіт з математичного моделювання, що дозволяє 

проводити глибокий аналіз електрошлакового процесу [6,7]. 

Аналіз літератури показує, що розглянуті математичні моделі, які описують ЕШП, 

складні та завжди вносять значну похибку в розрахунки. Разом з цим досі не отримані точні 

залежності, що описують характер зміни великого числа параметрів процесу ЕШП від: 

фізичних властивостей шлаку, хімічного складу шлаку; параметрів короткої мережі; 

перерозподілу потужностей короткої мережі трансформатора. Внаслідок цього виникають 

невідповідності в даних, отриманих з різних моделей. Тому зараз широко використовується 

комп’ютерне моделювання для усунення цих неточностей. 

На даний час в багатьох зарубіжних країнах йде активна робота щодо підвищення 

ефективності процесів ЕШП за допомогою імітаційного моделювання [8]. Особливо 

прогресивними в даному питанні є такі країни як Австрія, Китай і Франція. Наприклад, в 

Австрії існує університет Leoben University Modelling and Simulation of Metallurgical 

Processes [9], в якому займаються створенням імітаційних моделей різних металургійних 
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процесів, у тому числі і процесів ЕШП. У Франції студенти-металурги вивчають процеси 

ЕШП на спеціальних комп'ютерних моделях, в яких можна наочно побачити як протікають 

переплавні процеси, а також керувати ними. У Китаї також впроваджуються в процес 

навчання і виробництва різноманітні імітаційні моделі металургійних процесів. 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 

Метою даної роботи є підвищення ефективності електрошлакового виробництва 

шляхом створення і реалізації комп'ютерної моделі для покращення роботи студентів і 

фахівців цієї галузі. 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
Для реалізації заявленої мети застосовувалися основні положення теорії 

металургійних процесів і практики електрошлакового виробництва, основи математичного і 

фізичного моделювання. Для ідентифікації моделі використовувались результати попередніх 

плавок позитивного досвіду та літературні дані.  

Обробка результатів здійснювалась на ПЕОМ за допомогою пакетів для виконання 

інженерних і наукових розрахунків. 

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБҐРУНТУВАННЯМ 

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Розроблена комп'ютерна модель складається з декількох модулів: 

1. Заставка програми, яка містить інформацію про назву моделі (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Заставка імітаційної моделі 

 

2. Модуль введення студентом особистих даних: прізвища, ім’я, по батькові, 

навчальної групи. 

Також в цьому модулі є можливість обрати один із двох рівнів складності – «Студент» 

або «Плавильник». В режимі «Студент» програма дозволяє слідкувати за температурою 

рідкого шлаку. В режимі «Плавильник» така можливість відсутня. 
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В комп’ютерній моделі передбачена можливість автоматичної передачі результатів 

моделювання на електронну пошту викладача. Для використання цієї можливості необхідно 

включити дану опцію, а також додатково ввести пін-код студента, електронні адреси 

викладача і студента, на які будуть відправлені результати моделювання.  

В нижній частині модуля відображаються вихідні параметри моделювання. Вихідні 

параметри моделювання (марка сталі, марка флюсу, маса рідкого металу, необхідна 

температура металу, час плавки, діаметр електроду, початкова маса флюсу, початкова 

температура флюсу, тип старту) задаються автоматично і не можуть бути змінені студентом. 

Це дозволяє отримати більше 1000000 різноманітних завдань, що практично виключає 

можливість отримання декількома студентами однакових завдань.  

3. Модуль допуску до виконання моделі. 

Даний модуль призначено для перевірки базових знань студента з електрошлакових 

технологій. Для допуску до моделювання необхідно дати правильні відповіді на 5 питань. 

Кожне питання має 4 варіанти відповіді. Якщо хоч на одне питання буде дано помилкову 

відповідь, програма згенерує нові 5 питань і запропонує відповісти на них ще раз. Тільки 

правильна відповідь на усі 5 питань дозволить студенту перейти безпосередньо до 

моделювання. Правильні і неправильні відповіді на питання враховуються при визначенні 

кінцевої оцінки. 

4. Модуль моделювання (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модуль моделювання 

 

В даному модулі здійснюється процес управління процесом ЕШП в залежності від 

заданих параметрів моделювання. Основне завдання студента полягає в забезпеченні 

оптимального режиму переплаву, наплавленні необхідної кількості металу з заданою 

температурою у зазначений час. 

В моделі є можливість змінювати швидкість моделювання в діапазоні від реального 

часу до шістнадцятикратного прискорення швидкості. Для керування процесом переплаву 

використовуються кнопки керування швидкістю подачі електроду та кнопки зміни напруги 

на трансформаторі. 
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Всі допущені помилки в процесі моделювання фіксуються та враховуються при 

розрахунках підсумкової оцінки. 

5. Модуль захисту. 

Після розливання рідкого металу запускається модуль захисту.  

У даному модулі на екран виводиться 5 питань підвищеної складності, з чотирма 

варіантами відповідей. Якщо хоч на одне питання буде дано помилкову відповідь, програма 

згенерує нові 5 питань і запропонує відповісти на них ще раз. Тільки правильна відповідь на 

усі 5 питань дозволить студенту перейти до модуля результатів моделювання. Правильні і 

неправильні відповіді на питання враховуються при визначенні кінцевої оцінки. 

6. Модуль результатів моделювання. 

У даному модулі на екран виводиться підсумкова таблиця з результатами 

моделювання та остаточна оцінка, яка складається з трьох складових – правильності 

відповіді на питання при допуску, якість моделювання, правильності відповіді на питання 

при захисті. Остаточна оцінка виводиться в чотирибальній, дванадцятибальній, стобальній 

системі оцінювання та в системі ECTS. 

 

ВИСНОВКИ 

Розроблена імітаційна модель електрошлакової тигельної плавки на рідкому старті 

може використовуватися студентами вищих навчальних закладів для вивчення даного 

процесу.  

Окрім візуального моделювання, імітаційна модель містить модулі перевірки знань 

студентів по даній темі, а також можливість автоматичного розрахунку оцінки студента з її 

пересилкою на електронну пошту викладача. 

Наступне вдосконалення імітаційної моделі пов’язане з необхідністю введення в 

модель можливості використання твердого старту а також розширення асортименту сталей 

та флюсів, що використовуються при моделюванні. 
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ВСТУП 
Незважаючи на високу механізацію виробничих ділянок лиття під тиском (ЛПТ), та 

встановлення сучасних систем керування первинний контроль якості виливка здійснюється 

оператором машини візуально. При цьому повертаються на переплавку до 15 % виливків.  

При обслуговуванні одним ливарником декілька машин ЛПТ, візуальний контроль виливків 

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

визначати зовнішні дефекти виливка, а тим паче внутрішні дефекти такі, як пористість, 

неметалеві включення та усадочні дефекти [1]. Тому одним з напрямів розвитку замкнутих 

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

дефектів виливків, без прямого втручання людини. 

В теперішній час основні зусилля дослідників направлені на створення систем 

керування окремими машинами ЛПТ, при цьому перевага надається інформаційним 

системам [2] і системам програмного управління [3]. В замкнутому режимі працюють окремі 

контури (регулювання температури металу і форми, тиску пресування, швидкості прес-

поршня) [4]. При цьому важко забезпечити необхідну якість відливок в першу чергу із-за 

відсутності автоматичного зворотного зв’язку. 

Приведені в статті дослідження проводились в Національному технічному 

університеті України ―КПІ‖ за темою „Математична модель і система управління машинами 

лиття під тиском‖, Державний реєстраційний номер 0112U002173. 

Метою дослідження є підвищення ефективності процесу ЛПД шляхом 

автоматичного контролю якості виливка в темпі з процесом виробництва.  

Дослідження проводились на машині лиття під тиском А711А07(А711А08) в процесі 

поточного виробництва, При побудові математичної моделі керування застосовувалися 

основні положення теорії металургійних процесів і практики ливарного виробництва, теорії 

автоматичного керування, основи математичного моделювання. Обробка результатів 

здійснювалась на ПЕОМ. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Критерій керування об’єктом можна охарактеризувати якістю продукції – зовнішнім 

виглядом поверхні виливка та її поруватістю. Зовнішній вигляд виливка як сумарний 

критерій може бути представлений у вигляді виразу, що враховує важливість дефектів [5] 

                             1 1 T HП 3 в д C( ) (1 )y M B K K K K K K ,                           (1) 

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

поверхні для М-го циклу, бал; В1 – критерій якості ідеального виливка без дефектів, бал; 

T HП 3 в д C, , , , ,K K K K K K  – коефіцієнти присутності відповідно тріщин,  недопресовки, 

задернів, вириву, деформації й слідів змазки.  

Пористість виливка як сумарний критерій якості можна записати у вигляді виразу, що 

враховує важливість показників, по зонах  
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pq
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                               (2) 

де у2(М) – сумарний критерій якості виливка, що враховує його пористість для М-го 

циклу, бал; В2 – критерій якості ідеального виливка без пор, бал; КMPJ, Kpq, KЧЕ – коефіцієнти, 

що характеризують відповідно місце розташування в j-й, розміри в q-й та число пор в і-й 
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зонах виливка; s, t, v – числа зон ділення виливка за ознаками, що характеризують відповідно 

місце розташування, розміри та число пор. 

Нині існує досить багато методів контролю якості виливка [6,7], проте їх 

підлаштування до процесу накладає певні вимоги, що висуваються. По-перше, це швидкість 

аналізу виливка, так як корегування параметрів машини ЛПТ для запобігання браку 

здійснюється безпосередньо за даними попереднього циклу. А по-друге, технологічні вимоги 

до обладнання, які фізично не дозволяють встановити його для роботи в системі. 

Найрозповсюднішими методами виявлення дефектів є: акустичний, магнітний, оптичний, 

радіаційний, радіохвильовий, тепловий, електричний, речовинами, що проникають,  та 

електромагнітний. Аналіз переваг та недоліків даних методів контролю дозволив нам 

визначити, що найбільш придатним до функціонування в складі АСКТП є ультразвукове 

дослідження. 

Ультразвуковий метод контролю дозволяє в повній мірі виявити не лише поверхневі 

дефекти та дефекти форм, виключаючи при цьому суб’єктивний вплив оператора-ливарника, 

а й визначення внутрішніх дефектів виливка. В ультразвуковому методі контролю 

використовується ціла гамма різноманітних видів хвиль, які відрізняються один від одного 

направленням та характером коливань. За допомогою механічних коливань можна виявити 

порушення суцільності та виміряти товщину деталі. Властивість поглинання коливань при 

проходженні через контрольоване середовище використовується для знаходження дрібних 

розсіяних сторонніх включень і порожнин, оцінки неоднорідності зерна, структури, 

визначення щільності маси, внутрішніх напружень, коефіцієнта в'язкості, міжкристалітної 

корозії, зони поверхневого розповсюдження. Перевагою даного методу є короткий час 

аналізу, що становить приблизно 2 с/деталь.  

Ультразвуковий дефектоскоп може працювати в широкому діапазоні підвищених 

температур та з виливками значних лінійних розмірів. Прилад має досить просту 

конструкцію, легкий у використанні та може працювати при температурі середовища до 70 
0
С. Окрім цього такий метод є одним з найбільш економічно ефективних. 

Ультразвуковий контроль базується на здатності ультразвукових хвиль відбиватися 

від поверхні розділу двох середовищ. За допомогою п’єзометричного щупа 2 

ультразвукового дефектоскопа 3, що поміщують на поверхню виливки, в метал 1 посилають 

ультразвукові коливання (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ультразвуковий метод контролю 

 

Ультразвук вводять окремими імпульсами під кутом до поверхні металу. При зустрічі 

з поверхнею дефекту виникає відбита ультразвукова хвиля. У перервах між імпульсами щуп 

служить приймачем відбитого від дефекту ультразвуку. Дефект у вигляді піку 4 фіксується 

на екрані осцилографа. Промислові ультразвукові дефектоскопи дозволяють виявляти 

дефекти на глибині 1 – 250  мм. При цьому можна виявляти дефекти з мінімальною площею 

(1 – 2 мм). За допомогою ультразвукового методу можна виявити наявність дефекту і місце 

його розташування. 
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Методи ультразвукового контролю засновані на дослідженні процесу поширення 

пружних коливань з частотою 0,5 – 25 МГц в виливках, що контролюються. Згідно загальній 

схемі ультразвукового контролю зварювання (рис. 2) акустичне поле джерела 

(випромінювача) 1 поширюється в об'ємі матеріалу контрольованого виробу 2. За наявності 

дефекту 3 акустичне поле змінює свою структуру. 

 За дефектом знаходиться «тінь» і поверхня дефекту відображає ультразвукові 

коливання. Реєструючи за допомогою приймача 4 ослаблення акустичної хвилі або за 

допомогою приймача 5 появи відображеної акустичної хвилі, можна судити про наявність 

дефектів. 

 

 
Рис. 2. Схема ультразвукового контролю 

 

Результати аналізу дефектів автоматично поступають на контролер, в якому за 

виразами (1) і (2) обчислюють критерій якості й порівнюють його з нормативним значенням 

й приймають рішення про придатність відливки. 

  

ВИСНОВКИ 
Проаналізовано різноманітні методи виявлення дефектів, обрано ті, що можуть бути 

використані в АСКТП лиття під тиском. Подальші дослідження будуть направлені на 

розробку оптимальної схеми контуру контролю якості та раціональному розміщенню 

обладнання на ділянці. 

 

ЛІТЕРАТУРА  
1. Филипенко Е.В., Карпенко В.М., Самарай В.П. Использование статистических 

методов анализа при мониторинге брака отливок в литейных цехах // Металл и литье 

Украины. – 2011. – № 5 (216). – С. 10 – 15.  

2. А.А.Жуков, А.Д.Постнова, В.А.Борисов и др. Повышение эффективности литья под 

давлением (ЛПД) // Литейщик России. – 2008. – № 1. – С. 25 – 30.  

3. Моисеев Ю.В., Личак А.И. Автоматизация специальных способов литья // Процессы 

лиття. – 2008. – № 1.– С. 31 – 37.  

4. Голод В.М., Савельев К.Д. Теория, компьютерный анализ и моделирование 

литейных процессов // Литейщик России. – 2011. – № 2. – С. 13 – 16.  

5. Богушевський В.С., Антоневич Я.К. Система керування машинами лиття під тиском 

// Наукові праці національного університету  харчових технологій. – 2013. – № 48. –                           

С. 10 – 16. 

6. http://www.geo-ndt.ru/nerazrush_kontrol_metodi.htm Оборудование для измерений, 

контроля и испытаний. 

