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Розробка нових композиційних матеріалів на основі інтерметалідів титану Ti3Al 

(альфа-2) та TiAl (гама), що поєднують високу жароміцність, низьку густину та високу 

стійкість до окислення, є актуальною в сучасному матеріалознавстві авіакосмічних 

матеріалів. У числі переваг застосування інтерметалідних сплавів є досягнення 

експлуатаційних характеристик на рівні традиційних жароміцних нікелевих сплавів і навіть 

вище при меншому вмісті дорогих легуючих елементів і більш низької щільності. Поряд з 

унікальними властивостями головними недоліками Ti3Al та TiAl є: низька пластичність при 

кімнатній температурі та обмежена технологічність, що проявляється в залежності міцності 

та пластичності від температури та швидкості деформації. Для усунення цих недоліків 

використовують наступні способи: нові методи плавки, обробку розплаву модифікаторами, 

багатокомпонентне легування активними тугоплавкими елементами, подрібнення структури 

за рахунок гарячої обробки тиском в режимі надпластичної деформації та наступної 

термічної обробки, нові методи порошкової металургії або високотемпературного синтезу, 

що саморозповсюджується.  

Багато робіт [1-3] присвячено збільшенню пластичності та в’язкості руйнування 

інтерметалідів титану за рахунок легування різними елементами. Визначено, що найбільш 

перспективними є наступні легуючі елементи: Ni, Nb, Cu, Ta, Co, Mn, V [4]. Також 

встановлено, що легування титан-алюмінідних сплавів ніобієм в оптимальних кількостях 

сприяє подрібненню структури та підвищенню її термічної стабільності в результаті чого 

збільшується низькотемпературна пластичність та високотемпературна повзучість. 

Підвищення міцності, жорсткості, опору повзучості та в’язкості руйнування 

досягається шляхом створення композиційних матеріалів на основі інтерметалідних матриць 

армованих керамічними частинками, такими як B4C, TiB2, TiC [5]. Велика увага приділяється 

реакційному спіканню порошкових сумішей інтерметалідів титану та карбіду бору, в 

результаті якого формуються керамічні армуючі фази TiB2, TiC, Al2Ti4C2, Al3BC. Відповідно 

до [6, 7] пористість отриманих композитів не перевищує 5%, модуль пружності та межа 

міцності збільшувались зі збільшенням вмісту карбіду бору у вихідних зразках від 185 до 

400 ГПа та від 330 до 1090 МПа відповідно. 

В даній роботі досліджено взаємодію в системах TiAl – В4С та Ti3Al – В4С в процесі 

високотемпературного синтезу, що саморозповсюджується, а також вплив термічної обробки 

на синтезовані композиційні матеріали. 

Алюмініди титану – TiAl та Ti3Al синтезували із порошків титану та алюмінію 

технічної чистоти повільно нагріваючи у вакуумній печі до 1000°С та витримували протягом 2 

годин. За даними рентгенофазового аналізу визначено, що отримані матеріали у своєму складі 

мали дві фази – TiAl + 5% Ti3Al (при синтезі TiAl) та Ti3Al+3% TiAl (при синтезі Ti3Al). 

Для отримання композиційного матеріалу із суміші порошків 45,2% TiAl та 

54,8% В4С, процентний вміст яких розрахованих за формулою [7]: 

79B4C+48TiAl=32TiB2+16TiC+9AlB24C4+9Al4C3+3AlB12, 

та 60,7% Ti3Al та 29,3% В4С відповідно до формули [7]: 

32B4C+16Ti3Al=32TiB2+16TiC+3AlB24C4+3Al4C3+AlB12 

mailto:sisoev@mail.ua
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пресували зразки діаметром 10 мм і висотою 10 мм під тиском 200 МПа. Синтез композитів 

проводили в електронно-променевій установці ЕЛА-6. Після проходження реакції зразки 

піддавали термічній обробці в вакуумі при температурі 1400°С протягом 1; 2 та 3 хвилин. 

Мікроструктури отриманих матеріалів наведені на рисунках 1 - 4. 

 

  
                                  а                                       б 

  
                                  в                                        г 

 

Рис.1. Мікроструктури композиційних матеріалів, отриманих методом СВС із суміші 

порошків 45,2% TiAl та 54,8% В4С (а – без термообробки, б – витримка 1 хв.,  

в – витримка 2 хв., г – витримка 3 хв.) 

 

 
 

Рис.2. Мікроструктура композиційного матеріалу, отриманого методом СВС із суміші 

порошків 45,2% TiAl та 54,8% В4С та після термообробки протягом трьох хвилин. 
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Після синтезу композитів в обох системах формується матрична структура з 

тугоплавкими включеннями. Як видно з рисунків 1 (а) і 2 (а) та за результатами 

рентгенофазового аналізу реакція в процесі СВС проходе не повністю і в композитах 

залишається значна частина вихідних компонентів - інтерметалідів та карбіду бору.  

Зі збільшенням часу ізотермічної витримки в обох системах (TiAl - В4С та Ti3Al - В4С) 

спостерігається більш повне проходження реакції з утворенням більшої кількості TiB2, TiC, 

AlB12 і після 3-х хвилинної ізотермічної витримки в отриманому композиті вихідні 

компоненти не ідентифікуються. В системі TiAl - В4С відбувається зменшення розмірів зерен 

продуктів хімічної взаємодії. Мікротвердість сплавів монотонно збільшується від 7 до 9 ГПа 

зі збільшенням часу термічної обробки. 

 

  
                                    а                                     б 

  
                                     в                                         г 

 

Рис. 3. Мікроструктури композиційних матеріалів, отриманих методом СВС із суміші 

порошків 60,7% Ti3Al та 29,3 В4С (а – без термообробки, б – витримка 1 хв.,  

в – витримка 2 хв., г – витримка 3 хв.) 

 

В системі Ti3Al - В4С при збільшенні часу термообробки форма зерен тугоплавких 

продуктів реакції змінюється від глобулярної до голкоподібної і після витримки при 1400°С 

протягом трьох хвилин формується структура «корзинного плетіння» (рис. 4), в якій фазові 

складові переплітаються між собою. Мікротвердість даних сплавів збільшується від 4 до 

11 ГПа. 

Зі збільшенням часу ізотермічної витримки зменшується розмір карбідної складової, 

пористість зменшується, як кількісно, так і зменшується розмір пор. 
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Рис. 4. Мікроструктура композиційного матеріалу, отриманого методом СВС із суміші 

порошків 60,7% Ti3Al та 29,3% В4С та після термообробки протягом трьох хвилин. 

 

Висновки. В даній роботі були синтезовані інтерметаліди TiAl та Ti3Al. Методом СВС 

та з подальшою термічною обробкою при температурі 1400°С протягом 1; 2 та 3 хвилин  

з використанням інтерметалідів TiAl та Ti3Al та карбіду бору були отримані композити  

Ti – Al – B – C.  

Методом рентгенофазового аналізу встановлено, що в процесі реакції утворюються 

TiB2, TiC, AlB12 та залишаються вихідні компоненти, кількість яких зменшується  

зі збільшенням часу ізотермічної витримки.  

Методом металографічного аналізу встановлено, що найбільш дрібнозерниста 

структура формується після термообробки протягом трьох хвилин. Керамічні зерна  

в композитах, отриманих за участю TiAl, мають округлу форму; за участю Ti3Al – 

формується структура «корзинного плетіння». Мікротвердість композиційних матеріалів 

збільшується зі збільшенням часу термічної обробки. 
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Статья посвящена исследованию структуры плазменных износостойких покрытий 

на основе оксидной керамики с включениями твердой смазки. Рассмотрены структура 

покрытий, его химический и фазовый состав, оказывают определяющее влияние на физико-

механические свойства покрытий, в частности на пористость, прочность сцепления и 

износостойкость. 

 

Введение. Вследствие применения высокотемпературных газовых струй, 

использование плазменного напыления наиболее эффективно для нанесения покрытий из 

тугоплавких материалов, которые имеют высокую прочность связи в кристаллической 

решетке и одновременно обладают высокой когезионной прочностью, твердостью, 

износостойкостью. Разработка и создание композиционных керамических материалов 

обусловлено необходимостью улучшения свойств износостойких плазменных покрытий, так 

как в отличие от механических смесей порошков, только в композиционных порошках могут 

одновременно находиться в заданном состоянии, разнородные по физическому и 

химическому составу вещества, элементы, соединения, что дает возможность достигать 

новых эффектов при использовании таких материалов для нанесения покрытий. Необходимо 

также отметить, что применяемая технология изготовления композиционного порошка 

должна также обеспечивать придание частицам свойств, способствующих формированию 

заданной структуры покрытий. Наиболее широкое применение для нанесения керамических 

покрытий, в том числе из материалов на основе оксида алюминия-оксида титана, получил 

метод плазменного напыления [1]. Покрытия на основе оксида алюминия-оксида титана с 

добавками твердой смазки отличаются от покрытий из чистых оксидов лучшей 

пластичностью и повышенной стойкостью по отношению к ударным нагрузкам, а также 

обладают меньшими значениями пористости, равномерностью структуры и изотропностью 

свойств [1-5]. Снижение пористости покрытий системы объясняется тем, что при введении в 

высокотемпературную газовую струю композиционного материала в первую  очередь 

плавится твердая смазка и обволакивает зерна оксида. Так как температура плавления 

твердых смазок меньше температуры плавления оксидов, то такое распределение 

компонентов в частице способствует лучшему «заплавлению» пор между частицами оксидов 

в покрытии, вследствие чего пористость покрытий уменьшается. Работоспособность 

нанесенных материалов определяется их структурой. Структура покрытий, его химический и 

фазовый состав оказывают определяющее влияние на физико-механические свойства 

покрытий, в частности на пористость, прочность сцепления и износостойкость. В свою 

очередь формируемые на подложке в процессе напыления структура и состав покрытия 

зависят от энергетических характеристик процесса плазменного напыления, эффективности 

теплообменных процессов между дисперсной и газовой фазами высокотемпературной 

плазменнной струи, а также от состава, структуры и свойств применяемых материалов. 

 Исследование структуры износостойких покрытий на основе оксидной 

керамики с включениями твердой смазки для плазменного напыления износостойких 

покрытий.  Нанесение покрытия производили на следующих режимах работы 

оборудования: напыление подслоя покрытия (порошок ПН85Ю15 ) толщиной 0,05-0,1 мм: 

расход азота 50 л/мин; ток электрической дуги I=350 А; мощность электрической дуги N=30 

кВт; расход порошка Rпор.=3 кг/ч, дистанция напыления-100 мм. Напыление 

износостойкого слоя из порошков оксидной керамики толщиной 0.3-0,35 мм проводились на 
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оптимизированных режимах: сила тока I=550А; значении расхода плазмообразующего газа 

азота для Al2O3-TiO2-12%(MoS2-Ni) (СВС)- 55 л/мин, для Al2O3-TiO2+12%(MoS2+Ni) - 50 

л/мин, дистанции напыления L =100 мм; мощность электрической дуги N=45 кВт; расход 

порошка Rпор.=3,5 кг/ч. Фазовый состав покрытий определялся методом 

рентгеноструктурного анализа на рентгенографическом дифрактометре ДРОН-3. 

Количественное содержание фаз и равномерность их распределения определяли на 

сканирующем электронном микроскопе “ Nanolab-7“  при увеличении от 1000 до 10000 раз. 

Количественные оценки параметров определялись как усредненные по пяти измерениям. 

Прочность сцепления определяли на отрывной машине “ Instron”. На рис.1 а приведены 

микроструктуры плазменного покрытия из порошка Al2O3-TiO2-12% (CaF2-Ni), полученного 

методом агломерирования мелкодисперсной шихты с последующим высокотемпературным 

спеканием [6]. На рис.1б приведены микроструктура плазменных покрытий из порошка 

Al2O3-TiO2-12%(CaF2-Ni), полученного методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза [7]. В плазменных покрытиях из порошка Al2O3-TiO2-12% 

(CaF2-Ni), полученного методом агломерирования мелкодисперсной шихты с последующим 

высокотемпературным спеканием четко проявляются межчастичные и межслойные границы. 

Покрытия характеризуются наличием пористости до 10% и неравномерным распределением 

фазовых составляющих.  

 

  

а б 

Рис. 1. Микроструктура плазменного покрытия из порошков Al2O3-TiO2-12%(CaF2-Ni),  

а-полученных методом агломерирования мелкодисперсной шихты с последующим 

высокотемпературным спеканием (х500): б- полученных методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (х500). 

 

Плазменных покрытиях из порошка Al2O3-TiO2-12% (CaF2-Ni), полученного методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза имеют плотную однородную 

систему, в которой слабо появляются межслойные границы. Покрытия характеризуются 

наличием пористости до 5% , равномерным распределением фазовых составляющих. Для 

количественной оценки равномерности распределения оксидной фазы, от которой зависит 

работоспособность износостойких покрытий, металлографический анализ образцов 

дополнен замерами микротвердости. Значения микротвердости  являются интегральной 

характеристикой материала покрытий, поскольку измерить микротвердость отдельных 

структурных составляющих в ряде случаев не представляется возможным из-за их малых 

размеров. Измерения проводили при нагрузках на индентор 0,490 Н, поскольку при более 

высоких нагрузках появляются трещины. Результаты замеров представлены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, имеют место достаточно стабильные 

пределы изменения микротвердости в поясах замеров по длине поперечных сечений 

напыленных материалов. При этом верхним пределам соответствуют рабочие поверхностные 
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зоны покрытий. Таким образом, наблюдается стабильное распределение твердой оксидной 

фазы в объемах напыленных материалов и отсутствуют поверхностные зоны с дефицитом 

таких включений, что положительно влияет на работоспособность исследуемых 

износостойких покрытий. При плазменном напылении порошков, полученные методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, формируется покрытие с более 

высокой микротвердостью, по сравнению с порошками, полученных методом 

агломерирования мелкодисперсной шихты с последующим высокотемпературным 

спеканием, что обусловлено снижением пористости и повышением однородности покрытий. 

   

Таблица 1  

Микротвердость напыленных покрытий 

Покрытие Микротвердость, Мпа 

Пояса замеров по длине поперечного сечения покрытия 

1 2 3 4 5 

Агломераты 

Al2O3-TiO2-12%( CaF2-Ni) 

 

5764-8182 

 

5564- 8649 

 

5877-8805 

 

5945-8950 

 

6027-9014 

CВC-порошки 

Al2O3-TiO2-12%( CaF2-Ni) 

6070-8502 976- 9096 6110-9205 6924-9495 7100-9547 

 

На плотность покрытий, характер распределения фаз, а так же на прочностные 

характеристики –износостойкость и прочность сцепления большое влияние оказывает 

зернистость покрытий. Результаты фрактографического анализа изломов покрытий  

показывают, что использования для напыления порошков, полученных методом СВС (рис. 

2а),состоящих из мелкодисперсных частиц, приводит к формированию более 

мелкозернистой структуры. по сравнению со структурой покрытий из агломератных 

порошков (рис.2б). 

  

а б 

Рис. 2. Поверхность излома покрытия из порошка  AlO2-TiO2-12%( CaF2-Ni): а-СВС; 

б- агломерат (10000) 

Из анализа результатов микрорентгеноспектрального анализа, проведенного для 

определения качественного распределения элементов видно, что характер распределения 

элементов в покрытии  зависит от распределения элементов в частицах порошков. При 

рентгеноструктурном анализе были обнаружены отличия в фазовом составе покрытий  из 

порошков AlO2-TiO2-12%(CaF2-Ni), полученных методом  агломерирования и CВC. В 

покрытии из агломератов наблюдаются фазы - Al2O3, TiO2 (рутил), CaF2, комплексные 

оксиды Ti– Al –Ca–O, небольшое количество  -Al2O3. Структура покрытия из порошков, 

полученных методом CВC, ламинарная с ярко выраженной гетерогенностью, о чем 

свидетельствует изменение окраски оксидных ламелей по сечению от светло - до темно-
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серой и увеличение микротвёрдости от 6070 до 11900 Н/мм
2
, в них находятся включения

твердой смазки (черного цвета). Согласно результатам РСФА, покрытие Al2O3-TiO2-12% 

(CaF2-Ni) состоит из α- Аl2O3, γ- Аl2O3 эвтектика Al2TiO,TiO2, Ti3O5, комплексные оксиды 

Ti– Al –Ca–O, CaF2, . Данные исследования позволяют сделать вывод ,что при напылении 

агломерированных порошков происходит недостаточное взаимодействие между  Al2O3 и TiO2 

, а фаза α- Аl2O3 трансформируется в α- Аl2O3 в основном за счет быстрого охлаждения 

частицы на подложке .CВC-порошки, обладая равномерным распределением 

мелкодисперсных компонентов в объеме частицы, лучше проплавляются в плазменной 

струе,за счет чего происходит более интенсивное  химическое взаимодействие всех 

составляющих компонентов в расплаве. Таким образом при остывании расплава на подложке 

формируется эвтектика Al2TiO ,обладающая наименьшей межфазной энергией образования. 

Та часть компонентов,которая не вступает во взаимодействие между собой при 

расплавлении CВC-порошков испытывает такие же фазовые превращения как и при 

напылении агломератов. Результаты проведенных исследований структуры и фазового 

состава покрытий позволяют сделать вывод о том, что технология изготовления порошка 

оказывает превалирующее влияние на формирование структуры покрытия. Применение 

CВC-порошков, в отличие от агломератов, позволяет формировать высокоплотное покрытие 

эвтектического состава, способствующее повышению физико-механических свойств. 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Структура покрытий, его химический и фазовый состав оказывают определяющее

влияние на физико-механические свойства покрытий, в частности на пористость, прочность 

сцепления и износостойкость. В свою очередь формируемые на подложке в процессе 

напыления структура и состав покрытия зависят от энергетических характеристик процесса 

плазменного напыления, эффективности теплообменных процессов между дисперсной и 

газовой фазами высокотемпературной плазменнной струи, а также от состава, структуры и 

свойств применяемых материалов. 

2. Наблюдается стабильное распределение твердой оксидной фазы в объемах

напыленных материалов и отсутствуют поверхностные зоны с дефицитом таких включений, 

что положительно влияет на работоспособность исследуемых износостойких покрытий. При 

плазменном напылении порошков, полученные методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, формируется покрытие с более высокой микротвердостью, 

по сравнению с порошками, полученных методом агломерирования мелкодисперсной шихты 

с последующим высокотемпературным спеканием, что обусловлено снижением пористости и 

повышением однородности покрытий. 

3. При рентгеноструктурном анализе обнаружены отличия в фазовом составе

покрытий полученных из порошков AlO2-TiO2-12%( CaF2-Ni), полученных методом  

агломерирования и CВC. В покрытии из агломератов наблюдаются фазы - Al2O3, TiO2 

(рутил), CaF2, комплексные оксиды Ti– Al –Ca–O, небольшое количество  -Al2O3. Структура 

покрытия из порошков, полученных методом CВC, ламинарная с ярко выраженной 

гетерогенностью, о чем свидетельствует изменение окраски оксидных ламелей по сечению 

от светло - до темно-серой и увеличение микротвёрдости от 6070 до 11900 Н/мм
2
, в них

находятся включения твердой смазки (черного цвета). Согласно результатам РСФА, 

покрытие Al2O3-TiO2-12% (CaF2-Ni) состоит из α- Аl2O3, γ- Аl2O3 эвтектика Al2TiO,TiO2, 

Ti3O5, комплексные оксиды Ti– Al –Ca–O, CaF2. Данные исследования позволяют сделать 

вывод, что при напылении агломерированных порошков происходит недостаточное 

взаимодействие между  Al2O3 и TiO2 , а фаза α- Аl2O3 трансформируется в α- Аl2O3 в 

основном за счет быстрого охлаждения частицы на подложке .CВC-порошки, обладая 

равномерным распределением мелкодисперсных компонентов в объеме частицы, лучше 

проплавляются в плазменной струе,за счет чего происходит более интенсивное  химическое 

взаимодействие всех составляющих компонентов в расплаве. Таким образом при остывании 

расплава на подложке формируется эвтектика Al2TiO ,обладающая наименьшей межфазной 
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энергией образования. Та часть компонентов,которая не вступает во взаимодействие между 

собой при расплавлении CВC-порошков испытывает такие же фазовые превращения как и 

при напылении агломератов. Результаты проведенных исследований структуры и фазового 

состава покрытий позволяют сделать вывод о том, что технология изготовления порошка 

оказывает превалирующее влияние на формирование структуры покрытия. 
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В роботі досліджувався вплив добавки CrB2 на  процес спікання, корозійну стійкість, та 

деякі механічні характеристики кераміки на основі дибориду цирконію. Зразки отримувалися 

методом гарячого пресування на установці СПД–120. Фазовий склад досліджувався методом 

рентгенофазового аналізу, корозійна стійкість вивчалася при температурі 1500
о
С в неізотермічних 

умовах.  Встановлено, що добавка CrB2 дозволяє зменшити температуру гарячого пресування до 

1850
о
С, залишкова пористість складає 4%. Введення активуючої спікання добавки CrB2 підвищує

корозійну стійкість кераміки системи ZrB2 – CrB2 за рахунок утворення щільної багатошарової 

плівки, зовнішній шар якої складається з високотемпературних оксидів хрому та цирконію, та 

поліпшує структурні характеристики композиту за рахунок  утворення твердих розчинів на основі 

ZrB2 та гетерогенних дифузійних зон на границях фаз, що перешкоджає руйнування матеріалу.  

Вступ. Однією із важливих  проблем науки і техніки, на даний момент, є забезпечення 

надійних механічних та службових характеристик матеріалів при високих температурах. 

Використання такого виду матеріалів, як суперсплави, є неможливим, через обмеження їх 

робочого температурного інтервалу. Тому конструкційна кераміка була використана для 

роботи в умовах високих температур. До  таких  матеріалів, відносяться композити 

перехідних металів IVа-VIа групи з неметалами. Так наприклад серед матеріалів, які 

працюють при температурах до 1300°С, добре себе зарекомендував нітрид кремнію, проте 

вище цієї температури відбувається його поліморфне перетворення і його властивості різко 

падають [1]. Для робочих температур від 1400 °С до 1500 °С такий матеріал, як карбід 

кремнію з деякими добавками, які підвищують його експлуатаційні можливості є більш 

перспективним. Проте вище температури  1500°С його працездатність погіршується [2]. 

Тому актуальним є розробка нових та удосконалення існуючих матеріалів з метою 

підвищення їх температури експлуатації. Перспективними матеріалами у цьому відношенні є 

композиції на основі дибориду цирконію. 

 Мета роботи. Дослідити структуру та властивості жаростійкого матеріалу на основі 

дибориду цирконію легованого карбідом кремнію та силіцидом цирконію. 

Експериментальні дані та їх обговорення. Матеріали, що працюють при 

температурах 1600°С і вище відносять до класу ультра високо- температурної кераміки. 

Серед них слід виділити композити на основі бориду  цирконію, що забезпечує 

працездатність при високих температурах за рахунок утворення оксидних шарів, які 

підвищують корозійну стійкість та міцність даного матеріалу [3]. Для підвищення його 

робочих температур, було запропоновано вводити ряд деяких добавок [4]. 

В наших попередніх роботах [5] досліджувався вплив таких домішок до ZrB2, як 

карбід кремнію, та карбід кремнію з силіцидом цирконію, на процес окислення при 

температурі 1700 
о
С. Було показано що пористість кераміки зберігається  на рівні 8%, і даний

композит є стійким при високих температурах за рахунок утворення склоподібних фаз на 

поверхні. Найбільшу стійкість до корозії мають матеріали  системи ZrB2–SiC–ZrSi2 . Також в 

роботі [6] було проведено корозійні випробування кераміки ZrB2–MoSi2, при температурі 

1600 
о
С. Встановлено, що даний композиційний матеріал має високі характеристики в 

середовищі кисню при високих температурах. Приріст маси складає від 3,2 до 5,2 мг/см
2
.
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Про стійкість до високих температур повідомляється в роботі [7], в якій    матеріал 

ZrB2–20 об.% SiC не піддався тотальному окисленню при температурі 2200 °С протягом 

10 хвилин. 

Також в цьому році в роботах [8,9] було представлено ряд високотемпературних 

систем на основі дибориду цирконію, які мають місце в застосуванні  для гіперзвукової 

літальної техніки. Як відомо, більшість матеріалів має зберігати працездатність в умовах 

впливу концентрованого сонячного опромінення, тому нами було досліджено цю 

проблематику в роботі [10]. 

Мето даної роботи є дослідження впливу домішки  CrB2 на процес спікання, 

високотемпературну стійкість та механічні властивості композиту ZrB2–20 об. %CrB2, 

в порівнянні із чистим диборидом цирконію. 

В роботі використовувалися ДЗХР порошки дибориду цирконію та дибориду хрому, з 

розміром частинок 1,0 мкм та 7,9 мкм, відповідно. Хімічний аналіз матеріалів показав 

наявність домішок кисню не більше 1,1 %. Композит ZrB2–20 об. %CrB2, змішувався в 

кульовому млині в  середовищі ацетону протягом 3 годин. Наступними етапами були сушка 

шихти та її пресування. Пресування відбувалося на установці гарячого пресування СПД 120 

в атмосфері СО/СО2. Температури пресування для чистого ZrB2 становили 2530
о
С, а для

композиту ZrB2–20 об. %CrB2 - 1850
о
С. Окислення зразків проводили на установці VMK 1600

(виробництва  компанії Linn High Term) в неізотермічних умовах зі швидкістю нагріву 3–4 

град/хв при температурі 1500 
о
С, з часом витримки 60 та 180 хв. Аналіз поверхні зразків та

структури проводився на мікроскопі МІМ – 10. В рентгенографічних дослідженнях 

використовувались Cu Kα – випромінення  (λСuKα = 0,154187 нм з кроком пересування 

детектора 0,020) на установці HZG-4M. 

При температурі 2530
о
С для чистого дибориду цирконію ущільнення до безпористого

стану є неможливим. Пористість залишається на рівні 8-11%. Тобто, при високих 

температурах, не відбувається повного ущільнення матеріалу. Проте спостерігається 

суттєвий ріст зерна який складає 10-15 мкм. Рентгенофазовий аналіз гарячепресованого 

дибориду цирконію наведено на рисунку 1. 

а) структура б) рентгенограма  кераміки 

Рис. 1. – Структура та фазовий аналіз чистого дибориду цирконію 

Аналізуючи рентгенограму та структуру матеріалу показану на рисунку 2 можна 

відмітити, що структура є однорідною, відсутність чітких ліній дибориду хрому  на 

рентгенограмі свідчить про зменшення його вмісту, а уширення ліній дибориду цирконію, 

свідчить про взаємодію цих двох компонентів та утворення твердих розчинів. Наявність 

оксиду цирконію пов’язана із взаємодією матеріалу з середовищем отримання даного 

композиту. Пористість композиту залишається на рівні 4 %, при  розмірі зерна ≈10 мкм.  
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а) структура б) рентгенограма  кераміки 

 

Рис. 2. – Структура та фазовий аналіз композиту ZrB2–20 об. % CrB2 

 

Для встановлення міцності на границях фаз, було розраховано значення 

зернограничної міцності матеріалу, згідно методик описаних в роботах [11,12]. 

Навантаження на індентер становило 20 кг, отримані результати наведено в таблиці 1. 

Аналіз отриманих результатів показує суттєве збільшення зернораничної міцності (S) 

композиту. Отримані результати для системи ZrB2–20 об. % CrB2 є значно вищими ніж для 

інших систем, вказаних в роботі [13].  Це можна пояснити утворенням твердих розчинів на 

основі дибориду цирконію, що має місце в  цих системах [14]. Зазвичай можливе утворення 

на границі фаз гетерофазних дифузійних зон, які мають склад ZrB2–ZrC, ZrB2–CrB2. Ці 

фактори можуть перешкоджати розповсюдженню тріщин, та руйнуванню матеріалу, що  

підтверджується значеннями тріщиностійкості.  

 

                                                                                                                    Таблиця 1 

 

Порівняння  структурно чутливих характеристик ZrB2 та  ZrB2–20 об. %CrB2 

 

Матеріал HV200Н,ГПa м
1/2

 ,МПa Y,ГПa Sмs,МПa 

 12,4±0,2 3,6±0,15 196±9 1,67+0,01 222±2 

ZrB2–20 об. %CrB2 10,76±0,2 5,74±0,2 460±32 1,24±0,04 720+30 

      

 

Стійкість чистого дибориду цирконію при 1500
о
С, є обмеженою що обумовлено 

такими факторами: при високих температурах відбувається випаровування B2O3, який 

спричиняє розтріскування високотемпературного шару ZrO2 [15]. Крім того, цей інтервал 

температур відповідає фазовим перетворенням  ZrO2. Приріст  маси протягом однієї години 

окислення складає 12,96 мг/см
2
, а товщина утвореної окалини складає 367,15 мкм. Структура 

та фазовий аналіз поверхні зображено на рисунку 3.  

Вигляд поверхні підтверджує  випаровування B2O3, про що свідчить утворення 

кратерів на поверхні. Поперековий шліф  показує, що окалина є одношаровою. Це ж  було 

зафіксовано в статті [16], при температурі 1600 
о
С. Приріст маси змінювався від 20 до 30 

мг/см
2

 протягом 60–180 хв. Також було показано, що при витримці до 3 годин плівка 

повністю відділилася від матеріалу основи. Тобто відбувається суттєва деградація матеріалу, 

яка призводить до геометричних змін зразку. 
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а)поверхня зразку; б) поперечний шліф; в) рентгенофазовий аналіз поверхні 

 

Рис. 3.– Структура та фазовий склад окисленого дибориду цирконію 

 

Суттєво відрізняється поведінка дибориду цирконію, коли додають домішки дибориду 

хрому (рис. 4). Приріст маси при температурі 1500 
о
С, протягом 3 годин складає 34,1 мг/см

2
. 

Як видно із рисунку, плівка має багатошарову структуру і складається приблизно з 4 шарів,      

397,37 мкм завтовшки. Зовнішній шар містить високотемпературні оксиди хрому та 

цирконію, що підтверджується рентгенографічними дослідженнями. Проміжні шари, є 

пористими, можливо, через випаровування B2O3.  

Аналіз поверхні зразку показує утворення напливної структури, та її рівномірне 

розподілення по поверхні.  

 
а) поверхня зразку; б) поперековий шліф; в) рентгенограма поверхні 

 

Рис. 4.– Структура та фазовий склад окисленого композиту ZrB2–20 об. % CrB2 

 

Аналізуючи діаграму стану ZrO2 – Cr2O3 [17] можна побачити, що розчинність 

діоксиду цирконію в оксиді хрому складає 40%, а оксиду хрому в діоксиді цирконію  до 8%. 

За діаграмою стану, в системі не відбувається ніяких перетворень  до температур 1800 
о
С 

(окрім поліморфного перетворення mZrO2⟶tZrO2). Тобто оксид цирконію забезпечує 

високотемпературну стійкість композиту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Отримання щільної кераміки із чистого дибориду цирконію є практично 

неможливим, пористість залишається на рівні 8%, що  пов’язано з низькою дифузійною 

рухливістю атомів ZrB2. Ущільнення відбувається при високих температурах, що 

супроводжується суттєвим зростанням зерен до 15-20 мкм. 

2. Введення активуючої спікання добавки CrB2, дозволяє знизити температуру 

гарячого пресування композиту  до 1850 
о
С. При цьому, залишкова пористість складає 4% 

(розмір зерен ≈10 мкм).  
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3. Введення активуючої спікання добавки CrB2 підвищує корозійну стійкість кераміки 

системи ZrB2 – CrB2 за рахунок утворення багатошарової плівки, зовнішній шар якої 

складається з високотемпературних оксидів хрому та цирконію, та поліпшує структурні 

характеристики композиту за рахунок  утворення твердих розчинів на основі ZrB2 та 

гетерогенних дифузійних зон на границях фаз, що перешкоджає руйнування матеріалу .  
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Проведен анализ современного состояния производства безвольфрамовых твердіх сплавов 

инструментального назначения. Установлены пути совершенствования технологического процесса 

изготовления изделий из них с целью повышения експлуатационных характеристик и экономических 

показателей. 

 

Введение. В  70–90-х годах ХХ ст. и в начале ХХІ ст. обзору состояния работ в мире 

по спеченным безвольфрамовым твердым сплавам было посвящено достаточно много 

публикаций анализ которых достаточно полно освещен в работах [1–6], в том числе анализу 

патентной литературы [7]. Однако некоторые вопросы в указанных обзорах вообще не 

рассматривались или приведенные данные и материалы требуют уточнения и обновления. В 

последние годы большое внимание уделяется совершенствованию технологии изготовления 

безвольфрамовых твердых сплавов, использованию ультрадисперсных порошков и 

нанотехнологий, более совершенных приемов  спекания, в частности горячего 

изостатического прессования (ГИП), а для изучения структуры и свойств материалов 

привлекаются последние достижения в области исследовательской инструментальной 

техники и приборов. Поэтому актуальным является развитие работ по усовершенствованию 

технологии получения изделий из безвольфрамовых твердых сплавов с целью повышения их 

эксплуатационных характеристик. 
  

Цель работы.  Рассмотреть современное состояние  научных исследований  по 

разработке безвольфрамовых твердых сплавов. Определить пути усовершенствования 

технологии  изготовления изделий из них  с повышенными эксплуатационными 

характеристиками.    

 

Литературные и экспериментальные данные и их обсуждение. Так как 

преобладающая доля твердых сплавов (и безвольфрамовых в том числе) используется  для 

обработки материалов резанием, то мы не будем рассматривать особенноти технологи 

производства твердых сплавов  на основе карбида титана со стальной связкой (типа 

“ферротикар”) и сплавы на основе карбида хрома, ибо такие материалы имеют 

преимущественно другое (специальное) назначение и подробно описаны в работах [8, 9]. 

Безвольфрамовые сплавы изготавливают по общепринятой схеме производства 

твердых сплавов [10], однако, имеются существенные особенности на целом ряде операций. 

Они связаны, в первую очередь, с недостаточной смачиваемостью карбида титана и его 

сплавов расплавленными металлами группы железа, за исключением Ni с добавками Mo. 

Также следует иметь в виду, что титан имеет большое сродство к кислороду и может 

образовывать оксикарбиды TiCO или чаще  оксикарбонитриды TiCNO, то смачиваемость 

может еще больше ухудшаться. 

В работах [11,12] было установлено, что положительные результаты по структуре и 

свойствам сплавов TiC–Ni–Mo достигаются при использовании вакуумных процессов 

карбидизации, сушки смесей после размола и окончательного спекания. Температура 

восстановления-карбидизации диоксида титана углеродом обычно составляет 1800–2000 °С 

и содержание кислорода в карбиде желательно не более 0,08–0,15 %. 
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Как было показано выше, заметное влияние на свойства карбида титана и 

смачиваемость его расплавами металлов оказывает содержание углерода в пределах области 

гомогенности. Так, например, при уменьшении содержания углерода от 50 до 37 ат. %  угол 

смачивания TiC   расплавом никеля уменьшается с 20 до 0° [13]. 

Поэтому представлялось целесообразным выяснить минимально допустимое 

содержание углерода в карбиде титана, при котором обеспечивалась бы достаточная 

твердость, прочность и износостойкость сплавов. Это обстоятельство имеет также 

практическое значение, т.к. при промышленном производстве сплавов возможны колебания 

углерода в исходном карбиде. Для этого в работе [12] при проведении исследований 

использовали карбид титана с различным содержанием связанного углерода в пределах 

области гомогенности – ТіС0,74, ТіС0,87  и ТіС0,94. Установлено, что с уменьшением 

содержания углерода в карбиде  размер зерен износостойкой фазы в сплавах возрастает, 

особенно это заметно для  системы  ТіС0,74–Ni–Mo. Аналогичный характер изменения 

размера зерен TiC обнаружен при изучении механизма собирательной рекристаллизации 

[14], причем энергия активации процесса уменьшается с повышением дефектности 

углеродной подрешетки. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при снижении 

содержания углерода в карбиде титана увеличивается доля связей Ме–Ме и уменьшается 

доля связей Ме–С. В результате повышается запас его свободной энергии и он становится  

более склонным к собирательной рекристаллизации. 

Но,  так как при небольшом дефиците по углероду прочность сплавов и ударная 

вязкость  практически не изменяются, был сделан вывод [12] о допустимости колебаний 

содержания связанного углерода в исходном карбиде титана до ~ 6–8 % против 

стехиометрического состава. На практике для сплавов TiC–Ni–Mo используют карбид с 

содержанием связанного углерода 18,8–19,4 %. 

Одновременно установили, что даже при небольших добавках ниобия (до 0,2 %) 

повышается однородность размеров зерен карбидной фазы, структура сплавов различных 

партий более стабильна, а, соответственно, более стабильны прочностные характеристики 

сплавов [12, 15]. 

В работе [16] отмечается, что для производства сплавов группы ТН наиболее 

приемлем карбид титана, полученный карботермическим восстановлением диоксида титана 

в среде водорода. При использовании карбида титана, полученного методом СВС, 

необходимо больше интенсифицировать процесс размола смеси, однако и при этом условии 

получаемый сплав ТН20 уступает по своим свойствам сплаву, изготовленному 

традиционным способом. 

В последнее время сообщалось [17], что нанокристаллический карбид титана можно 

синтезировать из порошков титана и различных источников углерода (активированный 

углерод, углеродные волокна или нанотрубки) с помощью механического легирования при 

комнатной температуре. По мнению авторов, в основе образования такого карбида лежит 

механизм диффузионного взаимодействия между компонентами шихты независимо от вида 

углеродсодержащего компонента.  

Механизмы карботермического синтеза ультратонких и нанодисперсных порошков 

TiC рассмотрены и в работах [18–20]. 

В сплавах на основе карбонитрида титана марок КНТ-16 и ТВ4 используют 

карбонитрид эквимолярного состава – примерно ТіС0,5N0,5 с содержанием (%): Ti – 78–79; 

Собщ – 8,8–11,2; N – 10,2–12,7; Ссвоб – не более 0,3 [21, 22]. По нашему мнению, как уже 

отмечалось выше, такой состав карбонитрида вряд ли можно считать рациональным, так как 

при большом содержании азота возможно некоторое ухудшение  смачиваемости 

карбонитрида, а в процессе спекания из-за денитрирования (деазотирования) и выделения 

азота возможно образование повышенной пористости и снижение прочностных 

характеристик сплавов. О потере азота нитридом и карбонитридом титана в процессе 

твердофазного спекания и спекания в присутствии жидкой фазы сплавов TiC–(0–40) % TiN–

15 % Mo2C–10 % Ni сообщалось в [23]. При этом  деазотирование с образованием 
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микропористости возрастает при увеличении содержания азота  в исходных материалах и 

только спеканием под давлением азота можно получить плотные сплавы. 

G.S. Upadhyaya показано [24], что при добавлении  нитрида титана (7–8 %) к сплавам 

на основе карбида вольфрама невозможно было получить теоретическую плотность 

спеканием в среде водорода при температурах до 1500 
0
С из-за деазотирования  нитрида 

титана. Несколько лучшие результаты давало применение в качестве среды спекания  

водорода и азота. Однако почти полного уплотнения (остаточная пористость менее 0,1–0,15 

%) удалось достичь только после горячего изостатического прессования (ГИП) при 1450 
0
С. 

При получении нанокристаллических сплавов на основе карбонитрида титана также 

было обнаружено их деазотирование [25], которое в основном происходит при твердофазном 

спекании до появления жидкой фазы. При этом чем выше содержание азота в сплавах, тем 

интенсивнее идет этот процесс, и плотные изделия из таких материалов можно получить 

только в случае спекания под давлением. 

В работе [26] исследовали газовыделение в процессе вакуумного спекания, в 

частности, “керметов” системы TiC–TiN–WC–Со–Ni  и сплавов на основе карбида 

вольфрама, содержащих нитрид титана, системы WC–TiN–Co. Установлено, что  в первую 

очередь происходит выделение оксида углерода СО, который образуется за счет 

взаимодействия свободного углерода, возможно,  имевшегося в небольших количествах в 

исходных смесях, или углерода карбидов с адсорбированным кислородом и оксидными 

пленками на поверхности частиц кобальта и никеля. Как видно из рисунка 1,  первые пики 

зарегистрированы при температуре 630 
0
С для сплавов системы WC–TiN–Co и при 657 

0
С 

для “керметов” системы TiC–TiN–WC–Со–Ni.   

Вторичное  выделение СО наблюдается при температуре 1100 
0
С и заканчивается при 

1250–1300 
0
С, и оно обусловлено, по-видимому, восстановлением более 

трудновосстановимых оксидов, например TiO2.        

Так как в составе сплавов присутствует нитрид титана, то для сплавов системы WC–

TiN–Co обнаружено выделение азота при температуре примерно  1200 
0
С, которое 

заканчивается около 1300 
0
С (рис. 18). На наш взгляд, это обусловлено тем, что из-за низкого 

химического сродства между вольфрамом и азотом взаимодействие между карбидом 

вольфрама и нитридом титана происходит слабо и несвязанный TiN разлагается, а 

улетучивающийся газообразный азот образует множество микропор.   

В противоположность этим сплавам в “керметах” системы TiC–TiN–WC–Со–Ni до 

температуры 1200–1300 
0
С между карбидом и нитридом титана идет активное 

взаимодействие с образованием карбонитрида титана. Свободного, непрореагировавшего 

нитрида титана становится меньше и, как следствие, резко уменьшается выделение 

газообразного азота. 

 
 

Рис. 1 – Интенсивность выделения газов в различных температурных интервалах спекания 

 сплавов 1 и 2 [26] 
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При разработке сплавов на основе карбонитрида титана марок НТН [27–29] в качестве 

исходных составляющих использовали отдельно приготовленные порошки карбида титана и 

нитрида титана, а не готового карбонитрида титана. При таком способе в процессе спекания 

сплавов при взаимодействии частиц TiC и TiN образуется карбонитрид титана практически с 

заданным соотношением C/N, чего труднее добиться при карботермическом восстановлении-

азотировании диоксида титана (в одну стадию). И, как отмечалось ранее, с позиций 

необходимости получения более пластичного карбонитрида титана и, тем самым, более 

прочных сплавов, а также ввиду деазотирования (денитрирования) материалов при большом 

содержании азота, в сплавах НТН содержание TiN было не высоким и существенно 

регламентировалось. Следует отметить, что деазотирование нитрида титана в этом случае 

практически не происходит (или возможно происходит в незначительной степени), так как 

он растворяется в карбиде титана при более низких температурах в процессе твердофазного 

спекания. 

Еще одно преимущество данного способа в том, что частицы нитрида титана при 

твердофазном спекании могут играть роль ингибиторов роста зерен твердой составляющей, 

обеспечивая тем самым получение более мелкозернистой структуры материалов. 

Кстати, H. Pastor [30] делает вывод, что среди известных способов производства 

карбонитрида титана с экономической точки зрения наиболее приемлемым является метод 

карботермического восстановления – азотирования (КВА) [31], который    в последнее время 

претерпевает изменения в связи с  использованием в качестве исходных наноразмерных 

порошков. 

Так, ультратонкие порошки карбонитрида титана получали способом КВА в работах 

[32,33] из гомогенных смесей наноразмерных порошков TiO2 и сажи. Установлена 

следующая непрырывная стадийность процесса: первая стадия заканчивается образованием 

низших оксидов Ti2O3 или Ti3O5; на второй – Ti2O3  превращается в кубический 

оксикарбонитрид титана Ti(C,N,О),  на третьей – образуется Ti(C, N).  

В [33] отмечается, что сферические порошки карбонитрида титана TiC0,45N0,55 с 

размером частиц около  31 нм можно получать при соотношении нанодисперсных порошков  

TiO2 и сажи в молярном соотношении 2,1:1 при температуре 1500 
о
С, времени 4 ч. и 

давлении азота 0,005 МПа.  

В работе [34] наноразмерный порошок TiC0,5N0,5 с диаметром частиц 40–80 нм 

получали карботермическим восстановлением с одновременным азотированием смесей 

порошка гидрида титана и крахмала в среде N2 при 1750 
0
С в течение 2 ч. Так как 

содержание азота в порошке карбонитрида уменьшается при увеличении температуры, 

продолжительности реакции и снижении парциального давления азота, то имели 

возможность контроля содержания азота в  Ti(C, N)   посредством оптимизации 

технологических параметров.   

В  [35] нанокристаллический карбонитрид синтезировали в процессе размола частиц 

титана и углерода в среде азота в высокоэнергетической шаровой мельнице Spex 8000 – 

образование карбонитрида идет по реакции  самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза.  

В ряде исследований [36–40] изучали возможность получения композиционных 

нанокристаллических порошков. Так, например, в работе [36] синтезировали 

нанокристаллические порошки системы (Ti, Me)(C, N)–20Ni и (Ti, Me1, Me2)(C, N)–20Ni с 

использованием оксидов чистотой выше 99 % зернистостью  (мкм): TiO2 – 45; WO3 – 20;  

MoO3 – 20; Nb2O5 – 45;  Ni – 45. После смешивания-размола оксидов с углеродом в 

планетарной мельнице (при соотношении веса шаров из твердого сплава на основе карбида 

вольфрама к весу шихты 40:1) смеси были подвергнуты карботермическому восстановлению 

в среде азота. С помощью рентгенофазового анализа было установлено, что вначале, 

примерно при температуре 1000–1100 
0
С, образуются карбиды NbC и Mo2C, и затем, при 

температурах 1100–1200 
0
С – TiC/Ti(C, N) и WC. Формирование окончательного твердого 
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раствора на основе карбида (карбонитрида) титана происходит при температурах примерно 

на 100 
0
С выше.  

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в порошках, полученных 

восстановлением-карбидизацией-азотированием при температурах выше 1200 
0
С, 

содержание кислорода  ниже, чем в коммерческих порошках, а  соотношение C/N составляло 

примерно 2:1. 

                    Таблица  1 

Химический состав композиционных порошков, полученных  

восстановлением–карбидизацией–азотированием [36] 

Композиция Температура 

получения, 
0
С 

Содержание, % 

Углерод Азот Кислород 

(Ti,15Mo)(C, N)–Ni 1000 17,80 3,93 2,56 

1100 11,17 6,83 1,23 

1200 10,37 2,70 0,12 

1300    5,64 1,59 0 

(Ti,10Mo,5Nb)(C, N)–Ni 1000 18,76 3,17 2,74 

1100 12,66 7,38 1,20 

1200 12,00 5,68 0,27 

1300 11,31 3,90 0 

(Ti,15W)C–Ni 1200 14,99 0,13 0,05 

1300 12,14 0,52 1,14 

(Ti,15W)(C, N)–Ni 1300 11,45 5,58 0,36 

(Ti,15W,5Mo)(C, N) 1300    7,61 1,65 0,05 

(Ti,15W,5Nb)(C, N) 1300 15,22 4,28 0,05 

(Ti,30W)C–Ni 1300 10,65 0,38 1,08 

(Ti,30W)(C, N)–Ni 1300 10,39 3,66 0,08 

TiC0,7N0,3–15WC–20Ni  Коммерческий 10,10 4,44 0,81 

TiC0,7N0,3–30WC–20Ni Коммерческий    9,00 3,39 0,83 
 

Авторы статьи отмечают, что примененный высокоэнергетический размол смесей 

порошков оксидов с углеродом обеспечил формирование аморфних фаз и низкий 

энергетический уровень атомов элементов, а это  способствовало прохождению процесса 

восстановления-карбидизации-азотирования при относительно низких температурах.  

Средний размер частиц полученных таким образом композиционных порошков составил 

200–400 нм, а размер зерен был около 30 нм.   

В работе [37] ультратонкие (наноразмерные)  композиционные порошки сложного 

карбонитрида титана (Ti,W,Mo,V)(С, N) с никелем с глобулярными  частицами диаметром 

~50–300 нм синтезировали при статическом давлении азота из оксидов с помощью 

недорогого метода, сочетающего традиционный низкоэнергетический размол и 

последующее КВА. Этот процесс ускоряется благодаря наличию наночастиц TiO2 и 

углерода. Восстановление-науглероживание  WO2  и MoO2  происходит при  температуре 

ниже 900 
0
С, а реакции восстановления-карбидизации-азотирования двуоксида титана идут 

по схеме:   

                            930 
0
С          1203 

0
С              1244 

0
С 

                     TiO2      Ti3O5      Ti(C,O)     Ti(C,N) 

В целом получение материала (Ti,15W,5Mo,0,2V)(C, N)–20Ni происходит при 1300 
0
С 

в течение 1 ч. 

В другой работе этих авторов [38] методом дифракции рентгеновских лучей (ХRD) 

изучен  фазовый состав порошков, синтезированных в интервале температур  900–1300 
0
С.  

Показано, что в порошках, полученных уже при 1250 
0
С, присутствуют в основном две  

фазы – твердый раствор (Ti, W, Mo, V)(C, N) и фаза на основе никеля. Повышение  
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температуры синтеза до 1300
0
С приводит к увеличению интенсивности дифракционных 

линий этих фаз. 

При температуре 1350 
0
С с увеличением времени изотермической выдержки все 

больше атомов вольфрама, молибдена и ванадия  растворяются в твердом растворе на основе 

карбонитрида титана, в результате чего период его решетки уменьшается (рис. 2). При этом 

несколько возрастает размер зерен твердой составляющей. 

Повышение давления азота в процессе 

синтеза  при температуре 1350 
0
С также 

приводит к уменьшению периода решетки 

твердого раствора на основе карбонитрида 

титана (рис. 3), что, вероятно, связано с ростом 

в нем содержания азота, т. е. с образованием 

композиции с большим соотношением  

N/(N + C). Но при повышении содержания 

азота  возможно снижение растворимости 

молибдена и, особенно, вольфрама  

в карбонитриде титана. Следовательно, этот 

процесс должен тщательно контролироваться 

и давление азота должно быть подобрано 

таким образом, чтобы обеспечить в конечном 

сплаве заданное соотношение N/(N + C). 

Средний размер полученных композиционных 

порошков составил 200–500 нм с размером зерен около 35 нм.   

В [39] этими же авторами сообщается, что благодаря применению нового метода, 

получение нанокомпозиционных порошков (Ti,15W, 5Mo, 0,5V)(C, N) с размером частиц  

10–100 нм происходит при температуре 1200 
0
С в течение 2 ч. Понижение температуры 

синтеза авторы объясняют гомогенностью используемой исходной комплексной смеси и ее 

высокопористой структурой.     

Таким образом, уже имеются 

некоторые разработанные приемы 

получения нанопорошков карбонитридов 

или сложных карбонитридов для 

использования их в качестве основы или 

добавок при изготовлении сплавов на 

основе карбонитридов. 

Смешивание или операция 

приготовления смесей является одной из 

основных в общей схеме технологического 

процесса получения твердых сплавов, 

особенно безвольфрамовых. В процессе 

мокрого размола наряду с 

диспергированием компонентов, 

гомогенизацией смеси и улучшением контактов между твердой составляющей (TiC, TiN, 

NbC, TaC, Mo2C, WC) и связкой Ni, Mo, Co  увеличивается дефектность зерен, повышается 

запас их свободной энергии. В результате при спекании такие порошки склонны к более 

интенсивному и часто (что хуже всего) к неравномерному росту зерен карбидной 

(карбонитридной) фазы. Поэтому подбор оптимальных режимов размола, его интенсивности 

оказывает существенное влияние на структуру и свойства сплавов.  

В более ранних наших работах [11,41] было установлено, что положительные 

результаты по свойствам и эксплуатационным характеристикам сплавов достигаются при 

соотношении веса шаров к весу шихты 10:1 и времени размола до 96 ч. 

      
Рис. 2 – Зависимость размера зерен (1) и 

периода решетки (2) твердого раствора (Ti, W, 

Mo, V)(C, N) от времени выдержки при 

температуре синтеза 1350 
0
С в среде азота 

давлением 0,001 МПа [38] 

 

 
Рис. 3 – Зависимость размера зерен (1) и периода 

решетки (2) твердого раствора (Ti, W, Mo, V)(C, 

N) от давления азота в процессе нагрева при  

температуре1350 
0
С и  времени выдержки 4 ч [38] 
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Для оптимизации технологического процесса были проведены дополнительные 

исследования [42] режимов размола с использованием шаров из сплавов ВК6 и ТН20, 

значительно отличающихся плотностью (ВК6 – 15 г/см
3
; ТН20 – 5,7 г/см

3
). 

Как видно из результатов, приведенных  в таблице 20, при использовании шаров ВК6 

смеси получаются более мелкозернистыми, но при спекании происходит существенный 

неравномерный рост зерен карбидной фазы. При использовании шаров из сплава ТН20 

размер частиц исходных порошков несколько крупнее, однако, при спекании формируется 

более однородная и мелкозернистая структура и прочность повышается. Поэтому было 

рекомендовано при серийном производстве сплавов ТН (а затем и сплавов НТН30) 

применять 3-суточный мокрый размол смеси шарами из сплава ТН20 при соотношении веса 

шаров к весу шихты 7:1. Учитывая достаточно высокую дисперсность получаемых смесей, в 

процессе размола добавляется 0,5 % гомогенизированного парафина, который, обволакивая 

частицы порошков, в некоторой мере предотвращает их окисление. 

Таблица 2 

Влияние интенсивности мокрого размола на свойства сплавов ТН20 

Условия размола 
Дисперсность 

смеси, dср 

по Фишеру, 

мкм 

 

Свойства сплавов 

 

Материал  

шаров 

Время 

размола, ч 

Плотность, 

г/см
3
 

Твердость, 

HRА 
èçãσ , 

МПа 

ВК6 

24 0,68 5,77 91,0 1147 

48 0,50 5,72 91,5 1137 

72 0,48 5,71 91,0   941 

96 0,46 5,78 91,5   931 

ТН20 

24           0,80 5,58 91,0 1098 

48 0,75 5,61 91,0 1205 

72 0,62 5,64 91,5 1248 

96 0,60 5,62 91,5 1210 

Как показали исследования микроструктуры сплавов на основе карбида титана [43], 

сплав ТН20 действительно отличается довольно однородной и мелкозернистой структурой – 

содержание зерен фракции до 1 мкм составляет 60–70 %, а связка распределена равномерно, 

что подтверждает эффективность разработанных режимов размола смесей, приведенных 

выше. 

Полученные результаты подтверждаются более поздними исследованиями M. Ueki и 

др. [44], где также показано, что при времени размола смесей “керметов” TiC0,5N0,5–10 

%об.Mo2C–10 %об.Ni более 60 ч. мало изменяется их твердость как при комнатной 

температуре, так и при повышенной (1100 
0
С). При этом не имеет значения, в каком виде 

использовали карбонитрид титана – то ли в виде смеси TiC + TiN, то ли – готового 

соединения Ti(C, N).  

Вместе с тем следует отметить, что, вероятно, предпочтительнее было бы 

использовать для размола смесей безвольфрамовых твердых сплавов аттритор, поскольку в 

этом случае сокращается время размола, а сам процесс протекает более эффективно и 

экономично [45]. Однако, ввиду отсутствия таких аппаратов, подтвердить данное 

предположение и получить сплавы практически не представилось возможным. 

Во избежание окисления смесей их сушка после мокрого размола с удалением спирта 

проводится в вакуумных шкафах или в специальном вакуумном агрегате [46,47] при 

температуре 100–110 
0
С (более приемлемой была бы сушка распылением). Сушку 

спрессованных заготовок также желательно производить в вакуумных шкафах при 

температуре 120–140 
0
С. 

Особое внимание уделяется разработке оптимальных режимов спекания 
прессованных  изделий из безвольфрамовых сплавов. Предварительными опытами было 

установлено [11, 12 ], что спекание сплавов на основе карбида титана желательно 
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осуществлять в две стадии. На первой стадии – в среде остроосушенного водорода (точка 

росы не менее -50 
0
С) при температуре 550–600 

0
С. При этом происходит удаление 

пластификатора (каучука и добавок парафина), а также  довосстановление легко 

восстановимых оксидов. Как было показано позже  [19], для сплавов на основе 

карбонитридов титана типа НТН можно было бы обойтись без предварительного спекания в 

водороде. Однако в этом случае происходило бы загрязнение  вакуумных печей спекания 

парафином. При наличии печей соответствующих конструкций удаление пластификатора и 

окончательное спекание можно производить в одной печи (очень благоприятным было бы 

применение компрессионно-вакуумного спекания или, как принято, вакуумного спекания с 

последующим ГИП). Это позволяло бы получать более качественные материалы.   

Согласно [48], современное оборудование Sinter-HIP обеспечивает возможность после 

спекания в вакууме производить обработку изделий давлением газа (аргона) методом ГИП. 

Дополнительное уплотнение достигается при давлении газа 5–10 МПа. Это относительно 

низкое давление эффективно, в особенности, когда оно увеличивается весьма быстро при 

приближении к температуре изотермической выдержки, так как при этом 

интенсифицируется  пластически- вязкое течение жидкой связующей фазы. В результате 

изделие с низкой начальной плотностью, полученной в процессе вакуумного спекания, 

приобретает высокую плотность. В качестве примера на рисунке 4 показано изменение 

предела прочности при изгибе для сплава WC + 9 % Co в зависимости от пористости после 

вакуумного спекания  и ГИП. Исследования структуры в оптическом и электронном 

микроскопах показывают, что после ГИП уменьшается количество пор (более существенно 

при повышенной исходной пористости), в то время как параметры структуры связующей 

фазы и твердой составляющей остаются неизменными [49].  

Весьма существенное влияние 

оказывает ГИП на свойства спеченных 

сплавов на основе карбонитрида титана  

(с учетом возможного денитрирования 

Ti(C, N) и образования повышенной 

пористости). 

В ряде работ  Н. Suzuki с соавторами 

[50–52] показано, что для сплавов с разным 

соотношением С/(С + N) и независимо от 

зернистости материалов дополнительное ГИП 

позволяет повысить предел прочности при 

изгибе примерно на 50 % и более (рис.5). 

Заметно, что для сплавов на основе 

карбонитрида титана эквимолярного состава 

(TiC0,5N0,5) при несколько меньшей 

зернистости прочность ниже, чем для сплавов  

на основе карбонитрида TiC0,7N0,3. При этом, 

по сравнению со спеканием, повышение прочности после ГИП  более значительное 

(примерно 66–90 % против 55–70 %), так как, по-видимому, пористость сплавов на основе 

карбонитрида  TiC0,5N0,5  после спекания была выше, чем сплавов с TiC0,7N0,3. Для сплавов же 

на основе чистого карбида титана возрастание прочности после ГИП по сравнению со 

сплавами, полученными спеканием, менее значительное(10–20 %). 

 
Рис. 4 – Предел прочности при  

изгибе сплава WC + 9 % Co в 

зависимости от условий спекания  

( пористость, % об.: АО2 – 0,02;  

 А04 – 0,06;  А06 – 0,2) 
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В [51] наряду со спеканием и ГИП 

применяли повторное спекание в среде 

азота при температурах 1400–1500 
0
С в 

течение 1 ч. При этом пытались получить 

максимально плотные материалы, в 

частности, сплавы TiC0,7N0,3–(6–26) % 

об.WC–16,4 % об. Ni. Результаты 

исследования представлены на рисунке 6. 

Видно, что в сплавах с 10 % об.WC ГИП 

после обычного спекания повышает 

прочность сплавов примерно на 50 %, в то 

время как повторное спекание после ГИП – 

незначительно.   

При большем содержании карбида 

вольфрама в сплавах разница между 

значениями прочности после ГИП и после 

повторного спекания возрастает. И если 

ГИП позволяет повысить плотность 

сплавов  и несколько устранить скопления связки, то, вероятно, повторное спекание в среде 

азота изменяет также соотношение между углеродом и азотом в сплаве.   

J. Xiong и др. [53] исследовали 

“керметы” на основе ультрадисперсного 

порошка карбонитрида титана TiC0,7N0,3 

(размер частиц 0,13 мкм), карбида молибдена 

(0,45 мкм), карбида вольфрама (1,0 мкм),  

карбида тантала (1,0 мкм) и порошков кобальта 

и никеля с размером частиц 1 мкм. При этом 

содержание карбида молибдена Мо2С 

составляло 10 %, карбида тантала и вольфрама 

суммарно 22 % и кобальта и никеля суммарно 

14,5 %. После вакуумного спекания при 

температуре 1400 
0
С в течение 1 ч. в образцах 

наблюдали отдельные поры размером около 

100 мкм при общей неудовлетворительной 

пористости – АО4ВО2С00 по ISO 4505, и были 

выявлены скопления никелевой связки (рис. 7, 

а, табл. 3).   

После ГИП при 1350 
0
С в среде аргона давлением 70 МПа в течение 30 мин крупные 

поры уменьшились в размере до 50 мкм (рис. 7, б) и несколько снизилась общая пористость, 

что и привело к некоторому увеличению плотности, твердости и прочности примерно на 30 %. 

 

а – вакуумное спекание, 60 мин;    

б –  ГИП, 30 мин;  в –  ГИП, 90 мин 

 

Рис. 7 – Зависимость размера пор от 

способа спекания и времени 

изотермической выдержки [53] 

 

 

Горячее изостатическое прессование  в течение 90 мин. обеспечило более 

существенное изменение структуры и свойств сплавов. Размер крупных пор уменьшился  до 

25 мкм (рис. 7,в), общая пористость снизилась до приемлемого уровня, а прочность возросла 

в 1,8 раза  по сравнению с прочностью сплавов после  вакуумного спекания (табл. 3). 

 
1,2,3 – после ГИП;  

1
1
, 2

1
, 3

1
– после вакуумного спекания 

 

Рис. 5  – Влияние ГИП на изменение предела 

прочности при изгибе сплавов TiC–15Mo2C–25Ni 

(1, 1
1
), TiC0,7N0,3–14Mo2C–24Ni (2, 2

1
) и TiC0,5N0,5–

14Mo2C–24Ni (3, 3
1
 ) при различной их 

зернистости [50] 

 
1 – обычное спекание; 2 – спекание и ГИП; 

3 – ГИП и повторное спекание 

Рис. 6  – Зависимость предела прочности  

при  изгибе сплавов   

TiC0,7N0,3– хWC-16,4 % об. Ni   

от содержания карбида вольфрама  
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В работе [54] также отмечается, что прочность “керметов” 26,0 % TiC + 27,0 % TiN + 

20 % WC +8,6 % TaC + 1,1 % NbC + 1,0 % Ti2AlC + 8,2 % Ni + 8,6 % Co после вакуумного 

спекания имела значения 1400–1600 МПа, а после ГИП – 2200–2400 МПа. 

Таблица 3 

Свойства “керметов” после вакуумного спекания и ГИП [53] 

 

Способ спекания 

Плотность, 

г/см
3 

Порис- 

тость 

Твердость, 

НRA 
èçãσ , 

МПа 

Вакуумное спекание 6,39 А04В02С00, 

Скопления Ni 

92,2 963 

Спекание + ГИП (30 мин) 6,51 А04В02С00 93,0 1235 

Спекание + ГИП (90 мин) 6,45 А02В00С00 92,5 1740 

 

Следовательно, достижение высоких физико-механических и, как следствие, 

эксплуатационных характеристик твердых сплавов на основе карбонитрида титана только 

после вакуумного спекания без дополнительного горячего изостатического прессования 

весьма проблематично.  

В связи с отсутствием соответствующего оборудования, для разработанных в бывшем 

СССР безвольфрамовых сплавов были отработаны режимы спекания в вакуумных печах при 

давлении 2–5
 
Па. Оптимальные температуры спекания изделий составляют для ТН20 – 

1370 
0
С, а для КНТ16, ТВ4 и НТН30 – 1460–1480 

0
С, что примерно на 90 

0
С выше 

температуры образования эвтектик для соответствующих систем – карбида и карбонитрида 

титана со связкой  (TiC–Ni–Mo и Ti(C, N)–Ni–Mo). Для  сверхмелкозернистых и 

нанокомпозиционных “керметов” на основе Ti(C, N) оптимальными температурами спекания 

по данным  [55] являются 1410 и 1450 
0
С, соответственно, а согласно [56] для микронных 

сплавов – 1430 
0
С. 

 

ВЫВОДЫ 
На основе проведенного в работе анализа литературных данных и собственных 

исследований можно сделать вывод, что в мировой науке и практике уделяется большое  

внимание разработке новых и усовершенствованию имеющихся безвольфрамовых твердых 

сплавов. При этом осуществляются попытки усовершенствования всех технологических 

цепочек, от которых зависят свойства сплавов и их эксплуатационные характеристики.  

В этом отношении перспективным является разработка новых и совершенствование 

имеющихся методов получения исходного сырья для получения безвольфрамовых твердых 

сплавов. Перспективными являются вакуумные технологии, методы получения порошков 

исходных материалов в нанодисперсном состоянии.    

Важным в технологической цепочке является получение смесей исходных порошков 

(получение исходной шихты для прессования) и их грануляция. Перспективными являются 

высокоэнергетические методы смешивания (смешивание с одновременным размолом в 

аттриторах и пр.),  грануляция полученных смесей распылением с одновременной сушкой.  

Для спекания изделий из безвольфрамовых твердых сплавов наряду со спеканием в 

среде водорода и вакуума целесообразным является компрессионное спекание в автоклавах, 

которое позволяет значительно повысит механические характеристики сплавов 1,5–2,0 раза 

спекание по сравнению со сплавами спеченных в вакууме. 

Для производства безвольфрамовых твердых сплавов типа ТН20 и НТН30 может быть 

рекомендована технологическая схема представленная на рисунке 8. Для сплавов марок 

КНТ16 и ТВ4 она практически идентична. Только первой стадией является получение 

карбонитрида титана карботермическим восстановлением-азотированием диоксида титана. 

        При использовании современного технологического оборудования (аттриторов, 

установок для сушки смесей распылением, соответствующих печей спекания) эта схема 

может претерпеть существенные изменения, а свойства всех сплавов – ТН20, КНТ16, ТВ4, 

НТН30 могут быть  значительно выше. 
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Рис. 8 –  Технологическая схема производства сплавов марок ТН и НТН 
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На прикладі епоксидних вуглепластиків, проаналізовано можливості аналітичних 

моделей щодо визначення констант пружності однонаправленних композиційних 

матеріалів.  

 

У зв'язку із швидким зростанням застосування композиційних матеріалів (КМ) в 

різних галузях промисловості, зокрема, в авіації, набула актуальності проблема 

раціонального проектування елементів конструкцій з композитів. У дослідженнях 

присвячених цій проблематиці, поряд з натурними експериментами значну роль відіграють 

розрахунки на міцність, основою яких є розрахунки напружено-деформованого стану (НДС). 

Для здійснення розрахунків потрібні дані щодо констант пружності відповідних матеріалів.  

Метою даної роботи є огляд і оцінювання, на прикладі епоксидних вуглепластиків, 

можливостей аналітичних моделей щодо визначення констант пружності однонаправленних 

композиційних матеріалів.  
Відповідно до роботи [5] для ідентифікації механічних характеристик 

односпрямованого композита застосована модель трансверсально-ізотропного тіла. Тоді, 

пружне деформування шару, в рамках плоскої задачі теорії пружності, описуються 4 - ма 

лінійно незалежними ефективним параметрами: двома модулями поздовжньої пружності E1, 

E2, модулем зсуву в площині армування  G12 та головним коефіцієнтом Пуассона ʋ12, де 

перший індекс відповідає напряму прикладення навантаження, а другий – напряму 

поперечної деформації, яка спричинена цим навантаженням. 