7. В.С. Жданкин Ультразвуковые датчики для систем управления // Современные 

технологии автоматизации. –  2003. – №4. – С. 48 – 62.  

http://www.geo-ndt.ru/nerazrush_kontrol_metodi.htm


 

303 

 

УДК 669.184 

  

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТІВ АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ШИХТИ 

ДЛЯ КИСНЕВОГО КОНВЕРТЕРА 

 

аспірант О.Е. Скачок 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Інженерно-фізичний факультет, кафедра Фізико-хімічних основ технології металів 

E-mail: sskachok@gmail.com 

 

Існує велика різноманітність пошукових методів, розроблених у зв'язку з побудовою 

екстремальних і адаптивних систем керування, проектування різних систем і визначення 

ефективних режимів роботи лабораторних і промислових установок. До них відносяться 

стохастична апроксимація, факторний експеримент, симплекс планування, випадковий 

пошук та ін. [1, 2]. 

Метою дослідження є підвищення точності управління конвертерною плавкою за 

рахунок зменшення середньомодульного відхилення температури рідкого металу. 

При параметричній адаптації в алгоритмах управління вважаємо заданих критерій 

оптимізації Q, що залежить від вектора (упорядкованої сукупності) оцінюваних коефіцієнтів 

і налаштувань (визначальних чинників) 

 

(1) 

 
і завдання оптимізації полягає в знаходженні величин ,x які належать деякій області 

допустимих значень і забезпечують екстремум величини Q. 

Множину значень параметрів x  зручно представляти у вигляді k -мірного 

евклідового простору. Залежність 

 

(2) 

 
являє собою деяку поверхню в k +1 - мірному просторі x і Q. У літературі з планування 

експериментів [1, 2] цю поверхню прийнято називати поверхнею відгуку, а окремі її точки 

або значення Q в точках x  простору параметрів – просто відгуком. 

У практичних завданнях залежність (1, 2) як правило, невідома або наскільки складна, 

що аналітичне дослідження її представляє значні труднощі. У цих умовах "єдина можливість 

вирішення проблеми оптимізації пов'язана з пошуковими способами відшукання 

екстремуму" [3]. При пошуку, на відміну від аналітичного дослідження, здійснюється 

локальне дослідження поверхні відгуку за результатами. Екстремальне значення відгуку 

досягається в результаті ряду послідовних процедур вивчення поверхні відгуку і просування 

в факторному просторі 

Розглянем  метод симплекс-планування, використовуваного в даній роботі при 

вирішенні ряду задач пошукової параметричної адаптації.Симплексом в просторі n змінних 

називають опуклий багатогранник, що має n +1 вершину. У просторі двох змінних 

цетрикутник, в просторі трьох змінних – тетраедр. У звичайному симплекс-методі 

використовується правильний симплекс (всі ребра якого рівні).Ідея симплекс – методу 

полягає в наступному. Вибирається початковий симплекс з вершинами х
(1)

, х
(2)

, х
(3)

.  

Одна вершина симплекса поміщається в початок координат, а решта вершини 

розташовуються так, щоб ребра, що виходять з першої вершини, утворювали однакові кути з 

відповідними координатними осями (рис. 1) 

kxxxx ,...,, 21

),...,,( 21 kxxxFQ
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Рис. 1. Правильний симплекс 

 

У вершинах вихідного симплекса розраховується значення цільової 

функції )( )1(xf , )( )2(xf , )( )3(xf . З цих трьох значень вибирається «найгірша» точка (при 

пошуку мінімуму це та точка, в якій функція приймає максимальне значення). Через центр 

протилежної 2/)( )3()2( xxxц
 будується нова вершина симплекса 

)4(x , симетрія 

«найгіршої» вершини 
)1(x . Координати нової вершини 

)4(x  розраховуються за формулою 

 

(3) 

 

В результаті виходить новий симплекс х
(2)

, х
(3)

, х
(4)

, причому значення цільової функції 

в двох точках х
(2)

, х
(3)

.  вже відомі. Тому обчислюється значення функції в точці х
(4)

 і серед 

усіх вершин шукається вершина з «найгіршим» значенням. Ця вершина знову 

відображається через середину протилежної грані і вся процедура повторюється. Ознакою 

закінчення пошуку є так звана процедура зациклення, коли знову відображена вершина 

виявляється «найгіршою». У цьому випадку, якщо задана точність не досягається, (точність 

визначається довжиною ребра симплекса) необхідно зменшити розміри симплекса. 

Процедура повторюється до тих пір, поки довжина ребра симплекса не стане менше заданої 

точності. 

Для того щоб коефіцієнти, що адаптуються, не виходили за межі допустимих значень, 

був застосований метод штрафних функцій, який заснований на перетворенні функції 

довільного виду при обмеженнях у вигляді рівностей і нерівностей до задачі безумовної 

оптимізації. За допомогою функцій, які задають обмеження, формується штраф, який діє 

таким чином, що порушення будь-якого обмеження стає невигідним для перетвореного 

завдання. 

Порівняно просто вирішується завдання оптимізації за наявності обмежень. Рух 

симплекса проводиться з кожним експериментом, що дозволяє використовувати метод для 

цілей оптимізації об'єктів, що володіють дрейфом параметрів. Напрямок руху визначається 

не точними кількісними значеннями відгуку в вершинах симплекса, а лише співвідношенням 

між ними.  
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Метод електронно-променевого випаровування-конденсації є одним із сучасних 

високотехнологічних методів створення нових матеріалів [1, 2]. За його допомогою можна 

одержувати матеріали з компонентів, які значно відрізняться за своїми фізико-хімічними 

властивостями: температурами плавлення,  взаємною розчинністю, здатністю утворювати 

сполуки тощо. Матеріали типів Cu-Cr(Mo, W), які одержують цим методом, використовують 

для виготовлення середньонавантажених електричних контактів. При одержанні бінарних 

композиційних матеріалів з низькою взаємною розчинністю припускається, що змішування у 

паровій фазі компонентів та їх сумісне осадження повинно призводити до утворення 

гомогенних матеріалів на зразок тих, що одержують методами порошкової металургії. Але в 

дійсності спонтанно утворюються шаруваті конденсати із складною ієрархією шарів від 

макроскопічних до нанорозмірних прошарків [3, 4]. Шари складаються з нанорозмірних 

стовпчастих кристалітів, направлених вздовж потоку конденсації, чи кристалітів іншої 

форми, в залежності від співвідношення температури підкладки та температури плавлення 

металу. Припускалося, що в системах з обмеженою розчинністю компонентів цей ефект 

обумовлений розпадом пересичених розчинів [4]. Але такий підхід не може пояснити 

утворення шаруватості із складною ієрархією шарів. Переконливим аргументом проти такого 

механізму є факт утворення аналогічних шаруватих структур при конденсації системи Cu-Ni, 

яка утворює безперервні розчини як у рідкому, так і в твердому станах [4]. В роботах [5, 6] 

було розглянуто механізм конденсації в системі Cu-Cr і методом математичного 

моделювання показано, що утворення шаруватих структур відбувається внаслідок 

виникнення автоколивань потоків конденсації.  

Метою даної роботи є проведення розрахунків кінетичним методом Монте-Карло 

росту конденсатів в системі Cu-Mo одержаних за технологією електронно-променевого 

випаровування-конденсації, із врахуванням зворотного зв'язку між потоками та складом 

конденсатів.  

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

Математична модель включає в себе розрахунки росту кристалітів кінетичним 

методом Монте-Карло та масопереносу між ваннами розплаву та поверхнею конденсату. В 

основу моделі Монте-Карло покладена геометрико-ймовірнісна концепція, яка передбачає 

конкурентний ріст кристалітів на поверхні та в об'ємі, їх здатність займати певний об'єм, 

екранувати потоки і тим самим перешкоджати росту кристалів іншого типу і навіть 

блокувати його. Для започаткування росту кристалітів на поверхні підкладки необхідним є 

наявність центрів кристалізації, концентрація яких є параметром в моделі Cnuc. Ця величина 

визначає також можливість початку зростання на кристаліті з атомів одного сорту, атомів 

іншого. В розрахунках одночасно розглядається можливість росту на батьківському кристалі 

кристалів другого і третього порядків (рис. 1).  
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Рис. 1. Еволюція кристалітів трьох порядків Me1 (червоний)  Me2 (блакитний).                 

JMe1 = 1 10
23

, JMe2 = 7 10
22

 1/м
2
с. Концентрація центрів кристалізації для кожного з них –  0.1 % 

 

На першому етапі на зародках кристалізації на підкладці утворюються острівці на 

основі одного та другого компоненту, які розростаються по поверхні і в висоту, поки не 

входять у контакт із кристалітами іншого сорту і поки не вкривається вся поверхня 

суцільною плівкою товщею в декілька нанометрів. Після цього починається ріст стовпців на 

основі кожного з компонентів у висоту назустріч потоку конденсації і у атомів різних сортів 

починається конкуренція за вільний об'єм. Атоми, які приходять на кристаліт "свого" сорту 

призводять до його зростання. Атоми іншого сорту можуть закріпитися на поверхні 

попереднього порядку лише при наявності центрів кристалізації. Ймовірність попадання 

атома в поверхню площею S за інтервал часу Δt при густині потоку J визначається за 

формулою: 

)exp(1 tSJP .      (1) 

При заданій середній концентрації центрів кристалізації pnuc ймовірність їх появи на 

поверхні з кількістю атомів n визначається біноміальним розподілом: 

xnx
nucqp

xnx

n
P

)!(!

!
1

,    (2) 

де   x - кількість центрів кристалізації, pnuc – середня концентрація центрів 

кристалізації, або точкових дефектів, q – середня концентрація нормальних атомів без 

дефектів. На кожному кроці розрахунків розраховуються ймовірності попадання атомів 

одночасно в кристаліти трьох порядків. Цей простий набір правил призводить до доволі 

складного конкурентного механізму росту, наслідком якого є стовпчасті кристаліти на основі 

кожного компоненту, в середні яких блоковані кристаліти іншого сорту. Перерізи стовпців і 

вміст іншого компоненту залежать від потоків, концентрацій центрів кристалізації, яка 

визначається, головним чином, концентраціями домішкових елементів. 

Утворення шаруватих структур пояснюється виникненням автоколивань потоків 

конденсації. Ці коливання є результатом нелінійної залежності швидкості росту кристалітів 

різних компонентів (рис.2) та існування зворотного зв'язку між складом конденсату та 

швидкістю випаровування [6]. Зворотний зв'язок виникає завдяки відбиттю частини потоку 

атомів від поверхні конденсату та осадженні їх на поверхні ванн розплаву. В свою чергу 

кількість відбитих атомів залежить від складу конденсату та наявності зародків кристалізації 

на його поверхні. Склад конденсату знаходиться методом Монте-Карло. 
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Рис. 2. Залежність складу конденсату від відносної швидкості випаровування 

компонентів. 1 – концентрація Mo; 2 – концентрація Cu; 3 – концентрація молібдену, яка 

відповідає частині потоку молібдену у сумарному потоці компонентів 

 

Для кожної ванни за інтервал часу 2t  розраховується частина поверхні, яка вкрита 

плівкою з початку процесу. Вони визначаються з таких виразів:  

  effMefromMeMetoMeA NJJSttS /))(*()( 2__12__12 ,   (3) 

  )()()( tStStS ,        (4) 

Де 2__1 MetoMeJ  та 2__1 MefromMeJ  відповідно потік компоненту Me1 та Me2  на поверхню 

ванни та його потік, що випаровується та розчиняється за інтервал часу 2t . 

Цей ефект "дзеркала" добре відомий в технології вакуумного напилення і 

використовується як технологічний прийом, наприклад, для утворення плівок на поверхні 

розплавів [2]. Подібна плівка на поверхні ванни іншого металу частково екранує його 

поверхню, що призводить до змін потоків випаровування. Згодом ця плівка випаровується, а 

також розчиняється в основному металі і початкова швидкість випаровування поновлюється, 

що і призводить до коливань потоків та виникнення шаруватих структур (рис. 3). В роботі 

використовували відношення тілесних кутів 21 / , де 1  кут, під яким видна ванна 

розплаву з точок на поверхні конденсату, 2 - кут під яким видно поверхню конденсату з 

центру тигля. Потік атомів, що відбивається від конденсату і спрямований у ванну розплаву 

іншого компонента визначається таким виразом: 
)())(/)(1()()( 11_112__1 tJktCtCtJtJ MebMerelMeMeMetoMe ,   (5) 

де )(1 tJMe  проекція потоку атомів металу 1Me  на нормаль до поверхні конденсату;  

)(/)()( 11_ tJtJtC totalMeMerel  – концентрація компоненту в конденсаті, яка очікується із 

співвідношення потоків ( )(tJ total – сумарний потік); )(1 tCMe – концентрація компонента 1Me , 

яка розрахована за допомогою моделі Монте-Карло; )(
1

tJk Meb  – розсіяний від обладнання 

фон ( bk  ≈ 0.01 – 0.03). 
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Рис. 3. Коливання вмісту молібдену та виникнення нанорозмірних шарів конденсату в 

системі Cu-Mo. Оскільки система бінарна для спрощення рисунку кількість міді не показана 

(доповнює до 100 %).  

 

Таким чином, розрахунки методом Монте-Карло показують, що конкурентній 

механізм росту кристалітів призводить до нелінійної залежності складу конденсатів від 

швидкості випаровування компонентів, що разом з існуванням зворотного зв’язку 

призводить до автоколивань потоків та утворення шаруватих структур при електронно-

променевому випаровуванні-конденсації бінарних систем. При певних значеннях параметрів 

системи можливі також аперіодичний або стохастичний режими конденсації.  
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В останні роки спостерігається підвищення наукового та практичного інтересу до 

методів інтелектуальної обробки інформації. До них відносяться: штучні та гібридні 

нейронні мережі, моделі на основі методів нечіткого виведення [1]. А ефективність 

використання нечіткого регулятора у порівнянні з ПІД-регулятором підтверджена у багатьох 

публікаціях[2]. Це обумовлено тим, що складні технологічні процеси проходять в умовах 

високої невизначеності і тому класичні методи регулювання не завжди задовольняють 

певним вимогам.  

Тому метою роботи є дослідження автоматичної системи управління виплавки сталі в 

інтерактивній системі Matlab з регулятором нечіткої логіки та ПІД-регулятором. 

При налаштуванні нечіткого регулятора за вхідні параметри обрано – похибку по СО2, 

що представляє собою різницю між заданим та отриманим в результаті регулювання 

значенням, швидкість та прискорення її зміни. За вихідний – керуюче діяння (висота фурми 

над рівнем спокійної ванни) [3]. 

Нечіткий регулятор досліджували з п’ятьма термами. Працездатність регулятора 

визначалась за похибкою та часом налаштування регулятора. Діапазони зміни вхідних 

параметрів:  θ = [– 1,93; 1,93], s = [– 0,7; 0,7], a = [–0,5; 0,5]. Вихідного параметру: m = [– 0,12; 

0,12]. Результати налаштування РНЛ представлено на рис. 1, а. 