У роботі також використовуються позначення:  Ef, Em,Gf, Gm, ʋf, ʋm  —  відповідно, 

модулі Юнга, зсуву і коефіцієнти Пуассона волокна (з індексом f) і матриці (з індексом m), с 

—  об’ємний вміст волокон в композиті. 

Оцінювання пружних констант композиційних матеріалів виконували за наступними 

методами. 

Правило суміші, яке використовували Рейс і Фойгт у роботах [6,8]. Згідно з цим 

правилом шукана характеристика матеріалу залежить від частки кожного компоненту 

пропорційно його об’ємного вмісту. Тобто, 

,   , 

 ,     . 

Модель коаксіальних циліндрів, що складається із волокна розміщеного в 

коаксіальному циліндрі — матриці, запропонована Хіллом і Хашіном [6]. 

 , 

,             , 

,  , 

, , , . 
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 Тут - модуль об’ємного стиснення, що відповідає дилатації в площині, 

перпендикулярній до напрямку волокон, і  – об’ємні модулі матриці та волокна. 

 Модель Кільчинського [2, 7], описує деформування волокна, що міститься в 

циліндричній матриці, яка в свою чергу знаходиться в необмеженому середовищі. При цьому 

вважається, що механічні параметри середовища, такі як і ефективні параметри композита. 

, , 

 , 

 ,   

       

 Метод Ваніна [1]. Ефективні механічні характеристики однонаправленних 

композитів визначаються з використанням теорії еліптичних функцій Вейерштрасса і 

спеціальних мероморфних функцій. 

 

 

 

, 

   

 Ефективність наведених вище методів проаналізовано на прикладі волокнистих 

композитів із складовими матриця-волокно, які представлені у таблицях 1 і 2 [4]. 

Результати розрахунків разом з експериментальними даними для Silenka E-Glass 

1200tex/MY750/HY917/DY063 epoxy, E-glass 21xK43 Gevetex/LY556/HT907/DY063 epoxy, 

T300/BSL914C epoxy, AS4/3501-6 epoxy  представлені у таблицях 3, 4, 5, 6, відповідно, у 

дужках наведені похибки (у %) між розрахунковими та експериментальними даними[4]. 

 Таблиця 1 

 Механічні характеристики волокон 

Матеріал AS4 T300 
E-glass 21xK43 

Gevetex 

Silenka E-Glass 

1200tex 

Ef,(ГПа) 225 230 80 74 

Gf,(ГПа)  15 15 33,33 30,8 

ʋf 0,2 0,2 0,2 0,2 

c 0,6 0,6 0,62 0,6 

Таблиця 2 

Механічні характеристики матриць 

Матеріал 3501-6 epoxy 
BSL914C 

epoxy 

LY556/HT907/DY063 

epoxy 

MY750/HY917/ 

DY063 epoxy 

Em,(ГПа) 4,2 4 3,35 3,35 

Gm,(ГПа) 1,567 1,481 1,24 1,24 

ʋm 0,34 0,35 0,35 0,35 
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Таблиця 3 

Константа  Експеримент 
Правило 

суміші 

Метод 

коаксіальних 

циліндрів 

Модель 

Кільчинського 

Метод 

Ваніна 

E1, ГПа 126 136,68(8,48) 136,77 (8,55) 136,68(8,48) 136,70 (8,4) 

E2, ГПа 11 10,21 (7,69) 12,06 (9,6) 13,82 (25,66) 8,87 (19,39) 

G12, ГПа 6,6 3,38 (48,68) 7,18 (8,82) 4,54 (31,27) 4,54 (31,27) 

G23, ГПа - - - 4,85 4,14 

ν12 0,28 0,26 (7,14) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 

Таблиця 4 

Константа  Експеримент 
Правило 

суміші 

Метод 

коаксіальних 

циліндрів 

Модель 

Кільчинського 

Метод 

Ваніна 

E1, ГПа 138 139,6 (1,16) 139,71 (1,24) 139,6 (1,16) 139,63(1,18) 

E2, ГПа 11 9,75 (11,4) 12,41 (12,83) 13,60 (23,6) 8,54 (22,38) 

G12, ГПа 5,5 3,23 (41,36) 6,74 (22,46) 4,35 (20,87) 4,35 (20,87) 

G23, ГПа - - - 4,73 3,98 

ν12 0,28 0,26 (7,14) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 

Таблиця 5 

Константа  Експеримент 
Правило 

суміші 

Метод 

коаксіальних 

циліндрів 

Модель 

Кільчинського 

Метод 

Ваніна 

E1, ГПа 53,48 50,87 (4,87) 50,96 (4,7) 50,87 (4,87) 50,90 (4,83) 

E2, ГПа 17,7 8,25 (53,4) 9,87 (44,2) 13,51 (23,68) 7,85 (55,66) 

G12, ГПа 5,83 3,08 (47,23) 5,54 (4,99) 4,60 (21,06) 4,60 (21,06) 

G23, ГПа - - - 5,27 4,06 

ν12 0,28 0,26 (7,14) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 

 

Таблиця 6 

Константа  Експеримент 
Правило 

суміші 

Метод 

коаксіальних 

циліндрів 

Модель 

Кільчинського 

Метод 

Ваніна 

E1, ГПа 45,6 45,74 (0,03) 45,83 (0,5) 45,74 (0,3) 45,76 (0,36) 

E2, ГПа 16,2 7,84 (51,6) 9,42 (41,87) 12,63 (22,01) 7,65 (52,8) 

G12, ГПа 5,83 2,92 (49,86) 5,22 (10,46) 4,32 (25,98) 4,32 (25,98) 

G23, ГПа - - - 4,91 3,82 

ν12 0,28 0,26 (7,14) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 0,25 (10,70) 

  
Як бачимо, при визначенні Е1 усі методи дали невелику похибку (0,03…8,48%). У 

розрахунку Е2 найбільш точні результати отримали за моделю Кільчинського, для всіх 

чотирьох КМ похибка знаходиться в межах 22,01…25,66%. Для модуля зсуву G12 найменшу 

похибку дав метод коаксіальних циліндрів (4,99…22,46%), проте метод Ваніна і модель 

Кільчинського дозволяють ще визначити модуль G23. Оцінювання коефіцієнту Пуассона ʋ12 

за всіма методами дало практично однакові результати (7,14…10,70%). 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином розглянуті методи дають задовільні результати для визначення модуля 

пружності в напрямку осі армування та коефіцієнта Пуассона, дещо гірші результати для 

модуля зсуву, а щодо розрахунку Е2, то отримані похибки свідчать про те, що оцінювання 

цього параметру потребує нових більш достовірних моделей. 
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На основі експериментальних методів дослідження кінетики взаємодії 

інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного 

синтезу (СВС) отримані аналітичні рівняння температурно-часової залежності утворення 

інтерметалідів в системі Ni-Al і Ti-Al та їхні енергії активації. Встановлено,  що для реакції 

взаємодії нікелю та алюмінію з утворенням перших кристалів інтерметалідів енергія 

активації становить 43 кДж/моль, що в ~ 1,8 рази нижче енергії активації Ti-Al сплавів. З 

урахуванням отриманих залежностей обчислено швидкість кінетики утворення 

інтерметалідних фаз. 

 

Серед найбільш перспективних методів отримання інтерметалідних сплавів на основі 

алюмінідів титану й нікелю є метод саморозповсюджувального високотемпературного 

синтезу(СВС). СВС є ефективним методом отримання широкого спектру матеріалів і являє 

собою сильно екзотермічну взаємодію хімічних реагентів у конденсованій фазі, що протікає 

у режимі горіння [1]. Одним з варіантів проведення СВС-процесу є нагрівання зі заданою 

швидкістю до такої температури, при якій починається об’ємне саморозігрівання системи за 

рахунок хімічної реакції, й СВС проходить в режимі об’ємного теплового вибуху (теплового 

самозапалення). 

З урахуванням значної відмінності нового метода від традиційного способу 

отримання інтерметалідів значний інтерес являє дослідження кінетичних процесів утворення 

продуктів синтезу при нестаціонарних температурних умовах [2]. 

Метою роботи є встановлення закономірностей кінетичних перетворень при 

тепловому самозапаленні інтерметалідних сплавів NiAl і TiAl. 

Об'єктом дослідження є інтерметалідні системи Ti-Al і Ni-Al (таблиця 1). Перша 

система відноситься до групи інтерметалідних систем, в яких адіабатична температура 

горіння нижче температури плавлення утворюючих з'єднань (Тпл <Tад), друга відноситься 

до систем, для яких адіабатична температура горіння дорівнює температурі плавлення 

продукту, що утворюється (Тпл = Tад) [3]. 

Таблиця 1  

Параметри СВС-системи 

Реакція 

R1 + R2 → P 
Тпл(R1), K Тпл(R2), K Тпл(P), K Тад, K 

Ni + Al → NiAl 1728 933 1910 1911 

Ti + Al → TiAl 1941 933 1733 1654 

 

Для дослідження процесів взаємодії нікелю та алюмінію в твердому стані зразки 

відпалювали при температурах від 300 до 500 °С через кожні 10 °С з різними часом 

витримки (~ 5 хв). В системі Ni-Al спостерігається чіткий латентний період, тривалість якого 

зменшується з підвищенням температури. Дослідивши структуру зразків Ni-Al в залежності 

від температури і часу нагрівання, вдалось зафіксувати момент появи інтерметалідів певного 

розміру (0,5-1,0 мкм) при кожній з досліджених температур. Отриману множину емпіричних 

значень піддали апроксимації методом найменших квадратів згідно до експоненціального 
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рівняння[4,5]. За допомогою пакету прикладних програм для інженерно-математичних 

розрахунків SciLab були знайдені розрахункові значення енергії активації та 

передекспоненціального показника, а рівняння представлено у вигляді графіку 

температурно-часової залежності (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Температурно-часова залежність утворення інтерметалідів у системі Ni-Al 

 

Розрахунково-аналітична залежність представлена у вигляді наступного рівняння: 
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exp100,1 4 ,.     (1) 

яке дозволяє визначити швидкість утворення перших ділянок інтерметалідної фази: 








 


RT
N

42917
exp1076,5 6 ,.     (2) 

Таким чином енергія активації утворення перших інтерметалідних кристалів за 

експериментальними результатами дорівнює приблизно 43 кДж/моль. 

Виконані дослідження з нагрівання зразків з'єднань і наступні металографічні 

дослідження показали, що при кожній температурі існує латентний період, протягом якого в 

зоні контакту інтерметаліди не виявляються. Для системи Ti-Al утворення інтерметалідів 

вдалось виявити при температурі 510 °С тільки після 80 хвилин ізотермічного відпалу. 

Температурно-часова залежність появи інтерметалідів в системі Ti-Al надана на рисунку 4. 

Початкова стадія структуроутворення алюмінідів титану - плавлення алюмінію, викликана 

тепловим імпульсом, і його подальше розтікання по каналах капілярно-пористого 

середовища [6]. Подальша дифузія атомів алюмінію в решітку часток титану призводить до 

зародження в дифузійної зоні перших кристалів інтерметалідних з'єднань TiAl3 (рис. 2). 

Дослідження закономірностей тепловиділення при тепловому самозапаленні 

дозволило встановити наступну послідовність реакцій TiAl3 → Ti3Al → TiAl. 

Розрахунок температурно-часової залежності дозволив визначити наступне рівняння: 









 

RT

78676
exp100,8 7  ,     (2) 

яке дозволяє визначити енергію активації утворення перших інтерметалідних 

кристалів в системі Ti-Al ~ 79 кДж/моль. 

Відповідно швидкість утворення перших інтерметалідів на границі взаємодії титану і 

алюмінію складає:  
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Рис. 2. Температурно-часова залежність утворення інтерметалідів у системі Ti-Al 

 

ВИСНОВКИ 

На основі експериментальних методів дослідження кінетики взаємодії 

інтерметалідних сплавів в умовах СВС отримані аналітичні рівняння температурно-часових 

залежностей утворення інтерметалідів в системах Ni-Al і Ti-Al та їхні енергії активації. 

Встановлено, що для реакції взаємодії нікелю та алюмінію з утворенням перших кристалів 

інтерметалідів енергія активації становить 43 кДж/моль, що в ~ 1,8 рази нижче енергії 

активації Ti-Al сплавів. Таким чином, інтерметалідні з'єднання в системі Ti-Al мають високі 

значення енергії активації, а отже, показують складність протікання СВС-реакції в звичайних 

умовах. Для здійснення реакції синтезу в системі Ti-Al необхідний попередній підігрів 

системи до температури 400-600 K. 
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Представлено результати отримання порошків синтетичного алмазу при 

застосуванні фізичних методів обробки матеріалу та дослідження їх фізико-механічних, 

фізико-хімічних характеристик. Встановлено, що послідовне застосування ультразвукової 

та імпульсної високовольтної електророзрядної обробки в рідині алмазної сировини та 

фізичних методів розподілу приводить до отримання шліф- і мікропорошків з поліпшеними 

функціональними характеристиками та до зниження екологічного навантаження. 

 

Ефективність роботи в екстремальних умовах сучасних інструментальних матеріалів, 

які містять порошки синтетичного алмазу, в основному, обумовлюють характеристики 

порошків. Найбільш відомі закордонні фірми  «Де Бірс» (Ірландія), «Дженерал Електрик» 

(США), «Рамі Дача» (Румунія), а також численні фірми Китаю виготовляють порошки 

синтетичного алмазу для різноманітного призначення, працюючи над покращенням їх якості 

та удосконаленням технологій їх виготовлення. 

Останнім часом підвищився інтерес до порошків алмазу, синтез кристалів яких 

відбувається за більших швидкостей росту. Кристал алмазу у процесі росту захоплює 

включення та домішки, які присутні у реакційній камері. Вони стають об'ємними дефектами 

кристалів та впливають на експлуатаційні характеристики порошків алмазу [1, 2].  

З розвитком процесів синтезу, зростанням вимог до алмазних інструментів, зростають 

вимоги до зернового складу, міцностіь, абразивної здатності, стану поверхні зерен,  

що відображається у фізико-хімічних та фізико-механічних характеристиках  порошку [3-5].  

В ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України протягом десятиліть було розроблено  

та впроваджено у виробництво спектр ресурсозберігаючих технологій переробки продуктів 

синтезу та виготовлення порошків алмазу  з різними фізико-механічними характеристиками 

[8]. Традиційно для отримання порошків алмазу марок спеціального призначення  

з розвиненою поверхнею зерен послідовно проводять дроблення алмазної сировини, хімічне 

оброблення з подальшою промивкою та сушінням, класифікацію за розміром зерен (на 

окремі зернистості). Кожну зернистість розподіляють за формою зерен. Для більшого 

розвинення поверхні порошків використовують термохімічне оброблення зерен алмазу  

з витратою реактивів 2-го класу небезпеки (на оброблення 1000 каратів порошку витрачають  

1 кг лугу, 0,025 кг пероксиду водню, 0,2 кг азотної кислоти) [6]. Для отримання порошків  

з різним вмістом внутрішньокристалічних домішок і включень найчастіше застосовують 

розподіл порошку конкретної зернистості в магнітному полі. Встановлено, що  

на характеристики порошків впливає історія їх виготовлення. 

 Тому розробка екологічно безпечних методів та дослідження їх впливу на  

характеристики шліф- та мікропорошків є актуальною науковою задачею. 

 Метою роботи є дослідження фізико-хімічних, фізико-механічних характеристик 

порошків алмазу після різних способів обробки, їх впливу на процес розподілення у 

магнітному полі та характеристики кондиційних порошків. 

Досліджували характеристики порошків алмазу зернистостей 125/100, 20/14, 28/14, 

14/10 отриманих із застосуванням ультразвукової (УЗ) обробки на стадії виготовлення 

алмазної сировини [8], її подрібнення при  імпульсній обробці високовольтними 

електричними розрядами (ВЕР обробці) та розподілу у магнітному поліградієнтному полі. 
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Досліджували вплив властивостей поверхні порошку, які вона набуває в результаті ВЕР 

обробки на можливість створення контрастності магнітних характеристик зерен при 

нанесенні катіонів заліза.  

Для дослідження якості сировини та порошків алмазу в роботі застосовували 

хімічний, гравіметричний методи, ситовий аналіз, метод визначення питомої магнітної 

сприйнятливості та питомого електроопору, також застосовували нові розроблені методики.  

 З алмазної сировини, яку отримали із застосуванням ультразвукової обробки, 

виготовили вузькі зернистості порошку (від 250/200 до -40 мкм), провели розділення кожної 

фракції у магнітному полі на чотири фракції з різною магнітною сприйнятливістю  

та визначили їх характеристики (табл.1).   

Таблиця 

Характеристики магнітних властивостей шліфпорошку алмазу зернистістю 125/100 

 

 

Фракція розділення 

Загальний вміст 

включень та домішок, 

мас.% 

Питома 

магнітна сприйнятливість, 

χ, ×10
-8

, м
3
/кг 

фракції включень 

1 3,2715 77,7 2393,1 

2 2,9136 50,8 1764,2 

3 2,5950 20,3 805,5 

4 2,5714 7,8 326,8 

Вихідний порошок  2,4985 18,7 – 

 

При виготовленні з сировини порошків вузьких зернистостей було встановлено,  

що порошки відповідають марці алмазів АС6.  

Як випливає з таблиці, під дією магнітного поля шліфпорошки алмазу розділяються  

за вмістом в них домішок і включень сплаву розчиннику [1, 7]. 

На рис.1 наведено дефектність поверхні та абразивну здатність алмазного порошку 

зернистості 125/100 в залежності від питомої магнітної сприйнятливості порошку. 

.  

 

Рис. 1. Залежність абразивної здатності 

(1) та дефектності поверхні (2) алмазів 

зернистості 125/100 від питомої 

магнітної сприйнятливості порошку. 

 

 

 

 

 

Як випливає з рис.1, з ростом питомої магнітної сприйнятливості порошку з 7,8  

до 11,7×10
-8

 м
3
/кг зростає коефіцієнт поверхневої активності (дефектність поверхні)  

в 1,7 рази та абразивна здатність – в 1,5 рази. Зростання поверхневої активності  порошку 

узгоджується зі збільшенням на 26% питомої площі поверхні порошку порівняно до серійних 

порошків. Це дозволяє отримувати серію порошків спеціального призначення марок  

АС6-М1 – АС6-М4 для шліфувального інструменту.  

Таким чином, застосування УЗ обробки на стадії виготовлення алмазної сировини  

та її сортування у магнітному полі при виготовленні шліфпорошків дозволило отримати 

порошки з більш розвиненою поверхнею та знизити екологічну небезпеку процесу  

за рахунок усунення застосування хімічних реактивів 2-го класу небезпеки. 
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Відомо, що алмазно-абразивна обробка матеріалів найбільш ефективна при 

застосуванні алмазних мікропорошків з підвищеною абразивною здатністю та розвиненою 

поверхнею. Тому при виготовленні мікропорошків, традиційно, для руйнування слабо 

міцних зерен алмазної сировини застосовують механічне подрібнення у дробарках ударної 

дії. Після подрібнення використовують розподілення порошку за його фізико-механічними, 

магнітними або фізико-хімічними властивостями [9]. Традиційні механічні способи 

подрібнення за своєю організацією являються процесами неселективного руйнування [9]. 

ВЕР обробка є імпульсним процесом з фронтом ударної хвилі ~10
-10

 м і часом дії на частинку 

протягом циклічної дії ~10 мкс, що встановлює можливість тонкого диспергування 

мікропорошку алмазу та сприяє зміні їх фізико-механічних характеристик [10].  

Дослідженнями було встановлено, що в процесі ВЕР обробки відбувається розвинення 

мікро-мезопористої структури, збільшення площі поверхні порошку на 5–15 %, активація 

енергетичного стану поверхні (підвищення адсорбційного потенціалу на 15 %, поверхневої 

активності до катіонів заліза на 0,1 %) [11,12]. Ці зміни характеристик мікропорошку 

сприяють адгезії катіонів заліза на дефектах поверхні кристалів, що у свою чергу, підвищує 

контрастність магнітних характеристик кристалів та поліпшує умови їх розподілу. Все це 

забезпечує ефективний розподіл кристалів у поліградієнтному магнітному полі, що 

відображається на зміні параметрів сепараційної характеристики порошку (рис. 2) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а        б 

 

Рис. 2. Сепараційні характеристики мікропорошку АСМ 20/14, виготовленого 

 за традиційною технологією (а), із застосуванням ВЕР обробки (б), побудовані 

 за результатами поділу в магнітному полі із закріпленими катіонами. 

 

Як випливає з рис. 2, сепараційні характеристики порошку, виготовленого за 

традиційною технологією (а) та із застосуванням ВЕР обробки (б) із закріпленими катіонами, 

які побудовано за результатами розподілу в магнітному полі, зростають від нуля до одиниці 

та суттєво розрізняються за тангенсом кута нахилу та границею розподілу. Величини границі 

розподілу (χр) вихідного порошку, виготовленого за допомогою адгезійно-магнітного (АМ) 

розподілу (6,43х10
-8 

м
3
/кг) та із застосуванням ВЕР обробки (1,19х10

-8 
м

3
/кг), різняться  

у 5,4 рази. Величина тангенсу кута нахилу кривих складає: у вихідного порошку 0,1775;  

у порошку виготовленому із застосуванням ВЕР обробки 0,6325; та у 3,6 рази більше, ніж  

у вихідного порошку [12].  

За результатами дослідження характеристик продуктів АМ розподілу встановлено, що 

послідовне застосування ВЕР обробки, АМ розподілу та хімічного очищення дозволяє 

поліпшити якість мікропорошків алмазу: збільшити вміст основної фракції до 75 %, 

збільшити абразивну здатність на 10–20 %, знизити вміст металевих включень та домішок в 

2 рази. На підставі проведених досліджень розроблено алмазні мікропорошки серії АСН-ПА. 

Слід зазначити, що на відміну від традиційної схеми виготовлення мікропорошку  

(яка містить хімічне оброблення у розчині гідроксиду натрію з додаванням пероксиду водню 
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та УЗ обробку з витратами хімічних реагентів на виготовлення 1000 каратів порошку алмазу: 

0,15 кг – гідроксиду натрію; 0,025 кг – пероксиду водню; 0,1кг – соляної кислоти) 

виготовлення порошку за новою схемою потребує 0,1 кг азотної кислоти.  

Таким чином по результатах роботи встановлено: 

1. Порошки алмазу, виготовлені із застосуванням У обробки та магнітного розподілу, 

відрізняються за магнітними властивостями через різну кількість захопленого металу-

розчинника та розвиненість поверхні, яка корелює з абразивною здатністю порошку. На 

прикладі шліфпорошку (синтезованому в системі Ni–Mn–C) зернистістю 125/100, 

встановлено, що фракції порошку, отримані після магнітного розподілу відрізняються між 

собою за магнітною сприйнятливістю у 10 разів, за дефектністю поверхні – у 1,3 рази, за  

абразивною здатністю – у 1,5 рази.  Це дозволяє з підвищеною екологічною безпекою 

отримувати серію порошків спеціального призначення марок АС6-М1 – АС6-М4 для 

шліфувального інструменту.  

2. Послідовне застосування У та ВЕР обробок, хімічного очищення, адгезійно-

магнітного розподілу мікропорошку дає змогу забезпечити руйнування слабоміцних 

частинок алмазів, збільшення площі поверхні порошку та розвинення мікро–мезопористої 

структури кристалів, активацію енергетичного стану поверхні, підвищення контрастності 

магнітних властивостей та абразивної здатності кристалів.  Цей факт обумовив  створення 

мікропорошків нових марок серії АСН-ПА, однорідних за розмірами, з підвищеною 

абразивною здатністю та розвиненою поверхнею. 
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Досліджено вплив тиску на структуру та механічні властивості композиційного 

наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву. За допомогою гідростату, який було зібрано у 

інституті проблем матеріалознавства (ІПМ), проведено компактування зразків. Завдяки 

комплексу високоінформативних методів фізичного матеріалознавства (електронної 

мікроскопії та мікромеханічних випробувань) досліджено структуру та механічні 

властивості порошкового квазікристалічного (КК) Al94Fe3Cr3 сплаву під час консолідації  

в умовах високому тиску. 

 

Квазікристалічні сплави на основі Al належать до класу найновітніших  металевих 

матеріалів для застосування в легких інженерних конструкціях, насамперед, в авіації, 

аерокосмічній техніці, автотранспортній галузі [1, 2]. Зазначені матеріали найчастіше 

виготовляють у вигляді порошків, що обумовлено великою продуктивністю методів 

порошкової металургії. Отже, важливе значення у виготовленні виробів належить методам 

компактування порошків, але це пов’язане з певними труднощами, тому їх вибір потребує 

уваги зважаючи не тільки на схильність квазікристалів до крихкого руйнування, але і на 

метастабільну природу квазікристалічних фаз. Вважаючи на застосування матеріалів в якості 

конструкційних, першорядне значення набувають їх механічні характеристики, але, як 

відомо авторам, систематичні дослідження впливу деформації на їх механічні властивості 

досі не проводилися.  

Використання деформації не тільки для зміни форми, але і консолідації  порошкових 

матеріалів є важливим для розробки новітніх технологій створення матеріалів з заданими 

властивостями. Певні можливості в цьому напрямку надає метод квазігидростатичного стиску 

[3] , який може забезпечити нетривіальну комбінацію властивостей міцності та пластичності 

матеріалів. З цієї точки зору цей метод набуває особливого значення для формування 

комплексу механічних властивостей для квазікристалічних сплавів на основі алюмінію. 

Застосування для консолідації композиційних квазікристалічних порошків системи Al-Fe-Cr 

високого тиску ґрунтується на демонстрації в умовах квазігідростатичного стиску високої 

пластичності матеріалів. Такий підхід забезпечує зниження температури процесу та створює 

умови для повного збереження метастабільної квазікристалічної фази на відміну від теплої та 

гарячої екструзії. Нетривіальність такого підходу базується на тому, що в умовах одночасної 

дії температури та тиску нами раніше встановлена часткова втрата квазікристалічної фази, і 

як наслідок, зменшення зміцнення сплаву в цілому після компактування екструзією [4].  

Робота присвячена дослідженню структури та механічних властивостей 

композиційного порошкового Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого шляхом пластичної 

деформації в умовах квазігідростатичного стиску.  

В роботі використовували порошок Al94Fe3Cr3 сплаву, виготовлений методом 

диспергування розплаву струменями води з високим тиском, з розміром частинок   40 мкм. 
Компактні зразки виготовляли в умовах квазігідростатичного стискання у комірках високого 

тиску при кімнатної температурі (без нагрівання) під тиском 2,5; 4 та 6 ГПа. 

Дослідження структури консолідованих зразків проводили за допомогою скануючого 

електронного мікроскопу РЕММА-101А у відбитих електронах.  Мікротвердість HV 
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визначали в умовах індентування при статичному вдавлюванні на приладі ПМТ-3, 

оснащеному стандартною пірамідою Віккерса, при навантаженні на індентор 1 Н. Умовну 

границю плинності 0,2 та границю пружності e визначали за кривими «напруження-

деформація», які будували за методикою [5] із застосуванням комплекту з алмазних 

тригранних інденторів з різними кутами загострення 1, а саме, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 

75, 80, 85. Вважаючи на те, що деформація під індентором в напрямку прикладеного 

навантаження головним чином визначається кутом 
1

sinln    
[5], такий підхід дозволяв 

проводити випробування в широкому інтервалі величин деформації  (від 0,04 до 0,35). 

Модуль Юнга Е визначали в умовах безперервного вдавлювання, в основу якого покладений 

метод Олівера і Фарра [6]. Характеристику пластичності Н розраховували за величинами 

мікротвердості HV, модуля Юнга Е та коефіцієнта Пуассона  відповідно до методики  [7, 8] 

за формулою:  
 

 
E

HV
213.141 2

H    

 

В мікроструктурі компактованого в умовах високого тиску сплаву спостерігається 

велика кількість нано- та субмікророзмірних частинок, які на СЕМ зображенні мають світлий 

колір (рис. 1). Деякі з частинок мають форму п’ятикутних зірочок, що, очевидно, є 

виявленням симетрії 5-го порядку пакування атомів в ікосаедричному квазікристалі. За 

даними електрономікроскопічних досліджень (рис. 1) розмір частинок квазікристалічної i–

фази знаходився в межах 50–200 нм. Слід зазначити, що внаслідок різних умов охолодження 

водяних струменів під час розпилення розплаву розмір квазікристалічних частинок виявився 

неоднаковим (рис. 1), досягаючи в деяких випадках розміру 1,0-1,5 мкм. При збільшенні 

тиску пресування від 2,5 до 6 ГПа спостерігається більш щільне розташування частинок 

квазікристалічної фази (рис 1 б, в). 

 

   
а б в 

   

Рис. 1. СЕМ зображення структури Al94Fe3Cr3 сплаву після компактування під тиском: а – 2,5;  

б – 4; в – 6  ГПа  

 

Наявність в сплаві квазікристалічної фази (і-фази), 

розташованої в матричної -Al  фазі порошкового 

Al94Fe3Cr3 сплаву, підтверджується рентгенівськими 

дослідженнями. За даними фазового 

рентгеноструктурного аналізу (рис. 2) зазначені в 

мікроструктурі (рис. 1) світлі частинки мають 

квазікристалічну природу.  

 

Рис. 2. Фрагменти спектрів рентгенівської дифракції 

Al94Fe3Cr3 сплаву у вигляді порошку та після компактування 

під тиском: а – 2,5; б – 4; в – 6  ГПа 
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В спектрах рентгенівської дифракції, крім дифракційних максимумів (111) та (200) від 

твердого розчину -Al реєструються дифракційні піки від квазікристалічної i-фази, які 

відповідають індексам Кана (6,9), (18, 29) [9]. Важливим є те, що інтегральні інтенсивності 

дифракційних піків від метастабільної квазікристалічної i-фази в консолідованих під тиском 

(2,5; 4; 6 ГПа) при кімнатній температурі зразках Al94Fe3Cr3 сплаву є тотожними для цієї 

фази в вихідному порошку (рис. 2), засвідчуючи повне збереження її вмісту в структурі  

матеріалу після компактування на відміну від консолідації в умовах екструзії при температурі 

623 К, коли втрати і-фази досягають 23% [4].  

Криві «напруження – деформація», побудовані методом індентування, для Al94Fe3Cr3 

сплаву після компактування в умовах квазігідростатичного стиску при різних тисках (2,5; 4 і 

6 ГПа) наведено на рис. 3. Визначення напружень  здійснювали за величинами 

мікротвердості НМ у наближенні Тейбора 3
s

HM


  [10]. Оскільки твердість за Мейером НМ є 

середнім контактним тиском і може бути перерахована на границю плинності σs або умовну 

границю плинності 0,2 при стисканні, криві «НМ  » є аналогом кривих деформації [5, 7]. 

Таким чином, індентування різними за кутом біля вершини піраміди інденторами є 

ефективним підходом (методом) до побудови кривих «напруження – деформація». 

Характеристику 0,2 екстрагували за побудованими кривими «напруження – деформація» при 

ступені пластичної деформації  = 0,2 %. а параметр е. при ступені пластичної деформації 

=0,05 % Границю пружності e визначають, як напруження, при якому пластична 

(залишкова) деформація досягає 0,005-0,05 %.   

 

Рис. 3. Криві «напруження – деформація» Al94Fe3Cr3 

сплаву після компактування під тиском 2,5;  4;  6  ГПа 

 

Результати мікромеханічних випробувань 

наведено в табл. 1. Мікротвердість Al94Fe3Cr3 сплаву, 

компактованого при різних тисках, майже однакова  

і змінюється в межах похибки, але вона значно вище  

(в 2 рази) мікротвердості сплаву у вигляді порошку 

(табл. 1).  

 

Таблиця 1 

 Механічні характеристики порошкового Al94Fe3Cr3 сплаву до та після консолідації в 

умовах високого тиску 

  

              Параметр 

 

Матеріал 

Модуль 

Юнга E, 

ГПa 

Мікротвердість 

HV, ГПa 

Характеристи

-ка 

пластичності 

H 

умовна 

границя 

плинності 

σ0,2, МПa 

границя 

пружнос-

ті е, МПа 

Порошок – 0,910,3 0,92 – – 

Консолідований 

при 2,5 ГПа 
85 1,840,21 0,85 565 315 

Консолідований 

при 4 ГПа 
71 2,000,19 0,81 578 327 

Консолідований 

при 6 ГПа 
69 1,940,2 0,80 585 330 

Екструдований 

[4] 
72 1,620,04 0,87 360  – 
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Аналіз результатів мікромеханічних випробувань в умовах індентування свідчить про 

те, що, незважаючи на однакову кількість квазікристалічної i-фази у вихідному порошку та 

після його компактування в умовах високого тиску, деформаційне зміцнення Al94Fe3Cr3 

сплаву призводить до істотного збільшення його мікротвердості HV (табл. 1). Крім того, 

завдяки повному збереженню квазікристалічної і-фази у складі сплаву після компактування, 

його характеристики міцності (мікротвердість HV та границя плинності σ0,2) перевищують 

аналогічні характеристики сплаву, компактованого екструзією (табл. 1), яка здійснюється 

при комплексному впливі підвищеної температури 653 К і тиску, який в поздовжньому та 

поперечному напрямку досягає Pl = 1,42  ГПa і Pt = 3,30 ГПa, відповідно, та викликає 

часткову втрату квазікристалічної і-фази [4].  

Незважаючи на значне деформаційне зміцнення матеріалу, яке характеризується 

високими значеннями мікротвердості та умовної границі плинності σ0,2,  характеристика 

пластичності H Al94Fe3Cr3 сплаву, консолідованого в умовах високого тиску, не зазнає 

істотних змін, виявляється дещо ( на 8 %) меншою від цього параметру для вихідного 

порошку (H = 0,92), залишаючись наближеною до критичного значення (H = 0,90), що 

свідчить про пластичну поведінку матеріалу в умовах стандартних випробувань на 

розтягнення та згину, і достатньою для ефективного функціонування поверхневих шарів без 

руйнування під навантаженням. 

Застосуванням методу компактування в умовах високого (квазігідростатичного) тиску 

показана можливість отримання композиційного наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву з 

повним збереженням частинок метастабільної квазікристалічної і-фази в алюмінієвої матриці 

та високим рівнем міцності та достатньої пластичності.  
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Роботу присвячено розробленню нових неорганічних зв’язувальних компонентів для 

виготовлення ливарних стрижнів, які зміцнюються при нагріванні. Показано, що сучасна 

технологія отримання таких стрижнів екологічно і економічно неприйнятна через 

використання дефіцитної і токсичної смоли. Натомість фосфатні зв’язувальні компоненти 

позбавлені даних недоліків, але вони недостатньо вивчені. Проаналізовано умови взаємодії 

карбонату натрію з ортофосфорною кислотою і успішно синтезовано новий зв’язувальний 

матеріал. Для його отримання стрижень необхідно нагріти до відносно невисокої (150 
о
С) 

температури. Розроблена суміш містить поширені недорогі матеріали, має високу міцність 

і термостійкість, забезпечує чітке відтворення внутрішніх порожнин у виливках. 

 

Переважна кількість виливків із залізовуглецевих сплавів (порядку 80%) 

виготовляється із застосуванням разових піщаних форм і стрижнів. Основними задачами є 

підвищення геометричної точності виливків, зниження припусків на механічне оброблення, 

максимальне наближення виливка до готової деталі. 

У стрижневих сумішах, які зміцнюються при нагріванні, найбільше застосування як 

зв’язувальний компонент (ЗК) знайшла фенол-формальдегідна смола з додаванням 8…12% 

уротропіну. Недоліком є токсичність цього матеріалу, що призводить до перевищення норм 

виділення шкідливих речовин у ливарних цехах у 6…10 разів. Також продукт є дефіцитним, 

оскільки в Україні не виробляється. 

Заміна смоли на технічний лігносульфонат не є перспективною, оскільки цей ЗК не 

забезпечує високої міцності стрижнів. 

Рідке скло широко застосовується у ливарних цехах України та промислово 

розвинених країн. Але відомі недоліки щодо ускладненого вибивання стрижнів із виливків 

обмежують його застосування. 

Отже, для забезпечення технологічного процесу виготовлення стрижнів при нагріванні 

необхідним є пошук нових нетоксичних та недефіцитних зв’язувальних матеріалів. 

Багаторічний досвід показує, що основними вимогами до  форми або стрижня завжди 

є належний рівень фізико-механічних та технологічних властивостей сумішей, які пов’язані 

із використаним зв’язувальним компонентом. Розроблення і удосконалення нових процесів, 

у свою чергу, базується на розробленні нових ЗК. Наприклад, із застосуванням фосфатів 

відкриваються великі можливості для удосконалення складу, створення нових варіантів 

сумішей і технологічних процесів, ефективних методів механізації і автоматизації.  

Проте суміші з фосфатними ЗК не мають поширення, тому що недостатньо вивчені. 

Відомо лише дві суміші – залізо- і магнійфосфатна, компоненти для яких є дійсно 

дефіцитними. 

У результаті встановлення фізико-хімічних основ зміцнення фосфатних систем 

з’явилась можливість взаємозамінності матеріалів, які використовуються як компоненти 

сумішей. Таким чином, відпадає необхідність у застосуванні конкретного матеріалу, який в 

той чи інший час може стати дефіцитним. 

У даній публікації наведено приклад створення нового ефективного фосфатного 

зв’язувального компонента.  

Стрижневі суміші із заданими властивостями можна отримувати на основі 

двокомпонентної системи, яка складається з ортофосфорної кислоти та хімічної сполуки, яка 

після взаємодії з нею забезпечить утворення фосфату відповідного металу. Цими сполуками 
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можуть бути неорганічні солі металів – таких як магній, кальцій, марганець, алюміній а 

також натрій і калій. 

Широке застосування у ливарних технологіях мають неорганічні солі натрію. 

Зокрема, карбонат Na2CO3 може взаємодіяти з ортофосфорною кислотою відповідно до 

реакцій: 

 

2Н3РО4 + Na2СО3 → 2NaН2РО4 + СО2↑ + Н2О↑                             (1) 

Н3РО4 + Na2СО3 → Na2НРО4 + СО2↑ + Н2О↑                                (2) 

2Н3РО4 + 3Na2СО3 → 2Na3РО4 + 3СО2↑ + 3Н2О↑                          (3) 

 

Термодинамічний аналіз показує, що усі три варіанти можливі як при нормальних 

умовах, так і при нагріванні (рис. 1).  
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Рис. 1. Зміна вільної енергії для реакцій взаємодії карбонату натрію з ортофосфорною кислотою 

залежно від температури 

 

Але зразки, виготовлені з даної суміші, навіть після витримки 24 год при нормальній 

температурі не зміцнюються. Це можна пояснити тим, що виділення води як продукту 

реакцій (1…3) може значно сповільнювати або унеможливлювати остаточне зміцнення 

зразків. Воду необхідно видалити, а це можливо, в першу чергу, при нагріванні понад 100 
о
С.  

Міцність зразків сумішей при стисканні (рис. 2) є задовільною для виготовлення 

стрижнів за умови зміцнення в інтервалі 150…250 
о
С. Але, як видно, немає необхідності в 

піднятті температури понад 150 
о
С. 

За графіками на рис. 1 можна встановити, що за таких умов (це 423 К) найбільш 

ймовірною реакцією з термодинамічної точки зору буде (3), при якій утворюється 

тризаміщений ортофосфат натрію. 

Зміцнення даної суміші можна представити наступним чином. Під час перемішування 

компонентів кислота вступає у взаємодію із карбонатом натрію, але ця взаємодія 

відбувається настільки швидко, що утворений фосфат натрію залишається відокремленим від 

вогнетривкого наповнювача та не утворює із ним адгезійного зв’язку. Тому суміш не має 

міцності при нормальних умовах. 

Продуктами хімічної реакції, крім фосфату натрію, є вуглекислий газ і вода. Газ 

виділяється під час приготування суміші, а вода залишається у її складі. Далі починається 

розчинення фосфату натрію у воді, і утворений розчин поступово оточує тонким шаром 

зерна наповнювача, тоді вже з’являються адгезійні зв’язки. Але для зміцнення плівок ЗК 
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необхідним є нагрівання понад 100 
о
С, оскільки температура випаровування води із розчину 

ЗК, очевидно, вища за цю позначку. В результаті вилучення вологи плівки фосфату натрію 

зміцнюються і утворюють когезійні зв’язки, які і забезпечують загальну міцність суміші. 

Завищена температура (понад 200 
о
С) призводить до зниження міцності внаслідок 

інтенсивного випаровування води і порушення цілісності зв’язувальних плівок, аналогічно 

як у сумішах з іншими водорозчинними ЗК. 

Враховуючи такий механізм зміцнення суміші, вважаємо за доцільне додавання у неї 

води як окремого компонента. Її функція – розчинення утвореного фосфату натрію, 

зниження в’язкості цього розчину і більш рівномірне розосередження його на поверхні 

часточок наповнювача. 

 
Рис. 2. Залежність міцності зразків суміші від температури 

 

Для встановлення вірного співвідношення компонентів стрижневої суміші прийнято, 

що для здійснення реакції (3) на 2 моль кислоти необхідно додати 3 моль карбонату натрію. 

Врахувавши концентрацію кислоти (85%), отримали, що на 1 мас. ч. кислоти необхідно 

додавати 1,5 мас. ч. Na2CO3. 

Для забезпечення міцності стрижневої суміші на рівні 2,5…3,0 МПа вміст кислоти 

має становити 2,5…3,0%, карбонату натрію – 2,0…2,5%, додавання 1,5…2,0% води є також 

доцільним. 

Із суміші наведеного складу виготовлено два стрижні (2-го і 3-го класів складності) 

для отримання виливка «Корпус клапана» із алюмінієвого сплаву АК7 (рис. 3). Отримано 

виливки належної якості, стрижні легко видалено із них, дефекти відсутні. 

 

 
Рис. 3. Виливки, отримані з використанням розробленої стрижневої суміші 
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Досліджено вплив багаторазового використання формувальних піщано-бентонітових 

сумішей на зміну їх властивостей. Виконано порівняльний аналіз властивостей свіжої 

суміші та аналогічної композиції після тривалої роботи в ливарній лабораторії. Показано, 

що основними причинами поступового зниження показників якості (фізико-механічних та 

технологічних властивостей) є зміна гранулометричного складу: спікання та 

розтріскування зерен наповнювача, насичення суміші пилом та неактивною глинястою 

складовою. Для отримання виливків без дефектів необхідно регулярно контролювати 

властивості сумішей та при потребі піддавати їх відновленню. 

 

Для серійного і масового виготовлення виливків із залізовуглецевих сплавів в усьому 

світі основним технологічним процесом є лиття у сирі піщано-бентонітові форми. Основним 

матеріалом, відповідальним за забезпечення високої якості ливарних форм і, як наслідок, 

виливків, є формувальна суміш. Вона використовується багаторазово, так само багаторазово 

піддається дії високих температур, при цьому з її компонентами відбуваються певні фізико-

хімічні процеси, які з часом знижують якість суміші [1]. 

З точки зору можливості повторного використання вибиті з форм суміші можна 

поділити на три групи [2]: 

– суміш, вибита з опок (4...12 м
3
/тонну виливків, або 90…95% усієї формувальної 

суміші). Значна частина її після перероблення використовується повторно; 

– стрижнева суміш, вибита з виливків (0,60...0,75 м
3
/тонну виливків). Через значне 

прогрівання стрижнів, основна частина цієї суміші спікається. Тому повторному 

використанню підлягає лише 30…60%, решта йде у відвал;  

– суміш, видалена з поверхні виливків при їх очищенні (0,16...0,35 м
3
/тонну виливків, 

або 5…10% усієї формувальної суміші). Ця суміш повторно не використовується через 

значні зміни її властивостей. 

Загальну кількість формувальних сумішей, які йдуть у відвал, необхідно 

компенсувати додаванням свіжих формувальних матеріалів – наповнювача і глини. Для 

машинобудівного литва кількість свіжих матеріалів дорівнює 0,7...0,9 м
3
/тонну виливків. 

Для забезпечення стабільно високої якості виливків, які отримують на автоматичних 

лініях, необхідно щоб суміш, із якої виготовляють форми, мала ряд фізико-механічних і 

технологічних властивостей. Контролюють наступні характеристики [3]: 

– міцність при стисканні (на стандартних циліндричних зразках діаметром і висотою по 

50 мм). Мінімальне допустиме значення 0,05 МПа, найбільш високоякісні суміші мають 

0,12…0,14 МПа; 

– газопроникність (на стандартних циліндричних зразках). Мінімальним достатнім 

значенням є 90 умовних одиниць, а високим показником вважається понад 150 одиниць; 

– обсипаємість (втрата маси стандартного циліндричного зразка за 60 с обертання у 

сітчастому барабані). Максимально допустиме значення 1,0%, а високоякісні суміші мають 

обсипатися не більше ніж на 0,5%; 

– текучість (визначають за спеціальною пробою Орлова). Ця технологічна властивість 

відповідає за якісне ущільнення суміші навколо складних контурів моделей. Нормативним 

значенням для текучості є 50%, а для високоякісних сумішей вона має бути більшою за 80%; 
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– формувальність – відповідає за чітке відтворення елементів рельєфу ливарних моделей. 

Ця характеристика має бути вище 50%, а для найбільш відповідальних виливків – 80%. 

Крім даних властивостей, важливими показниками є вміст у суміші вологи і так званої 

глинястої складової. До глинястої складової, окрім глинястих мінералів, відносять усі частки, які 

мають розміри менші за 22 мкм. Її також поділяють на активну і неактивну частини. Активна має 

зв’язувальні властивості, а неактивна – шкідлива, її вміст у суміші необхідно мінімізувати. 

Вологість формувальних сумішей, як правило, підтримують у межах 3,0…3,5%, а вміст 

глинястої складової – не більше 10…12%. 

У виробничих процесах, заснованих на роботі автоматичних формувальних ліній, 

обов’язково потрібно періодично проводити комплексний контроль названих властивостей 

сумішей з метою мінімізації дефектів виливків, які виникають з вини ливарних форм. 

Проведено порівняльне дослідження усіх названих властивостей для двох 

формувальних сумішей. Проба першої суміші взята з автоматичної лінії ливарного цеху 

промислового підприємства, проба другої суміші – з ливарної лабораторії. Друга суміш 

багаторазово використовувалась без належного освіження. Результати визначення 

властивостей і їх порівняння з нормативними показниками наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Властивості формувальних сумішей і їх порівняння з нормативними показниками 

Властивості Перша 

проба 

Друга 

проба 

Нормативний показник 

Вологість, % 3,27 6,17 3,0…3,5 

Міцність, МПа 0,093 0,049 >0,050 

Газопроникність, од 160 73 >90 

Обсипаємість, % 3,34 0,31 <1,00 

Текучість, % 74 32 >50 

Формувальність, % 86 62 >50 

Ущільнювальність, % 25 43 – 

Глиняста складова, % 14,28 18,94 10…12 

 

Із вище наведеної інформації видно, що друга проба суміші має незадовільні числові 

показники по ряду властивостей: вологість, міцність, газопроникність, текучість і вміст 

глинястої складової. Особливу увагу слід звернути на підвищену вологість у поєднанні з 

низькою газопроникністю. Використання такої суміші може призвести до утворення ряду 

газових дефектів у виливках. 

Причиною незадовільного рівня властивостей є зміна зернового складу суміші після 

багаторазового контакту з рідким металом. На рис. 1 наведено гістограму зернового складу  

суміші другої проби, а на рис. 2 (а, б, в) – вигляд зерен під мікроскопом у початковому та 

відмитому від глинястої складової станах. 

За результатами гранулометричного аналізу у програмі «GranN» визначено також 

середній діаметр зерен (0,199 мм) і коефіцієнт однорідності (28,5%). Ці показники значно 

відрізняються від аналогічних характеристик кварцового піску, із якого ця суміш була 

приготовлена. Середній діаметр його зерен 0,276 мм, а коефіцієнт однорідності 77%. 

На загальному вигляді суміші (рис. 2, а) помітно, що вона є суцільною масою із 

досить крупних часток, які являють собою зліплені зерна піску, оточені глинястими плівками 

і пилом. Така суміш має понижені технологічні властивості, а значна кількість пилу і 

неактивної глини знижує її міцність і газопроникність до незадовільного рівня. У складі 

суміші також чітко помітні спечені грудки (рис 2, б), а зерна кварцового наповнювача мають 

складну форму (рис. 2, в), яка є наслідком їх розколу після багатьох сотень теплозмін. 
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Рис. 1. Гранулометричний аналіз суміші з ливарної лабораторії 

 

   
а б в 

Рис. 1. Вигляд формувальної суміші під оптичним мікроскопом: а – у вихідному стані;  

б, в – після видалення глинястої складової за методикою ГОСТ 29234.1 – 91 

 

Перша проба суміші (суміш з автоматичної лінії діючого ливарного цеху) має 

задовільні показники майже по усьому ряду властивостей (див. табл. 1). Це зумовлено її 

гранулометричним складом. По-перше, ця суміш не забруднена надлишковою глинястою 

складовою і пилом. По-друге, вона має відносно монозернистий склад (рис. 3). 

Підтвердження цих висновків знайдено за допомогою програми «GranN». Було 

розраховано середній розмір зерна, який становить 0,226 мм, а коефіцієнт однорідності 

складає 58%. Ці дані відповідають рекомендаціям щодо формувальних сумішей, які 

використовують на автоматичних лініях. Досить високий коефіцієнт однорідності свідчить 

про низький рівень руйнування зерен наповнювача і забруднення суміші. 

Розгляд проби цієї суміші під мікроскопом (рис. 4, а) показав, що вона складається із 

чітко відокремлених одне від одного зерен наповнювача, вкритих плівками глини. Така 

суміш здатна ущільнюватись за умови прикладання незначних зусиль, чітко відтворювати 

поверхню модельного оснащення і, як наслідок, забезпечувати високу якість виливків. 

Наповнювач суміші має округлу або напівкруглу форму, з мінімальною кількістю 

зруйнованих зерен та пилу (рис. 4, б). 
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Рис. 3. Гранулометричний аналіз суміші з автоматичної лінії ливарного цеху 

 

  
а б 

Рис. 4. Вигляд формувальної суміші під оптичним мікроскопом: а – у вихідному стані; 

 б – після видалення глинястої складової за методикою ГОСТ 29234.1 – 91 

 

Зважаючи на встановлену значну зміну властивостей формувальної суміші після її 

багаторазового використання, для підтримання належної якості литва її необхідно 

періодично піддавати регенерації або відновленню. Крім цього, варто проводити регулярний 

контроль фізико-механічних та технологічних властивостей для підтримання їх на 

належному рівні. 
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В работе экспериментально исследованы изменения дисперсности, фактора формы  

и фазового состава порошковых смесей массового состава 75 % Ti + 25 % Al; 50 % Ti + 50 % Al;  

25 % Ti + 75 % Al после обработки высоковольтным электрическим разрядом в керосине. 

Установлены закономерности их диспергирования и синтеза TiC, AlTi3, AlTi, Al2Ti, Al3Ti, двойного 

карбида Ti3AlC, МАХ-фаз Ti3AlC2 и Ti2AlC, лонсдейлита. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Для развития аэрокосмической отрасли необходимо создание новых высокоизносостойких 

дисперсноупрочненных наночастицами композиционных материалов на основе системы Ti – Al, 

имеющих повышенные физико-механические и эксплуатационные характеристики для работы  

в экстремальных условиях. 

Свойства материалов, полученных методами порошковой металлургии, во многом 

определяются дисперсностью и фазовым составом исходной порошковой шихты [1]. Известно, что 

для подготовки шихты для металоматричных композитов (ММК) используются механические и 

физические методы, из которых является высоковольтный электрический разряд (ВЭР) [2, 3]. ВЭР в 

дисперсных системах «углеводородная жидкость – порошок» вызывает деструкцию молекул 

углеводородов в канале ВЭР и микроплазменных каналах между частицами порошка,  

а образующиеся при этом частицы наноуглерода взаимодействуют с частицами обрабатываемого 

порошка, в результате чего синтезируются дисперсноупрочняющие карбидные фазы [4, 5]. 

Целью данной работы является исследование изменения морфологии и фазового состава 

порошковых смесей Al-Ti после ВЭР обработки. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ВЭР обработке в керосине подвергались смеси порошковых систем Ti – Al в следующих 

массовых соотношениях: 75 % Ti + 25 % Al; 50 % Ti + 50 % Al; 25 % Ti + 75 % Al.  Выбор 

процентного соотношения Ti и Al был обоснован необходимостью подготовки шихты для получения 

алюмоматричных композитов 25 % Ti + 75 % Al и 50 % Ti + 50 % Al и титановых наноламинатов 

(МАХ-соединений) 75 % Ti + 25 % Al. Исследования выполнялись на экспериментальном стенде, 

подробно описанном в [2].Обработка всех рассмотренных порошковых смесей производилась при 

энергии единичного разряда W1 = 0,5 кДж и варьировании удельной энергии обработки, 

обеспечивающей синтез наноуглерода в количестве, необходимом для синтеза высокомодульных 

наполнителей и МАХ-фаз согласно [2, 3, 4, 5, 6]. Для состава 25 % Ti + 75 % Al значение удельной 

энергии обработки составляло 3,33 МДж/кг, для состава 50 % Ti + 50 % Al – 6,66 МДж/кг, для состава 

75 % Ti + 25 % Al – 10 МДж/кг. 

В экспериментах были использованы два основных типа электродной системы – остриё – 

плоскость и многоострийный анод – плоскость в двух различных вариациях (3-х и 15-ти острийная, 

см. рис. 1). Как было показано в работе [7], посредством изменения конструкции электродной 

системы (ЭС) с остриё – плоскость на многоострийный анод – плоскость предоставляется 

возможность управления распределением плазменных образований в объеме обрабатываемого 

порошка, что способствует интенсификации процессов эрозионного и гидродинамического 

диспергирования и синтеза химических соединений при ВЭР обработке. 
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Рис. 1. Внешний вид сменных анодов ЭС, использованных при выполнении работы: 

 а – острие – плоскость; б – 3-х острийный вариант ЭС; в – 15-ти острийный вариант ЭС 

 

В процессе исследований регистрировались осциллограммы разрядного тока и напряжения, 

которые переносились на компьютер, где с помощью программного обеспечения MathCAD 14 

рассчитывались электрические и гидродинамические характеристики разряда (в частности, средняя 

скорость нарастания тока и амплитуда волны давления), согласно методик, изложенных в [2]. В 

выбранном режиме обработки скорость нарастания тока находилась в диапазоне от 8 до 14 ГА/с, а 

амплитуда волны давления на стенке разрядной камеры составляла порядка 100 МПа. 

Порошки исследовались до и после ВЭР обработки. Методики исследования размера и 

морфологии порошков подробно представлены в работе [2]. В исследованиях использовалось 

следующее оборудование и программное обеспечение (ПО) – микроскоп оптический БИОЛАМ-И, с 

максимальным увеличением × 1350, растровый электронный микроскоп РЕММА-102 с диапазоном 

увеличений от × 10 до × 250000, сканирующий электронный микроскоп EVO-50 производства фирмы 

Carl Zeiss (Германия) с диапазоном увеличений от × 5 до × 1000000, цифровая фотокамера Canon. 

После получения четкого изображения фиксировалось увеличение, и делались фотоснимки, которые 

обрабатывались с помощью Adobe Photoshop CS3 для дальнейшего анализа с помощью ПО Image-Pro 

Plus 6.0, что позволило построить дифференциальное распределение частиц исследуемых порошков 

по размерам. Рентгенофазовый анализ порошков до и после обработки проводили на рентгеновских 

дифрактометрах Bruker D8 DISCOVER, Rigaku Ultima IV, а также ДРОН-3 в Cu-K излучении. При 

идентификации фаз использовали программное обеспечение Bruker: EVA.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

ВЭР обработка при всех исследованных режимах и схемах воздействия приводит к 

диспергированию частиц обработанных смесей (см. рис. 2). При этом распределение частиц по 

размерам после ВЭР обработки из мономодального становится бимодальным. Использование 3-х 

острийной ЭС для ВЭР-обработки смесей состава 25 % Ti + 75 % Al с удельной энергией 3,33 

МДж/кг и 50 % Ti + 50 % Al с удельной энергией, увеличенной до 6,66 МДж/кг позволяет получить 

лучшие с точки зрения диспергирования результаты, чем для одноострийной и 15-ти острийной ЭС 

(см. рис. 2.39, а, б). При этом основной пик распределений частиц порошковых смесей 25 % Ti + 75 % 

Al и 50 % Ti + 50 % Al по размерам смещается в точку ~ 3 мкм и составляет ~ 64 %, а порядка 30 % 

частиц имеют размеры менее 1 мкм.  При обработке смеси состава 75 % Ti + 25 % Al с удельной 

энергией 10 МДж/кг основной пик распределения по размерам при этом смещается в точку ~3 мкм, ~ 

51 %, а порядка 20 % частиц имеют размеры менее 1 мкм.   

Наибольшее количество исходных частиц (~ 40 %) для всех исследованных смесей системы  

Ti – Al имело губчатую форму, а ВЭР обработка с использованием одноострийной ЭС для всех 

рассмотренных смесей приводит к росту количества частиц осколочной формы и снижению 

количества частиц сферической формы, что может быть связано, на наш взгляд с преимущественно 

гидродинамическим воздействием ВЭР.  

Использование 3-х острийной ЭС во всех рассмотренных случаях приводит к росту 

количества частиц сферической формы на ~ 5 %, что может быть связано с усилением токовых 

процессов, которые приводят к электроэрозии частиц в процессе ВЭР обработки. Использование  

15-ти острийной ЭС не оказывает существенного влияния на форму частиц.  

а б в 
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Рис. 2. Распределения частиц порошковых смесей системы Ti – Al по размерам: 1 – исходная смесь; 

2 – одноострийная ЭС, 3 – 3-х острийная ЭС; 4 – 15-ти острийная ЭС; а – 25 % Ti + 75 % Al  

(3,33 МДж/кг); б – 50 % Ti + 50 % Al (6,66 МДж/кг); в – 75 % Ti + 25 % Al (10 МДж/кг) 

 

Рентгенофазовые исследования всех исходных смесей показали наличие пиков титана и 

алюминия (см. рис. 3, а). Изменение дисперсности и формы частиц после ВЭР обработки 

сопровождается изменением фазового состава. В частности, при ВЭР-обработке смеси порошков 

75%Ti + 25%Al с 3-х острийной ЭС (см. рис. 3, б) происходит синтез таких соединений, как TiC, 

AlTi3, AlTi, Al2Ti, Al3Ti, двойного карбида Ti3AlC, МАХ-фаз Ti3AlC2 и Ti2AlC, лонсдейлита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Дифрактограммы порошковой смеси состава 75 %Ti + 25 % Al: а – в исходном состоянии;  

б – после ВЭР-обработки при Wуд = 10 МДж/кг, трехострийная электродная система 

 

Шихта, обработанная с использованием 15-ти острийной ЭС, содержит меньшее количество 

интерметаллидов, карбида титана и МАХ-фаз. Смесь порошков, которая подверглась обработке с 

одноострийной системой имеет наименьшее количество новообразованных соединений и наиболее 

близка к исходному составу.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Экспериментально установлено, что ВЭР-обработка порошковых систем Ti – Al: 75 % Ti +  

25 % Al; 50 % Ti + 50 % Al; 25 % Ti + 75 % Al в керосине приводит к их диспергированию, при этом 

основной пик распределения по размерам смещается в точку ~3 мкм, а не менее 20 % частиц имеют 

размеры менее 1 мкм. 

Показана возможность управления эффективностью воздействия различных факторов ВЭР 

воздействия на систему порошков Ti – Al с целью целенаправленного синтеза 

дисперсноупрочняющих составляющих (карбида титана TiC, интерметаллидов AlTi3, AlTi, Al2Ti, 

Al3Ti, Ti3AlC, МАХ-фаз Ti3AlC2 и Ti2AlC и лонсдейлита) путем изменения конфигурации 

электрического поля за счет использования различных типов ЭС.  

 

 

 

а б в 

а б 
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Исследовано влияние концентрации наполнителя из смеси порошков (Ti–TiC–C), 

полученных высоковольтным электроразрядным (ВЭР) синтезом, на теплофизические и 

физико-механические свойства эпоксидных композитов. На основе анализа показателей 

разрушающих напряжений при изгибе (σзг), модуля упругости (Е), ударной вязкости (W) и 

теплостойкости по Мартенсу (Т) установлен диапазон значений концентрации 

синтезированных наполнителей из смеси порошков (Ti–TiC–C), способствующих повышению 

теплофизических и физико-механических свойств эпоксидных композитов для 

технологического оборудования в условиях знакопеременных нагрузок. 

 

Постановка проблемы 

Во многих отраслях промышленности развитых стран мира для защиты 

технологического оборудования от коррозии и износа эффективно используют композиты на 

основе эпоксидных смол. Усложнение условий эксплуатации технологического 

оборудования, в частности, работа механизмов в условиях агрессивных сред при 

знакопеременных нагрузках и повышенных температурах, предъявляет повышенные 

требования к эксплуатационным характеристикам эпоксидных композитных материалов 

(КМ). Поэтому разработка и исследование новых материалов с высокими показателями 

эксплуатационных характеристик является актуальной задачей современного полимерного 

материаловедения [1-2]. 

Анализ исследований последних лет позволяет утверждать, что одним из 

эффективных способов улучшения свойств эпоксидных композитов является введение 

наполнителей различной дисперсности и физико-химической природы [3-5].  

Цель работи – исследовать влияние концентрации наполнителя из смеси порошков 

Ti–TiC-C, полученных высоковольтным электроразрядным синтезом, на физико-

механические и теплофизические свойства эпоксидных композитов.  

 

Методика исследований 

В качестве основного связующего компонента при формировании КМ был выбран 

эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84). В качестве матрицы для 

эпоксидных композиций использовался низкомолекулярный отвердитель 

полиэтиленполиамин [-CH2-CH2-NH-]n (ТУ 6-05-241-202-78), который позволяет 

формировать материалы при комнатных температурах. Формирование КМ производилось 

при стехиометрическом соотношении компонентов ЭД-20: Пепа - 100: 10. В работе 

исследовались физико-механические и теплофизические свойства КМ, а именно: предел 

прочности на изгиб, модуль упругости, ударная вязкость и теплостойкость по Мартенсу. 

Как наполнитель для экспериментальных исследований физико-механических 

характеристик КМ использовалась порошок Ti (средний диаметр исходного порошка dср=60 

мкм) после ВЭР обработки с использованием электродной системы “15-ти острийный анод – 

плоскость” [6]. Подробное описание экспериментального стенда и конструкции разрядной 

камеры приведено в [7]. ВЭР обработка порошка Ti в керосине выполнялась при напряжении 
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зарядки конденсаторной батареи U0=50 кВ и варьировании ёмкости конденсаторной батареи, 

при этом достигалось варьирование единичной и удельной энергии обработки (Wед=10 

МДж/кг – №1; 5 МДж/кг – №2; 2,5 МДж/кг – №3).  

Рентгеновский фазовый анализ порошков проводили на рентгеновских 

дифрактометрах Bruker D8 DISCOVER, Rigaku Ultima IV в Cu-K излучении. При 

идентификации фаз использовали программное обеспечение Bruker: EVA. Количественный 

анализ содержания фаз проводился по методике Reference Intensity Ratio (RIR). 

Результаты и обсуждение  

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют об уменьшении 

среднего диаметра частиц порошка Ti с 60 мкм до 2 мкм при увеличении удельной энергии 

ВЭР обработки от 2,5 до 10 МДж/кг (см. рис. 1, а). Наиболее интенсивное диспергирование 

порошка было отмечено после обработки с удельной энергией 10 МДж/кг –  пик 

распределения (42 %) лежит в диапазоне 2 мкм (см. рис. 1, а, кривая 2), при этом, примерно 

15% частиц имеют размер менее 1 мкм. Вследствие снижения удельной энергией до 

5 МДж/кг наблюдается качественное изменение характера распределения частиц порошка по 

размерам (см. рис. 1, а, кривая 3), которое представляет собой бимодальную кривую с 

пиками в областях 2 мкм (27 %) и 20 мкм (47 %), при этом также присутствуют частицы 

размером менее 1 мкм – около 10 %. При дальнейшем снижении удельной энергии 

обработки до 2,5 МДж/кг интенсивность диспергирования уменьшается – пик распределения 

(55%) лежит в диапазоне 20 мкм (см. рис. 1, а, кривая 4).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
а – Распределение процентного содержания частиц F(dср) по значениям среднего диаметра 

dср для порошка Ti 

1– исходный порошок Ti; 2 –смесь порошков №1; 3 – смесь порошков №2; 4 – смесь  

порошков №3. 

б – Зависимость количества синтезированного карбида титана от удельной энергии 

обработки 

Рис. 1. Морфологические характеристики и фазовый состав для порошка Ti 

 

Рентгенофазовый анализ ВЭР обработанных порошков Ti показал наличие 

наноуглерода, карбида титана и титана. Зависимость процентного содержания, 

синтезированного TiC от удельной энергии обработки близка к линейной (рис 1, б). 

Наибольшее количество TiC (СTiC ≈16%,) и наноуглерода (С=0,5 %) было обнаружено в 

смеси порошков № 1. При уменьшении удельной энергии обработки до 5 МДж/кг (№ 2) 

процентное содержание TiC снижается до СTiC ≈12%, а содержание свободного наноуглерода 

снижается до СC ≈0,1%. Отдельно стоит отметить, что в порошковой смеси после обработки 

с удельной энергией 2,5 МДж/кг (№ 3) не было обнаружено остаточного наноуглерода, а 

процентное содержание карбида титана составило СTiC ≈8 %. 

Для установления влияния процентного содержания синтезированных наполнителей 

на физико-механические характеристики КМ были исследованы следующие характеристики: 

разрушающее напряжение (σизг.), модуль упругости при изгибе (Е) и ударная вязкость (W). 

При этом содержание наполнителей варьировали в пределах q=0,1-10,0 мас.ч. 

а 
б 
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Экспериментально установлено [6], что разрушающее напряжение матрицы составляет σизг. = 

48,0 МПа, модуль упругости при изгибе – Е = 2,9 ГПа, ударная вязкость – W = 7,4 кДж / м
2
. 

Введение в эпоксидный олигомер частиц наполнителя в количестве q = 0,1-10,0 мас.ч. 

приводит к повышению показателей разрушающих напряжений КМ до σизг. = 54,9-92,2 МПа 

для системы наполненной смесью порошков №1 (см. рис 2, а, кривая 1), σизг. = 58,3-106,4 

МПа для системы наполненной смесью порошков №2(см. рис 2, а, кривая 2), σизг. = 83,9-106, 

1 МПа для системы наполненной смесью порошков №3 (см. рис 2, а, кривая 3). 

При увеличении концентрации наполнителя также наблюдалось постепенное 

увеличение показателей модуля упругости КМ до Е = 3,2-3,6 ГПа для КМ наполненного 

смесью порошков №1(см. рис. 2, б, кривая 1), Е = 3,1-3,6 ГПа для КМ наполненного смесью 

порошков №2 (см. рис. 2, б, кривая 2), Е = 3,2-4,1 ГПа для КМ наполненного смесью 

порошков №3(см. рис. 2, б, кривая 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – КМ с добавкой смеси порошков №1; 2 – КМ с добавкой смеси порошков №2; 3 – КМ  

с добавкой смеси порошков №3 

а – зависимость разрушающих напряжений при сгибании (σизг) КМ от содержания наполнителей;  

б – зависимость значения модуля упругости от концентрации. 