Отже, у першому періоді при використанні РНЛ похибка близька до нуля стає на 140 

с, а найбільше її значення складає ~ 1,8996 %. У другому періоді наближення похибки до 

нуля відбувається на 313 с, і найбільше значення складає 0,00988. У третьому періоді 

коливання похибки відбуваються до кінця процесу в діапазоні (–0,00985; 0,0262) [4]. 

Коефіцієнти ПІД-регулятора було налаштовано автоматично для даної системи і в 

результаті моделювання вони такі: Kp = – 0,2969; Ki = 0,2076; Kd = 1,0647. Працездатність 

регулятора визначалась також за похибкою. Результати представлені на рис. 1, б.  

Як видно, з результатів моделювання ПІД-регулятор показує значно гірші результати 

протягом усього періоду. 

Враховуючи те, що процес виплавки сталі характеризується нестаціонарністю і 

відсутністю можливості описати точною залежністю зміну кожного параметру з часом, то 

при використанні запропонованої системи управління з ПІД-регулятором, в якому 

коефіцієнти налаштовані відповідно до одного періоду, то є імовірність, що при 

використанні запропонованої системи управління на виробництві розмір похибки може бути 

більше ніж при імітаційному моделюванні. При використанні на виробництві системи 

управління з нечітким регулятором, характер зміни похибки буде такий же як представлено у 

роботі, так як він пристосовується до будь-якої зміни вхідних параметрів, і вирішує задачу 

відповідно до розроблених правил. І в цьому випадку ефективність регулювання буде 

залежати тільки від швидкості руху фурми та обробки даних. 

mailto:katerinkazubowa@ukr.net
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Рис. 1. Похибка регулювання при використанні: а) регулятора нечіткої логіки; б) ПІД-

регулятора 

 

При налаштуванні систем управління з ПІД-регулятором та регулятором нечіткої 

логіки за критерій якості було обрано мінімізацію поточної помилки для того, щоб 

забезпечити точність слідкування за вхідною дією. 

Для оптимізації обрано квадратичний критерій якості: 

.min
1 1

0

2
L

v
v

L
J  

де θv – помилка системи, яка розраховується з кроком моделювання h0, L – число, яке 

визначає інтервал спостереження. 

Оптимальні параметри регуляторів визначали за мінімальним значенням критерію 

якості. І встановлено, що для ПІД-регулятора критерій якості складає 3,72, а для нечіткого 

регулятора з п’ятьма термами – 0,6. Що підтверджує переваги та доцільність використання 

регулятора нечіткої логіки. 

В результаті імітаційного моделювання встановлено, що у випадку нестаціонарного 

процесу найкращі результати показує регулятор нечіткої логіки з найменшою похибкою і 

швидкою стабілізацією процесу регулювання.   
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Для створення матеріалів, що експлуатуються в екстремальних умовах впливу над 

швидких потоків іонного кисню, неможливо встановити механізми протікання процесів 

фізико-хімічної взаємодії кисню з поверхнею матеріалів. Для розробки нового покоління 

жаростійких матеріалів необхідно досконало знати весь комплекс подій, якими 

супроводжуються високотемпературна поведінка матеріалів.  

Дослідження процесів високотемпературного окиснення, в тому числі із атомарним 

газом, вивчалось теоретично експериментально в роботах [1-6]. Було показано що ці процеси 

взаємодії мають нелінійних характер кінетичної поведінки і мають багатоваріантність 

траєкторій еволюції в нерівноважних умовах, це пов’язано з існуванням реакції  

рекомбінації, яка має нелінійнісь другого порядку. Оскільки при зіткненні іонних потоків 

кисню, названа реакція без сумніву існує, то необхідно визначити її вклад цього процесу на 

термокінетику окиснення металів. Це являлось основною ціллю даної роботи на прикладі 

окиснення одного із жаростійких металів – нікелю. 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНА І МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОКИСНЕННЯ НІКЕЛЮ В 

УМОВАХ ІОННОГО ПОТОКУ КИСНЮ 

В даній роботі розглядається спрощена модель взаємодії, що включає процеси 

окиснення нікелю та реакцію рекомбінації кисню, що можна представити сукупністю двох 

наступних паралельно-послідовних реакцій: 
1

2

2

k

k

O O O

Ni O NiO
  (1) 

    
Побудова термокінетичної моделі основана на принципі проточного реактора, тобто 

відкритої системи і законів збереження маси і енергії. В диференціальній формі математична 

модель процесу може бути представлена системою трьох нелінійних рівнянь.  
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де [O] і [O2] – відповідно концентрації атомарного та молекулярного газів; q – потік 

одноатомарного кисню  k1, k2 – константи швидкостей відповідних реакцій; H1 і H2 – 

відповідно ентальпії реакцій, С – теплоємність газу;  

Представлена модель рівнянь нелінійна, що становить труднощі для розв’ння її 

аналітичним методами, В зв’язку з цим були використані численні методи розрахунку, а саме 

метод Рунге-Кутта з змінним кроком для отримання більш адекватних і виявлених 

нелінійних рішень. Даний метод реалізується в програмному середовищі MathCad і 

представлений функцією Rkadapt, яка в наслідок автоматичного підбору кроку, як правило, 

дає більш точний результат у порівнянні з іншими допустимим функціями. 
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В якості  початкових умов вибрано температура утворення щільної плівки оксиду 

нікелю 1100 
о
С, величина початкової концентрації атомарного кисню взята відповідно до 

його вмісту в іоносфері Землі і дорівнює [O] = 0,0014 моль/м
3
. Розглядається випадок 

можливої поведінки металічного нікелю в цих умовах. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На основі побудованої математичної моделі було проведено комп˗ютерний 

експеримент. На рис.1 представлено залежність зміни температури процесу окиснення 

нікелю від часу за різних значень потоку q.  
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Рис. 1. Залежність зміни температури процесу окиснення при наступних початкових 

умовах: Т = 1100 °С, k1 = 0.005  k2 = 0.007 H1 = 498400 Дж  H2 = 488900 Дж  і відповідних 

значень потоку q 

Результати розрахунку свідчать що при малих потоках іонного кисню спостерігається 

незначний ріст температури. Залежність температури від часу має лінійних характер. Проте 

збільшення потоку до 0,001 призводить до різкого збільшення температури і має 

експоненціальну залежність. 

В той час зміна концентрації атомарного кисню (рис.2) має лінійних характер на 

відміну від залежності концентрації молекулярного кисню (рис. 3). 
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Рис. 2. Залежність зміни концентрації одноатомарного кисню  процесу окиснення при 

наступних початкових умовах: Т = 1100 °С, k1 = 0.005  k2 = 0.007 H1 = 498400Дж  

 H2 = 488900 Дж   і відповідних значень потоку q 
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Рис. 3. Залежність зміни концентрації молекулярного кисню  процесу окиснення при 

наступних початкових умовах: Т = 1100 °С, k1 = 0.005,  k2 = 0.007, H1 = 498400 Дж,   

H2 = 488900 Дж  і відповідних значень потоку q 

 

ВИСНОВКИ 

На основі моделі проточного реактора описано окиснення нікелю в умовах впливу 

атомарного кисню. Встановлено, що збільшення потоку іонів кисню призводить до росту 

температури поверхні металів по експоненціальній траєкторії. Це обумовлено існуванням 

реакції рекомбінації на поверхні металів при їх зіткненні. Отримані результати дозволяють 

ефективно оцінювати характер термокінетичної поведінки при окисленні металів що дає 

змогу визначення вибору матеріалу для роботи в екстремальних умовах. Подальший 

розвиток моделі відкриває можливості для цільового вибору складу жаростійких металічних 

матеріалів. 
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Математичною моделлю, яку як базову широко використовують при математичному 

описі процесу кристалізації чистих металів, є класична задача промерзання ґрунту, що 

запропонована Й. Стефаном ще в 1889 р [1]. Вона добре вивчена в теоретичному плані, проте 

не в усіх випадках задовільно описує процес кристалізації. Наприклад, вона не пристосована 

до опису кристалізації об'єму розплаву, переохолодженого в початковий момент часу з 

зовнішньої поверхні за умови відсутності запалу. Якщо в розплав, що переохолоджений в 

початковий момент часу, введено запал (тобто задано початкове положення межі розділу 

фаз), то такий процес кристалізації можна описати в рамках задачі Стефана, хоча він 

вважається незадовільним. Справді, коли фронт кристалізації (тобто поверхня розділу фаз) 

рухається, то в об’ємі розплаву зберігається переохолодження, причому температурний 

градієнт перед фронтом від'ємний. Але в цьому випадку можливе або зростання дендритів з 

причини втрати стійкості плоского фронту, або спонтанне об'ємне зародження кристалів. 

Очевидно, що задачі в класичній постановці не можуть описувати вказані ефекти, бо вони 

дають розв’язок, який описує пересування плоского фронту кристалізації. 

Теорія квазірівноважної двухфазної зони [2] базується на припущені: якщо в об'ємі 

розплаву виникає переохолодження, то воно миттєво знімається зростаючими дендритами. 

Таким чином, виникає двухфазна зона - дисперсна область, яка зайнята дендритами. 

Переохолодження в ній повинно дорівнювати нулю. Класичними засобами досліджено 

розв’язок цієї задачі на модельних прикладах квазістационарних і автомодельних задач. При 

додатковому припущенні відсутності дифузії в двухфазній зоні вони зводяться до відомої 

задачі - розв’язок рівняння теплопровідності з заданими нелiнійними коефіцієнтами. Ці 

розв’язки задовільно описують процеси масової кристалізації бінарних розплавів і досить 

широко використовуються для опису різноманітних процесів одержання зливків і відливок. 

Існує інший підхід до узагальнення задачі Стефана: замість умови рівноваги на межі розділу 

фаз задається кінетичне рівняння для швидкості розповсюдження межі розділу фаз від 

переохолодження. Така зміна постановки задачі не знімає жодного з недоліків постановки 

задачі Стефана.  

При описі процесів кристалізації для обчислення відносного об'єму твердої фази (t) 

часто використовується формула Колмогорова [3]. Вважається, що ця формула повністю 

описує кінетику об'ємної кристалізації. Проте це невірно. Вона виведена для постійно 

заданого переохолодження і в ній враховується лише геометричний чинник при зростанні 

зародків кристалів. Можна ще добавити, що формула Колмогорова отримана за певними 

припущеннями, які введені для спрощення математичної постановки задачі (наприклад 

Пуассонівський закон швидкості утворення центрів кристалізації). На сьогодня і досі не має 

їх доскональної експериментальної перевірки. Хоча ця формула широко застосовується при 

теоретичних дослідженнях.  

Дані математичні моделі в цілому задовільно описують процес кристалізації. Їх 

основною перевагою є можливість дослідження зв'язку зовнішніх умов і макропараметрів 

кристалiзації при твердіннi металів. Проте жодна із розглянутих моделей не має принципової 

можливості для детального опису структури, що формується при кристалізації. 

Кристалізацію металів і, особливо, сплавів, можна розглядати як складну систему, в 

результаті еволюції якої формується структура матеріалу. В переважній більшості існуючих 

технологічних процесів вона є нерівноважним процесом, в якому утворюється багато 

зародків твердої фази. Математичний опис зростання кожного з них потребує залучення 

mailto:dosha@iff-kpi.kiev.ua


 

315 

 

рівнянь теплопровідності і дифузії. Математичні проблеми, що виникають при рішенні 

системи з багатьох рівнянь в часткових похідних, диктують необхідність введення чималих 

спрощень фізичної картини процесу, що досліджується. Але ці спрощення утруднюють 

практичне використання отриманих результатів навіть в тому малоймовірному випадку 

отримання роз’язку такої об’ємної математичної задачі. 

Таким чином для опису процесу структуроутворення при кристалізації потрібно 

створити теоретичну модель, що базується на інших принципах, ніж класичне математичне 

моделювання. 

Метою даної роботи є теоретичне визначення з допомогою клітинних автоматів 

критичного радіуса зародка твердої фази при гомогенній кристалізації. 

В роботі використано методику комп’ютерного експерименту з імітаційною моделлю 

кристалізації металів і бінарних сплавів з евтектикою. 

Сінергетика - це наука, що досліджує механізми утворення структур в об'єктах, які 

являють собою активні середовища. Такі середовища можна уявити як однорідні мережі 

(кліткові автомати), що побудовані з однакових елементів, що локально взаємодіють один з 

одним. В активних середовищах виділяють три найпростіших типи активних елементів [4]: 

бiстабiльні, збудливі і автоколивальні. Бiстабiльний (або тригерний) елемент володіє двома 

стаціонарними станами (0 і 1), в кожному із яких він може знаходитися нескінченно довго. 

Зовнішній вплив може призводити до переходу з одного стану в інший. Даний варіант 

збудливого елементу цікавий тим, що можна провести аналогію його із розплавом, який 

кристалізується. За цією аналогією розплав (або рідкий метал) можна розглядати як активне 

середовище, що складається із бiстабiльних елементів, кожний із яких може знаходитися або 

в рідкому, або в твердому стані. Розповсюдження фронту кристалізації візуально дуже схоже 

на рух хвилі переключення, яка розповсюджується по клітковому автомату (рис.1).  
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Рис. 1. Схематичне порівняння в різні моменти часу поширення фронту кристалізації 

(білий колір – рідкий стан, зафарбований – твердий) із хвилею переключень у двовимірному 

активному середовищі, що складається з бістабільних елементів, які мають два стабільні 

стани 0 та 1: t1, ti, tk, tn – розташування фронту кристалізації та стани кліткового автомата в 

різні моменти часу. 

 

В роботі [4] показано, що ланцюжок пов'язаних між собою бістабільних елементів (у 

наближенні безперервного середовища) описується рівнянням в частинних похідних 

параболічного типу: 

                                            ),(),(
),(

trFtrUa
t

trU
.                    (1) 

Але таке ж рівняння лежить в основі багатьох математичних моделей кристалізації. 

Якщо коефіцієнт а є константою, то лінійність цього рівняння визначається видом функції 

джерела F(r, t), яка є другим доданком у правій частині. 

У роботі [4] рівняння (1) записують у полярних координатах і аналізують хвилю 

перемикання в двовимірному збудливому середовищі, після чого отримують вираз для 

швидкості її кругового фронту v(R) через швидкість плоского фронту Vp: 

,                                            (2) 

де R - радіус кривизни кругового фронту хвилі перемикання в полярних координатах. 
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Аналіз виразу (1), проведений в [4] показує, що області досить малих розмірів не 

ростуть, а скорочуються. Критичний розмір області, при якому вона не росте і не 

скорочується, дорівнює: 

                                                 .
p

кр
V

a
R                                                 (3) 

Область з радіусом R = Rкр являє собою критичний зародок нового стану комірок 

кліткового автомату: якщо радіус області трохи збільшити, вона починає зростати, якщо ж 

зменшити, то область скорочується і зникає. 