Рис. 2. Влияние процентного содержания наполнителя на физико-механические характеристики КМ. 

 

Экспериментально установлено, что при введении наполнителя из смесей порошков 

№ 1 и № 3 (см. рис. 3, а, кривая 1, 3) в количестве q = 0,1 мас.ч. и смеси порошков №2 (см. 

рис. 3, а, кривая 2) в количестве q = 1,0 мас.ч. ударная вязкость максимально возрастает 

относительно исходной матрицы (W = 7,4 кДж/м
2
) и составляет W = 12,8 кДж/м

2
, 

W = 14,4 кДж/м
2
 и W = 12,9 кДж/м

2 
соответственно. Дальнейшее повышение концентрации 

всех вышеуказанных наполнителей (q = 1,0-10,0 мас.ч.) способствует снижению показателей 

ударной вязкости КМ до W = 4,5-10,0 кДж/м
2
.  

 
1 – КМ с добавкой смеси порошков №1; 2 – КМ с добавкой смеси порошков №2; 3 – КМ  

с добавкой смеси порошков №3 

а – зависимость ударной вязкости (W) КМ от содержания наполнителя; б – зависимость 

теплостойкости по Мартенсу от содержания наполнителя. 

Рис. 3. Влияние процентного содержания наполнителя на физико-механические характеристики КМ. 

а б 

а 
б 
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В результате исследований теплостойкости КМ было установлено, что введение 

наполнителя из порошковых смесей в количестве q = 0,1-10,0 мас.ч. обеспечивает 

повышение теплостойкости КМ относительно матрицы на ΔТ =17-25 К (см. рис. 3, б). 

Максимум на кривых зависимости теплостойкости от концентрации наполнителей 

наблюдался при содержании наполнителя из смеси порошков №1 в количестве q = 1,0 мас.ч. 

при Т = 366 К (см. рис. 3, б, кривая 1), №2 в количестве q = 10,0 мас.ч. при Т = 362 К (см. рис. 

3, б, кривая 1), и №3 в количестве q = 0,1 мас.ч. при Т = 366 К (см. рис. 3, б, кривая 3). 

 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов исследований модуля упругости, разрушающих 

напряжений, ударной вязкости и теплостойкости КМ с наполнителем из смеси порошков Ti-

TiC-C, полученных ВЭР синтезом №1, 2,3, в количестве q = 0,1-1,0 мас.ч., можно 

рекомендовать их для использования при эксплуатации технологического оборудования в 

условиях знакопеременных нагрузок, для восстановления и повышения эксплуатационных 

характеристик технологического оборудования и антикоррозионной защиты палубных 

механизмов (фундаментные подкладки). 

В условиях повышенных температур, рекомендуется использовать КМ наполненные 

смесью порошков Ti-TiC-C №1 и №2 в количестве q = 10,0 мас.ч. 
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Вступ 

 Останнім часом високоентропійні еквіатомні сплави (ВЕС) привертають увагу все 

більшої кількості дослідників, що працюють в області сучасного матеріалознавства. Інтерес 

до даних сплавів обумовлений їх підвищеними міцністю, твердістю та термічною 

стабільністю у порівнянні із традиційними багатокомпонентними сплавами [1-4].  

 Розробка даних сплавів заснована на термодинамічному підході до конструювання 

нових матеріалів, суть якого полягає в підвищенні ентропії змішування елементів сплаву, 

внаслідок якого значно знижується вільна енергія Гіббса. Даний факт дозволяє отримувати 

сплави з високою стабільністю фазового складу, що дуже важливо при термообробці та 

підвищених температурах експлуатації сплавів. 

 Основні технології отримання ВЕСів – метод лиття та метод механічного легування. 

Механічне легування забезпечує формування мікроструктури з більшою однорідністю в 

порівнянні із ливарними методами. Збільшення однорідності твердих розчинів є основною 

перевагою МЛ над литтям, особливо це стосується багатокомпонентних сплавів з різними 

температурами плавлення вихідних компонентів [5].  

  Метою даної роботи є дослідження процесів формування, мікроструктури, фазового 

складу та механічних властивостей високоентропійних сплавів системи Ti-Cr-Fe-Ni-Cu. 

 

Матеріали, технологія та методи досліджень 
 Для синтезу сплавів в якості вихідних матеріалів використовували порошки Cr, Fe, Ni, 

Cu та Ti чистотою 99,5 – 99,8 % в еквіатомному співвідношенні.  

Механічне легування (МЛ) суміші порошків проводили в планетарному млині при 

співвідношенні маси шихти до маси молольних тіл 1:8. Час розмелу – 0,5, 1 та 2 год. Для 

уникнення окислення та сегрегації частинок порошків МЛ проводилося в середовищі 

етилового спирту.  

 Подальшу консолідацію порошкових сумішей проводили методом гарячого 

штампування (ГШ). Для цього суміші були спресовані в циліндричні заготовки діаметром 40 

мм та висотою 20 мм при тиску 700 МПа. Гаряче штампування проводили на 

дугостаторному пресі ФБ1732 при температурі 1100 ˚С в середовищі інертного газу (аргону). 

Отримані зразки сплавів відпалювали протягом двох годин в електропечі Termolab СНОЛ 

15/1300. Температура відпалу – 1000, 1100 та 1200 ˚С.  

 Мікроструктуру сплавів вивчали на скануючому електронному мікроскопі JEOL 

Superprobe 733. Рентгенофазовий аналіз зразків проводили на рентгенівському 

дифрактометрі ДРОН-3 у відфільтрованому Со-Кα випромінюванні методом покрокового 

сканування в діапазоні кутів 20 – 130 град. Зразки під час дифрагування оберталися навколо 

своєї осі. Розмір кристалітів і величини мікронапружень в отриманих сплавах визначали по 

розширенню дифракційних профілів на дифрактограмах. Кількісний 

мікрорентгеноспектральний аналіз проводили на рентгенівському мікрозонді CAMECA MS-

46 діаметром 3 мкм при режимі зонда 20 кВ, 12 нА. Твердість вимірювали на твердомірі ТК-

14-250 згідно з ГОСТ 9013-59. Мікромеханічні характеристики сплавів вимірювали на 

пристрої ПМТ-3. 
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Результати та їх обговорення 

На рис. 1 представлені рентгенівські спектри вихідної суміші складу TiCrFeNiCu після 

розмелу протягом 0,5 – 2 год. Як видно з рис. 1 зі збільшенням часу розмелу інтенсивність 

дифракційних ліній модифікацій ОЦК і ГЦК знижується одночасно з їх розширенням. Після 

2-х годинного розмелювання лінії (211) ОЦК гратки та (311) ГЦК гратки розмиваються 

настільки, що їх профілі близькі до лінії фону.  

 

 
Рис. 1. Дифрактограми еквіатомної суміші TiCrFeNiCu, отримані після МЛ 

 

Розширення рентгенівських ліній обумовлено деформацією кристалічної гратки ОЦК 

і ГЦК структур, що призводить до подрібнення блоків мозаїки і мікровикривлень 

кристалічних граток. Прояв дефектів кристалічної будови металів в ефектах розширення 

ліній обумовлений дислокаціями і їх скупченнями. Дефектність кристалічної будови металів 

істотно впливає на структуроутворення при подальшій термообробці. Фактично, такі 

структури мають спадково-дрібнозернистий характер. Дефектність кристалічної будови 

металів – один з основних факторів, що визначають процеси структуроутворення в 

порошкових матеріалах і суттєво впливають на міцність (структурний ефект зміцнення). 

Енергія, що накопичується на дефектах є рушійною силою формування твердого розчину, і її 

збільшення приводить до зростання розчинності у твердому стані. Зі збільшенням часу 

розмелу підсилюється взаємодифузія атомів компонентів і підвищується їх розчинність у 

твердому стані до досягнення перенасичення, після чого подальше підвищення розчинності 

не проходить [5].  

При подальшому штампуванні при 1050 °С (рис. 2 а) формуються ГЦК і ОЦК 

структури, а після відпалу при 1200 °С формується практично однофазна структура з ГЦК 

граткою (рис. 2 б). Також у сплавах присутні сліди Ті, інтерметалідів Fe2Ti, Ni3Ti і σ-фази. 
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Рис. 2. Дифрактограми зразків еквіатомного сплаву TiCrFeNiCu після гарячого штампування (а) та 

відпалу (б) при 1200 °С. 

Концентрація валентних електронів у сплаві дорівнює 7,8. Згідно з дослідженнями [6] 

про вплив електронної концентрації на фазовий склад ВЕСів наш сплав попадає в область 

ГЦК+ОЦК структур. Як видно з рис. 3 мікроструктури сплавів після ГШ та відпалу 

представляють собою два твердих розчини заміщення всіх елементів – ГЦК (γ) та ОЦК (α), 

причому після відпалу при 1200 °С 2 год утворюється в основному одна ГЦК структура. Час 

механообробки суміші в планетарному млині  суттєво впливає на мікроструктуру та 

властивості отриманих сплавів. Із збільшенням часу механообробки від 0,5 до 2 год 

спостерігається помітне зменшення розмірів структурних областей у сплавах. 

 

 
  a     б    в 

Рис. 3. Мікроструктури МЛ сплавів TiCrFeNiCu після гарячого штампування та відпалу при 1200 °С 

2 год: а – 0,5 год розмелу, б – 1 год розмелу, в – 2 год розмелу 

  

Мікротвердість сплавів коливається в межах 5 – 7 ГПа, що у кілька разів перевищує 

мікротвердість найтвердішого металу у даних сплавах Cr – близько 1,42 ГПа. В цьому 

проявляється композиційний ефект зміцнення даних матеріалів. 
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На рис.4 зображено залежності твердості сплавів TiCrFeNiCu від температури відпалу. 

Найвищу твердість має сплав після 2-х год. механообробки, яка в залежності від температури 

відпалу складає 32 – 40 HRC. 

 
Рис. 4. Залежності твердості сплавів TiCrFeNiCu від температури відпалу 

 

ВИСНОВКИ 

1. Методами механічного легування, гарячого штампування та відпалу розроблено 

порошковий високоентропійний сплав TiCrFeNiCu, який складається з двох фаз – твердих 

розчинів заміщення з ГЦК та ОЦК гратками. 

2. При збільшенні температури відпалу кількість ГЦК фази суттєво збільшується,  

а ОЦК – зменшується. При температурі відпалу 1200 °С і часу 2 год мікроструктура сплаву 

представлена переважно ГЦК фазою. 

3.  Мікротвердість сплаву в залежності від відпалу складає 5 – 7 ГПа, твердість  

32 – 40 HRC. Ці відносно високі значення механічних характеристик пояснюються 

структурним та композиційним ефектами зміцнення даного сплаву. 
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Abstract. A paper summarizes the formation of new materials’ structure and properties after 

using new making hot isostatic-pressing technology. Such technology is able to ensure the high and 

stable level of functional properties. The experimental results of the new composite bearing 

material’s properties in a comparison with known nickel composite have been presented. It was 

shown the dense friction films were formed on the contact surfaces during tribological tests. 

Friction films defend contact surfaces against intensive wear and stabilize a work of friction unit in 

the high-speed offset printing machines.  

 

Development of modern technical equipment in machine-building industry has given a great 

importance for problem of increase the machines and mechanisms durability. There is no more 

important problem among tasks of new technical objects creation. Extension of useful use period 

for machines, mechanisms and equipment even in a small measure there is equivalent an 

introduction of new production capacities [1, 2].  

Questions of technical evolution were continually connected with the problems of materials 

science development. The questions of new materials’ using take a central place in the general 

problem of machines and equipment quality increase including materials of contact pairs such as 

antifriction (bearing) materials.  

Among these are the bearing materials which operate with lubrication at easy operation 

conditions (low loadings, speeds of sliding, temperature up to 100 ºC), and especially it is important 

for the friction units which operate in extreme conditions - at the high loadings, aggressive 

environment, increased and high temperatures 
 
200-800ºC, high speeds of rotation up to 10000 rpm. 

Well-known fact − 80% refuses of machines and mechanisms take place because of friction units’ 

destruction [1, 2].  

Large assortment of the cast and powder antifriction materials on the basis of iron, cast iron, 

copper and nickel are developed and applied for the listed too heavy working conditions [1–3]. 

Intensive wear and high friction coefficient have connected with imperfection of manufacturing 

technologies. Moreover a high cost unites these materials. And yet cast materials that use in 

extreme working conditions, such as, cast iron, bronze, the non-ferrous alloys are unable to combine 

different additives in a composition, which would form a strong matrix and contain antiscoring 

additives, such as sulfides, oxides, chalcogenides and fluorides.  

The main task in the development of new composite bearing materials for printing machines 

is to increase the life of such equipment by, for example, applying lubricants to operate under 

conditions of high loads, temperatures or rotation speeds.  

Therefore as a basis for bearings materials were selected composite nickel alloy - mark 

EP975 for heavy-duty conditions, such as increased loadings, air environment and rotation speeds 

8000 − 10000 rpm. This choice was caused the complete absence of known alloys’ operability both 

cast and powder on the basis of copper, iron, nickel at such operation conditions. Big number of 

alloy elements in the nickel matrix (more than 35 mas.%) gives an alloy EP975 high physical and 

physical-mechanical properties. 
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In the conditions of high rotation speeds any liquid lubricant is disabled because of liquid 

lubricant throwing out from friction zone by centrifugal forces. It is especially important to protect 

the friction surfaces from the increased wear and frictional seizure. Numerous studies show that 

using solid lubricants as a component of materials improves the tribotechnical characteristics of 

plain bearings [3˗6]. For example, calcium fluoride CaF2 as thermal and chemical stable substance 

is widely used as a solid lubricant to improve frictional contact, especially in heavy-duty conditions 

[1, 2, 5, 6].  

Moreover, it is of theoretical and practical importance to establish an effect of making 

technology on structure and properties, distribution of CaF2 over the metal matrix, and its effect on 

the friction behavior of nickel alloy EP975-based materials in extreme operating conditions of 

printing machines. 

The objective of the present paper is to research bearing nickel alloy EP975-based 

composite materials with CaF2 additions for heavy-duty conditions (high rotation speeds and high 

pressures) and to study the formation of new materials’ structure and properties.  

Chemical composition of materials was next, mass.% C - 0.038-0.076; W - 8.65-9.31; Cr - 

7.6- 9.5; Mo - 2.28-3.04; Ti - 1.71-2.09; Al - 4.75-5.13; Nb - 1.71-2.59; Co - 9.5-11.4; Ni – basis, 

СаF2 - 4.0-8.0 [7]. In our experiments we researched compositions−ЕP975+(4.0–8.0)% СаF2. 

Powders of the high-alloyed nickel alloy EP975 have been produced by powder spraying 

method of melted metal by argon stream. Dispersed metal drops are crystallized as spherical 

particles with dimensions from 10 to 750 μm. Usually optimum dimensions of fractions are in the 

range of 37–250 μm .  

The hard spherical powder particles of high-alloyed nickel alloy EP975 there are a real 

microingot that excludes the problem of liquation at once. This problem has characterized for the 

cast nickel alloys obtained by traditional technology. 

Traditional technology of powder metallurgy - pressing and sintering of initial mixture 

(EP975 + CaF2) is unacceptable in our case because minimum porosity is already impermissible. 

That is why method of hot isostatic-pressing (HIP) was used for creation of new materials. 

Hot isostatic pressing (or gas-static pressing) is executed on the special presses – gasostat. Hot 

isostatic pressing is carried out in a liquid (hydrostatical) or gas (gasostatical) environment. A 

working environment is forced to hermetic chamber by compressors and creates pressure of few 

thousand atmospheres. The isostatic pressing can combine high pressure with a high temperature 

that allows combining the process of forming and sintering.  

Thus, first of all – initial components of the sprayed powders of nickel alloy EP975 and 

solid lubricant (calcium fluoride) are mixed up during 4–6 hours. And then mixed powders are 

loaded to the special steel containers. The filled containers are pressurized for getting of a vacuum 

density. The process of hot isostatic pressing was carried out at 121010
о
С, during 4 hours, under 

pressure of argon up to 140 MPa. Equipment for HIP allows obtaining enough dense materials, 

almost without pores. The blanks had a relative density 99.9%. 

Microstructure of the new composite bearing material EP975+8% CaF2 after heat treatment 

is presented in figure 1.  

After the hot isostatic pressing a heat treatment was carried out for optimization of 

dispersible phases’ morphology in the structure of materials and for obtaining a necessary level of 

physics-mechanical and antifriction properties. 

Stricture was studied using metallographic microscopy; calcium fluoride in the matrix was 

identified using scanning electron microscopy (SEM). Moreover, the SEM images were used for the 

quantitative description of CaF2 in the composite. The physic mechanical properties of the samples 

were determined as well. Tribological tests were performed on a VMT-1 friction testing machine 

(rotation speeds V = 8000 − 10000 rpm and pressure P = 3.5 MPa), the counterface is made of R18 

tool steel (HRC = 53–55); shaft–pin friction pair.  

The structure of material is heterogeneous. There is a metallic matrix with inclusions of 

solid lubricant CaF2. Solid lubricant СаF2 particles were uniformly arranged [6, 7]. Presence of big 

number alloy elements in a nickel matrix gives new bearing materials a high level of physical-
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mechanical and tribotechnical properties. Tribotechnical and physical-mechanical properties of 

new materials have been presented tables 1, 2 in a comparison with known Ni-powder material 

[1], which is applied under analogue conditions. 

 
                                а                                                     b 

Fig. 1. Microstructure of material EP975 + 6% CaF2 (raster electron microscope):  

a) image in secondary electrons; b) phase contrast image 
 

Table 1 

Strength properties of materials at room temperature 

№ Composition, mas.% 

Ultimate stress 

at tension, 

σt, MPa 

Yield 

strength, 

σ0,2, МPa 

Extension 

strain, 

δ,% 

Contrac

tion, 

ψ,% 

1 ЕP975 (cast) 1200 800 14 14 

2 
ЕP975 (powder, made by gas-

static pressing technology ) 
1400 1120 12 15 

3 
ЕP975+6СаF2 (powder, made by 

gas-static pressing technology ) 
1100 900 10 12 

 

Table 2 

Antifriction properties of materials based on alloy ЕP975 

№ 

 

 

 

 

Composition, mas.% 

Friction 

coefficient 

Wear, µ/km 

(V=1200 pm) 

Limit load, 

МPа 

Limit rotation 

speed, rpm 

1  ЕP975+4% СаF2 0,27 57 5 6000 

2  ЕP975+6% СаF2 0,26 54 5 6000 

3  ЕP975+8% СаF2 0,27 58 5 6000 

4 

Ni+(18-5%) MoB2+ ZrB2)+ 

5%(СаF2 or BaF2) sintered 

alloy [1] 

0,31 780 1,5 1500-2000 

 

Analyzing information of tables 1, 2 evidently show, that the new high-speed bearings 

materials on the basis of alloy EP975 with the addition of CaF2 have higher properties in a 

comparison with the known material [1] and they are able to operate at higher rotation speeds and 

loads.  

During tribological tests the dense friction films were formed on the contact surfaces, both 

on the surface of examined materials and counterface (figure 2).  

As it’s shown on figure 2, all friction surfaces are covered by dense antiscoring films, the 

so-called secondary structures. They consist of the chemical elements of bearing and counterface 

and solid lubricant СаF2. 
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                                     а)                                                                           b) 

Fig. 2. Images of friction surfaces: а) material ЕP975+ 6% СаF2; b) counterface of steel R18 

 

During friction process the different chemical reactions take place between O2 of air and 

elements of researched specimen and steel R18 counterface at high rotation speeds and loads. Such 

chemical processes result in formation of friction films, which protect contact pair against intensive 

wear and stabilize a work of friction unit in printing machine. 

  

CONCLUSION 

We have developed a new effective bearing materials based on Ni alloy ЕP975–CaF2 system 

with high physical mechanical and tribotechnical properties that performs well in more severe 

conditions than known sintered alloy.  

The new materials have an advantageous level of tribotechnical characteristics due to the 

tribofilms formed on the contact surfaces by dragging of calcium fluoride to cover the entire friction 

area.  

The full-scale industrial tests of ЕP975–CaF2 bearings showed increase in wear resistance 

by a factor up to 10 compared with known bearings in friction units of Heidelberg Speedmaster 

SM-102-FPL and KBA Rapida-105 high speed printing machines.  
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ОТРИМАННЯ  ПОРОШКОВИХ ШИХТ З ПОРОШКІВ ЗАЛІЗА  

ТА АЛЮМІНІЮ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗМІШУВАННЯ 

   

 магістр.  Клеков А.О., проф. Степанчук А.М., 

асп. Смик В.Г.,  магістр.  Шум Л.Б. 

 
Національний технічний університет України  “КПИ” 

030056, Київ-56, пр-кт   Перемоги, 39; Тел.(044)454-91-54; E-mail: astepanchuk@iff.kpi.ua 

 
 Досліджені умови змішування порошків заліза і алюмінію з метою отримання 

гомогенної шихти для виготовлення виробів трибо технічного призначення із композицій 

Fe–Al. Вивчався вплив на якість змішування складу шихти, числа обертів двоконусного 

змішувача, часу змішування та наявності мастила в шихті. Визначення якості шихти 

проводили на аналізаторі елементів «EXPERT 3L». Показано, що якість змішування 

збільшується зі збільшенням часу змішування, вмісту в шихті порошку алюмінію та при 

додаванні в шихту мастил.  

  Встановлено, що використання для визначення якості змішування шихт, які не 

вміщують мастил є недоцільним. 

 

   Вступ. Сучасний стан виробництва порошкових виробів в Україні на сьогоднішній 

день знаходиться на етапі пошуку та створення нових матеріалів для виготовлення деталей 

машин і механізмі з метою покращення їх експлуатаційних характеристик.    

Тепер актуальним є створення нових  матеріалів для виготовлення фрикційних 

вставок, що використовуються в гальмівних колодках вагоні потягів. Альтернативний  

матеріал має відповідати ряду вимог, а саме мати високу теплопровідність, забезпечувати  

достатній відвід тепла з зони контакту колодка-колесо при гальмуванні. У цьому відношенні, 

враховуючи викладене та економічні засади, перспективними матеріалами можуть бути 

порошкові матеріали триботехнічного призначення із композицій Fe–Al [1–2]. Виготовлення 

виробів з таких матеріалів методами порошкової металургії  передбачає використання 

вихідних порошків, які потім змішують, пресують отримані суміші у заготівки і спікають для 

надання їм необхідних властивостей [3]. Багато уваги приділяється якості змішування 

вихідних порошків тому, що від неї в значній мірі залежать кінцеві властивості виробів [4–7]. 

Тому  при відпрацюванні технологічних процесів отримання нових порошкових матеріалів 

питанню визначення оптимальних умов отримання якісних сумішей вихідних порошків 

приділяють значну увагу. 

Виходячи з викладеного при отримані нових матеріалів із композиції Fe–Al 

визначення оптимальних умов змішування вихідних порошків заліза і алюмінію та контролю 

якості змішування є досить актуальним.  

 

Постановка задачі.  Задачею роботи було визначення  оптимальних умов змішування 

порошків заліза та алюмінію та методів контролю якості змішування вихідних порошкв із 

композицій  з різним вмістом алюмінію.   

 

Результати експерименту та їх обговорення. В роботі досліджувався вплив складу 

композицій і умов змішування на якість змішування. Як вихідні матеріал використовували   

порошок заліза шведської фірми “Hoganes”   та порошок алюмінію Броварського казеного 

заводу порошкової металургії (табл. 1). Досліджувалось змішування порошків заліза і 

алюмінію з вмістом останнього 10, 20, 30 об. %.  
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Таблиця  1 

Характеристики порошків заліза та алюмінію 

 

Порошок 

Вміст 

основного 

елементу, % 

Середній 

розмір 

частинок, мкм 

Пікномет-

рична 

густина, г/см
3
 

Насипна 

щільність, 

г/см
3
 

Текучість, 

г/с 

Заліо 99,6 80 7,2 3,2 2,1 

Алюміній 99,8 менше за 30 2,68 0,76 – 

 

Враховуючи те, що щільність та розмір частинок порошків заліза та алюмінію значно 

різняться, в роботі були проведені дослідження їх змішування з метою визначення 

оптимальних умов отримання гомогенних сумішей без розшарування компонентів. 

Змішування досліджували у двох конусному  змішувачі за різних чисел обертів барабану та 

часу змішування. Досліджувався також вплив наявності у вихідній шихти    мастила, яке, як 

відомо, сприяє більш якісному змішуванню порошків [3]. Число обертів змінювали у межах 

50–70 об/хв. Час змішування складав 1, 2, 3 та 4 години. 

Якість змішування визначали шляхом визначення хімічного складу отриманої  суміші 

з використанням приладу «EXPERT 3L». Хімічний склад визначали в порошковій суміші а 

також на зразках з спресованої шихти. За результатами визначення вмісту алюмінію в шихті 

визначали якість змішування за формулою: 

 

                                                        Язм = 1
ð

ø

G

G
,                                                (2.1) 

 

де Gш – вміст алюмінію в шихті; 

Gр – розрахунковий вміст алюмінію. 

 

Звичайно якість змішування менше або дорівнює нулю і покращується зі зменшенням її 

абсолютних значень. 

Отримані результати порівнювали з розрахунковим складом. Результати досліджень 

наведені  на рисунках  1 та  2.  

 

 

 

 
 

1 –  80 об.% Fe + 20 об. % Al; 

 2 – 70 об.% Fe + 30 об. % Al;  

3 –  90 об.% Fe + 10 об. % Al 

 

Рис. 1.  Залежність якості змішування  

від часу змішування і складу шихти на 

порошковій суміші 

 

 

Як видно з рисунків 1 та 2  якість змішування збільшується (зменшуються її 

абсолютні  значення) зі збільшенням часу змішування та збільшенням вмісту алюмінію в 

шихті. Також слід зауважити, що значення якості змішування значно відрізняються при її 

визначенні на порошковій шихті та спресованій.  
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1 – 90 об.% Fe + 10 об. % Al (верх);  

2 – 80 об.% Fe + 20 об. % Al (верх); 

3 – 90 об.% Fe + 10 об. % Al (низ);  

4 – 80 об.% Fe + 20 об. % Al (низ) ; 

5 – 90 об.% Fe + 10 об. % Al (верх);  

6 – 90 об.% Fe + 10 об. % Al (низ); 

7 – 80 об.% Fe + 20 об. % Al (верх); 

 8 – 80 об.% Fe + 20 об. % Al (низ) 

 

Рис. 2.  Залежність якості змішування  

від часу змішування  

і складу шихти на спресованих зразках: 

1–4  – без мастила; 5–8 – з мастилом 

 

 

Як видно з рисунків 1 та 2  якість змішування збільшується (зменшуються її 

абсолютні  значення) зі збільшенням часу змішування та збільшенням вмісту алюмінію в 

шихті. Також слід зауважити, що значення якості змішування значно відрізняються при її 

визначенні на порошковій шихті та спресованій. Якість змішування визначена на 

спресованій шихті гірша. 

При додаванні в шихту мастила (вакуумне мастило) у кількості 1,5% , при інших 

рівних  умовах, значно покращує якість змішування (рис. 2., 5–8) і покращується зі 

збільшенням часу змішування. При часі змішування 2,5–3,0 години абсолютні значення 

якості змішування наближаються до нуля.  

Як видно з рисунку 1  при дослідженні процесів змішування порошків вихідних 

компонентів з метою подальшого їх компактування було встановлено, що на якість 

змішування впливають умови змішування та склад вихідної суміші. Для всіх досліджуваних 

сумішей якість змішування покращується зі збільшенням часу змішування (рис.1). Але для 

всіх випадків вона залишається незадовільною і значно відрізняється від показника якості 

змішування, який для максимально гомогенної суміші повинен наближуватись до нуля. 

Останнє може бути зумовлене тим, що при змішуванні більш дрібні частинки алюмінію 

просіюються по поровим каналам під дією гравітаційних сил, що не  сприяє отриманню 

гомогенних сумішей.  

Низька  якість змішування може бути також умовною, зумовленою методикою 

визначення  елементного складу отриманої суміші за допомогою приладу «EXPERT 3L» . 

Враховуючи те, що на приладі визначається вміст елементів тільки у приповерхневому 

прошарку, то реальна якість змішування може відрізнятись від визначеної за рахунок того, 

що більш дрібний порошок алюмінію (табл. 1) буде просіюватись по поровим каналам, 

утвореним частинками порошку заліза і його вміст (площа контакту) у площині вимірювання 

вмісту елементів, як це показано на рисунку 3, буде більшою ніж площа контакту частинок 

порошку заліза. Відповідно до цього визначений вміст алюмінію в порошковій пробі буде 

більшим за реальний. Останнє підтверджується результатами визначення вмісту елементів в 

отриманих сумішах на зразках, які були попередньо спресовані з порошкової проби. Вміст 

елементів на нижній поверхні зразка у всіх випадках більший ніж на верхній (місце 

прикладення тису при пресуванні).  

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема визначення вмісту 

елементів у порошковій суміші  на приладі 

«EXPERT 3L» 

 

 

Як відомо [4,5], попередити сегрегацію порошків з частинок різних за розмірами та 

густиною можна за рахунок уведення у вихідну суміш мастил. Це підтверджується 

отриманими нами результатами по дослідженню процесів змішування порошків з 

додаванням мастила (вакуумне мастило) у кількості 1,5%. У цьому випадку якість 

змішування, при інших рівних умовах, покращується і при часі змішування 2–4 години 

наближається до нуля (рис. 2). Підвищення якості змішування у цьому випадку зумовлено 

тим, що дрібні частинки алюмінію “прилипають” до частинок порошку заліза і, тим сами, не 

просіюються по поровим каналам.  

 

ВИСНОВКИ 

Проведені дослідження процесів змішування порошків заліза та алюмінію у 

двоконусному змішувачі дозволило встановити оптимальні умови отримання гомогенних 

сумішей. Це 50–60 обертів барабану змішувача за хвилину та час змішування 2,5–3,0 години. 

Обов’язковою умовою при цьому є уведення у вихідну шихту мастил або низько 

концентрованих розчинів клеючих речовин – полівінілового спирту, каучуку  та інш. 

Встановлено, що використання для визначення якості змішування порошкових шихт і 

шихт без мастил  приладу «EXPERT 3L»   не завжди є доцільним. 

У подальшому доцільним є проведення досліджень по встановленню оптимальних 

умов отримання гомогенних шихт з порошків заліза та алюмінію з використанням інших 

змішувачів та  встановленню якості змішування гравітаційними методами. 
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Викладені результати дослідження впливу пористості композиційних порошкових 

матеріалів за участю заліза та самофлюсівних сплавів на їх корозійну стійкість у 30 %-ому 

розчині сірчаної кислоти на протязі 150 годин.  Вивчались сплави з вмістом самофлюсівного 

сплаву 15 та 30 % і пористістю у межах 0,82 – 15,2 %. Показано, що збільшення 

пористості сприяє зниженню корозійної стійкості композицій за рахунок збільшення 

реальної реакційної поверхні. У тих випадках, коли внутрішня поверхня пор пасивована за 

рахунок  утворення оксидів або наявності корозійностійких домішок корозійна стійкість 

матеріалу у цілому покращується.  

 

Вступ. В сучасній техніці є нагальна проблема розробки універсальних 

конструкційних матеріалів, які поряд з високими характеристиками міцності та  

зносостійкості мали б стійкість до впливу агресивних середовищ – лугів та кислот.  З таких 

матеріалів виготовляють деталі машин та механізмів в хімічній, гірничо –  і нафтодобувній 

та інших галузях промисловості. До таких матеріалів можуть бути віднесені порошкові 

композиційні матеріали за  участю самофлюсівних сплавів [1–3], які можуть працювати в 

умовах інтенсивного зношування  як зносостійкі антифрикційні матеріали елементів 

обладнання згаданих галузей промисловості та  запірної арматури в хімічній промисловості. 

Тому актуальним є дослідження стійкості таких матеріалів до агресивних середовищ 

залежно від їх складу та умов отримання.  

Одним з факторів, який  може  впливати на експлуатаційні характеристики може бути 

наявність в них пористості, яка характерна для порошкових виробів. Тому дослідження 

впливу пористості на корозійну стійкість композиційних матеріалв за участю заліза та 

самофлюсівних сплавів (СФЗ) є досить актуальною задачею. 

 

Постановка задачі. Задачею роботи є дослідження процесів корозійної взаємодії 

порошкових матеріалів на основі заліза та СФЗ з 30 % розчином сірчаної кислоти з метою 

визначення їх стійкості до корозії залежно від їх пористості з метою вияснення можливості 

прогнозування їх експлуатаційних властивостей та галузей застосування. 

  

Експериментальні результати та їх обговорення. Як було встановлено в наших 

попередніх роботах [2], пористість характерна для матеріалів, які складаються з заліза та 

СФЗ з вмістом останнього до 30–40 % і залежить від методу їх отримання.  Тому в роботі 

вивчались композиційні матеріали  Fe +15% СФЗ та  Fe +30 % СФЗ. Хімічний склад 

вихідних матеріалів та усереднений елементний склад композиційного матеріалу наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1  

Хімічний склад вихідних матеріалів та композицій з них 

Матеріал Вміст елементів, % 

Fe Ni Cr Cu Si B C P S Mn 

Залізо Осн. <0,3 <0,3 <0,3 0,28 – 0,17 <0,04 <0,05 0,500 

СФЗ Осн. 25 8,30 4,40 1,6 3,2 0,6 0,42 – – 

Fe+30% CФЗ Осн. 5,0 2,12 0,30 0,48 1,1 0,24 0,11 0,040 0,240 

mailto:astepanchuk@iff.kpi.ua
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Вихідні зразки діаметром 16 та висотою 10–12 мм готували пресуванням суміші 

вихідних порошків на гідравлічному пресі за тиску 500–700 МПа з наступним спіканням 

отриманих пресовок в муфельній печі в середовищі водню за температур 1150–1200 
о
С. 

Таким чином отримали зразки з пористістю 1,2; 4,7; 7,3; 10,1; 15,2 % з композицій Fe +15% 

СФЗ і 0,84; 5,6; 8,2; 11,3 та 14,6 % для композицій Fe +30 % СФЗ. Передбачалось, що 

відповідно до існуючих уявлень при загальній пористості меншій за 10% пори переважно 

закриті, а при загальній пористості більше за 10 % вони переважно відкриті. 

Передбачувалось, що вид пористості може впливати на характер корозійних процесів. 

Структура вихідних матеріалів наведена на рисунку 1.  

 

 

а – 0,82;  б – 11,3 

 

Рис.1. Структура вихідних 

матеріалів з різною 

пористістю (%) 

 

  

Зразки сплавів занурювали у розчини кислот і після певної витримки їх виймали з 

розчину, промивали водою, сушили та зважували. Зважування проводили на аналітичних 

терезах з точністю до 0,001 г. Проводились також металографічні дослідження поверхні 

зразків до та після корозії. Отримані результати наведені на рисунках  2 та 3. 

 

 

 

 

1– 1,2;  2 – 4,7;   

3 – 7,3;  4 – 10,1; 

  5 – 15,2 

 

Рис. 2. Залежність втрати 

маси зразків композиції  

Fe +15 % СФЗ  

з різною пористістю (%)  

від часу корозії 

 

  

Як видно з рисунку 2 втрата маси зразків з композиції Fe +15% СФЗ з часом корозії 

збільшується. При цьому інтенсивність корозії збільшується з часом для зразків, які мають 

більшу пористість, особливо при її значення 10,1 і  15,2 %. 

Для всіх  зразків з композиції  Fe +30 % СФЗ втрата маси також збільшуються з часом. 

При цьому в часі втрати маси для зразків з різною пористістю різна і залежить від часу 

корозії. Так у проміжку часу корозії до 100 – 110 годин меншу втрату маси мають зразки з 

більшою пористістю. (рис. 3). У подальшому спостерігається зворотня залежність, зі 

збільшенням пористості зразків втрати їх маси при корозії збільшується.  

Отримані в роботі результати можна пояснити наступним. Як було встановлено в 

роботі [4], в основі корозійних процесів композицій, які складаються з заліза та 

самофлюсівних сплаві лежить хімічна та електрохімічна корозія. При цьому швидкість такої 

корозії залежить від вмісту елементів в сплаві, який, у свою чергу, залежить від вмісту СФЗ в 

композиції (табл.1). Швидкість корозії також у значній мірі залежить від площі контакту 

фазових складових з розчином кислоти. 
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1 –  0,84;  2  – 5,6;    3 – 8,2;   

4 – 11,3;  5 – 14,6 

 

Рис. 3. Залежність врати 

маси зразків композиції  

Fe +30 % СФЗ з різною 

пористістю (%) від часу 

корозії 

 

 

У нашому випадку при одному і тому ж хімічному і фазовому складі зразків з різною 

пористістю фізико-хімічна сутність корозії слід вважати однаковою і залежить від тих 

факторів, що корозія компактного матеріалу того ж складу. Вплив же пористості слід 

пов’язувати з наступним.       

 Як відомо, наявність пористості збільшує активну поверхню матеріалу, що контактує 

з агресивним середовищем. Закономірності корозійного руйнування компактного і пористого 

матеріалу одного і того ж хімічного складу різняться. У пористому матеріалі корозія протікає 

як на поверхні, так і всередині матеріалу. Таким чином, корозія може протікати на вельми 

значною за площею межі розділу фаз. У результаті швидкість корозії, розрахована на видиму 

(габаритну) поверхню, істотно більше, ніж швидкість корозії безпористого матеріалу.         

Особливості протікання корозії пористих порошкових матеріалів пов'язані з наступними 

відмінностями від компактних матеріалів: 

 – у пористих порошкових матеріалів у порівнянні з компактними (литими) підвищена 

дефектність кристалічної будови (більш висока щільність вакансій, особливо поблизу пор, 

велика щільність дислокацій, значно більша  протяжність меж зерен і субзерен); 

 – підвищена газонасиченість (киснем, азотом, воднем), а також забрудненість 

оксидами та іншими неметалевими включеннями; 

 – макроскопічна неоднорідність порошкових сплавів за хімічним складом 

(наприклад, через неоднорідність складу шихти); 

 – мікроскопічна неоднорідність за хімічним складом. 

Перераховані фактори прискорюють корозію матеріалу. Також корозію пористих 

порошкових матеріалів іноді можна трактувати як щілинну корозію, коли поряд з більшою 

площе контактної поверхні з корозійним середовищем впливають  вузькі щілини між 

частинками. За рахунок капілярних сил, які виникають в них,  дрібні пори легко 

заповнюються електролітом.  

Також можлива локальна (піттінгова) корозія пористих матеріалів. При цьому 

утворення і зростання піттінгів на пористих матеріалах також мають деякі особливості в 

порівнянні з компактними матеріалами того ж складу. Наприклад, виразкова корозія на 

пористому нікелі в слабколужних розчинах в присутності хлор-іонів протікає з великим 

гальмуванням, ніж на компактному нікелі [5]. 

Враховуючи викладене, отримані в роботі дані про швидкість корозії композицій Fe 

+15 % СФЗ з різною пористістю в основному узгоджуються з сучасними уявленнями про її 

вплив на корозійні процеси. Але у досліджених матеріалів  є свої особливості. Як видно з 

рисунку 1, пори в досліджених матеріалах переважно закриті, що зумовлено методом їх 

отримання спіканням у присутності рідкої фази, яку утворює самофлюсівний сплав. 

Наявність розплаву СФЗ, який досконало змочує залізо при умовах спікання композицій (кут 

змочування дорівнює нулю) [1], виключає можливість утворення щілинних пор і, як 

наслідок, проникнення в них розчину кислоти, що може прискорювати швидкість корозії. 
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Тому у нашому ипадку прискорення корозійних процесів зі збільшенням пористості слід 

пов’язувати тільки зі збільшенням поверхні, яка контактує з розчином кислоти.  

         У протиріччя  з існуючими і викладеними вище уявленнями вступають дані отримані в 

роботі при дослідженні корозійних процесів композицій Fe +30 % СФЗ  у межах часу корозії 

до 100 годин  (рис. 3 ), які показують зменшення швидкості корозії зі збільшенням 

пористості. Останнє можна пояснити тим, що поверхня пор може бути покрита плівкою 

боросилікатного  шлаку (склом), який утворюється при взаємодії кремнію і бору 

самофлюсівного сплаву з киснем та оксидами заліза [1]. Останнє підтверджується 

результатами дослідження структури поверхні пор і їх складу (рис.  4, а). Поверхня пори 

вміщує значну кількість кремнію, що свідчить про можливість утворення шлаку SiO2B2O3. 

Боросилікатний шлак пасивує поверхню пор і вона не приймає участі у корозійному процесі 

(рис. 4, б), що зменшує площу корозії зразка у цілому. 

 

 

а – до корозії;  

б – після корозії 

 

Рис. 4. Структура  

поверхні пор 

 

  

 З часом, у нашому випадку більшому за 100–120 годин, плівка, яка є крихкою, 

можливо під дією капілярних сил, термічних напружень та іншого, руйнується. Останнє 

сприяє збільшенню площі контакту зразка з розчином кислоти і, як наслідок, швидкість 

корозії збільшується зі збільшенням пористості.  

  Висновки. Проведені дослідження по впливу пористості порошкових композицій 

залізо–самофлюсівний сплав на їх корозійну стійкість у  30 %  розчині  сірчаної кислоти при 

різному часі корозії. Встановлено, що у загальному випадку збільшення пористості 

приводить до погіршення корозійної стійкості композицій за рахунок збільшення реакційної 

поверхні. Показано, що на корозійну стійкість пористих матеріалів з досліджених 

композицій впливає стан внутрішньої поверхні пор. При пасивації її за рахунок окиснення, 

виділення домішок, утворення боросилікатних шлаків, як це має місце у нашому випадку, 

корозійна стійкість сплавів зростає за рахунок фактичного зменшення поверхні контакту 

матеріалу з розчином кислоти. 
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професор Степанчук А.М., магістрант  Клеков А.О., 

аспірант Смик В.Г., магістрант  Шум Л.Б. 
Національний  технічний  університет України,  “КПІ” 

030056, Київ-56, пр-кт   Перемоги, 39; Тел.(044)454-91-54; E-mail: astepanchuk@iff.kpi.ua  

 
 Викладені результати дослідження процесів пресування та спікання порошкових 

матеріалів із композицій Fe–Al  з вмістом алюмінію 10, 20 та 30 об. %. Вивчено вплив складу 

композицій, тиску пресування та умов спікання на характеристики кінцевих виробів. Для 

пояснення процесів, які відбуваються при компактуванні вихідних сумішей порошків заліза 

та алюмінію досліджені процеси взаємодії між залізом та розплавом алюмінію. 

Встановлено, що процеси взаємодії є відповідальними за формування структури та 

властивостей кінцевих виробів. 

 

   Вступ. Сучасний стан виробництва порошкових виробів в Україні на сьогоднішній 

день знаходиться на етапі пошуку та створення нових матеріалів для оптимізації та 

покращення вже існуючих приладів та устаткувань. 

Тепер актуальним є створення нових  матеріалу для виготовлення фрикційних 

вставок, що використовуються в гальмівних колодках вагоні потягів. рухомого транспорту. 

Відомо, що при гальмуванні кінетична енергія потягу перетворюється в теплову, що в свою 

чергу спричиняє руйнування колодок та колес. Основною причиною їх руйнування є 

виникнення термічних тріщин, що виникають у наслідок теплового удару. Для запобігання 

подібного ефекту використовують вставки, що наразі виготовляють з чавуну. Однак у цьому 

відношенні чавун має  ряд недоліків як з екологічної точки зору, так і з функціональної.  

Виходячи з викладеного вище створення нового альтернативного матеріалу для  

вставок є досить актуальною задачею. Однією з вимог до такого матеріалу є наявність 

високої теплопровідності, яка б забезпечувала  достатній відвід тепла з зони контакту 

колодка–колесо. У цьому відношенні перспективними матеріалами триботехнічного 

призначення можуть бути порошкові матеріали на основі композицій Fe–Al [1,2]. В таких 

матеріалах залізо виступає основним компонентом, який має забезпечити достатню міцність. 

Алюміній, який має високу теплопровідність, має забезпечити композиції достатню 

теплопровідність.  

У зв’язку з тим, що такі матеріали виготовляються методами порошкової металургії 

актуальним є розробка оптимальних умов отримання виробів з них. 

 

Постановка задачі досліджень. Задачею  роботи є визначення оптимальних умов 

виготовлення виробів з композицій Fe–Al. Дослідити процес пресування порошкових 

сумішей з заліза та алюмінію  та спікання пресовок з них. 

 

Результати дослідження та їх обговорення. В роботі досліджувались процеси 

компактування порошкових композицій    з вмістом алюмінію в них 10, 20 та 30 об. %.  

При дослідженні процесу пресування вивчалась залежність щільності пресовок від 

тиску пресування та складу вихідної шихти.  Пресування проводили на гідравлічному пресі 

при тисках пресування 200, 300, 400 і 500 МПа за схемою однобічного пресування. Отримані 

результати наведені на рисунку 1 з якого видно, що щільність пресовок спресованих з шихт з 

різним вмістом алюмінію монотонно збільшується  зі збільшенням тиску пресування. Такий 

характер залежності щільності від тиску пресування є характерним для ущільнення 

пластичних матеріалів [3]. Переважний вплив пластичної деформації на формування кінцевої 
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щільності досліджуваних матеріалів підтверджується тим, що зі збільшенням в суміші 

кількості більш пластичного алюмінію сприяє отриманню більш високої щільності. 

 

 

1 – Fe + 30 об.% Al; 

  2 –  Fe + 20 об.% Al; 

3 – Fe + 10 об.% Al 

 

Рис. 1.  Залежність щільності 

пресовок  з суміші порошків Fe – Al 

від  тиску пресування 

 

  В роботі була проведена обробка отриманих результатів з метою застосування для 

аналітичного опису процесу ущільнення досліджуваних матеріалів відомих рівнянь 

пресування [4]. Виходячи з того, що в основі ущільнення матеріалів лежить пластична 

деформація  для аналітичного опис процесу пресування було застосоване  рівняння  М.Ю. 

Бальшина lgp = –L(β–1)+lgpmax [5]. Для визначення сталих рівняння застосовували графічний 

метод. Для нашого випадку для опису залежностей 1,2,3 (рис.1) можна проводити за 

допомогою рівнянь:  lgp = –1,64(β–1)+1,00,   lgp = –1,69(β–1)+0,95, lgp = –1,98(β–1)+0,94 

відповідно, які можуть бути використані для визначення оптимальних умов пресування 

композицій Fe–Al (10, 20, 30 об.%  відповідно) з заданою щільністю.  

  Аналіз отриманих результатів дослідження процесу пресування дозволив встановити 

оптимальний тиск пресування досліджених композицій, який слід приймати у межах  450–

550 МПа. 

           З використанням цього тиску були отримані пресовки на яких досліджувався процес 

спікання матеріалів. Вивчався вплив температури та часу спікання. Спікання проводили за 

температур 700 
0
C, 750 

0
C, 800 

0
C з ізотермічною витримками в 15 хвилин і за температури 

1100 
0
С при витримці 1 год. 

Після спікання у всіх випадках зразки збільшили свої розміри, втратили свою форму 

та міцність  (рис. 2). При цьому ступінь зростання їх розмірів та крихкість збільшувалась при 

збільшенні в матеріалі вмісту алюмінію. 

 

 

         1 – до спікання;  

                 2 – після першого спікання; 

        3 – після другого  спікання 

Рис. 2.  Спечені при 1100 
0
С зразки  

 80 об.% Fe + 20 об.% Al 

 

Отримані результати можна пояснити наступним. Як відомо [6], зростання розмірів 

виробів та їх руйнування можливе при спіканні багатокомпонентних порошкових  виробів 

тоді, коли складові взаємодіють між собою з утворенням, у першу чергу біля 

міжчастинкових контактів,  інтерметалідів об’єм яких більший ніж питомий об’єм вихідних 

складових. У цьому випадку утворення нових фаз буде супроводжуватись зростанням їх 

об’єму, наслідком чого буде зростання розмірів виробу та зменшення його міцності за 

рахунок розриву контактів між частинками порошку з яких спресований виріб. Саме ці 

процеси могли відбуватись при спіканні наших матеріалів.  

Аналіз діаграми стану Fe–Al [7] показує, що в цій системі дійсно можуть 

утворюватись інтерметаліди, склад яких залежить від складу вихідних матеріалів та 

температури. Це інтерметаліди Fe3Al, FeAl, Al3Fe, об’єм яких (Å3) 
, як показали наші 

розрахунки значно більший ніж у заліза і алюмінію: –  Fe3Al – 194,1; Al – 95,34; - Fe – 

23,54. 
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 Для вияснення можливості утворення цих інтерметалідів у нашому випадку були 

проведені модельні дослідження взаємодії заліза з алюмінієм за різних температур та часу 

взаємодії. Результатами металографічних досліджень на растровому електронному 

мікроскопі-мікроаналізаторі Selmi PЭM 106, рентгенофазового аналізу проведеного на 

установці РЕГАКУ, мікродюрометричного аналізу на мікротвердомірі ПМТ-3 було 

встановлено наступне.   

Мікроскопічним аналізом встановлено, що при взаємодії  заліза з алюмінієм, який за 

температур дослідів знаходився у рідкому стані, відбувається утворення нових фаз. Зі 

сторони заліза утворюється суцільний прошарок сірої фази (рис. 3, 2). При цьому товщина 

прошарку збільшується зі збільшенням температури та часу взаємодії. Структура сплаву з 

боку алюмінію двофазна (рис. 3, 1, рис. 4). На фоні сірої фази розміщена світла фаза 

голчастої структури. Кількість останньої збільшується зі збільшення температури і часу 

взаємодії.  

 

 
1  – Al–29,45; Fe – 70,51; Si – 0,04 

2 – Al–23,82; Fe – 75,97; Si – 0,21 

3 – Al– 0,01; Fe – 99,61; Si – 0,38 

 

Рис. 3.  Структура зони взаємодії та 

вміст елементів у фазових складових  (%)  

після взаємодії  Al–Fe  при 900
0
C, 15 хвилин 

 

 
 

1 – Fe3Al; 2 – FeAl3 

 

Рис. 4. Центр зразка після взаємодії 

при  900
0
C з витримкою  

15 хвилин 

 

Таким чином можна стверджувати, що при взаємодії заліза з алюмінієм мають місце 

гетеродифузійні процеси – алюміній дифундує в залізо а залізо розчиняється розплавленому 

алюмінії з наступним утворенням інтерметалідів і їх кристалізацією у вигляді голчастих 

кристалів. Останнє узгоджується з результатами проведених нами рентгенофазових 

досліджень (рис. 5), результатами визначення елементного складу фазових складових та 

розподілу елементів на межі фаз за допомогою растрового мікроаналізатора (рис. 6). 

Отримані результати дозволяють ідентифікувати нові фазові утворення при взаємодії заліза 

та алюмінію як інтерметаліди різного складу – Fe3Al, FeAl, FeAl3.  

  

 
1– Fe3Al; 2–Fe; 3–Al; 4 – невідомо 

 

Рис. 5. Рентгенограма спеченого 

зразка  при 1100
0
С 

 

 
 

1– Fe; 2– Al; 3– Si 

Рис. 6. Зміна вмісту хімічних елементів зразка 900
0
C  

з витримкою 15 хвилин 
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Таким чином, проведені нами дослідження  підтверджують зроблені нами пояснення 

причин збільшення розмірів зразків і їх руйнування. У нашому випадку цими причинами є 

взаємодія заліза з алюмінієм з утворенням інтерметалідів Fe3Al, FeAl, FeAl3, які мають 

більший питомий об’єм і приводять до виникнення тиску кристалізації. 

Для вияснення можливості отримання щільних виробів з наших композицій нами 

були проведені попередні дослідження подвійного спікання. Для цього після першого 

спікання за температури 1100 
о
С протягом 30 хв. зразки подрібнювали. З отриманого 

порошку пресували зразки які  спікали за температури 1200 
о
С  протягом 1 год. Зразки 

зберегли форму, мали металевий блиск і відносно високу щільність (рис. 2). 

Результати отримані при дослідженні повторного пресування та спікання 

підтверджують існуючі уявлення про отримання щільних виробів із композицій,  які 

складаються із компонентів, які утворюють при спіканні інтерметаліди. Після повторного 

спікання, проведеного в нашій роботі, зразки мають незначну від’ємну усадку і значну 

міцність. Наявність незначної  від’ємної усадки може бути пояснена тим, що за умов 

першого спікання  вихідні компоненти провзаємодіяли не повністю і при другому спіканні 

продовжували відбувались процеси утворення нових інтерметалідних фаз з більшим 

об’ємом.  

 

ВИСНОВКИ 
Досліджені процеси пресування порошкових сумішей з заліза та алюмінію. 

Показано, в основі процесів ущільнення лежить пластична деформація компонентів вихідної 

шихти.  

Досліджені процеси спікання пресовок  з порошкових сумішей заліза та алюмінію та 

модельні процеси взаємодії між ними. Показано, що при спіканні відбувається взаємодія 

заліза та алюмінію з утворенням інтерметалідів Fe3Al, FeAl, FeAl3 з більшим питомим 

об’ємом ніж у вихідних компонентів, що є причиною руйнування зразків при першому 

спіканні. Повторне спікання зразків отриманих пресуванням подрібненого матеріалу після 

першого спікання сприяє отриманню їх з відносно високою міцністю та щільністю.   

Метою подальших досліджень може бути оптимізація умов першого та другого 

спікання порошкових пресовок або інших методів компактування, які б сприяли отриманню 

виробів з високою щільністю із композицій на основі заліза та алюмінію.    
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Досліджені процеси змочування розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза сталей 

Ст08, Ст3, Ст45,ХВГ та чавунів СЧ 15-32, ЧХ-16, БЧ22, а також взаємодія між ними за 

температур 1100–1200
о
С. Показано, шо самофлюсівні сплави добре змочують досліджені 

сталі ча чавуни. Змочування покращується зі збільшенням температури і часу  змочування 

та зменшенні в сталях та чавунах легувальних елементів, особливо карбідоутворюючих. 
 

Вступ. Тепер досить широке застосування  знаходять порошкові композиційні матеріали 

багатофункціонального призначення на основі заліза та його сплавів [1]. Одним з перспективних 

матеріалів у цьому відношенні можуть бути композиційні матеріали на основі заліза та 

самофлюсівних сплавів (СФЗ) [2]. Отримання виробів з таких матеріалів можливе з використанням 

методу порошкової металургії, який передбачає використання вихідних компонентів у вигляді 

порошків, їх пресування і наступне спікання [3]. При цьому, при необхідності отримання 

максимальної щільності виробів, спікання необхідно проводити у присутності рідкої фази, яку 

утворює легкоплавкий компонент сплаву. У матеріалах на основі композицій залізо–СФЗ рідку фазу 

утворює самофлюсівний сплав. Однією з вимог ефективного спікання у присутності рідкої фази є 

наявність змочування рідкою фазою поверхні твердої.  

 Важливе значення на формування кінцевої структури матеріалів і, як наслідок, їх 

властивостей також мають процеси взаємодії між компонентами композицій. Тому вивчення процесів 

змочування та взаємодії між компонентами композицій, які використовуються для створення нових 

матеріалів з наперед заданими властивостями, є досить актуальним як з теоретичної, так і практичної 

точки зору. 

Постановка задачі дослідження. Задачею (метою) роботи було дослідження процесів 

змочування розплавами самофлюсівного сплаву на основі заліза твердих поверхонь заліза та сталей і 

чавунів залежно від температурних та кінетичних параметрів, вивчення процесів взаємодії між цими 

компонентами. 

Результати експерименту та їх обговорення. Як вихідні матеріали використовували 

компактні зразки самофлюсівних сплавів на основі заліза та сталі і чавунів, склад яких наведений в 

таблиці 1. Вибір матеріалів обгрунтовувався необхідністю встановлення впливу вмісту вуглецю в них 

та ступеня легування на змочуваність їх СФЗ.  

 

Таблиця 1  

Хімічний склад вихідних матеріалів 

 

Матеріал Вміст елементів, % 

Fe Ni Cr Cu Si B C P S Mn 

СФЗ Осн. 25 8,30 4,40 1,6 3,2 0,6 0,42 – – 

Ст3 Осн. –  – 0,21 – 0,14 – – 0,52 

Ст08 Осн. – 0,10 – 0,23 – 0,08 – – 0,48 

Ст45 Осн. – 0,25 – 0,18 – 0,48 – – 0,64 

30ХВГ Осн. – 1,2 – 0,2 – 0,98 – – 1,1   

СЧ 12-28 Осн. – 0,15 – 2,5 – 3,50 0,4 0,12 0,92 

БЧ 22 Осн. – 0,17 – 2,2 – 2,90 0,40 0,14 1,10 

ЧX 16 Осн. – 18,1 – 2,10 – 2,30 0,1 0,05 1,0 
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Для визначення кутів змочування використовували метод лежачої краплі. Досліджувався 

вплив на крайовий кут змочування температури та часу ізотермічної витримки. Результати 

досліджень наведені на рисунку 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ст08; 2 – Ст3; 3 – Ст45; 4 – ХВГ; 

5 – СЧ 15-32; 6 – ЧХ-16; 7 – БЧ22 

 

Рис. 1. Залежність кута змочування 

розплавом СФЗ сталей та чавунів 

від температури 

 

 

 

Як видно з вище наведених рисунків  для усіх досліджених умов має місце 

змочуваність розплавами СФЗ сплавів на основі заліза (сталей та чавунів) – кут змочування 

менший за 90
0
 уже за температури 1100 

0
С. При цьому ступінь змочування залежить від 

температури і часу і зменшується зі збільшенням температури та часу ізотермічної витримки. 

Зі збільшенням температури кут змочування зменшується і за температур 1200 – 1250 ºС 

спостерігається практично повне змочування розплавом СФЗ всіх досліджених сталей і 

чавунів.  

           З риунку 1 також видно,  що на кут змочування впливає вміст вуглецю та ступінь 

легування сталей.  Кут змочування  збільшується зі збільшенням вмісту вуглецю та ступеня 

легування, особливо карбідоутворюючими елементами. Звідси можна зробити висновок, що 

наявність в сталях як структурної складової карбідів дещо погіршує їх змочуваність 

розплавами самофлюсівного сплаву на основі заліза, що узгоджується з результатами 

дослідження змочуваності розплавами металів та сплавів твердих тугоплавких сполук  [4]. 
 Як зазначалось вище, важлим при створенні порошкових композиційних матеріалів 

важливе значення  поряд зі змочуванням розплавами СФЗ сталей та чавунів має  їх взаємодія. 

В роботі для вивчення процесу взаємодії використовували зразки залізовуглецевих сплавів, а 

саме сталей і чавунів та самофлюсивний сплав на основі заліза.  

 Процес взаємодії сталей та чавунів з розплавами самофлюсівних сплавами вивчали за 

температури 1100–1200
0
С у захисному середовищі аргону. З отриманих зразків виготовляли 

шліфи та вивчалась структура контактної зони на межі сталі та закристалізованого розплаву.  

Дослідження структури матеріалів проводили на оптичному мікроскопі «NEOPFOT» 

та на растровому електронному мікроскопі РЕМ-106.  

 Результати дослідження структури та розподіл елементів в зоні взаємодії приведені на 

рисунках 2–5.  
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а – 0; б – 10; в – 20; г – 30 

1 – сталь; 2 – СФЗ; 3 – перехідна зона 

 

Рис. 2. Структура зони взаємодії СФЗ з Ст08  за температури 

1100 °С за різного часу ізотермічної витримки (хв.) 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Розподіл елементів на межі 

Ст08–СФЗ після їх взаємодії за 

температури 1100 °С і  часі 

ізотермічної витримки 0 хв. 

 

 
 

 
Рис. 4. Розподіл елементів на межі  

Ст08–СФЗ після їх взаємодії за  

температури 1100 °С і  часі  

ізотермічної витримки 20 хв. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що між розплавом СФЗ та залізом і 

його сплавами має місце взаємодія. При цьому у межах контакту утворюються нові фазові 
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складові у вигляді прошарків ширина яких змінюється у залежності від температури та часу 

ізотермічної витримки. У межах перехідної зони відбувається зміна вмісту елементів. 

Поблизу перехідних зон у СФЗ відбувається зміна вмісту хрому та нікелю. В той же час в 

залізі та їх сплавах вміст цих елементів збільшується. Останнє свідчить про те, що нікель та 

хром, які входять до складу самофлюсивного сплаву (табл. 1) дифундують у залізо. 

Збільшення часу та температури взаємодії сприяє утворенню більш широких проміжних 

прошарків на межі залізо (його сплави) –  СФЗ.   

На ширину проміжних зон, які утворюються під час взаємодії також впливає ступінь 

легованості заліза та вміст у ньому вуглецю. 

Розчинність СФЗ, який є високолегованим сплавом [5,6], в сталях вища ніж сталей в 

СФЗ.  Такі результати узгоджуються з сучасними уявленнями про те, що розчинність металів 

та сплавів в інших сплавах зменшується зі збільшенням ступеня легованості останніх. 

Взаємодія СФЗ з чавунами відбувається біль інтенсивно і за температур 1200
о
С 

відбувається їх повне сплавлення (рис. 5). 

 

 
а –1100; б – 1150; в –1200 

Рис. 5. Структура зони взаємодії розплаву СФЗ з БЧ при ізотермічній витримці  

5 хвилин за різних температур (
о
С)  (х50) 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлено, що самофлюсівні сплави досконало змочують досліджені сталі та 

чавуни. Змочування покращується зі збільшенням температури та часу  та зменшенні  

в сталях та чавунах легувальних елементів, особливо карбідоутворюючих.  
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Останнім часом для проектування сплавів з високими фізико-механічними 

властивостями використовується ідея термодинамічного підходу, суть якої полягає у 

зниженні вільної енергії Гіббса шляхом створення максимальної ентропії змішування 

елементів у сплаві. Дані сплави отримали назву високоентропійні (ВЕС) і характеризуються 

високими міцністю, твердістю та термічною стабільністю [1, 2]. Але термін 

«високоентропійні сплави» відноситься переважно до металевих сплавів, тому в літературі 

існує небагато робіт стосовно синтезу даних сплавів із додаванням неметалевих елементів.  

Метою даної роботи є дослідження процесів утворення карбідів in situ та формування 

мікроструктури при синтезі ВЕСу системи Ti-Cr-Fe-Ni-Cu-С. 

Для проведення синтезу робили наважки порошків вищевказаної системи в 

еквіатомному співвідношенні, по 16,67 ат.% кожний.  Вихідні порошкові суміші змішували у 

барабанному змішувачі протягом  2-х год. методом мокрого змішування. Отриману таким 

чином шихту пресували в циліндричні зразки діаметром 20 мм під тиском 700 МПа. 

Спікання пресовок проводили у вакуумній печі при температурі 1300 °С. Час ізотермічної 

витримки при спіканні складав 2 – 2,5 год. 

В результаті роботи був отриманий еквіатомний сплав TiCrFeNiCuС. Локальний 

мікрорентгеноспектральний аналіз показав наявність 4-х фаз у даному сплаві (рис. 1). В 

процесі спікання Cr та Ti як найбільш активні елементи взаємодіють з вуглецем, утворюючи 

карбіди Cr3С2 та ТіС (фази 2 і 3 відповідно), що підтверджується дифрактометричними та 

мікрорентгеноспектральними  дослідженнями. Фаза 1 світлого кольору представляє собою 

результат максимальної взаємодифузії всіх елементів крім вуглецю. Розподіл елементів у 

даній фазі є найбільш рівномірним і не відрізняється більш ніж на 5 %. Фаза 4 утворюється 

на основі частинок міді і містить 87 ат. % цього металу.  

  
Рис.1. Мікроструктури спеченого еквіатомного сплаву TiCrFeNiCuС 

 

Твердість даного сплаву становить 42 HRC, що значно перевищує твердість 

аналогічного сплаву без додавання вуглецю [3]. Основним фактором підвищення твердості є 

утворення карбідів хрому та титану, які є зміцнюючими фазами у даному сплаві. 
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Анотація. Наукова робота присвячена технології регенерації каталізатору крекінгу Гудрі  

з використанням цитратної кислоти. За допомогою органічної кислоти, яку продукують мікрогриби 

роду Aspergillus niger, можна видаляти з каталізатору такі головні “отруювачі”, як Сульфур, 

Ферум, Кальцій, Карбон (кокс) тощо, що дозволяє відновити активну поверхню відпрацьованого 

каталізатору, а також в процесі регенерації можна отримати такі похідні сполуки, як Феруму (II) 

цитрат, придатного для подальшого виробництва пірофорного заліза.  

  

Вступ. Сучасна технологія високоефективної нафтопереробки передбачає 

використання каталітичного крекінгу – процесу глибокого розкладу нафти на 

низькомолекулярні вуглеводневі сполуки та їх похідні, у тому числі – високооктанові види 

пального для двигунів внутрішнього згоряння. 

 Цеоліталюмосилікатні каталізатори (рис.1), впроваджені у промисловість іще 

французьким інженером Е. Гудрі в 1936 році, забезпечують належну ефективність конверсії 

нафти за високої температури (510 - 540°С) на більшості ведучих вітчизняних 

нафтопереробних заводів. Проте, головною проблемою у функціонуванні каталітичних 

установок є передчасне забруднення поверхні каталізаторів такими “отруювачами”, як 

Сульфур, Ферум, Кальцій та Карбон (кокс) тощо [Пивоварова, 2015]. Особливо активні такі 

каталітичні яди, як As, Hg, Pb, Bi, Sn, Cd, Sb,  а також органічні сполуки, що містять атоми S, 

P, N та молекули, що містять парні зв’язки – C=O, C=N, N=O. Найбільший внесок в 

блокування поверхні вносить утворення карбонових сполук (коксування). 

 В залежності від природи дезактивуючих агентів, використовуються різні методи 

регенерації каталізаторів. Якщо “отруєння” зворотнє – можна відновити активність шляхом 

видалення токсичної сполуки з поверхні активних центрів каталізатора [Пивоварова, 2015; 

Масагутов Р.М., 1987]. 

 Інколи з такою метою використовують органічні або неорганічні розчинники, які 

вимивають сполуки деяких важких металів. Блокуючі карбонові утворення видаляють 

шляхом окиснення. Це найбільш вживаний спосіб регенерації гетерогенних каталізаторів для 

нафто- і газопереробної промисловості [Пивоварова, 2015]. Сторонні утворення Карбону 

(або коксу) видаляють випалюванням. Хімізм такого процесу полягає в послідовному 

окисненні Карбону спочатку до оксиду Карбону (II), потім – до оксиду Карбону (IV): 

 

2
22 COCOC

OO
  .                                                        (1) 

 

 Для прискорення процесу випалювання та підвищення якості окиснення CO  до 2CO , 

додають такі промотори, як  , ,32 MoOOCr тощо. Проте, процес випалювання сам по собі 

досить енергоємний і має несприятливий вплив на навколишнє середовище (у промислових 

масштабах об’єми газуватих викидів в атмосферу можуть становити кілька тисяч м
3
 за добу), 

має певні обмеження – потребує надійного контролю за температурою випалювання з метою 

mailto:chvy039@mail.ru
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запобігання термічного розкладу кристалічної гратки каталізатора або утворення металевих 

плавів на його поверхні.  