Однак, якщо в якості функції U(r, t) застосувати температуру Т(r, t), то рівняння (1) 

стає добре відомим рівнянням теплопровідності. Коефіцієнт a набуває сенсу коефіцієнта 

температуропровідності. Швидкість плоского фронту Vp очевидно залежить, в даному 

випадку, від умов охолодження, які визначають швидкість охолодження системи Vох. Їхній 

зв'язок можна представити як деякий умовне співвідношення: 

                                            pfох VKV ,                                              (4) 

вираз (3) можна переписати наступним чином: 

                                                         ,
ох

fкр
Vс

K
a

R                                    (5) 

где  - коефіцієнт теплопровідності; с - питома теплоємність;  - густина; Kf – деякий 

умовний коефіцієнт. 

Розмірність коефіцієнта Kf є [град·м
-1

], яка визначається за допомогою теорії 

розмірності, відповідає розмірності градієнта температур в системі. 

У роботах [5 - 7] розроблено імітаційну модель кристалізації металів і бінарних 

сплавів, в основу якої покладено поєднання математичних методів моделювання та ідеї 

імовірнісного клітинного автомата. Таке поєднання дозволяє уникнути значних 

математичних труднощів і прогнозувати процес формування структури металу при 

кристалізації при різних умовах охолодження, досліджувати його як при гомогенному, так і 

при гетерогенному утворенні зародків. Цю імітаційну модель формування структури металів 

в процесі кристалізації можна використовувати для підтвердження адекватності виразу (5) 

шляхом встановлення відповідної залежності між Rкр і Vох при гомогенній кристалізації. 

Відзначимо, що в натурному експерименті з реальним металом зробити це неможливо, 

враховуючи наявність домішок. 

У даній моделі безпосередньо визначити критичний розмір зародка твердої фази 

неможливо. У ній надається інформація тільки про кількість центрів кристалізації при 

зазначених умовах охолодження. Тоді як мінімальний розмір твердої частинки в моделі 

дорівнює мінімальному елементу клітинного автомата, який визначається геометричними 

розмірами системи, що досліджується, і встановленій величині масивів, які задіяні при 

програмуванні алгоритму моделі. Але можна припустити, що чим менше Rкр, тим більше 

буде кількість утворених частинок твердої фази N. Тоді, якщо формула (5) адекватна, то 

залежність N = f(Vох) повинна бути лінійною. Лінійність залежності можна визначити з 

допомогою парного коефіцієнта кореляції r. Якщо розрахункове значення r буде 

перевищувати теоретичне, то запропонований вираз для критичного розміру зародку твердої 

фази можна вважати доведеним. 

Розрахунки проводилися при швидкостях охолодження 0,167; 0,333; 0,667; 1,667; 

3,333; 5,000; 6,667 град·с
-1

. Враховуючи те, що в імітаційній моделі задіяний генератор 

випадкових чисел і кожен результат моделювання має випадковий характер, то для кожної 

швидкості охолодження розрахунки виконувалися по 11 разів і визначалося середнє 
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арифметичне значення N. Потім розраховувалося середнє значення кількості утворених 

кристалів. Дані розрахунків наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Результати розрахунку кількості центрів твердої фази, що утворились при гомогенній 

кристалізації алюмінію за різних швидкостях охолодження 

№ 
Швидкість охолодження, град·с

-1
 

0,167 0,333 0,667 1,667 3,333 5,000 6,667 

1 8 20 42 97 220 314 379 

2 11 23 40 100 199 345 435 

3 20 18 34 110 191 329 436 

4 11 27 50 127 209 350 441 

5 17 24 42 114 233 325 410 

6 13 14 53 107 203 311 423 

7 15 20 60 109 222 306 452 

8 9 24 48 96 199 336 470 

9 14 32 49 92 217 306 431 

10 13 25 36 112 195 324 436 

11 11 20 47 121 215 296 436 

N

 

13 1 22 2 46 3 108 4 209 4 322 6 432 7 

 

Коефіціент кореляції між N і Vох дорівнює r = 0,999 при пороговому значенні rтеор = 

0,847 і довірчої ймовірності 0,999. Таким чином, проведені розрахунки підтверджують 

адекватність виразу (5). 

ВИСНОВКИ 

В даній роботі показана перспективність застосування клітинних автоматів для 

моделювання процесу кристалізації. Запропоновано формулу критичного радіуса зародка 

твердої фази при гомогенної кристалізації, яка отримана на підставі сінергетичного уявлення 

про клітинні автомати. У даній формулі критичний радіус зародка визначається через 

теплофізичні характеристики металу: коефіцієнт теплопровідності, питому теплоємність, 

щільність, а також швидкість охолодження при кристалізації. В обчислювальному 

експерименті з імітаційної моделлю кристалізації доведена адекватність запропонованої 

формули. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Тихонов А.Н., Самарский   А.А.   Уравнения   математической   физики. - М.: 

Наука. – 1977. - 735 с. 

2. Борисов В.Т. Теория двухфазной зоны металлического слитка. - М.: Металлургия. – 

1987. – 224 с. 

3. Беленький В. З. Геометрико - вероятностные модели кристаллизации. – М.: Наука. - 

1980. – 84 с. 

4. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. – М.: Наука. – 1990. – 376 с. 

5. Доній О.М.,  Кулініч А.А., Янов О.М., Рябініна О.О. Комп’ютерне моделювання 

структуроутворення при кристалізації металів та сплавів // Фізика і хімія твердого тіла. - 

2003. - том 4 .- №3. - С. 585 - 588. 

6. Доній О.М. Імітаційна модель структуроутворення при кристалізації // Вісник 

донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. - №1 (15) - 2009. – 

С. 116 – 120. 

7. Доній О.М. Імітаційне моделювання гомогенної та гетерогенної кристалізації Al та 

сплаву Al-Si // Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування. – 2011. - №61. - Том 2. – С. 72 - 78. 



 

318 

 

СЕКЦІЯ 6. НАНОМАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ 
 

УДК 538.9 

 

ВПЛИВ МЕХАНО-АКТИВАЦІЙНОГО МЕТОДУ НА РОЗПОДІЛ ВАЛЕНТНИХ 

ЕЛЕКТРОНІВ СУМІШЕЙ SiO2/TiO2 

 

студент А.П. Чмерук, aсистент Ю.В. Яворський,  

д.ф-м.н., проф. Я.В. Зауличний, м.н.с., асистент В.Я. Ільків 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженерно-фізичний 

факультет, вул. Політехнічна 35, Київ, 03056, Україна 

E-mail: yar-yra@ukr.net 

 

ВСТУП 

Завдяки своїм різноманітним властивостям нанооксиди перехідних металів в останні 

роки набули широкого застосування в науці, промисловості, медицині, біотехнологіях. Дані 

матеріали часто застосовуються в якості адсорбентів, матеріалів з підвищеною твердістю, 

для виготовлення катодів літієвих джерел струму, фарб тощо. 

Вивчення діоксидів титану зумовлене його широким використанням в якості 

каталізатора [1], в сенсорах газових датчиків [2], катодного матеріалу літієвих джерел струму 

[3]. Велика поверхнева енергія наночастинок TiO2 зумовлює його використання для розробки 

катодів літієвих джерел струму (ЛДС) на основі лазерно і термічно модифікованих 

нанокомпозитів TiO2/С [4].  

За результатами, які представлені в роботах [5], [6], де було показано, що в сумішах 

оксиду титану та кремнію після обробки ультразвуком, а особливо в сумішах отриманих 

золь-гель методом в супроводі ультразвукової обробки, виявлено перенос електронів від  

SiO2 до TiO2, як за даними O1s ліній SiO2 і TiO2 так і за даними Si2p та Ti2p-рівнів. Окрім 

того згідно висновків авторів роботи [5] між наночастинками SiO2 і TiO2 спостерігається 

виникнення  Ti-O-Si зв’язків. 

З огляду на вказані вище результати та той факт, що поєднання властивостей 

композицій оксидів перехідних металів суттєво залежить від різниці хімічних потенціалів 

компонент, а отже і від взаємного розміщення стель валентних зон та рівнів Фермі необхідно 

вивчити енергетичний розподіл валентних Op- Sisd-електронів в нанокомпозитах SiO2 та 

TiO2 отриманих методом механоактивації. Тому метою даної роботи є дослідження OKα- та 

SiLα- ультра м’яких  емісійних спектрів. 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для того, щоб з’ясувати, як впливає механоактивація на структуру, проводилося 

дослідження поверхні та морфології, а також визначення хімічного складу агломератів  при 

використанні скануючого електронного мікроскопа РЕМ-106И.  Зображення поверхні 

об’єктів дослідження отримували з високою просторовою роздільною здатністю та 

глибиною різкості у відбитих та вторинних електронах. Роздільна здатність в режимі 

високого вакууму становить 4нм. Для детального вивчення морфології і мікроструктури було 

зроблено електронно мікроскопічні зображення при збільшеннях х100, х250, х500, х1000 та 

х2500. 

Для з’ясування впливу механо-активаційного синтезу на розподіл валентних 

електронів використовували ультра мяку рентгенівську емісійну спектроскопію. 

Рентгенівські  емісійні  спектри  атомів  зразків SiO2+ TiO2 з різним масовим 

співвідношенням компонент одержували за допомогою рентгенівського спектрометра-

монохроматора РСМ – 500 при первинному збудженні спектрів променем електронів з  

енергією 5 кеВ  та  інтенсивністю 5×10
17 

електронів · см
−2

 (ел · см
−2

) для OKα- та TiLα-смуги, 

а SiLα-смуга отримана при 4 кеВ  та  інтенсивністю 2,0×10
17 

електронів · см
−2

. Вибрані  
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режими  збудження  не  приводять  до утворення  для смуги в  досліджуваному матеріалі 

радіаційних дефектів.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Загально відомо, що морфологія та структура, а отже і властивості нанокомпозитів 

істотно залежить від умов синтезу, тому розглянемо електронно-мікроскопічні зображення, з 

однаковим збільшенням сумішей SiO2+TiO2 до і після механоактивації (Рис. 1). 

 
Рис. 1.  СЕМ зображення нанокомпозитів, з різним масовим співвідношенням 

компонент до (1, 3, 5, 7) та після  (2, 4, 6, 8) механоактивації, при збільшені в х2500 раз. 

(1, 2)-0,8SiO2+0.2TiO2; (3,4)- 0,6SiO2+0.4TiO2; (5,6)- 0,4SiO2+0.6TiO2;  (7,8)- 0,1SiO2+0.9TiO2; 

 

На рисунку, за даним точкового хімічного складу, напівпрозорим сірим кольором 

зображено SiO2, а білішим - TiO2. Як видно з (Рис. 1) звичайних сумішей SiO2+TiO2 

наночастинки  оксидів розподіляються по всьому об’єму без утворення якоїсь певної 

структури. В той же час, в механоактивованих сумішах спостерігається утворення 

агломератів SiO2 з явно вираженою структурою, які в об’ємі та на поверхні містять частинки 

оксиду титану. Така зміна морфології та структури нанокомпозиту, в результаті 

механоактивації суміші, може бути наслідком виникнення міжатомної взаємодії між 

наночастинками оксиду кремнію та оксиду титану.  

При високих локальних тисках і температурах можливе дифузійне проникнення 

атомів чи молекулярних фрагментів SiO2 і TiO2 в контактуючі наночастинки, та безпосереднє 

перекриття орбіталей між поверхневими іонами наночастинок SiO2 і TiO2, що повинно 

привести до енергетичного перерозподілу валентних Op-, Tisd- та Sisd-електронів, який 

найефективніше відображається, рентгенівськими Okα-, TiLα- та SiLα-емісійними спектрами. 

Порівнюючи OKα-смуг (Рис. 4) сумішей з різним масовим співвідношенням компонент до і 

після механоактивації бачимо, що низько енергетичні контури підсмуг «а» спектрів повністю 

співпадають, що свідчить про те, що на електрони в глибоких ковалентно зв’язуючих станах  

механоактивація не впливає. В результаті механоактивації суміші 0,9 TiO2+0,1 SiO2 

відбувається розширення піку «b» OKα-смуги в області енергій (522,4÷526,4) еВ внаслідок 

зміщення низько енергетичного контуру і зростання тут нормованої на пік «b» інтенсивності 

0,2-0,5 еВ. Збільшення вмісту оксиду кремнію в суміші до 40% супроводжується значно 

більшим низько енергетичним розширенням 0,2-1,2 еВ OKα-смуги, в тому ж діапазоні 

енергій. Також спостерігається зміщення усього короткохвильового контуру в бік низьких 

енергій на 0,2-0,3 еВ. Це є наслідком перерозподілу електронів із областей енергій, що 

відповідають фотонам hν = (526.6 ÷ 529.0) еВ в інтервал енергій  (522,4÷526,4) еВ. 
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Рис. 4. Порівняння контурів OKα- смуг сумішей:, A – 0,1SiO2+0,9TiO2,                                       

B – 0,4SiO2+0,6TiO2, C – 0,6SiO2+0,4TiO2, D - 0,8SiO2+0,2TiO2, сіра лінія OKα-смуга суміші, 

чорна OKα-смуга механоактивованої суміші. 

 

Для того щоб з’ясувати природу розширення, енергетичного розподілу Op-станів 

необхідно розглянути SiLα- та ТiLα-смуги сумішей до та після механоактивації, які 

відповідно відображають розподіл Sisd- та Тisd-електронів (Рис. 5, Рис. 6). З цього 

порівняння SiLα-смуг видно, що довгохвильова частина смуги, яка відображає гібридні Sisd 

+ Op-ковалентно зв’язуючим станам ζ-типу в результаті механоактиваційного синтезу не 

міняється, тоді як інтенсивність високоенергетичного піку «b» цих спектрів в 

механоактивованих зразках нижча ніж у SiLα-смуг в простих сумішах, а різниця у 

інтенсивностях зростає із збільшенням вмісту оксиду кремнію. Окрім того у сумішах з 

вмістом SiO2 60% та 80% спостерігається звуження усього піку «b» на 0,2-0,4 еВ внаслідок 

зниження його інтенсивності в усьому інтервалі (91÷99) еВ, в якому знаходиться уся 

підсмуга «b». Звуження підсмуги «b» і зниження інтенсивності при розширенні і зростанні 

інтенсивності в середині розподілу Op-станів, де зосереджені Opπ-рівні на перенос слабше 

високоенергетичних зв’язаних  Sisd-електронів на Op-енергетичні рівні.   

У той же час, при виникненні міжатомної взаємодії, разом з розглянутим 

перерозподілом Sisd- та Op-електронів, повинен змінювати також розподіл Tisd-електронів, 

який відображається TiLα-смугами порівняння яких показано на (Рис.6). Видно, що 

інтенсивність короткохвильової підсмуги «b» нормована на пік «а» TiLα-спектру знижена 

найбільше в спектрі механоактивованого композиту 0,4SiO2+0,6TiO2. При цьому низька 

інтенсивність TiLα-смуги при наших анодних струмах 2,5 мА, завадила отримати достовірну 

TiLα-смуги для 20%-го вмісту TiO2, а при 40%-му вмісті ця смуга отримана із значною 

похибкою, оскільки вміст іонів Ti
+
 у сумішах становить відповідно 5 та 10%. Тому вказані 

зміни інтенсивності підсмуги «b» TiLα-смуги, очевидно теж зумовлені перенесенням слабо 

зв’язаних Tisd-електронів  на Op-енергетичні рівні в процесі виникнення міжатомної 

взаємодії в процесі механоактивації. Таким чином проведений аналіз порівняння 

досліджених спектрів до і після механоактивації, показав, що внаслідок виникнення високих 

локальних тисків  і температур при контакті наночастинок з великою кривизною та 

гостротою елементів поверхні наночастинок, між поверхневими іонами виникають хімічні 

зв’язки. Розширення OKα-смуг та підвищення інтенсивності в області енергій, яка 

відображає Opπ-стани свідчить про розширення тут енергетичних рівнів кисню, які 

заповнюються перенесеними від кремнію і титану електронами. Дійсно при високих 

локальних тисках та температурах відбувається перекриття Op-орбіталей і Opπ-рівні 

додатково розщеплюються та заповнюються електронами з вищих енергетичних рівнів. 

Оскільки переходи між p-станами заборонені правилами відбору, то розщеплені рівні 

заповнюються електронами кремнію і титану. 
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Рис. 5. Порівняння контурів SiLα- смуг сумішей:, A – 0,1SiO2+0,9TiO2,                                      

B – 0,4SiO2+0,6TiO2, C – 0,6SiO2+0,4TiO2, D - 0,8SiO2+0,2TiO2, сіра лінія SiLα-смуга суміші, 

чорна SiLα-смуга механоактивованої суміші. 

 
 

Рис. 6. Порівняння контурів TiLα- смуг сумішей:, A – 0,1SiO2+0,9TiO2,                                       

B – 0,4SiO2+0,6TiO2, C – 0,6SiO2+0,4TiO2, сіра лінія - TiL-смуга суміші, чорна - TiL-смуга 

механоактивованої суміші. 

 

ВИСНОВКИ 

Розширення OKα-смуг та підвищення інтенсивності в області енергій, яка відображає 

Opπ-стани свідчить про розширення тут енергетичних рівнів кисню, які заповнюються 

перенесеними від кремнію і титану електронами. 

Високі локальні тиски та температури, які супроводжують процес механоактиваційного 

синтезу, сприяють утворенню міжатомних зв’язків між наночастинками SiO2 та TiO2, 

результатом чого є зміна морфології та структури нанокомпозитів, а саме утворення 

агломератів.     
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По всіх літературних даних у найбільше вивчених , , , r -модифікацій нітриду бору 

на рентгенограмах, знятих в випромінюванні  CuK , немає рефлексів в інтервалі кутів  3
о
-

40
о
, крім одного основного рефлекса -BN (2θ=26,74

о
) /1/, тому всі інші лінії в інтервалі 

кутів 3
о
-40

о
 треба сприймати як належні до новоутворень. 

Актуальним є синтез і вивчення властивостей нових фаз ВхNу, а також 

наноматеріалів і фуллерено - і  фуллеритоподібних фаз (фулборенів і фулборенітів /2/) в 

системі В-N. 

       Нами в декількох експериментах отримано фуллеритоподібні фази в системі В-N. 

Приведемо приклади тільки з двох експериментів.  Лазерну обробку α-BN проводили в 

вакуумній камері в середовищі аргону з прокачкою газу при Р ≈ 2,5 атм. Використовувався 

твердотільний лазер з довжиною імпульсу η =5х10
-3

с (експеримент № 8013)  і  η =0,12х10
-3

с 

(експеримент № 8014). 

         На таблетці з вихідного (сірого) нітриду бору появляються кратери з чорними 

новоутвореннями (рис.1а). Можна відмітити, що на деяких деталях робочої камери лазерної 

установки утворювався осад (рис.1б), який був ледь помітним на скляній поверхні. 

Дослідження цього осаду представляє великий інтерес, так як це можуть бути наночастки   

вихідного  -BN, або продуктів синтезу.  
 

 

 

 

а) Фото зразка № 8014 б) Фото зразка № 8014pl 

 

Рис. 1. Вигляд таблетки після експерименту (а) і осаду на склі (б) 

 

Електронномікроскопічні дослідження проводились на растровому мікроскопі JSM 

6700F.  Матеріал покриття на склі після лазерного нагруження  -BN в аргоні  представляє 

собою муарову картину, на фоні якої чітко видно округлі мікро- і нанокристали 

синтезованого матеріалу (рис. 2).        

mailto:titenko@imag.kiev.ua
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Рис. 2. Мікро- і наноструктура осаду на склі (зразок №8013pl) 

 

Рентгенівські дослідження (рис. 3) виявили, що осади на склі відрізняються від 

новоутворень в таблетці (які  тут не показані). 
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                                         а)                                                                           б) 

Рис. 3.  Рентгенограми осаду на склі з експериментів №8013 (а) і №8014 (б), CuKα. 

 

       Аналізуючи рис.3б, можна допустити, що в цьому  зразку №8014pl  основними 

фазами є аморфна фаза і  графітоподібний нітрид бору α-BN зі збільшеними параметрами 

(рефлекс 8,  2θ =26,44
о
,  d =3,3709Å), порівняно з вихідним α-BN (2θ=26,80

о
, d=3,3265Å   /3/).   

В невеликій кількості можливі такі вуглецеподібні фази нітриду бору: ФФ (рефлекси 1, 2, 3, 

відповідно 2θ =4,56
о
, 5,12

о
, 8,44

о
), Ф (рефлекс 4), чаоїтоподібна фаза «Ч» (рефлекс 6,   

2θ=20,84
о
,  d =4,2624Å). 

           Особливу увагу слід приділити фазі Ф (рефлекси: 4,  і можливо 4в, 6б, 7).     Це – 

фуллеритоподібна фаза нітриду бору (фулбореніт).   Якщо прийняти рефлекс 4 (2θ=12,24
о
,  

d=7,2310Å) на рис.3б   за основну характеристику  фази фулбореніту (позначимо її  Ф1)  і 

порахувати параметр її елементарної комірки з допущенням її кубічної сингонії, то матимемо 

наступний результат:  а =12,639  Å. Слід відмітити, що основний рефлекс  фулбореніту Ф1 

спостерігається ще й в інших чотирьох наших зразках (при куті 2θ=12,24
о
-12,28

о
). Ця фаза по 

рентгенівським даним найбільше близька до вуглецевої фази - фуллериту С60.  Рефлекси 1, 

2, 3  відносяться до фуллеритоподібних фаз ФФ (так званих вищих фулборенітів).  Інші 

рефлекси  слід ретельно аналізувати по цьому і декількох інших зразках для точного їх 

віднесення до даної фази Ф1.  

        Аналіз останнього рисунку (рис.3) дає змогу прогнозувати, що в продуктах осаду на 

склі є більше 5-10 % фуллеритоподібного нітриду бору (фулбореніту Ф1). Це може мати 

практичне використання.  Так, по зразку №8014pl  співвідношення інтенсивності (в 

імпульсах)  100 %-них рентгенівських рефлексів фулбореніту (Ф1) і графітоподібного 

нітриду бору (α) складає  Ф1 : α = 355 : 1489 ≈ 1:4, а співвідношення Ф1 : α при відліку 

інтенсивності цих же рефлексів від рівня фону в інтервалі кутів 2θ = 15
о
 – 40

о
 складає :    Ф1 : 

α ≈ 1 : 9 (рис.3б). Питання виділення ФФ і Ф із суміші їх з  α-ВN потребує додаткових 

досліджень. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 1. Курдюмов А.В., Бритун В.Ф., Боримчук Н.И., Ярош В.В. Мартенситные и 

диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии. Киев, 

Куприянова О.О., 2005, 192с.  

 2.  B. В. Покропивный, А. В. Покропивный, B. В. Скороход [и др.] .  Фуллерены и 

фуллериты из BN – фулборены и фулборениты /  Доповіді НАН України. – 1999. – № 4. –              

С. 112–117. 

 3.  Недома И.  Расшифровка рентгенограмм порошков / Справочник. – пер.                                

с польск. – М.: Металлургия. – 1975. – 424 с. 

 



 

325 

 

УДК 539.216.2:661.685  

 

ФАЗОВИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА  І РІВЕНЬ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В 

НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКОВКАХ Cо-Sb  – ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ 

 

д.т.н., професор Ю.М. Макогон, д.ф.-м.н., професор С.І. Сидоренко, 

провідний інженер Р.А. Шкарбань 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 03056, 

проспект Перемоги, 37, м. Київ, Україна 

E-mail: R_Shkarban@ukr.net 

 
Термоелектрика є одним із пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Cучасні 

традиційні матеріали, які використовуються в термоелектриці (наприклад, Bi2Te3, PbTe, 

сплави Si-Ge) мають невеликий коефіцієнт термоелектричної ефективності ZT~0,6 

(ZT=S
2
∙Т∙σ/k; де  S – коефіцієнт Зеєбека, σ – електропровідність, T – температура, k=kеl+kph – 

загальний коефіцієнт теплопровідності, а kеl і kph відповідно, її електронна та фононна 

складові) [1, 2]. В даний час найбільш перспективним матеріалом є антимонід кобальту - 

CoSb3 (скутерудит). Один із шляхів збільшення коефіцієнта термоелектричної ефективності 

ZT скутерудиту CoSb3 пов'язується з використанням нанорозмірних матеріалів, таких як 

наноплівки. Перехід до нанорозмірних матеріалів дозволяє підвищити ZT  в декілька разів за 

рахунок зменшення теплопровідності k в результаті збільшення фононного розсіювання на 

дефектах структури – на границях шарів і зерен, які можуть бути нанорозмірними [2-4]. 

Функціонування термоелектричних пристроїв в значній мірі залежить від стабільності 

фазового складу, мікроструктури і властивостей тонких плівок, нанесених на відповідні 

підкладки [5]. В зв’язку з цим в роботі передбачається встановлення взаємозв’язку між 

фазовим складом, структурою, властивостями, стабільністю роботи, рівнем механічних 

напружень та експлуатаційною надійністю при переході до нанорозмірних матеріалів для 

підвищення конкурентоздатності з іншими способами генерації електроенергії.    

Плівки складу CoSbх(1,8≤х≤4,2) (64,5-81 ат.% Sb) товщиною 30 нм отримували 

методом молекулярно-променевого осадження на підкладках монокристалічного кремнію Si 

(001) з шаром оксиду SiO2(100 нм) в умовах надвисокого вакууму – 7·10
-9

 Па. Температуру 

підкладки витримували при 200
о
С. За даними Резерфордівського зворотного розсіювання 

визначали хімічний склад плівки Co-Sb з точністю ±1 ат.% та її товщину з похибкою ±1 нм. 

Товщину плівки додатково контролювали методом рентгенівської рефлектрометрії, а також 

за допомогою кварцового резонатору. Для термічної обробки плівок були використані 

відпали у вакуумі (не нижче 10
-3 

Па) в інтервалі температур 200-700
о
С з тривалістю 

витримки від 30 с до 5 год.  

Фазовий склад і структуру визначали рентгеноструктурним фазовим аналізом – 

методом Дебая-Шерера з фотографічною реєстрацією дифрагованих рентгенівських 

променів, а також за допомогою зйомки на дифрактометрах ДРОН УМ-1 та Rigaku  Ultima 

IV. Вимірювання механічних напружень в зразках були проведені за допомогою 

рентгенівської тензометрії - методу  sin
2
ψ за дифракційним рефлексом (310) фази CoSb3.  

Формування фазового складу в нанорозмірних плівках при осадженні на підігріту до 

200
о
С підкладку в концентраційному інтервалі (64,5-81) ат.% Sb відбувається в 

послідовності, що відповідає діаграмі фазової рівноваги для масивного стану системи Co-Sb. 

В плівці з вмістом Sb  75 ат.%  під час осадження утворюється  кристалічна фаза  

скутерудиту CoSb3. Збільшення або зменшення концентрації сурми призводить до утворення 

полікристалічних нетекстурованих фаз: CoSb2 і Sb .  

В попередніх роботах встановлено [6], що термічна стабільність кристалічних 

нанорозмірних плівок CoSbх(30 нм) (3,0≤х≤4,2) зберігається до ~300
о
С. Відпал плівок з 

вмістом сурми зі складом близьким до скутерудиту у вакуумі вище 300
о
С призводять до 

зміни фазового складу (рис.1). 
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Рис. 1.  Дифрактограми зразка CoSb3,3(30 нм) (а) та дебаєграми зразка CoSb2,9(30 нм) 

(б) після осадження  на підкладку при температурі 200
о
С та після відпалів у вакуумі  в 

інтервалі температур (260-610)
о
С протягом 30 хв 

 

З'являються рефлекси CoSb2 і зростає відношення інтенсивностей рефлексів 

I(210)CoSb2/I(310)CoSb3 (при відсутності текстури), що свідчить про збільшення кількості 

фази СoSb2 при одночасному зменшенні CoSb3.  При цьому різко збільшується електроопір і  

зменшується період а елементарної комірки скутерудиту. Така зміна фазового складу 

пояснюється частковою сублімацією Sb із кристалічної решітки антимоніду CoSb3 при 

відпалі у вакуумі внаслідок перебігу фазових перетворень за наступною схемою: 

23

500400

3

300

3 CoSbCoSbCoSbSbCoSb SbСSbС оо

.  

Таким чином, при відпалі кристалічних плівок спочатку сублімує надлишкова сурма, 

далі відбувається розрив хімічних зв'язків в решітці антимоніду СоSb3, одна частина 

звільнених атомів сурми формує антимонід СоSb2 з меншим вмістом сурми, а інша частина 

сурма скупчується на границях зерен при дифузії, звідки потім сублімує. Подібні механізми 

сублімації відбуваються в плівках Co-Sb і при відпалах в атмосфері азоту, про що 

повідомляється в роботі [7]. Аналогічні процеси в матеріалі на основі CoSb3 в масивному 

стані спостерігали і автори робіт [8, 9].  

  Зміна фазового складу в плівках впливає на рівень напруженого стану. Механічні 

напруження в плівках, яки були розраховані після осадження і термічних відпалів 

формуються за різними механізмами. По-перше, вони утворюються в результаті 

неспівпадіння температурних коефіцієнтів лінійного розширення плівкового матеріалу на 

основі CoSb3 (α=8,8·10
-6

 K
-1

) та підкладки SiO2(100 нм)/Si(001) (α=2,6·10
-6

 K
-1

) [9]. При 

охолодженні після осадження вони розтягуючі, а при нагріванні – стискаючі. По-друге, із-за 

зміни фазового складу при сублімації Sb в процесі ізотермічних відпалів, що призводить до 

зменшення об`єму плівкового матеріалу, утворюються розтягуючі напруження необоротного 

характеру. Після осадження спостерігається незначний рівень розтягуючих механічних 

напружень ~1 ГПа, який зростає після термічного відпалу до ~5 ГПа (рис.2). Це 

супроводжується зменшенням розміру зерен, а також призводить до появи тріщин в 

плівковому матеріалі . 
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Рис. 2. Залежності (а) механічних напружень в плівці СоSb3,6(30 нм) та (б) розміру 

зерен фази CoSb3 від температури відпалу у вакуумі 

 

Таким чином, розтягуючі механічні напруження в нанорозмірних плівках, які 

збільшуються зі зміною фазового складу при відпалах, є причиною руйнування плівкового 

матеріалу. 