 

 

 
a 

 

 

 
б 

Рис.1. Внутрішня структура цеоліту ((K2,Na2,Ca)[Al2Si8O19]∙6H2O) під електронним 

мікроскопом. а) – вигляд каркасної конструкції дегідратованого мінералу; б) – схематичне 

зображення кристалічної структури цеоліту, утвореної тетраедрами   4

4SiO  (темно-

зеленого кольору) та   5

4AlO (світло-зелені трикутники), з’єднаних між собою спільними 

атомами Оксигену; кульки світло-зеленого кольору – Оксиген. 

  

Постановка задачі 

Метою роботи є дослідження можливості регенерації відпрацьованого каталізатору 

каталітичного крекінгу нафти, що використовувався за технологічною схемою Е.Гудрі на 

вітчизняному нафтопереробному заводі (НПЗ).  В якості відновника використовували 

органічну кислоту, головною перевагою якої є утворення нетоксичних, екологічно безпечних 

сполук. Крім того, виконано порівняльні хімічні дослідження цеоліту - мінералу  з 

вітчизняного родовища, як потенційної альтернативної матриці для виготовлення 

каталізатора крекінгового процесу промислового призначення.  

 

Матеріали та методи дослідження  
У якості об’єкту дослідження використовували відпрацьований цеолітний каталізатор 

типу “КМЦР” (цеоліт – рідкоземельний). Регенерацію проводили за допомогою 1,0 М 

розчину цитратної кислоти ( 786 OHС ) при співвідношенні Т(тверда фаза) : Р(рідка фаза) = 1 : 9. 

Попередньо каталізатор подрібнювали у керамічній ступці та просіювали через сито. В 

експериментальних дослідженнях використовували ситову фракцію зі ступенем подрібнення 

-0,071 мм. Процедуру регенерації виконували за температури 100°С протягом 1 години при 

постійному перемішуванні в скляному реакторі-вилуговувачі власної конструкції.  

Після обробки, каталізатор відокремлювали від кислотної фази центрифугуванням 

при 2 500 об/хв на бакет-роторній центрифузі типу “ОПН - 3”. Осад висушували у сухо-

повітряній шафі за температури 105 °С до повного зневоднення. Надосадову рідину 

(вилужені елементи у розчині 1 М цитратної кислоти) випарювали під вакуумом за 

температури 85 - 95°С. 

Вихідний хімічний склад каталізатору та зміну його складу після регенерації 

досліджували на рентгенофлюоресцентному аналізаторі елементного складу “Expert 3L” .  

 Отримані дані наведено у таблиці 1. 
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Результати та їх обговорення 

Вибір саме цитратної кислоти у якості відновника каталізатора обумовлений 

наступними міркуваннями. По-перше, дана кислота належить до промислово відтворюваних 

ресурсів – її можна напрацьовувати в необмеженій кількості за допомогою біотехнологічних 

процесів, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. По-друге, цитратна кислота 

належить до харчових добавок (Е333), що широко застосовується в харчовій промисловості – 

вона не токсична, а продукти реакцій з природніми мінералами – цитрати - корисні хімічні 

сполуки, які можна використовувати у подальших технологічних процесах. Крім того, 

цитратна кислота є триосновною органічною кислотою, і її константи дисоціації 

( 13,3 ;1041,7 1

4

1  

pKK , 76,4;1074,1 2

5

2  

pKK  , 40,6 ;1098,3 3

7

3  

pKK ), 

дозволяють використовувати у якості розчинника карбонатних осадів 3CaCO  та 

3MgCO (накипу). В основі механізму взаємодії цитратної кислоти з карбонатами лежить 

спроможність цитрат-йону витиснювати карбонат-йон із солей більш слабкої кислоти – 

карбонатної (вугільної), константи дисоціації якої становлять 35,6 ;1047,4 1

7

1  

pKK  , та 

32,10 ;1079,4 2

11

2  

pKK , відповідно. При цьому відбувається реакція “розчинення” 

осаду карбонатів з утворенням водорозчинної солі цитрату кальцію або магнію, газуватого 

Карбону (IV) оксиду та води:  

 

        22235333533 3323 COOHCOOOHCCaCOOHOHCCaCO .            (2) 

 

 Дана реакція відбувається у процесі регенерації відпрацьованого каталізатору, на 

активній поверхні якого адсорбовані карбонатні сполуки. 

 Оскільки каталізатор працював в умовах високої температури (500 - 600°С), на його 

поверхні відбувався частковий піроліз вуглеводнів з розкладом останніх до Карбону. При 

проходженні великої маси нафтопродуктів, на каталітично активних зонах накопичувалися 

досить значні шари мікрокристалічного Карбону (коксу), який у подальшому функціонував у 

якості адсорбенту з досить розвиненою активною поверхнею.  

Головні елементи, що адсорбувалися - Ферум (до 41,8 мас.% ) та Сульфур (до 5,38 

мас.%), про що свідчать дані, наведені у стовпчику №2 (“відпрацьований каталізатор”) 

таблиці №1.  Після обробки каталізатора цитратною кислотою вміст цих елементів 

зменшився практично до початкових показників – вміст Феруму становить 0,28 мас.%, а 

вміст Сульфуру – 1,96 мас.% (стовпчик №4 “каталізатор, регенерований 1,0 М цитратною 

кислотою”). Крім того, досить високий показник вмісту алюмінію (Al) в регенерованому 

каталізаторі – 36,22 мас. % свідчить про високу ступінь очищення та видалення “отруювачів” 

з активної поверхні алюмосилікатного мінералу. 

Досить показовими є значення вмісту Феруму (Fe), Сульфуру (S), Алюмінію (Al), 

Кальцію (Ca), Мангану (Mn) та Нікелю (Ni) в зневодненому концентраті, де вміст останніх 

склав у масових відсотках:  17,7 (Fe); 16,3 (S); 11,9 (Al); 8,7 (Ca); 1,02 (Mn) та 0,64 (Ni), 

відповідно (стовпчик №5 таблиці №1). Отримані показники свідчать про ефективне 

вилуговування даних елементів з матриці каталізатору і можна припустити, що головними 

продуктами реакції є цитрат Феруму (     OnHCOOOHCFe 23533  ) та Алюмінію сульфат  

(  
342 SOAl ) (оскільки Сульфур накопичується на каталізаторі у сульфатній формі - 2

4SO ) 

[Масагутов, 1987]. Цитрати Кальцію, Мангану та Нікелю хоча і становлять незначну 

кількість у сумарному складі продуктів, проте при певних технологічних умовах можуть 

бути використані для подальшого вилучення відповідних металів гідрометалургійними 

методами. 
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Таблиця 1 

Хімічний склад каталізатора типу “КМЦР” до експлуатації, відпрацьованого та 

регенерованого 1,0 М цитратною кислотою, а також продуктів вилуговування – 

цитратів Феруму, Алюмінію, Сульфуру, Кальцію та Мангану  

(вміст елементів у масових %) 

 

 

 

 

Елемент 

 

 

 

Вихідний 

каталізатор 

 

 

 

Відпрацьований 

каталізатор 

 

 

 

Каталізатор, 

регенерований 

1,0 М 

цитратною 

кислотою 

 

Елементи,  

вилужені 

 1,0 М 

цитратною 

кислотою  

(зневоднений 

концентрат) 

 

Неорганічні 

рештки 

цитратного 

“екстракту” 

після 

піролізу 

(> 600°С) 
1 2 3 4 5 6 

C 0,0 * 21,95 * 49,47 

O 48,13 * 33,59 40,56
** 

34,86 

Mg 0,0 5,7    

Al 9,34 23,8 36,22 11,9 11,25 

Si 32,60 14,35 1,57
*** 

  

S 0,0 5,38 1,96 16,3 1,76 

K 6,39 0,0    

Na 1,56 0,0    

Ca 0,84 3,12  8,7 0,96 

Ti  0,98    

Cr  0,31    

Mn  0,21  1,02  

Fe 1,14 41,8 0,28 17,7 1,9 

Ni  0,24 0,038 0,64  

Cu  0,06 0,057   

Zn  0,26 0,033   

Ga  0,135 0,033   

As  0,57 0,109   

Rb  0,048 ***   

Sr  0,075 ***   

Zr  0,075 ***   

Ru  1,384 1,29   

Pd  0,784 ***   

Ag  0,044 ***   

Cd  0,192 ***   

Sn  0,237 ***   

Pb  0,181 0,033   

  

Примітки: * - елементи входять до складу органічної фази – вуглеводневих сполук, 

вміст яких визначається іншим методом – газовою хроматографією;  
** 

- теоретичні дані; 
***

 - 

визначення вмісту елементу  вимагає додаткового дослідження 

 Дані, наведені у стовпчику №6 (“неорганічні рештки цитратного екстракту після 

піролізу (>600°С)”), свідчать про те, що головні компоненти цієї реакції – Алюмінію оксид  

( 32OAl ) та Карбон (C). Вміст у масових відсотках: 11,25 (Al), 34,86 (О), 49,47 (С),  

1,9 (Fe),1,76 (S) та 0,96 (Ca).  
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З метою порівняння вмісту окремих елементів в цеоліталюмосилікатних мінералах 

різних виробників, нами було досліджено зразки цеоліту Сокирницького родовища 

(Закарпатська обл.). 

 Головні елементи мінералу - кремній (Si), алюміній (Al), калій (K), натрій (Na) та 

кальцій (Ca) з відповідним вмістом у масових відсотках: 37,11 (Si), 6,59 (Al), 2,76 (K), 1,9 

(Na) та 1,73 (Ca). Вміст заліза (Fe) становить 0,1 мас.%, що можна розцінювати його як 

домішковий елемент техногенного походження, який не входить до складу кришталевої 

гратки цеоліту. Рідкоземельних елементів та дорогоцінних металів не виявлено. За 

стехіометричним співвідношенням елементів, структурна формула відповідає мінералу 

клиноптилоліту    OHOSiAlCaNaK 2198222 6,,   – найбільш поширеному на території України 

типу цеоліту.  

За хімічним складом цеоліт з Сокирницького родовища відповідає хімічному складу 

крекінгових каталізаторів типу ЦВК (цеоліт-калійних), що використовуються на вітчизняних 

НПЗ, і теоретично, може використовуватися в процесах каталітичного крекінгу за 

технологічною схемою Гудрі у якості альтернативного каталізатора. Проте, дане 

припущення вимагає додаткового дослідження. 

 

Таблиця 2 

Хімічний склад Сокирницького цеоліту (Закарпатська обл.) 

Елемент Вміст 

(масових %) 

Вміст 

(атомарних %) 

 

Si 

 

37,11 

 

27,07 

Al 6,59 5,00 - 7,23 

K 2,76 1,44 - 3,41 

Na 1,90 1,41 – 1,69 

Ca 1,73 0,44 – 0,88 

Fe 0,1 0,1 

O 49,9 62,83 – 63,91 

 

ВИСНОВКИ 

 Результати досліджень цитратної кислоти у якості регенеруючого чинника для 

цеоліталюмосилікатного каталізатору крекінгу нафти свідчать про належну ефективність і 

доцільність використання такого реагента. Продукти очищення каталізатору є також 

промислово корисними сполуками, які можна використовувати у подальших технологічних 

процесах, у тому числі – у порошковій металургії.  
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ  

У ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ГАЗОВИХ ПОТОКАХ 
 

к.т.н., доц. В.О. Скачков, к.т.н., доц. О.Р. Бережна 
Запорізька державна інженерна академія 

E-mail: vaskachkov@ukr.net 
 

Розроблена методика визначення термокавітаційного зносу вуглець-вуглецевих 

композиційних матеріалів у високоенергетичних потоках газів в умовах відновного, 

окислювального і нейтрального середовища. Проведено експериментальне дослідження 

ерозійної стійкості карбонізованих, піроущільнених і силиційованих ВВКМ при 

температурах від 1650 ± 50
о
С до 1900 ± 50

о
С і швидкостях газового потоку від 15,6 м/с  

до 19,1 м/с. 

КАРБОНІЗОВАНІ, ПІРОУЩІЛЬНЕНІ, СИЛИЦІЙОВАННІ ВУГЛЕЦЬ - ВУГЛЕЦЕВІ 

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ЕРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МАСОВИЙ ЗНОС, ШВИДКІСТЬ 

ПОТОКУ ГАЗІВ 

 

Вступ. Вуглецеві композиційні матеріали находять широке застосування в вузлах та 

елементах сучасної техніки [1-3]. 

Основною характеристикою вуглецевих композиційних матеріалів, які застосовують в 

вузлах аерокосмічних конструкціях, є стійкість до впливу високих температур [4,5]. 

Найбільший інтерес впливу високих температур представляє їх циклічний вплив. Цикл таких 

досліджень представлено в роботі [6]. 

Високоенергетичні характеристики газу забезпечуються величинами температури і 

швидкості потоку. Швидкість потоку визначається об'ємною витратою кожного компонента 

газового потоку з урахуванням хімічних реакцій і температурної дії. 

Температура потоку визначається тепловиділенням при хімічній взаємодії 

компонентів газу з урахуванням їх пайового вмісту. 

Окислювально-відновний потенціал газового потоку визначається перевищенням 

стехіометричного співвідношення за вмістом компонентів з окислювальною або відновною 

характеристикою. 

Основні методичні матеріали по визначенню стійкості до горіння викладено в [7].  

 

Мета роботи. Розробити методику оцінки стійкості ВВКМ у високоенергетичних 

потоках газу та провести експериментальне дослідження стійкості карбонізованих, 

піроущільненних та силіційованих ВВКМ. 

 

Методика проведення дослідження. Склад газового потоку складається з кисню, 

пропану і продуктів їх хімічної взаємодії : 

 

С3Н8  + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О.     (1) 

 

З рівняння (1) виходить, що на окислення 52 г пропану необхідно витратити 160 г 

кисню. В результаті реакції виходить 132 г СО2 і 80 г пари води. 

Стехіометричне співвідношення С3Н8  – О2 в об'ємних витратах складе: 

2,0
Q

Q

2

83

О

С


Н

,      (2) 

де 83СQ Н  та 2ОQ - об'ємна витрата пропану та кисню.  
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Вважаючи, що при температурі згорання пропану в середовищі кисню, пари води 

досить близькі до ідеального газу, можна отримати з урахуванням (1) та (2): 

83222 СОСО Q7Q
5

7
Q НОН  .     (3) 

де ОН22СОQ   - об'єм продуктів реакції (1). 

В результаті температурного розширення при горінні (1) відбувається збільшення 

об'єму продуктів реакції : 

1

2
СОСО 2222
QQ

Т

Т
ОН

Т

OH   ,      (4) 

де  Т1 - температура подачі С3Н8 та О2 в пальник; 

 Т2 - температура полум'я. 

Відновний потенціал газового потоку визначається надлишковим вмістом С3Н8 по 

відношенню до стехіометричного складу. В цьому випадку об'ємний вміст С3Н8 в продуктах 

реакції (1) визначиться за формулою: 

1

2
ОСНС 28383
Q

5

1
QQ

Т

Т
Н

В 







 .     (5) 

Загальний об'ємний потік продуктів реакції визначиться за формулою: 

1

2
ОС

S

С 28383
Q

5

6
QQ

Т

Т
НН 








 .    (6) 

Лінійна швидкість продуктів реакції окислення пропана в середовищі кисню в умовах 

відновного полум'я визначиться за формулою: 

S

Q
83

S

HCВ

прV  ,       (7) 

де S - площа поперечного перерізу витікання продуктів реакції. 

Окислювальний потенціал газового потоку визначається надлишковим вмістом О2 по 

відношенню до стехіометричного значення. 

В цьому випадку об'ємна витрата О2 визначиться за формулою: 

 
1

2

СОО 8322
Q5QQ

Т

Т
Н

ок  .     (8) 

Загальний об'ємний потік продуктів реакції в умовах окислювального потенціалу 

визначиться за формулою: 

 
1

2
СОО пр. 8322
Q2QQ

Т

Т
Н

S  .    (9) 

Лінійна швидкість потоку в умовах окислювального полум'я визначиться за 

формулою: 

S

Q
2.

S

ОпрО

прV  .      (10) 

Співвідношення (6) визначає потужність відновного потенціалу, а співвідношення (9) 

- потужність окислювального потенціалу. 

Відносний відновний потенціал визначиться за формулою: 

283

283

О

О

Q
5

6
Q

Q
5

1
Q







HC

HC
BN          (11) 

Відносний окислювальний потенціал визначиться за формулою: 

283

832

ОC

CО

Q2Q

Q5Q






H

HON      (12) 
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Із співвідношення (11) слідує витрата С3Н8 для відновного потенціалу N
в
 при витраті 

2ОQ : 

 
 O
O

H
N

N

-15

Q16
Q 2

83

О

C


 .    (13) 

Витрата кисню для N
о
 при витраті 83CQ H  визначиться: 

 
O

H

O

N

N

-1

Q52
Q 83

2

C

О


 .     (14) 

На рис. 1 представлено витрати кисню і пропану для різних значень потенціалу 

відновного. 
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Рис. 1. Витрати кисню і пропану для різних значень відновного потенціалу (1 – N

в
 = 0; 2 – N

в
 

= 0,05; 3 – N
в
 = 0,10; 4 – N

в
 = 0,15). 

 

На рис. 2 представлено витрати пропану і кисню для різних значень окислювального 

потенціалу 
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Рис. 2. Витрати пропану і кисню для різних значень окислювального потенціалу (1 – N

о
 = 0; 2 

– N
о
 = 0,05; 3 – N

о
 = 0,10; 4 – N

о
 = 0,15). 

 

Схема установки для експериментального визначення величини зносу у 

високотемпературних потоках газу представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема установки для визначення термокавітаційного зносу у високотемпературних 

потоках газу (1 - балон з киснем; 2 - балон з пропаном; 3 - ротаметри; 4 - вентилі; 5 - пальник; 6 - 

керамічний екран; 7 - зразок;  8 - фіксатор зразка; 9 - основа; 10 - термопара ВР5/20; 11 - КСП- 10). 
 

Експериментальне дослідження. Установка працює таким чином. На редукторах 

балонів з киснем і пропаном встановлюється робочий тиск. Відкривається вентиль 4 (рис. 3) 

перед ротаметром пропана, а вентилем 4 після ротаметра встановлюється витрата пропана на 

рівні 0,1 л/сік і підпалюється факел на пальнику 5. Потім встановлюється вибрана витрата 

пропана і встановлюється витрата кисню, відповідна вибраному відносному відновному 

потенціалу (рис. 1) або відносному окислювальному потенціалу (рис. 2). 

У фіксаторі 8 (рис. 3) встановлюється зразок досліджуваного матеріалу 7. Зразок 

поміщається на заданій відстані від зрізу керамічного екрану. Із зворотного боку зразка 

фіксується термопара 10, підключена до приладу КСП, що записує температуру  (поз. 11, 

рис. 3). 

Після закінчення режиму зразок витягається з фіксатора 8 (рис. 3) і охолоджується в 

ексикаторі в середовищі аргону. 

Зразки досліджуваного матеріалу виготовляються у вигляді прямокутника з розмірами 

(30 ± 5) х(45 ± 5) і завтовшки, відповідною досліджуваного матеріалу. 

Із зворотного боку зразка формується отвір під установку термопари діаметром 5 ± 1 

мм завглибшки 3 ± 1 мм. 

Геометричні розміри зразка вимірюються з точністю 0,1 мм. Визначається маса зразка 

з точністю 0,05 ± 0,01 г Заміряні характеристики заносяться в журнал випробувань. 

Виготовляється не менше трьох зразків для визначення термокавітаційного зносу для 

кожного режиму, що задається призначеним відносним потенціалом окислювального або 

відновного типу. Витрата пропану та витрата кисню визначаються по графікам рис. 1 і рис. 2. 

Масовий термокавітаційний знос визначається за формулою: 






F

mm кo
MI ,     (15) 

де  IM - масовий знос, г/мм
2
·с; 

 mo, mк - маса зразка до і після випробувань, г; 

 F - площа зразка, мм
2
; 

 τ - тривалість режиму, с. 

 

Ерозійна стійкість у високоенергетичних потоках газу визначалася на наступних 

матеріалах: 

- карбонізований ВВКМ; 

- піроущільнений ВВКМ; 

- силіційований ВВКМ. 

Результати випробувань представлені в табл. 1, 2, 3. 
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Таблиця 1 

Ерозійна стійкість карбонізований ВВКМ 

№ 

з/п 

Площа 

поверхні, 

см
2
 

Маса, г 
Напрям 

потоку, 

кут.град 

Швидкі

сть 

потоку, 

м/с 

Час 

випро

бувань

,с 

Потенциал, % 
Віднесенн

я маси, 10
4
 

г/см
2
·с 

до 

випробув

ання 

після 

випробув

ання 

Віднов

ний 

Стехіом

етрични

й 

Окисл

юваль

ний 

1 9,0 22,22 22,19 90 15,6 120 - 0 - 0,276 

2 10,6 8,27 8,26 45 17,7 120 10 - - 0,078 

3 8,0 6,30 6,29 90 18,1 120 15 - - 0,105 

4 10,6 3,96 3,93 45 18,2 120 - - 10 0,236 

5 13,3 9,18 9,15 90 18,2 120 - - 10 0,187 

 

Таблиця 2 

Ерозійна стійкість піроущільнених ВВКМ 

№ 

з/п 

Площа 

поверхн

і, см
2
 

Маса, г Напрям 

потоку, 

кут.град 

Швидк

ість 

потоку

, м/с 

Час 

випро

буван

ь,с 

Потенціал, % Віднесе

ння 

маси, 

10
4
 

г/см
2
·с 

до 

випробу

вання 

після 

випробув

ання 

Відно

вний 

Стехіо

метрич

ний 

Окис

люва

льни

й 

1 9,2 16,40 16,37 45 18,2 180 - - 10 0,177 

2 9,4 16,86 16,83 90 15,6 180 - 0 - 0,176 

3 10,8 18,76 18,71 90 19,1 180 - - 15 0,205 

4 7,8 14,11 14,14 45 18,1 180 15 - - -0,21 

5 10,2 18,13 18,10 90 17,7 180 10 - - 0,163 

6 9,2 16,43 16,41 45 17,7 120 10 - - 0,160 

 

Таблиця 3 

Ерозійна стійкість силіційованих ВВКМ 

№ 

з/п 

Площа 

поверхн

і, см
2
 

Маса, г Напрям 

потоку, 

кут.град 

Швидк

ість 

потоку

, м/с 

Час 

випро

буван

ь,с 

Потенциал, % Віднесе

ння 

маси, 
10

4
 

г/см
2
·с 

до 

випроб

ування 

після 

випробу

вання 

Відн

овни

й 

Стехіо

метрич

ний 

Окислю

вальний 

1 12,8 22,94 22,92 90 15,6 180 - 0 - 0,077 

2 15,2 23,31 23,30 45 17,7 180 10 - - 0,067 

3 13,7 19,53 19,58 90 18,1 180 15 - - -0,02 

4 11,7 14,16 14,14 45 15,6 180 - 0 - 0,081 

5 19,6 26,51 26,49 90 18,2 180 - - 10 0,057 

6 18,9 27,56 27,52 45 19,1 180 - - 15 0,117 

 

Температура газового потоку визначається повнотою згорання пропана. Для згорання 

в стехіометричних умовах температура знаходиться в межах 1900 ± 20 
о
С. 

Для згорання в умовах відновного потенціалу температура полум'я знижується до 

температури 1650 ± 50 
о
С. 

В умовах окислювального потенціалу температура полум'я знижується до 1750 ± 50 
о
С. Проте при окислювальному потенціалі температура поверхні зразка, омиваної газовим 

потоком, збільшується. 

В умовах окислювального потенціалу ерозійна стійкість знаходиться в межах 

0,07...0,117 г/(см
2
·с) для силіційованих ВВКМ, 0,276 г/(см

2
·с) – для карбонізованих ВВКМ і 

для піроущільнених ВВКМ – 0,177...0,205 г/(см
2
·с). 
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В умовах відновного потенціалу на робочій поверхні зразків осідає технічний вуглець. 

Для зразка №3 табл.2 та №3 табл. 3 в умовах відновного потенціалу 15 % спостерігається 

приріст маси, обумовлений технічним вуглецем. 

Найбільш стійкий в умовах окислювального потенціалу являється силіційований 

ВВКМ, менш стійким являється карбонізований ВВКМ. 

 

ВИСНОВКИ 
1 Розроблена методика оцінки термокавітаційного зносу у високоенергетичних 

потоках газу в умовах відновного, окислювального та нейтрального оточуючого середовища. 

2 Визначена відносна зміна маси в умовах дії окислювального, відновного  

і нейтрального середовища для карбонізованих, піроущільнених і силиційованих ВВКМ. 
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УДК 621.002.3: 

 

УГЛЕРОД-АЛЮМИНИВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА 
 

к.т.н., доц. В.А. Скачков, к.т.н., доц. О.Р. Бережная, аспирант С.С. Сергиенко 
 Запорожская государственная инженерная академия 

E-mail: vaskachkov@ukr.net 
 

Разработана и экспериментально отработана технология непрерывного нанесения на углеродные 

волокна медных, хромовых и никелевых электролитических покрытий. Установлено влияние покрытий на 

свойства волокон. Получены углерод-алюминиевые композиционные материалы с содержанием углеродных 

волокон до 60 %. Определены параметры плотности, твердости и коэффициентов трения полученных  

композиционных материалов. 

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, УГЛЕРОД-АЛЮМИНИЕВЫЕ 

КОМПОЗИТЫ, ПЛОТНОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ 
 

Введение. Углерод-алюминиевые композиционные материалы обладают низкой 

плотностью, а также высокой теплопроводностью, прочностью и износостойкостью, что 

обусловливает их применение в качестве функциональных элементов узлов трения высо- 

коэнергетических установок. Данные композиционные материалы можно получать как 

методом жидкофазного совмещения алюминиевой матрицы и углеродного волокнистого 

наполнителя, так и путем совместного горячего прессования углеродных волокон и 

алюминиевого порошка. 

Для обоих методов остро встает проблема совмещения углеродных волокон и 

алюминиевой матрицы.  При жидкофазном совмещении расплава алюминия и углеродных 

волокон возможно их химическое взаимодействие, которое сопровождается образованием 

карбида алюминия и, как следствие, снижением уровня механических характеристик 

углеродных волокон и прочности адгезионных связей на границе.  

При твердофазном совмещении достаточно трудно обеспечить равномерное 

распределение алюминиевой фазы по  объему углеродных волокон. Решение поставленной 

проблемы обеспечит получение углерод-алюминиевых композиционных материалов с 

необходимыми  физико-механическими характеристиками.  

Анализ особенностей получения углерод-алюминиевых композиционных 

материалов (УАКМ). Известно, что растворимость углерода в алюминии очень мала:  не 

превышает 0,5 % при температуре 1570…1770 К и практически отсутствует при 

температуре 1270…1370 К, а взаимодействие алюминия и углерода при температурах выше 

873 К сопровождается образованием карбида алюминия [1 - 4]. 

Высокая температура начала смачивания углеродных волокон алюминиевыми 

сплавами объясняется наличием пленок оксида алюминия на поверхности жидкого металла. 

После удаления оксидов температура начала смачивания алюминиевыми сплавами 

поверхности углеродных волокон понижается до 1123…1173 К [5]. 

Одним из путей улучшения смачивания поверхности углеродных волокон является 

нанесение покрытий, при помощи которых одновременно стремятся решить и проблему 

защиты данных волокон от взаимодействия с алюминием. Углеродные волокна, покрытые 

никелем, при температуре 910…970 К хорошо смачиваются эвтектическим алюминиево-

никелевым сплавом. Однако при указанных температурах проникновение расплава в 

межволоконное пространство затруднено, и пропитка не происходит. Условия пропитки 

заметно улучшаются при использовании углеродных волокон с двойным покрытием:  

внутренним из карбида кремния, полученным путем газофазного осаждения, и наружным из 

химически осажденного никеля [5,6]. 

Целью работы является оценка возможности получения углерод-алюминиевых 

композитов методом порошковой металлургии. Определение технологических параметров в 
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процессе получения композита, исследование свойств и возможностей применения  

полученных материалов. 

Нанесение защитных покрытий на углеродные волокна. Экспериментальные 

исследования процессов электролитического омеднения, хромирования и никелирования 

проводили на углеродных волокнах типа УКН-5000, представленных в виде жгута, 

состоящего из комплекса элементарных волокон. 

Для реализации электролитического нанесения защитных покрытий разработали 

установку, представленную на рис. 1. Привод, смонтированный на  установке, обеспечивает 

возможность изменения в широком диапазоне скорости перемещения углеродных волокон, 

что позволяет варьировать длительность нанесения защитных покрытий. 

 
Рис.1. Установка для нанесения электролитических защитных покрытий на углеродные волокна (1 - 

анод; 2 - углеродное волокно; 3 - электролит; 4 - ванна отмывки волокон; 5 - трубчатая печь для 

сушки волокон; 6 - привод протяжки волокна; 7 - бобина с волокном; 8 - токоподводы; 9 - 

направляющие ролики) 

 

Составы электролитов для омеднения, хромирования и никелирования углеродных 

волокон представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Состав электролитов для электролитического нанесения покрытий  

на углеродные волокна (г/л) 

Вид покрытия CuSO45H2O H2SO4 HCl CrO3 KF2H2O NiSO4 MgSO4, KCl 
Медное 200 60 50      

Хромовое    400 12    

Никелевое      70 45 5 

 

Процессы нанесения защитных покрытий на углеродных волокнах реализованы при 

температуре 20…30 ºС. Параметры процессов электролиза и полученных покрытий 

представлены в табл. 2. Вид волокна с медным покрытием представлен на рис. 2. 

Важнейшим показателем формирования защитных покрытий на жгуте углеродных 

волокон является однородность толщины покрытия на элементарных волокнах, находящихся 

в центре и на внешней стороне жгута. 

Таблица 2  

Параметры электролитических процессов нанесения покрытий на углеродные волокна 

Катодный ток, 

А/дм
2
 

Напряжение,  

В 

Длитель- 

ность, с 

Тип  

покрытия 

Покрытия   
Толщина,  

10
3
, мкм 

Коэффициент 

однородности, k0 
1 2 3 4 5 6 

0,30 2,1 60 медь 0,011 0,60 
0,30 2,1 120 медь 0,023 0,60 

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

0,30 2,1 180 медь 0,025 0,50 
0,15 0,6 60 медь 0,004 0,90 
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0,15 0,6 120 медь 0,012 0,90 
0,15 0,6 180 медь 0,015 0,80 
1,27 10 30 хром 0,002 0,70 
1,27 10 60 хром 0,003 0,65 
1,27 10 120 хром 0,007 0,60 
1,27 10 180 хром 0,010 0,55 
1,27 10 240 хром 0,012 0,50 
0,58 6 30 хром 0,001 0,95 
0,58 6 120 хром 0,004 0,85 
0,58 6 180 хром 0,005 0,80 
0,58 6 240 хром 0,006 0,70 
0,58 6 300 хром 0,008 0,65 

0,123 6 360 никель 0,200 0,85 
0,123 6 600 никель 0,300 0,75 
0,25 10 300 никель 0,250 0,80 
0,25 10 180 никель 0,470 0,85 
0,25 10 120 никель 0,210 0,98 
0,50 18 90 никель 0,200 0,75 

 

Распределение толщины покрытия оценивают коэффициентом однородности ko, 

определяемым по формуле 

 ,                                                         (2) 

где  hц, hB - толщина защитного покрытия на поверхности элементарных волокон, 

находящихся в центре и на внешней стороне жгута. 

Как следует из табл.1, величина коэффициента однородности увеличивается со 

снижением плотности катодного тока и сокращением длительности процесса. 

 
Рис.2. Углеродное волокно с медным покрытием 

 

Из анализа данных, представленных в табл.2 следует, что наиболее полно 

требованиям по защите углеродных волокон удовлетворяют никелевые покрытия, 

полученные при величине катодного тока 0,25 А/дм
2
, напряжении электролиза 10 В и 

длительности процесса 120 с. 

Для оценки влияния защитных покрытий проведено исследование разрывной 

нагрузки углеродных волокон с покрытием и без него. Разрывную нагрузку углеродных 

волокон определяли на машине МР-30. Базовая длина волокон составляла 130 мм, скорость 

нагружения – 30 мм/мин. В качестве примера представлены кривые распределения 

разрывной нагрузки углеродных волокон с никелевым покрытием (рис. 2). 

Оценка математического ожидания распределения разрывной нагрузки для 
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Рис.2. Распределение разрывной нагрузки углеродных волокон 

 

волокон без покрытия составляет 35,3 Н, волокон с покрытием – 44,7 Н. Оценка дисперсии 

распределения составляет соответственно 35,3 и 16,6. Никелевое покрытие обеспечивает 

увеличение среднего значения разрывной нагрузки волокон практически в два раза. 

Формование образцов УАКМ. В данной работе проведён ряд экспериментов по 

прессованию с целью получения композитных материалов на основе углеродных волокон с 

алюминиевой матрицей. В качестве матрицы использовались: 

1) порошок алюминия ПА-0 (гранулометрический состав мкрн <2500 - 95%, >2000 

мкрн- 5%. 

2) Пудра алюминиевая ПАП (средний линейный размер 20-30 мкм). 

Химический состав матричных материалов представлен в таблице 3. 

 

               Таблица 3  

Химический (%) и гранулометрический состав (мкм) матричных материалов 

УАКМ 

Наименование Al Fe Si Cu Mn Влага Гранулометрический состав 
ПА-0 98,88  0,50 0,40 0,02 - 0,20 200…250 
ПАП 98,99  0,35 0,40 0,05 0,01 0,20 1,0… 30,0 

С целью повышения условий совмещения углеродных волокон и матричных 

порошков использовалось связующее, состоящее из 15 % канифоли и 85 % скипидара. 