 

Автори висловлюють вдячність співробітникам кафедри фізики поверхні та границь 

розділу технічного університету м. Хемніц (Німеччинна), в тому числі завідуючому 

кафедрою професору М. Альбрехту і доктору Г. Беддісу за виготовлення зразків, допомогу у 

проведенні досліджень та обговорень результатів. Ця робота була фінансово підтримана 

німецькою організацією по науковому обміну (DААD) в рамках програми ім. Л. Ейлера 

(гранти №  08/01145 та № 50744282). 
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УДК 535.338.43:533.59 

 

ФОРМУВАННЯ МАГНІТНО-ТВЕРДОЇ ФАЗИ L10  В НАНОРОЗМІРНИХ 

ШАРУВАТИХ  ПЛІВКОВИХ КОМПОЗИЦІЯХ Pt/Fe 

 

аспірантка M.Ю. Вербицька, аспірантка О.В. Фігурна, студентка Є. Холіна,  

д.т.н., проф. Ю.М. Макогон 
Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, 03056, Проспект 

Перемоги, 37, Київ, Україна 

E-mail: smille@i.ua 

 

Нанорозмірні плівки FePt  з впорядкованою магнітно-твердою фазою L10(FePt), 
завдяки її високій енергії магнітокристалічної анізотропії (Ku = 7·10

6
Дж/м

3
), є перспективним 

матеріалом для виготовлення носіїв та збереження інформації з надвисокою щільністю 

запису. Фаза L10(FePt) формується внаслідок фазового перетворення з  невпорядкованої фази 

А1(FePt) при  температурах вищих за 500
о
С, що є обмежуючим фактором застосування 

нанорозмірних плівок Fe50Pt50 в якості середовища запису і збереження інформації. 

Додатковою рушійною силою процесу впорядкування, внаслідок якого атоми Fe і Pt 

займають визначені місця з утворенням надструктури, можуть бути механічні напруження, 

що вводяться у плівку додатковими границями поділу [1-5], що допоможе знизити 

температуру формування фази L10(FePt). 

 В даній роботі досліджено процеси впорядкування при відпалах у вакуумі, структура 

і властивості нанорозмірних плівок Pt(15 нм)/Fe(15 нм) та [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2, в якій 

додатковий напружений стан створюється шляхом введення в бішарову плівку 

Pt(15 нм)/Fe(15 нм) додаткових границь поділу за рахунок зменшення товщини шарів Pt і Fe 

до 7,5 нм, відповідно, при збереженні початкової товщини плівки 30 нм.  

Нанорозмірні плівки Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 отримані методом 

пошарового магнетронного осадження шарів металів Fe і Pt товщиною 7,5 і 15 нм на 

підкладку термічно окисленого монокристалічного Si орієнтації (001), що перебувала при 

кімнатній температурі. Збільшення кількості шарів не призводило до збільшення загальної 

товщини плівки, яка складала 30 нм. Відпал зразків проводився у високому вакуумі ~1,3·10
-

3 
Па в інтервалі температур 300

о
С–900

о
С

 
з витримкою 30 с при кожній температурі зі 

швидкістю нагріву – 5 
о
С/с.  

Структуру та фазовий склад плівкових композицій після осадження і термічної 

обробки вивчено методом рентгеноструктурного фазового аналізу за допомогою 

дифрактометра Rigaku Ultima IV у випромінюванні Cu К . Зміну хімічного складу по 

товщині плівки в результаті дифузійних процесів досліджено методом Резерфордівського 

зворотного розсіювання (РЗР). Ступінь впорядкування фази L10(FePt) і об′ємна доля 

впорядкованої фази оцінювались по відношенню інтенсивностей дифракційних рефлексів 

I(001)/I(002). Ступінь орієнтації осі с легкого намагнічування по відношенню до нормалі до 

поверхні визначалася по відношенню I(001)/I(111). Морфологію поверхні досліджено 

методом атомно-силової мікроскопії. Магнітні властивості плівок оцінено за допомогою 

методу SQUID - магнітометрії.  

В плівках після осадження Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 

спостерігаються рефлекси від шарів окремих металів Fe та Pt (рис. 1). Після відпалів в 

інтервалі температур 300-400
о
С додаткових рефлексів не виникає, що свідчить про 

відсутність фазових перетворень. За результатами Резерфордівського зворотного 

розсіювання безпосередньо після осадження та низькотемпературних відпалів досліджувані 

плівки представляли собою дво- та чотирьох-шарову структуру, відповідно (рис. 2). 
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Рис. 1. Дифрактограми  плівок Pt(15 нм)/Fe(15 нм) (а) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 (б) 

після  відпалів за різних температур. Випромінювання Cu К  
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Рис. 2. Експериментальні спектри РЗР плівок Pt(15 нм)/Fe(15 нм) (а) і 

[Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 (б) після осадження і відпалу за різних температур 

 

Внаслідок взаємної дифузії поміж шарами Pt  та Fe після відпалів за температур  

500
о
С – 600

о
С формується невпорядкована фаза A1(FePt). Процеси упорядкування 

відображаються зсувом структурного рефлексу (111) FePt у бік більших кутів. Після відпалу 

за температури 700
о
С фаза А1(FePt) в обох плівкових композиціях перетворюється на 

впорядковану фазу L10(FePt), про що свідчить поява надструктурного рефлексу (001) та 

розщеплення рефлексу (200) на (200) і (002) (рис. 1). За результатами РЗР після відпалу за 

цієї температури, внаслідок взаємодифузії елементів, плівки представляють собою сплав, 

близький за складом до Fe50Pt50, який зберігається і після відпалу за температури 900
о
С (рис. 

2). Підвищення  температури відпалу до 900
о
С призводить до збільшення інтенсивності  

надструктурного рефлексу (001) і рефлексу (002) фази L10(FePt). Зростання  відношення 

інтенсивностей дифракційних максимумів I(001)/I(002) як в бішаровій, так і в багатошаровій 

плівках вказує на збільшення ступеня впорядкування в фазі L10(FePt). Слід зазначити, що цей 

показник в багатошаровій плівці більший, ніж в бішаровій у всьому температурному 

інтервалі відпалів (рис. 3 а). Тобто, можна стверджувати, що введення додаткових границь 

поділу в плівку при збереженні її загальної товщини прискорює дифузійні процеси. 

Збільшення  відношення I(001)/I(111) з підвищенням температури відпалу свідчить 

про формування зерен фази L10(FePt) з орієнтацією, перпендикулярною до підкладки, при 

збереженні зерен з орієнтацією (111) (рис. 3 б).  
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Рис. 3. Залежність значень відношення І(001)/І(002) (а) і І(001)/І(111) (б) плівок 

Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 від температури відпалу. 
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Відпали плівок до температури 700
о
С не супроводжуються значною зміною 

морфології поверхні та її шорсткості. Подальше підвищення температури відпалу по різному 

впливає на морфологію поверхні плівок. Для плівки Pt(15 нм)/Fe(15 нм) спостерігається 

значне зростання середньої шорсткості поверхні, в той час як для багатошарової плівки 

[Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 середня шорсткість поверхні майже не змінюється.  

Твердотільні реакції A1(FePt) →L10(FePt) призводять до зміни магнітних властивостей 

плівок, зокрема росту коерцитивної сили (рис. 4). 
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Рис. 4. Петлі гістерезису плівок Pt(15 нм)/Fe(15 нм) (а, б) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 (в, г) 

після відпалу за температури 600 
о
С і 700 

о
С  в паралельно і перпендикулярно прикладеному 

магнітному полі 

 

Плівка Pt(15 нм)/Fe(15 нм) після відпалу за температури 600
о
С має майже вдвічі 

меншу коерцитивну силу (2,8 кЕ) як в паралельно так і в перпендикулярно прикладеному 

магнітному полі в порівнянні з коерцитивною силою (4,8 кЕ) багатошарової плівки 

[Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2. Цей результат добре узгоджується з результатами 

рентгеноструктурного фазового аналізу, згідно з яким в багатошаровій плівці 

[Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 більша ступінь упорядкування. В досліджуваних плівках відсутня 

переважна орієнтація зерен фази L10(FePt), тобто незалежно від напрямку прикладеного 

магнітного поля  плівки після високотемпературних відпалів залишаються магнітно-

ізотропними. 

Таким чином, показано, що введення в бішарову плівкову композицію 

Pt(15 нм)/Fe(15 нм) завтовшки 30 нм додаткових границь поділу при збереженні її загальної 

товщини покращує кінетику процесу впорядкування в багатошаровій плівковій композиції 

[Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2
 
при відпалах у вакуумі.  

Введення додаткових границь поділу в плівку Fe/Pt при збереженні її загальної 

товщини прискорює  процеси дифузійного формування фази L10(FePt)  на початкових  

стадіях  фазового переходу Fe+Pt →A1(FePt) →L10(FePt), що проявляється в більшій  

коерцитивній силі після відпалу за температури 600
о
С та більшому ступені впорядкування в 

інтервалі температур 700 С -900 С. 

 

Автори висловлюють подяку співробітникам кафедри фізики поверхні та границь 

розділу технічного університету м. Хемніц (Німеччина) в тому числі завідуючому кафедрою, 

професору  М. Альбрехту и доктору Г. Беддісу за виготовлення зразків і допомогу в 

проведенні досліджень і обговоренні результатів. 
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ПРОЦЕСИ СТРУКТУРО- ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВКОВИХ 

КОМПОЗИЦІЯХ Fe/Au/Pt 

 

студент А.Е. Гафаров, к.т.н. І.А. Владимирський, н.с., к.т.н. Т.І. Вербицька, 

д.т.н., проф. Ю.М. Макогон 
Національний технічний університет України “КПІ”, 03056, Проспект Перемоги, 37, Київ, Україна 

E-mail: y.makogon@kpi.ua 

 

Відповідно до закону Мура,  кожні 18 місяців спостерігається збільшення  щільності 

магнітного запису вдвічі. Для її подальшого збільшення необхідна розробка новітніх 

матеріалів та технологій  для майбутнього застосування у сфері надщільного магнітного 

запису.  

Відомо, що залежність між величиною енергетичного бар’єру, що запобігає 

самовільному розмагнічуванню матеріалу  та об’ємом зерна  має вигляд: 

VKE u  

Кu –  енергія магнітної анізотропії 

V – об’єм зерна 

Зменшення об’єму зерна, що необхідно для підвищення щільності магнітного запису, 

призводить до пониження даного енергетичного бар’єру і, як наслідок,  навіть при кімнатних 

температурах матеріал може переходити у суперпарамагнітний стан. Тому однією з 

найважливіших вимог, що висувається до магнітних матеріалів є високе значення енергії 

магнітної анізотропії. 

На сьогоднішній день  найбільш перспективними матеріалами для майбутнього 

застосування у сфері надщільного магнітного запису є нанорозмірні плівкові композиції  на 

основі FePt з фазою L10(FePt), яка має гранецентровану тетрагональну гратку і високе 

значення енергії магнітокристалічної  анізотропії (Ku=7·10
6
Дж/м

3
). Однак, в плівках FePt, 

отриманих осадженням на підкладинку за кімнатної температури, формується  

невпорядкована магнітно-м’яка фаза А1 з гранецентрованою кубічною граткою, в структурі 

якої атоми Fe і Pt довільно розміщуються у вузлах кристалічної гратки. Для формування в 

плівці FePt впорядкованої фази L10(FePt) необхідне проведення високотемпературного 

відпалу або осадження плівки на гарячу підкладинку, в результаті чого атоми Fe і Pt 

займають певні місця у кристалічній гратці, сприяючи тим самим набуттю бажаних 

магнітно-твердих властивостей. Однак, проведення відпалу або осадження на нагріту 

підкладинку сприяє зростанню зерен та ускладнює практичне використання даних 

матеріалів. Для підвищення щільності магнітного запису необхідне отримання структури 

зерен з переважною орієнтацією зерен в напрямку, перпендикулярному поверхні плівки. 

Тому актуальним завданням сучасного тонкоплівкового матеріалознавства є пониження 

температури впорядкування в нанорозмірних плівкових композиціях на основі  FePt і 

контроль орієнтаційного зростання зерен фази L10(FePt). 

 З огляду на те, що наявність поверхневої енергії на границях поділу, а також наявність 

напружень на границі поділу підкладинки та плівки може слугувати додатковою рушійною 

силою для дифузійних та орієнтаційних процесів, доцільним є дослідження шаруватих 

плівкових структур на основі FePt на процеси структуро- та фазоутворення. 

Метою даної роботи є дослідження структури та процесів фазових перетворень в 

плівковій композиції Pt/Fe/Au/Pt .  

 Плівкові композиції Pt(2 нм)/Fe(15 нм)/Au(10 нм)/Pt(15 нм) отримані методом 

пошарового магнетронного осадження на підкладинки  окисленого кремнію - 

SiO2(100нм)/Si(001) при кімнатній температурі.  Шар на поверхні  Pt(2 нм) слугував  

захистом  від окислення шару  Fe. Після осадження плівкові композиції піддавались 

термічній обробці у високому  вакуумі в температурному інтервалі 300-900°С протягом 30  
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секунд. Структурні параметри  та фазовий склад визначались методом рентгеноструктурного 

фазового аналізу за допомогою дифрактометру Rigaku Ultima IV. 

 Результаті рентгеноструктурного аналізу свідчать, що після осадження плівкові 

композиції мають шарувату структуру, оскільки на дифрактограмі наявні рефлекси тільки 

від окремих металів Pt, Fe і Au (рис.1)  
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Рис. 1. Дифрактограми плівковий композицій Pt(2 нм)Fe(15 нм)/Au(10 нм)/ Pt(15 нм) 

після відпалів. 

 

Термічна обробка в температурному інтервалі 300-600°С не призводить до помітних 

змін у фазовому складі, так як на дифрактограмах залишаються присутні тільки рефлекси від  

шарів металів. Але зміна параметру елементарної комірки Au говорить про те, що вище 

300
о
С починається интенсивна взаємодифузія між шарами з  утворенням твердого розчину 

Au-Fe(Pt) (рис. 2). Результати розрахунків параметрів Au, представлені на рис.2, свідчать, що 

зі збільшенням температури   відпалу до 400°С параметр а майже не змінюється, тобто шар 

Au не взаємодіє з іншими шарами. Подальше збільшення температури термічної обробки 

приводити до різкого зменшення параметру гратки Au, тобто, можна стверджувати, що 

активуються дифузійні процеси за участю шару Au Після відпалу  при  700°С в структурі 

плівкових композицій починає зароджуватись фаза A1(FePt) та впорядкована фаза  L10(FePt). 

На дифрактограмах з’являються відповідні рефлекси, характерні даним фазам (рис. 1). 

Збільшення температури відпалу до 800°С призводить до подальшого фазового перетворення 

і, відповідно, збільшення вмісту впорядкованої фази. У структурі плівкових композицій, 

відпалених при температурі 900°С відсутня невпорядкована фаза A1(FePt), тобто, можна 

стверджувати, що пройшло повне фазове перетворення. 
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Рис 2.  Зміна параметру гратки Au після відпалів при різних температурах в плівковій 

композиції Pt(2 нм)Fe(15 нм)/Au(10 нм)/Pt(15 нм)  
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 Відповідні розрахунки співвідношень інтенсивностей І(001)/І(002) та параметрів 

кристалічної гратки с/a представлені на рис. 3 і  свідчать про збільшення ступеню 

впорядкування зі збільшенням температури відпалу з 700°С до 900°С.   
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Рис. 3. Залежність значень відношень І(001)/І(002) (а) і с/a (б) фази L10FePt в плівковій 

композиції Pt(2 нм)Fe(15 нм)/Au(10 нм)/Pt(15 нм)  від температури відпалу 

 

Незначне збільшення  відношення I(001)/I(111) з підвищенням температури відпалу 

говорить про те, що зерна фази L10(FePt) з орієнтацією, перпендикулярною до підкладки, 

майже відсутні, так як переважають зерна з орієнтацією (111) 
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Рис. 4. Залежність І(001)/І(111) фази L10FePt в плівковій композиції Pt(2 нм)Fe(15 

нм)/Au(10 нм)/Pt(15 нм)  від температури відпалу 

 

Таким чином, методом рентгеноструктурного фазового аналізу встановлено, що 

процеси дифузійного фазоутворення в плівковій композиції Pt(2 нм)/Fe(15 нм)/Au(10 

нм)/Pt(15 нм) починаються при відпалах вище 400
о
С з утворенням в проміжному шарі Au 

твердого розчину Au-Fe(Pt), в якому при підвищенні температури відпалу до 700
о
С, 

формуються як невпорядкована фаза A1(FePt), так і впорядкована фаза L10(FePt), кількість 

якої зростає з температурою відпалу. Введення додаткового шару Au(10 нм) в плівкову 

композицію Pt(2 нм)/Fe(15 нм)/Au(10 нм)/Pt(15 нм) при високотемпературних відпалах 

практично не сповільнює процеси впорядкування і не змінює температуру фазового 

перетворення A1(FePt)  L10(FePt). Золото приймає участь у процесах фазоутворення та 

формування  впорядкованої фази L10(FePt). Переважного   орієнтаційного [001] зростання 

зерен фази L10(FePt) не відбувається. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЫСОКОПОРИСТОГО НАНОКОМПОЗИТА 

Al2O3-SiО2 С ПОМОЩЬЮ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

С.О. Руденький, П.И. Лобода,
 
 А.О. Шпотя  

Национальный Технический Университет Украины (НТУУ) «КПИ», 

ул.Политехническая 35, корп.9, Киев 03056, Украина 
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Основные проблемы при создании пористых проницаемых материалов – контроль 

распределения пор по размеру и сохранение достаточной прочности при высокой пористости 

[1]. Одним из перспективных материалов для создания капиллярно-пористых тел с 

контролируемым размером нанопор является система Al2O3 – SiО2 [2] . 

В работе изучали влияние типа порообразователя и технологических факторов на 

формирование структуры високопористой керамики системы Al2O3-SiО2 из смеси 

нанопорошков оксида алюминия, синтезированного криохими-ческим методом, и 

пирогенного диоксида кремния. 

Капиллярно-пористые прессовки изготовлялись по технологии, которая включает 

смешивание порошков, пресссование и  спекание [3]. 

С целью обеспечения высокой пористости прессовок в процессе смешивания 

нанопорошков Al2O3 и SiО2 вводили порообразователи типа (NH4)2CO3, (NH)2CO и NH4Cl.  

Из приготовленной смеси формовали прессовки размером Ø10x5 в металлической 

пресс-форме в интервале давлений 50-250 МПа.  

Спекание прессовок проводилось в муфельной печи на воздухе при температуре             

1200 
0
С. 

Контролировали усадку, пористость фазовий состав микроструктуру, размер и 

распределение пор по размерам оксидной керамики в зависимости от вида порообразователя 

и давления прессования.  

Показано, что нанопорошки системы Al2O3-50%об.SiО2 могут использоваться для 

изготовления керамики пористостью 60-70%, со средним диаметром пор 10-20 нм.  

Введение выгорающих добавок порообразователя увеличивает общую пористость 

незначительно на 5-7% и в диапазоне 1-300 нм не приводит к существенному увеличению 

удельного объема и площади пор. Тем не менее, тип порообразователя влияет на 

распределение пор по размерам (рис.). 
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Рис. Влияние порообразователя (NH)2CO  на структуру нанокерамики Al2O3-SiО2 

 

Порообразователь способствует увеличению количества крупных открытых пор, а 

размерные характеристики нанопор зависят преимущественно от исходного 

гранулометрического состава порошков и давления прессования. 

Увеличение давления прессова-ния приводит к одновременному увеличению усадки и 

укрупнению микропор на 5 – 10 нм. 
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СТРУКТУРА  І ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЙНО-СПРЕСОВАНОГО КЕРАМІЧНОГО 

КОМПОЗИТУ Al – Ti – B2O3 – ( LaB6 – TiB2) 

 

д.т.н, проф., член-кор. НАНУ П.І. Лобода, аспірант Т.О. Соловйова,  

аспірант О.Ю. Клепко
1
, О.Ю. Попов

1 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ,03056 
1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 03680 

 

Евтектики є зразком композиційних матеріалів з тонкою мікроструктурою в 

мікромасштабі, властивості яких контролюються умовами кристалізації. Ці природні  

композити  привертали увагу протягом десятиліть через їх чудові механічні властивості за 

рахунок зменшення міжфазної поверхні та однорідної мікроструктури [1]. Велика частина 

досліджень в плані евтектичного росту і мікроструктури була проведена на оксид-оксидних 

(Al2O3-ZrO2, ZrO2-CaZrO3 [2]), борид-боридних, карбід–боридних, карбід-карбідних системах 

(LaB6-MeB2, B4C-MeB2, B4C-SiC). Останні в 3-4 рази перевищують традиційну кераміку по 

в'язкості руйнування, міцність таких матеріалів  досягає 1500 МПа, а коефіцієнт 

інтенсивності напружень перевищує 24 МПа·м1/2.    

Застосування евтектичних керамічних порошків обумовлене їх підвищеними 

мікромеханічними характеристиками: мікротвердістю та тріщиностійкістю в порівнянні з 

чистими компонентами. Керамічна матриця є перспективними жаростійким матеріалами. 

Керамічні композити характеризуються високими температурою плавлення, міцністю на 

стиснення, хімічною інертністю і стійкістю до впливу агресивних, в тому числі 

окислювальних середовищ. Отримання високощільної кераміки є складним завданням, 

оскільки всі високотемпературні матеріали у вихідному стані отримуються у вигляді 

порошку, і представляють собою тверді крихкі речовини, що погано ущільнюються під час 

пресування та наступного спікання. Тому в даний час велику увагу приділяють реакційному 

синтезу композитів, що дозволяє знизити температуру отримання безпористих матеріалів. 

Для експерименту було використано стехіометричну суміш порошків Ті (97,52%), 

Al(99,4%), B2O3 у наступному молярному співвідношенні 2Al:B2O3:Ti:2TiB2  і евтектичний 

керамічний порошок LaB6-TiB2 отриманий за методом відцентрового плазмового розпилення 

з середній розміром частинок 200 мкм (у кількості 30, 50, 70 і 80 мас.%). Гаряче пресування 

проводили на установці напівпромислового типу СПД-120 з індукційним нагрівом в 

графітових прес-формах без захисного середовища.  

Гідростатичне зважування показало, що найвищу щільність має зразок з 70% мас. 

LaB6-TiB2 (4,26 г/см
3
), яка є дещо більшою від теоретичної (4,17 г/см

3
) внаслідок присутності 

фази LaAlO3, щільність якої складає 6,52 г/см
3
.  

Прикладання до шихти тиску 30 МПа істотно змінює швидкість усадки [3]. Після 

ізотермічної витримки протягом 16 хв. вдається отримати майже повністю безпористий 

матеріал. Це свідчить про те, що при більш високому тиску крім початкової стадії 

консолідації в присутності рідкої фази починає відігравати помітну роль наступна стадія 

ущільнення шихти, заснована на пластичній деформації синтезованих тугоплавких зерен. 

Вона за певних умов і призводить до отримання практично безпористих зразків. 

Рентгенофазовим аналізами встановлено, що в синтезованому матеріалі присутні 

фази: TiB2, LaAlO3, Al2O3, які чергуються між собою і включення евтектичного порошку 

LaB6-TiB2  (рис.1). 
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1 – LaB6+TiB2+20STEX, 2 – LaB6+TiB2+30STEX, 3 – LaB6+TiB2+50STEX,  

4 - LaB6+TiB2+70STEX  

Рис. 1. – Дифрактограми зразків (LaB6 – TiB2) – х(Ti-Al-B2O3) 

Результатом утворення LaAlO3 є взаємодія евтектичного порошку LaB6-TiB2 з 

матрицею (Al-B2O3-Ti). Сіра фаза (TiB2) знаходиться навколо включень LaB6-TiB2, темна 

фаза (Al2O3) заповнює вільний простір (рис. 2).   

 
Рис. 2. – Мікроструктура реакційно спресованих зразків складу LaB6-TiB2-Al-Ti-B-О  

Дослідження мікромеханічних характеристик одержаного композиту показали, що 

інтегральна мікротвердість матриці зменшується зі збільшенням вмісту стехіометричної 

суміші. Це пов’язано з утворенням нової фази LaAlO3 (твердість за Вікерсом 11 ГПа). 

Зменшення мікротвердості прямопропорційне збільшенню вмісту стехіометричної суміші в 

композиті, і відповідно фази LaAlO3. Твердість зерен LaB6-TiB2 знаходиться межах 20 ГПа. 

Тріщиностійкість матриці отриманих зразків становить 5,13-5,86 МПа·м
1/2

, порошку  

LaB6-TiB2 – 3,99-5,22 МПа м
1/2

, що знаходиться в межах значень тріщиностійкості після 

відцентрового плазмового розпилення (5,22 МПа·м
1/2

). Із збільшенням вмісту 

стехіометричної суміші тріщиностійкість незначно зростає, що обумовлено структурою 

отриманого матеріалу (полікристалічні області з вмістом дибориду титану та LaAlO3), що 

приводить до гальмування і відхилення фронту тріщини на границі розділу фаз . 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Інженерно-фізичний факультет 
 

Лобода П.І., Юркова О.І. Зворикін Л.О. 

 

 

ОСВІТА і НАУКА – 

ВИРОБНИЦТВУ ТА 

БІЗНЕСУ 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МЕТАЛУРГІЯ 
 Підготовка та підвищення кваліфікації  інженерних та наукових 

кадрів з матеріалознавства, металургії 

 Нові матеріали  і технології    

 Відпрацювання  технологічних регламентів,розробка ТУ, стандартів 

підприємства 

  Організація та проведення  контролю якості продукції 

 Забезпечення контролю вхідних  матеріалів на сучасному 

аналітичному обладнанні   

 Діагностика причин виходу з ладу деталей, механізмів і машин, 

ліквідація причин браку  

 Надання обладнання та лабораторій для випробувань 

 Підбір та введення в дію нового  сучасного виробничого обладнання  

 Модернізація застарілого технологічного обладнання під вимоги 

сучасної   конкурентоспроможної технології  

  Проектування деталей, оснастки, технологічного обладнання  
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1. ПІДГОТУЄМО 

інженерні та наукові кадри з матеріалознавства та 

металургії 
 

БАКАЛАВР  

СПЕЦІАЛІСТ  

МАГІСТР        Підвищення кваліфікації: 
КАНДИДАТ ТЕХНИЧНИХ НАУК     Головний металург 
ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК     Головний технолог 
                     Інженер 
                            

     Готуємо фахівців за спеціальностями: 

Композиційні та порошкові матеріали, покриття 
Порошкова металургія;  

Дисперсні та консолідовані наноматеріали і нанотехнології. 

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів  
Технологія виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів;  

Художнє та ювелірне литво;  

Комп'ютеризація процесів ливарного виробництва. 

Металознавство  
Менеджмент інноваційних технологій  у матеріалознавстві;  

Технологічний маркетинг у матеріалознавстві. 

Спеціальна металургія  
Міжнародна та національна стандартизація і сертифікація металургійної продукції;  

Спеціальна електрометалургія в машинобудуванні;  

Комп’ютеризація процесів спец металургії.         

Фізичне матеріалознавство  
Фізика металів;  

Комп’ютерні методи в матеріалознавстві;  

Металеві матеріали в медицині;  

Біосумісні металеві матеріали. 

 

Програми підвищення кваліфікації: 
Порошкові композиційні та наноструктурні 

матеріали;  

Сучасні методи термічної та  хіміко-термічної  

обробки  

Сучасні технології у порошкової металургії; Сучасні методи дослідження матеріалів 

Новітні матеріали, властивості, технології; Нові технології спеціальної металургії 

Сучасні технології у ливарному виробництві; Спеціальна металургія в машинобудуванні 

Покриття та інженерія поверхні; Нетрадиційні технології металургійного виробництва 

Розроблені під специфіку виробництва! 
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2. РОЗРОБИМО ШВИДКО І ЯКІСНО 

            Нові матеріали та технології 
 

Нові композиційні армовані металеві, керамічні, металокерамічні, керамічні, 

металополімерокерамічні, надтверді інструментальні; високотемпературні конструкційні, що 

здатні працювати в умовах екстремальних механічних навантажень, високих (до 2000 °С) 

температур,  інтенсивного абразивного зношування, та ударної взаємодії. Матеріали 

спеціального призначення: для ядерної енергетики, для ракетної техніки, для прямого 

перетворення теплової та хімічної енергії в електричну, акумулятори електричної енергії,  

емісійні, балістичні, полі функціональні матеріали для військової техніки. 

Армована кераміка

Високотемпемпературні

конструкційні
Інструментальні Триботехнічні

Ущільнення гідро

систем високого тиску

Р=30 MPa

V=1500 об/хв

Броня

Нові

Традиційні

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НОВОГО КЛАСУ АРМОВАНИХ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ І МАТЕРІАЛІВ  
СУЧАСНОЇ КЕРАМІЧНОЇ БРОНІ ТА МЕТАЛООБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Міцність на згин, MПa

Твердість, ГПа

Al2O3

B4C

1 – ШВИДКОРІЗАЛЬНІ СТАЛІ;

2 – ТВЕРДІ  СПЛАВИ;

3 – КЕРАМІКА – сучасна керамічна броня;

4 – НІТРИД БОРУ;

5 – ПОЛІКРИСТАЛІЧНИЙ АЛМАЗ;

6 – АРМОВАНІ КЕРАМІЧНІ КОМПОЗИТИ

    

ПОРОШКОВА ТЕХНОЛОГІЯ  ВИРОБНИЦТВА АРМОВАНИХ КЕРАМІЧНИМИ 

ВОЛОКНАМИ  ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ  З МІЦНІСТЮ 1500 МПа ТА 

ПЛАСТИЧНІСТЮ 20%

Титанова 

губка
Змішування

Легуючі 

елементи

Гідрування

Пресування

Вакуумне 

спікання

T=1350  C,

Рзал ≤ 10-3 МПа

Прокатка

Готова металокерамічна пластина  
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Techniques

Технології виробництва порошків армованої 
кераміки

• Відцентрове розпилення електрода, що обертається

•Порошкова металургія:

- змішування з наступним компактуванням

та спіканням;

- гаряче пресування.

- пошарове напікання (просочування) в 

умовах    електронно-променевого нагрівання

• Комбіновані технології.

Порошки армованих керамічних матеріалів

Механічний розмел
Розпилення

DSE B4С-ТіB2

 

(a) 

50 µm 
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Еволюція високотемператуних конструкційних матеріалів для 

виготовлення деталей газотурбінних двигунів 
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Нанооксидні  композити для високоємнісних катодів літієвих акумуляторів і джерел 

струму  
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 Нині ємність промислових літієвих джерел струму (ЛДС) на струмах споживачів досягає 

лише 200 А·час/кг. У ЛДС з розробленими катодами на основі нанокомпозиту SiO2/Al2O3 

ємність С зростає  в наслідок циклювання на малих струмах від 300 А·час/кг до 750 А·час/кг 

після 3-го циклу. 

Новий пористий неорганічний тепло-звуко-ізоляційний, жаростійкий 

матеріал для ізоляції каркасних конструкцій, трубопроводів, будівель та 

військової техніки 
 

 

Питома маса – 53-89 кг/м
3 

Питома теплопровідність – 0,33-0,46 Вт/(м) К 

Коефіцієнт звукопоглинання для частот: 

50 Гц – 0,81…0,70;   1000 Гц – 0,90…0,82. 

Границі міцності під тиском –   0,10-0,41  MПa 

Високопористі керамічні фільтри 

 

 Висока питома поверхня Sпит, висока теплостійкість, 

вогнетривкість,. корозійна стійкість 

Пористість  60…80%;  

Коефіцієнт проникності 0,5·10
-4

…1·10
-12 

м 
2
;  

Середній розмір пор 20…1000 нм;  

Границя міцності при стисненні 25…15MПa;  

Робочі температури 1200…1300 °C;  

Максимальний розмір виробів 100…150мм.  

Застосування: фільтри для очищення гарячих, агресивних газів 

і рідин, гомогенізаторів  потоків газу, носіїв каталізаторів, 

полум'ягасників в металургійної, хімічної, автотранспортної та 

харчової промисловості  

 

Технології швидкого прототипування (пошарове формування тривимірних об’єктів 

за їх комп’ютерними 3-D моделями) для:  скорочення тривалості технічної підготовки 

виробництва нової продукції в 2-4 рази; зниження собівартості продукції, особливо в 2-3 рази; 

значне підвищення гнучкості виробництва; підвищення конкурентоспроможності виробництва; 

наскрізне використання комп’ютерних технологій, інтеграція с системами САПР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Технології нанесення зміцнюючих та відновлюваних покриттів 

газотермічними методами  
Використання газотермічних методів нанесення покриттів (плазмовий, газополуменевий, 

металізація, порошкова наплавка та ін.) багатофункціонального призначення дозволяє 

відновити зношені поверхні і надати їм експлуатаційні властивості, які у 3…10 разів 

перевищують початкові. 

         Нанесення зміцнюючих, зносостійких, корозійностійких та ін.  покриттів при виготовленні 

деталей машин та механізмів зменшує їх матеріалоємність, подовжує їх роботу без ремонту та у 

цілому підвищує техніко-економічні показники застосування цих деталей. 

 

Нові високоефективні та екологічно чисті технології нанесення захисних  

покриттів на основі карбідів, нітридів перехідних 

металів IV–VI груп, інтерметалідів за участю Al-Ni-

Ti на поверхню сталей,  твердих сплавів, титану, 

нікелю, цирконію, ніюбію та їх сплавів,  що 

дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики 

робочої поверхні деталей машин та інструменту: 

 мікротвердість HV до 20…40 ГПа;   зносостійкість в 1,5…25 разів;   корозійну  стійкість в 

агресивних  середовищах в 2…20 разів.   
 

Технології виготовлення з жаро-, зносостійких економно легованих 

сталей, чавунів виробів для теплоенергетичного обладнання та військової 

техніки 

 
 

  
Наконечник пальника:  - 26 и 35 

мм; довжина - 220 мм; товщина 

стінки - 5 мм; маса - 0,6 и 0,9 кг 

Насадка для пальників:  – 300; 

600; 930 мм; висота - 600 мм; 

товщина стінки - 15…20 мм 

Блок насадок пальників 
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Технології компактування, тонування та обробки бурштину. 

та обробка напівдорогоцінного каміння. Контроль якості та 

безпечності ювелірної продукції 
 

 
 

Пропонується розробити технологію компактування дрібних частинок з бурштину, 

а також відходів ювелірного виробництва,  у крупні блоки (діаметром  50-70 мм і 

товщиною  50-70 мм), які в подальшому можуть ефективно  використовуватись для 

виготовлення  ювелірних прикрас з бурштину та дорогоцінних металів. Серед них 

намиста, браслети, кулони, брошки, сережки, персні, підвіски, кольє і т.д. Кожен виріб 

може бути неповторним за рахунок унікального кольору бурштину, що може 

змінюватись в процесі компактування. 
 

Виготовлення монокристалів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНІЗОВУЄМО та ПРОВОДИМО 

      контроль якості продукції 
 

Виявляємо дефекти литва, обробки тиском, термічної обробки, зварних з’єднань: 

дефекти суцільності  (раковини, усадну пухкість, тріщини, розшарування, пори, 

волосовими, не провари, ін.); 

металеві та неметалеві включення; 

відхилення розмірів (довжини, ширини, висоти, діаметру, товщини стінки, різностінність,  

а також товщини покриття і глибини поверхневого шару (загартованого, зневуглецьованого, 

ін.). 
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порістість Усадна пухкість Включення Газові пори 

та 

включення у 

зварному 

шві 

Тріщини у 

зварному шві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ДІАГНОСТУЄМО 

    причини виходу з ладу деталей, механізмів і машин  

 

 

Фрагмент зламаної провушини деталі 

«Кронштейн кріплення задньої ресори» 

вантажного автомобіля Рено 
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Надлишок кремнію та наявність голкоподібних силіцидів призводить до 

падіння ударної в’язкості і свідчить про порушення технологічного 

регламенту 
 

 

5.  ВИБЕРЕМО ІЗ ІСНУЮЧИХ АБО РОЗРОБИМО НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 

в залежності від умов їх експлуатації: 

надтверді; тугоплавкі, жаростійкі, зносостійкі, корозійностійкі, композиційні, керамічні, 

металокерамічні, полімеркерамічні, металеві, балістичні, інструментальні. Матеріали 

спеціального призначення: для ядерної енергетики, для ракетної техніки,  для прямого 

перетворення теплової та хімічної енергії в електричну, емісійні.  

Експертна система CES (Granta Design) забезпечує оптимальний вибір матеріалу за 

наперед заданим комплексом фізичних, механічних, електро- та теплофізичних та окремих 

експлуатаційних властивостей. База даних містить понад 3.5 тис. промислових матеріалів. 

Технологія формоутворення та оброблення виробів може використовуватись як параметр 

оптимізації з огляду на форму, габарити та серійність. 
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6. ЗАБЕЗПЕЧИМО 

вхідний контроль матеріалів 

Встановлюємо хімічний, фазовий склад, мікроструктуру та властивості матеріалів в 

залежності від технології та фізико-хімічних параметрів процесів обробки в лабораторіях 

інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ», які оснащені комплектом сучасного 

обладнання: 

–  рентгенівський дифрактометр Rigaku Ultima IV, Японія (єдиний в Україні); 

– рентгенофлуоресцентний  експрес-аналізатор хімічного складу «EXPERT 3L»; 

– растровий електронний мікроскоп з мікроаналізатором Selmi РЕМ 106И (Україна); 

– трансмісійний електронний мікроскоп Selmi ПЕМ-У (модернізований);  

– металографічні мікроскопи «MT 7500» MEIJI TECHNO та «RZ» MEIJI TECHNO, Японія, 

«Neophot-21» з приставкою Imagelab 1.0 для кількісного мікроструктурного аналізу. 

 Визначення комплексу механічних характеристик (міцності та пластичності) різних за 

своєю фізичною природою та структурним станом матеріалів, в т.ч. матеріалів, крихких при 

стандартних випробуваннях, за новітніми методиками мікромеханічних випробувань на 

приладах: 

– мікротвердоміри Digital Microhardness Tester MHV-1000 (Time Group Inc.), ПМТ-3; ПМТ-

3М; 
– твердомір ТП «Віккерс»; 

–  машина для механічних випробувань «Instron». 
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                     7. НАДАМО 

наше обладнання та лабораторії для випробувань: 
 

– Растровий електронний мікроскоп РЭМ-106И з енергодисперсійним мікроаналізатором;  

– Просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ-125 У (модернізований); 

– Рентгенофлуоресцентний  експресаналізатор хімічного складу «EXPERT 3L»; 

– Металографічний мікроскопи  (роздільна здатністи 0,4 мкм) з приставкою Imagelab 1.0. 

– Рентгенівський дифрактометр Rigaku Ultima IV, Японія (єдиний в Україні); 

– мікротвердомір Digital Microhardness Tester MHV-1000 (Time Group   Inc.); 

– мікротвердоміри ПМТ-3; ПМТ-3М; твердомір ТП «Віккерс»; 

– машина для механічних випробувань «Instron». 

Кількісний мікроструктурний аналіз матеріалів: 

 – аналіз розподілу частинок за розміром (програма Imagelab 1.0); 

 – аналіз морфології (форми) частинок; 

 – кількість неметалевих включень. 

Рентгенофлуоресцентний  експресний аналіз хімічного складу матеріалів: 

– розбракування і сортування металевого брухту;  

– вхідний контроль хімічного складу сировини; 

– оперативний контроль складу металу в процесі його виплавки;  

– вихідний контроль якості продукції; 

– неруйнівний контроль металевих виробів: деталей, прокату, ін.; 

– пошук мікродомішок  в пробах (діагностика двигунів; в нафтової промисловості; в 

екології, геології, ін.); 

– оцінка кількісного елементного складу руд, шламів, шлаків, будівельних матеріалів.  

Скануюча електронна мікроскопія з хімічним мікроаналізом: 

– вивчення мікроструктури матеріалів: метали, сплави, кераміка, композити, 

напівпровідникові матеріали; 

– фрактографічні дослідження структури  поверхні зламів; 

– встановлення якісного та кількісного хімічного складу з отриманням профілів 

розподілу хімічного складу в об’єктах, що аналізуються.   

Просвічуюча електронна мікроскопія та  електрона дифракція: 

– контроль мікроструктури тонких фольг та тонкоплівкових матеріалів "на просвіт" зі 

збільшенням до 10
6
 разів та високій роздільній здатності (до 1 нм); 

– визначення розмірів дисперсних частинок, кристалітів, комірок; 

– контроль дефектів кристалічної будови; 

– контроль структури та фазового складу матеріалів методом електронної дифракції; 

– контроль структури матеріалів з використанням реплік; 

– морфологічний аналіз елементів отриманих зображень; 

– аналіз гетерогенних сплавів, виділень частинок, включень. 

Рентгенівський фазовий та структурний аналіз: 

– дослідження фазового складу та структури; 

– прецизійне визначення параметрів кристалічної решітки; 

– аналіз дефектів кристалічної будови; 

– аналіз розмірів кристалітів в наноматеріалах; 

– аналіз напруженого стану та текстури; 

– визначення термічної стабільності структури матеріалів . 

Механічні випробування: характеристики міцності та пластичності 
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8. ПІДБЕРЕМО ТА ВВЕДЕМО 

в дію нове  сучасне обладнання для  вашого виробництва 

 
Технологічне обладнання: 

  
     

      Дослідницьке обладнання: 

  

     
Малогабаритна установка для отримання порошків металів та сплавів 

розпилюванням з розплаву 

 

 

Можливо отримувати порошки та гранули з 

металів та сплавів з температурою плавлення 

до 1500 ºС.  Як  енергоносії застосовують  

рідини або гази при збереженні малих 

габаритів установки. 

Високі техніко-економічні показники: 
– Продуктивність установки до 30 кг за один 

цикл. 

– Наявність системи регенерації енергоносіїв. 

– Отримання порошків з заданими 

властивостями 

– Виходу потрібної фракції до 90 %. 

– Простота управління технологічними 

режимами та умовами процесу 
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9. МОДЕРНІЗУЄМО 

застаріле технологічне обладнання під вимоги сучасної 

конкурентоспроможної технології 

 

 
 

10. ПРОЕКТУЄМО 

деталі, оснастку,  технологічне обладнання: 

– пресформи; 

– штампи; 

– ливарні форми; 

– моделі; 

– прес блоки. 
 

Проектування здійснюється за допомогою сучасних систем автоматизованого 

комп'ютерного проектування та інжинірингу (CAD-CAE), що забезпечує: 

– продуктивне створення, на основі твердотільних моделей та повного електронного 

опису, документації придатної  для реалізації на верстатах з ЧПУ та швидкого 

прототипування; 

– конструювання оснастки для виробництва виробів матодами ливарного виробництва 

та порошкової металургії; 

– аналіз полів напружень та температурних полів у виробі, розрахунок теплопередачі. 
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Принципово нові порошки для Принтингу дивись в розділі 2, підрозділ «Порошки 

армованих керамічних матеріалів» 

 

МИ працюємо для ВАС, шановні промисловці та 

бізнесмени! 

Багатошарова структура

Керамічний

шар

Куля

Утримуючий

шар Керамічний 

шар виконує

головне 

завдання –

фрагменту-

вання кулі

Протитравматичний шар

Пластини та наборні елементи
керамічного шару 

 
 