Горячее прессование производилось по методу одностороннего прессования с 

двустадийным нагревом. Для удаления связующего образцы предварительно нагревались до 

350 ºС без давления на открытом воздухе. При 100 ºС активно начинается испарение 

связующего вещества и длится примерно 30 минут. После выдержки устанавливался пуансон 

и сосдавалось предварительное давление 40 МПа. В течении 10 минут образец нагревался до 

450 ºС. При этой температуре прикладывалось усилие 200 МПа и выдерживалось в течении 5 

минут. После этого полученная формовка остывала  вместе пресс-формой на воздухе. 

                                                                                                                          Таблица 4 

Зависимость свойств прессовок углерод-алюминиевых композитов от их состава 

Состав углерод-алюминиевых 

композитов, % 

Плотность 

прессовки, 

г/см
3
 

Твердость 

прессовки,  

Н/мм
2
 

Коэффициент 

трения, kтр 

Углеродное волокно ПА-0 ПАП  

10 45 45 2,18 570 0,82 

15 42 43 2,10 500 0,71 

30 40 30 2,07 310 0,49 

40 40 20 2,06 240 0,39 

60 28 12 1,46 270 0,15 

 

 Плотность формовок углерод-алюминиевых композитов определяли методом 

гидростатического взвешивания по стандартной технологии. Твердость определяли по 
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методу Бринелля на твердомере типа ТШ-2М с использованием стального шарика диаметром 

шесть мм при величине нагрузки 1840 Н. Время приложения нагрузки – 30 с.( См.табл. 4). 

На твердость прессовки существенное влияние оказывает содержание углеродных 

волокон. С увеличением содержания углеродных волокон до 40…50% твердость прессовки 

снижается на 60%. При дальнейшем увеличении содержания углеродных волокон до 60% 

твердость прессовки возрастает на 16% относительно ее минимального значения. 

Коэффициенты трения определяли на машине трения СМТ-1 по системе «диск-

колодка». Диск выполнен из серого чугуна диаметром 60 мм, образец углерод-алюминиевого 

композита – в виде колодки с размерами  16 х 11 х 10 мм. Сторону 16 х 10 мм 

предварительно притирали по рабочей поверхности диска. Удельное давление составляло 1,6 

МПа, скорость относительного скольжения – 3,0 м/с. Температура в процессе исследования 

составляла 100  10 ºС. 

Из анализа данных табл. 4 следует, что коэффициенты трения углерод-алюминиевых 

композитов изменяются в широких пределах. В зависимости от содержания углеродных 

волокон данные композиты могут применяться как в качестве фрикционных, так и 

антифрикционных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 
 Определены наиболее рациональные режимы модификации поверхности углеродных 

волокон электролитическим никелем, получены образцы углерод-алюминиевых композитов 

с содержанием углеродных волокон от 10 до 60 %. Установлены пределы изменения 

твердости от 230 до 570 Н/мм
2
 и коэффициентов трения от 0,15 до 0,82. 
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Введение. Наиболее распространенными и применяемыми марками сталей для 

подшипников качения являются ШХ15, ШХ15СГ. Они при правильном режиме 

термического упрочнения обеспечивают высокий комплекс эксплуатационных свойств 

готовому изделию. Однако формирование свойств достигается благодаря твердой и хрупкой 

мартенситной структуре. При высоких динамических нагрузках появляется вероятность 

разрушения кольца подшипника [1]. 

Предлагаемая технология изготовления и термического упрочнения конструктивных 

элементов подшипника предусматривает устранение перечисленных недостатков 

применяемых технологий. 

Результаты исследований. Впервые для двухрядных цилиндрических подшипников 

предложена высокоуглеродистая инструментальная сталь марки У8А. Сталь обладает 

схожими механическими свойствами с традиционной подшипниковой сталью марки ШХ15. 

Изготовление колец подшипника из углеродистой стали позволило применить термическую 

обработку, представляющую собой закалку с самоотпуском. Детали, обработанные таким 

образом, не требуют последующего стационарного низкого отпуска с печным нагревом, 

продолжительность которого не менее 2–3 часов. Следовательно, исключается одна 

термическая операция, что снижает себестоимость термообработки. 

 Были проведены исследовательские работы по изготовлению и испытанию опытной 

партии колец подшипников из стали У8А. Экспериментальными образцами служили 

двухрядные подшипники модели 53610.01 и 53610.02 с наиболее простой формой и сечением 

(9 мм).  

Часть поковок для предотвращения образования окалины и роста зерна аустенита 

ускоренно охлаждали водо-воздушной смесью, подаваемой через форсунки, до температур 

750–730 °С, а далее на воздухе. По окончании охлаждения микроструктура стали 

представляла собой пластинчатый перлит 4 баллов (рисунок 1). Последующая термическая 

обработка заключалась в отжиге для получения структуры точечного и мелкозернистого 

перлита с твердостью HB 192–230. Вторая партия поковок после ковки подвергалась закалке 

с температур конца ковки 900–850 °С с последующим высоким отпуском (650–670 °С) на 

сорбитную структуру с твердостью НВ 241–255.  

Нагрев колец под закалку производили на универсальном закалочном станке. 

Электрические параметры индукционного нагрева подбирали таким образом, чтобы время 

нагрева под закалку до температуры 795–815 °С  составляло 0,5–1,5 мин. В процессе 

индукционного нагрева кольца вращали в индукторе при помощи центра закалочного станка 

с частотой 1 об./с. После доведения нагрева до закалочной температуры (800–820 °С) кольца 

переносили (1–3 с) в специально спроектированное механизированное закалочное 

устройство с душирующим охлаждением. 

Время закалочного охлаждения (1,5±0,1 с) было подобрано экспериментально с таким 

расчетом, чтобы обеспечить в дальнейшем самоотпуск. При меньшей длительности 
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охлаждения твердость после закалки снижалась на 3–5 и более единиц HRC. При большей 

длительности закалочного охлаждения (2 с и более) кольца охлаждались до температуры 

закалочной воды, самоотпуск не происходил, твёрдость поверхности составляла 66–67 HRC, 

но при этом на кольцах образовывались закалочные трещины, располагающиеся вдоль, 

перпендикулярно и под произвольным углом относительно оси [2]. 

   
      а; ×1000                  б; ×500                    в; ×500  

а – водо-воздушное охлаждение; б – отжиг на зернистый перлит;  

в – после высокого отпуска; 

Рис. 1. Микроструктуры заготовки кольца подшипника из стали У8А 

 

В процессе подбора режимов термической обработки было изучено 

структурообразование, изменение механических свойств инструментальной стали У8А при 

объемно-поверхностной закалке с индукционного нагрева (рис.2.) [3]. В соответствии с 

экплуатационными нагрузками  к участкам 1, 4 и 5 особых требований по микроструктуре 

можно не предъявлять. Наружная поверхность кольца в зонах 1 и 5, а также внутренняя в 

зоне 4 контактных нагрузок не испытывают. Достаточно, чтобы они имели достаточно 

высокую твердость и прочность, препятствующую механическим деформациям. Наиболее 

высокие требования по структуре должны быть предъявлены к беговым дорожкам качения 

роликов на кольцах подшипника. 

 
Рис. 2. Схема расположения исследуемых участков в сечении наружного кольца подшипника 

из стали У8А после объемно-поверхностной закалки  

 

Выбранная схема объемно-поверхностной закалки обеспечивает достижение 

дифференцированного распределения твердости и структуры по сечению колец 

подшипников (ри.3). На наружной поверхности кольца, нагреваемой перед закалкой до более 

высоких температур, сформирована структура крупноигольчатого мартенсита с твердостью 

60–63 HRC. По мере удаления от внешнего диаметра кольца твердость увеличивается за счет 

уменьшения размера иголок мартенсита и увеличения степени его тетрагональности. 

Наибольшая твердость – 66–68 HRC – достигнута на поверхности беговой дорожки за счет 

сформированной структуры скрытоигольчатого мартенсита (рисунок 5в). Толщина 

закаленного слоя с такой микроструктурой составила 2,5 мм. 

 На расстоянии 20 мм от обоих торцов кольца и в центре внутренней сферической 

поверхности зоны подшипника между беговыми дорожками микроструктура представляет 

собой смесь троостита закалки и мартенсита скрытоигольчатого мартениста.  

На данном участке 4 твердость составляет 58–60 HRC, что ниже, чем на поверхности 

беговых дорожек. Это обусловлено большим количеством троостита закалки более 60 %. 

Снижение твердости на этом участке может быть объяснено более низкой скоростью 

закалочного охлаждения. 
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              а×500                                        б×500 

 

          
        в ×500     г ×500 

а – мартенсит на поверхности в зонах 1 и 5; б — на расстоянии 2,5 мм от поверхности; 

в – троостит и мартенсит в зоне 4; г – поверхность дорожек качения 

Рис. 3. Микроструктура наружного кольца подшипника из стали У8А 

после объемно-поверхностной закалки с индукционного нагрева 

 

Установлено, что разницы в механических свойствах дорожек 1 и 2 практически нет 

(рис.4). Это свидетельствует об идентичности условий нагрева и закалочного охлаждения 

для обеих дорожек. Твердость от максимального значения 1050–1100 HV0.1 плавно 

снижается до 650–700 HV0.1. Снижение твердости по сечению кольца обусловлено 

уменьшением скорости охлаждения и прокаливаемостью углеродистой стали. 

Максимальный теплоотвод наблюдается только с поверхности, где скорость охлаждения 

максимальна (более 650 °С/с). Глубже по сечению скорость закалочного охлаждения 

снижается (450 °C/c), но остается выше критической скорости закалки. Наивысшая твердость 

фиксируется в приповерхностном слое беговых дорожек, где сформирована структура 

мартенсита скрытоигольчатого, что свидетельствует об оптимальной температуре нагрева 

под закалку и достаточно интенсивном теплоотводе. Минимальная твердость 650–700 HV0.1 

на наружной поверхности кольца и структура игольчатого мартенсита указывают на 

завышенную температуру нагрева под закалку этих участков. 
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Расстояние от внутренней поверхности 

Рис. 4. Микротвердость по сечению двух дорожек внешнего кольца подшипника из стали 

У8А после объемно-поверхностной закалки 

 

 Анализ распределения твердости по контуру внутренней поверхности наружного 

кольца вдоль оси от одного торца к другому свидетельствует о дифференцированном 

распределении микроструктур и твердости по контуру беговой дорожки внешнего кольца 

подшипника. Максимальная твердость дорожки соответствует точке контакта роликов с 

кольцом. Низкая твердость по торцам обусловлена меньшей скоростью охлаждения. 

Mт игольчатый 

650–750 HV0.1 

Mигольчатый 

650–750 HV0.1 

2.5 мм от поверхности 
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Невысокая твердость в центре кольца между беговыми дорожками  связана с заниженной 

температурой нагрева под закалку в этой зоне и негомогенностью по углероду перед 

закалкой. Этой особенностью и объясняется снижение твердости до 680 HV0.1 в центре.  

Исследованиями установлено, что в результате объемно-поверхностной закалки в 

сечении внутреннего кольца, изготовленного из стали У8А, сформирована 

дифференцированная микроструктура.  По мере продвижения от наружного диаметра к 

поверхности беговых дорожек изменяется микроструктура и увеличивается твердость 

материала. В приповерхностном слое внутренней поверхности кольца сформирована 

троостосорбитовая структура с твердостью 500 HV0.1. В центре сечения, на глубине 

4,5 мм от поверхности, преобладает троостомартенсит скрытоигольчатый с твердостью 

63 HRC. На расстоянии 6 мм от наружной поверхности структура представляет собой 

троостомартенсит с твердостью 820 HV0.1. На беговой дорожке, где температура нагрева 

под закалку была оптимальной, а скорость закалочного охлаждения максимальной, 

сформирована структура скрытоигольчатого мартенсита с твердостью 66–68 HRC. Более 

мягкие и вязкие структуры в центре кольца подшипника, предполагается, должны 

препятствовать в процессе эксплуатации хрупким разрушениям. Такого распределения 

микроструктур удалось достигнуть благодаря специальной конструкции закалочного 

устройства и низкой прокаливаемости стали. Характер дифференцированного распределения 

твердости по контуру дорожек представляет собой плавные переходы от торцов к 

сердцевине и снижение в центре кольца С торцов твердость ниже, что может быть объяснено 

меньшей интенсивностью закалочного охлаждения торцовой поверхности. На 

возвышенности внутреннего кольца твердость также падает, что может быть объяснено 

меньшей интенсивностью закалочного охлаждения при завышенной температуре нагрева 

под закалку, о чем свидетельствует появление в микроструктуре троостита закалки в 

сочетании с игольчатым мартенситом. 

 

ВЫВОДЫ 

Преимущества замены стандартной шарикоподшипниковой стали марки ШХ15 на 

углеродистую инструментальную У8А следующие: снижение себестоимости изготовления 

подшипника за счет меньшей стоимости материала, использование объемно-поверхностной 

закалки с индукционным нагревом, изменение режимов ковки.    

 Сочетание углеродистой стали и индукционного нагрева позволяет на всех стадиях 

изготовления и термической обработки заменить печной нагрев в защитной или 

окислительной атмосфере на нагрев токами высокой частоты. Применение ТВЧ под операции 

ковки и штамповки исключает угар материала и образование обезуглероженного слоя. 

Продолжительность прогрева до температуры (1150–1180 °С) ковки сокращается с 20 до 

8 минут на заготовку. После объемно-поверхностной закалки с самоотпуском на поверхности 

колец подшипника сформирована структура скрытоигольчатого мартенсита (твердостью 68 

HRC), в сердцевине стали — троостосорбитная структура (твердостью 55–60 HRC). 

Дифференцированное распределение структур и твердости обеспечивает высокую 

износостойкость поверхности и исключает продавливание закаленного слоя дорожки качения. 
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Объектом исследования является  топология некруглых поверхностей, обработанных 

многолезвийным инструментом с совмещенными движениями профилирования и резания 

при формировании производящих линий поверхности сочетанием методов прерывистого 

обката и касания. Рассмотрено образование отклонений обработанной поверхности от 

номинальной поверхности в виде не срезанной части припуска, этой схеме обработанной 

поверхности с регулярным микрорельефом, характеризующим геометрический компонент 

инженерии поверхности, и управления отклонениями обработанной поверхности от 

номинальной геометрическим и кинематическим методами. 

 

Профильное моментопередающее соединение (ПМС) – соединение с гарантированным 

зазором (натягом) или с переходной посадкой двух деталей типа вал-втулка с 

криволинейным в поперечном сечении цилиндрическими или коническими поверхностями 

(рис. 1). По сравнению со шлицевыми и шпоночными соединениями ПМС обладают 

существенными эксплуатационными преимуществами в отношении усталостной прочности, 

долговечности, уровня шума и других характеристик при меньшей на 30-40% себестоимости 

изготовления [1]. ПМС эффективны как в силовых трансмиссиях, так и в точных 

кинематических цепях машин и механизмов, в конструкциях режущих и вспомогательных 

инструментов, инструментальных системах, что обуславливает актуальность расширения их 

применения в различных отраслях машиностроения. Это связано с решением задач научного 

и конструкторско-технологического обеспечения их производства, создания 

соответствующего оборудования и эффективных технологий изготовления, гарантирующих 

требуемую точность деталей и долговечность 

профильного соединения. Выполнение указанных 

требований достигается за счет формирования 

соответствующими методами механической и 

физико-технической обработки [2] инженерии 

поверхностного слоя деталей профильного 

соединения.  

Инженерия поверхностного слоя материала 

деталей обусловлена схемой формообразования 

(полное или частичное), методом и режимом 

обработки. Она характеризуется микрорельефом 

сопряженных поверхностей, структурой и 

напряженным состоянием материала поверхностного слоя и др. признаками, которые 

обеспечиваются на стадиях проектирования, технологической подготовки производства, 

изготовления и эксплуатации деталей [3]. 

Основной геометрической характеристикой инженерии поверхностного слоя детали 

является ее микрорельеф – отклонения  от номинальной поверхности в виде шероховатости и 

волнистости. Эти отклонения определяют  топологию обработанной поверхности [4], 

влияющую на эксплуатационные свойства детали (износостойкость, усталостную прочность 

и др.). К компонентам топологии некруглой поверхности, обработанной по схеме частичного 

(неполного) формообразования, следует отнести также ее отклонения от номинальной 

поверхности, обусловленные схемой  профилирования. Такие отклонения неизбежны, 

а   

 

б  

 

Рис. 1. Образцы охватываемой а и 

охватывающей б деталей профильного 

моментопередающего соединения 
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например, при профилировании некруглых поверхностей методами прерывистого обката и 

касания. Характерным для них является точечный контакт формируемых режущими 

кромками  поверхностей резания с номинальной поверхностью детали и образование 

обусловленных схемой формообразования отклонений обработанной поверхности  от 

номинальной в виде выступов – не срезанной части припуска на обработку.  

Следует отметить, что отклонения, обусловленные схемой профилирования 

поверхности, имеют другую природу и могут быть более значимыми по сравнению с 

отклонениями, определяемыми  схемой резания, пластическим деформированием 

микронеровностей и другими факторами в процессе обработки, поэтому они должны быть 

рассчитаны при проектировании технологической операции  обработки детали исходя из 

реализуемой схемы формообразования некруглой поверхности.  

Совершенство схемы формообразования поверхности характеризуется возможностью 

управления ее топологией с целью  создания на детали определенного микрорельефа для 

придания ей необходимых свойств [5]  или для обеспечения заданной точности обработки, 

при которой высота отклонений обработанной поверхности от номинальной поверхности 

детали находится в заданных пределах, что позволяет управлять производительностью 

формообразования. Эта задача решается исходя из основного допущения теории 

формообразования, что в процессе обработки технологическая система оказывает на 

заготовку только то воздействие, которое предусмотрено процессом формообразования, при 

этом технологическая среда пассивна и не оказывает влияния, не предусмотренного 

процессом формообразования [4]. 

Предпочтительны схемы формообразования некруглых поверхностей с минимальными 

значениями указанных отклонений. Их минимизация необходима  для обеспечения 

требуемого качества обработанной поверхности или для снижения трудоемкости 

последующей ее обработки. В этой связи важны, с одной стороны, количественная оценка 

высоты отклонений обработанной поверхности от номинальной, а с другой – разработка 

методов управления ею.  

Рассмотрим эти задачи применительно к профилированию некруглых поверхностей 

методом прерывистого обката по схеме, представленной на рис. 2, характерным для которой 

является совмещение движений профилирования и резания, что существенно упрощает 

кинематику формообразования и позволяет обрабатывать некруглые детали на 

универсальных станках иного технологического назначения. Это имеет  важное 

практическое значение для расширения применения профильных соединений в 

отечественном машиностроении. 

Изображенная на рис. 2, а схема обработки некруглой детали 1 реализована на 

широкоуниверсальном зубошлицефрезерном станке модели ВС50 производства Витебского 

станкостроительного завода «Вистан». Обработка осуществляется эксцентрично 

установленной относительно оси вращения фрезой 3, которая  может быть цилиндрической, 

как показано на рис. 2 , а, выпуклой или вогнутой. В процессе обработки заготовке 1 

сообщают вращение В1 вокруг ее оси 2, а инструменту 3 – согласованное с ним вращение В2 

округ оси 5, параллельной геометрической оси 4, с частотой в m раз большей частоты 

вращения заготовки, где m – число граней (выступов) у обработанной поверхности. 

Некруглая поверхность профилируется методом прерывистого обката и образуется по 

длине методом касания, поэтому обработанная поверхность представляет пересечение 

множества двух семейств элементарных поверхностей, которые формируются режущими 

кромками при движении  относительно заготовки и образуют регулярный микрорельеф (рис. 

2, б) в виде множества «элементарных ячейкек» [4], ограниченных продольными (вдоль оси 

детали) и поперечными выступами.  
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Профилирование каждой грани осуществляется за один оборот фрезы множеством 

линий (прямых, выпуклых или вогнутых) в зависимости от формы ее инструментальной 

поверхности), максимальное число которых равно количеству ее режущих зубьев. Высота 

отклонений профиля обработанной поверхности от номинального (не срезанной части 

припуска) в общем случае определяется по известной формуле [6] 

 

 21

2125,0 KKl  ,     (1) 

 

где   K1=1/ρ1 – кривизна формируемой  линии; 

         K2=1/ρ2 – кривизна формирующей линии; 

l – расстояние между соседними точками контакта 

формируемой и формирующих линий; 

ρ1 (ρ2) – радиус кривизны формируемой 

(формирующей) линии в зоне их контакта. 

В частных случаях формула (1) конкретизуется с 

учетом того, что кривизна выпуклой линии величина 

положительная, вогнутой линии – отрицательная, а прямой 

линии равна нулю. Из (1) следует, что управление 

точностью профилирования заданной некруглой  

поверхности, т.е. высотой отклонений в продольном 

направлении (вдоль оси детали) возможно за счет 

кривизны 2K  формирующей линии и расстояния l между 

точками контакта.  

Практически управление величиной 2K  и, 

следовательно, точностью профилирования некруглой 

поверхности методом прерывистого обката обеспечивается 

путем  изменения формы образующей инструментальной 

поверхности, которая может выпуклой  (
2K >0), вогнутой 

(
2K <0) или прямой  (

2K =0) в зависимости от геометрии 

профиля некруглой поверхности и требований к 

универсальности режущего инструмента. Во всех случаях 

максимальная точность профилирования некруглой поверхности обеспечивается при 

минимальном значении для конкретных условий модуля алгебраической суммы |К1 + К2|  

кривизн  формируемой и формирующих линий, что соответствует оптимальной форме 

контакта обработанной и номинальной поверхностей. Например, для наиболее часто 

встречающегося случая обработки выпуклых некруглых поверхностей линия, формирующая 

профиль поверхности, должна быть вогнутой или прямой. Конкретные значения  параметров 

К1 и К2 определяются на основе аналитического исследования геометрии номинальной 

поверхности детали, условий контакта с ней инструментальной поверхности и проходимости 

инструмента.  

Высота поперечных выступов Δ1 обработанной поверхности определяется по формуле 

(1), в которой расстояние l равно подаче s фрезы за один оборот заготовки, K1=0, K2=1/R, где 

R – радиус фрезы, т.е.  

 

                                           (2) 

 

Управление высотой Δ1 поперечных выступов осуществляется за счет величины подачи 

s и радиуса R фрезы. 

Таким образом, управление топологией некруглой поверхности в рассмотренной схеме 

формообразования достигается за счет числа режущих зубьев фрезы, ее радиуса и подачи. 

Конструктивное ограничение числа режущих зубьев сужает возможности этого метода 

а 

б 

 
Рис. 2. Схема обработки (а)  

и образец профильной детали с 

регулярным микрорельефом              

обработанной поверхности (б) 
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управления. Поэтому более широкие возможности управления топологией обработанной 

поверхности при неполном профилировании методом прерывистого обката  имеют схемы 

формообразования некруглых поверхностей с раздельным выполнением движений 

профилирования и резания (рис. 3). Это достигается при сообщении заготовке 1 

вращательного движения вокруг ее оси 2, а  режущему инструменту 3 – двух независимых 

движений – вращательного В2 вокруг его геометрической оси 4 и осциллирующего О3 (рис. 

3, а) или вращательных движений  В2 и В3 (рис. 3, б), соответственно вокруг осей 4 и 5. Такая 

кинематика формообразования некруглых поверхностей может быть реализована на 

современных токарно-фрезерных станках с ЧПУ. 

  а                                                                                           б  

 
Рис. 3. Схемы обработки некруглых поверхностей с разделенными движениями 

профилирования и резания при сообщении режущему инструменту осциллирующего 

движения (а) или вращательного движения  (б) 

 

В первом случае образуется сложное движение профилирования (подачи инструмента 

вдоль формируемого профиля) Фs(В1О3), а во втором – Фs(В1В2). Вращение В2 инструмента 

вокруг его геометрической оси L2 образует в обоих случаях простое исполнительное 

движение Фv(В2), осуществляемое со скоростью резания. В данном случае число резов, 

которым формируется профиль поверхности, не зависит от числа режущих зубьев 

инструмента, а задается путем управления скоростью движения подачи (профилирования) 

Фs(В1В2) исходя из допускаемых отклонений профиля обработанной поверхности. 

Таким образом, рассмотренные схемы обработки деталей профильных соединений 

позволяют управлять геометрическим и кинематическим методами топологией некруглых 

поверхностей для формирования заданного микрорельефа и обеспечения требуемой 

точности.  
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Досліджено комплекс експлуатаційних властивостей сталі Р6М5 після її 

модифікування термоциклічним іонно-плазмовим азотуванням у пульсуючому тліючому 

розряді. Зокрема, встановлено збільшення корозійної стійкості в 2,1...2,6 разу та зменшення 

коефіцієнта тертя й інтенсивності зношування в 1,5...1,9 та 1,6…2,2 разу відповідно.  

 
Розробка та впровадження у виробництво нових прогресивних технологій інженерії 

поверхні для отримання поліфункціональних покриттів, які дозволяють одночасно 
підвищити декілька експлуатаційних властивостей матеріалів конструкцій, є одним із 
пріоритетних напрямів розвитку сучасного машинобудування.  

Виконано комплексне дослідження корозійної стійкості та триботехнічних 
властивостей сталі Р6М5 після її модифікування термоциклічним іонно-плазмовим 
азотуванням у пульсуючому тліючому розряді [1].  

Корозійну стійкість визначали шляхом 10-годинного витримування зразків в алундових 
тиглях на спокійному повітрі при температурі 973 К. Перед початком дослідів та через кожні  
2 години витримування на поверхню зразків наносили сольову обмазку з Na2SO4 та NaCl у 
співвідношенні 3:1. Оцінку корозійної стійкості проводили за питомим збільшенням маси 
зразків залежно від часу випробувань. Усереднення проводили за  трьома значеннями.  

Триботехнічні характеристики іонноазотованих поверхневих шарів визначали на 
машині тертя [2] у мастилі ЦИАТИМ-201 при питомому навантаженні 2,5…25 МПа та  
швидкості ковзання  0,4; 0,7; 1,0 м/с. Шорсткість поверхонь зразків (модифікована сталь 
Р6М5 − Ra = 0,3…0,4 мкм, а роликів-контртіл (сталь 45) − Ra = 0,5 мкм. Контакт пари тертя 
відбувався за схемою «диск-колодка». Для оцінки зносостійкості модифікованого матеріалу 
вимірювали коефіцієнт тертя та розраховували вагову інтенсивність зношування Кв у кг/см

2
 

на 1000 м шляху тертя.  
У результаті проведених досліджень встановлено, що застосування термоциклічного 

іонно-плазмового азотування у пульсуючому тліючому розряді для зміцнення поверхневих 
шарів сталі Р6М5 дозволяє: підвищити корозійну стійкість у  2,1…2,6 разу та зменшити 
коефіцієнт тертя й інтенсивність зношування у 1,5…1,9 та  1,6…2,6 разу відповідно. 

Отже, запропоновану технологію термоциклічного іонно-плазмового азотування у 
пульсуючому тліючому розряді доцільно застосувати для поліфункціонального 
модифікування конструкційних елементів зі сталі Р6М5 під час їх виробництва та 
відновлення, що забезпечить комплексне підвищення експлуатаційних властивостей 
зміцнених деталей, та, відповідно, призведе  до  збільшення їх термінів служби й ресурсу, а 
також зменшення витрат на обслуговування і ремонт. 
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Досліджений вплив ультразвукової ударної обробки (УЗУО) в інертному середовищі 

на структуру, фазовий склад та мікромеханічні властивості композиційних покриттів, 

сформованих втіленням у поверхневі шари алюмінієвого сплаву Д16 дисперсних частинок 

зміцнюючих порошків Al2O3, B4C, BN та багатостінних вуглецевих нанотрубок. Під дією 

інтенсивної пластичної деформації, спричиненої УЗУО, відбувається часткове подрібнення 

та втілення частинок порошків і процес наноструктуризації матричного сплаву з 

формуванням деформаційних композитних шарів. Максимальні зміцнення (200 - 350 %) та 

зростання зносостійкості (в ~7 разів) поверхні сплаву Д16 спостерігаються за умов 

армування частинками Al2O3 і B4C.  

 

1. ВСТУП 

Сплави на основі алюмінію є найбільш поширеними конструкційними матеріалами в 

авіа- та машинобудуванні. На сьогодні створення матеріалів нового покоління з 

покращеними функціональними властивостями для роботи в умовах комбінації силових і 

температурних полів та впливу агресивних середовищ стає актуальним завданням. 

Перспективними в цьому плані є дисперсно-зміцнені композиційні матеріали. 

Існують два основні напрямки отримання таких матеріалів. Перший з них полягає у 

створенні об’ємних композиційних матеріалів шляхом додавання армуючих частинок в 

матрицю, яка знаходиться в розплавленому чи в порошкоподібному стані. Після отримання 

готові вироби піддають термічній обробці чи пресуванню з наступним спіканням [1, 2].  

Необхідною і часто достатньою умовою для збільшення ресурсу роботи деталей є 

формування високих експлуатаційних властивостей виключно приповерхневих шарів 

матеріалу [3–8]. Це в повній мірі стосується і композитних поверхневих шарів. Тому не 

менш актуальним є другий підхід при створенні композиційних матеріалів, який полягає у 

втіленні армуючих частинок в поверхневі шари матеріалу матриці методами лазерного 

оплавлення [9] або інтенсивної пластичної деформації (ІПД) [10–12]. Група методів ІПД має 

ряд суттєвих переваг і більш просту технічну реалізацію. По-перше, можливо зміцнювати 

вже готові деталі та вироби; по-друге, разом із формуванням композиційного покриття 

відбувається деформаційне зміцнення матеріалу матриці; по-третє не відбувається суттєвого 

нагрівання зразка, що запобігає протіканню релаксаційних процесів. В якості армуючих 

частинок можуть використовуватися порошки карбідів (SiC, B4C), нітридів (BN), 

інтерметалідів, кераміки (Al2O3), вуглецеві матеріали (багатостінні вуглецеві нанотрубки) та 

ін. 

Серед найбільш ефективних методів ІПД для зміцнення і наноструктуризації 

приповерхневих шарів металів та сплавів слід відзначити ультразвукову ударну обробку 

(УЗУО) [3–5, 13]. Останнім часом УЗУО використовується і для формування композиційних 

покриттів [7, 11, 12, 14, 15]. 

Метою даної роботи є дослідження структури, фазового складу та механічних 

властивостей композиційних покриттів, сформованих втіленням у поверхневі шари 

алюмінієвого сплаву Д16 дисперсних частинок Al2O3, B4C, BN і багатостінних вуглецевих 

нанотрубок ультразвуковою ударною обробкою.  
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2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Об’єктом дослідження обрано зразки алюмінієвого сплаву Д16 (склад у ваг. %: Al – 

93,6 %, Cu – 3,97 %, Mg – 1,43 %, Mn – 0,625 %, Si – 0,5%) висотою 10,4 мм і діаметром 10 

мм, які одержувались шляхом різання промислових (загартованих і зістарених) прутків 

перпендикулярно напрямку прокатки.  

Для формування композитних покриттів методом УЗУО використано дисперсні 

порошки Al2O3 B4C, BN, з розміром частинок 20–30 мкм, а також багатостінні вуглецеві 

нанотрубки (БВНТ). Обробка проводилась в інертному середовищі з метою гальмування 

механохімічних процесів окиснення, які інтенсивно протікають при УЗУО на повітрі [6]. 

Ультразвукова ударна обробка здійснювалась на приладі УЗГ-300. Модернізація 

приладу детально описана в [11], режими УЗУО визначались з урахуванням результатів, 

опублікованих в [5, 16]. 

Вимірювання мікротвердості на поверхні зразків проводилось на приладі ПМТ-3 за 

методом Вікерса при навантаженні 100 г, визначення змін мікротвердості матричного сплаву 

по товщині композитів – при навантаженні 10 г.  

Рентгенівські дослідження проводились з використанням дифрактометра Rigaku 

Ultima IV (випромінювання К-Cu). Трансмісійний електронно-мікроскопічний аналіз 

тонких фольг проведений на мікроскопі SELMI 125-K за прискорюючого напруження  

100 кВ.  

Випробування на зносостійкість здійснювалися в умовах сухого тертя-ковзання за 

схемою «циліндр – площина» (контр-тіло циліндричної форми з надтвердого сплаву ВК8 

діаметром 2-3 мм, амплітуда – 50-500 мкм).  

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Результати вимірювання мікротвердості поверхні алюмінієвого сплаву Д16 у 

вихідному стані, після УЗУО в середовищі газу аргону, та після УЗУО із додаванням в зону 

ІПД різних порошків показують, що використання в даному випадку значного навантаження 

на індентор (100 г), яке забезпечує отримання відбитків розміром в межах 5-15 мкм і 

глибиною 1-2,5 мкм, дозволяє отримати інформацію стосовно механічних характеристик 

композитних шарів в цілому. На величину поверхневої мікротвердості в однаковій мірі 

впливають і структурний стан матричного сплаву і рівномірно розподілені в ньому частинки 

армуючих порошків, що потрапляють під індентор при вимірюваннях, підвищуючи, так 

звану, несучу здатність композиту (load-bearing effect) [15, 17, 18]. Однак, величина несучої 

здатності залежить від розміру втілених частинок. Вона значна у випадку армування 

частинками мікронних розмірів [15, 18] і майже відсутня у випадку втілення нанорозмірних 

порошків, які за умов високої когерентності з кристалічною граткою матричного сплаву 

забезпечують зміцнення в основному за механізмом Орована [17].  

Мікротвердість одержаних деформаційних композитів для всіх випадків перевищує 

значення, отримані за аналогічних режимів УЗУО у інертному газовому середовищі без 

застосування порошків.  

Товщина зміцненого поверхневого шару визначається технологічними режимами 

УЗУО та мікротвердістю армуючих частинок, а також узгодженістю їх кристалічних граток з 

кристалічною граткою матричного сплаву. Для визначення розподілу мікротвердості в 

тонких приповерхневих композитних шарах використовували невелике навантаження на 

індентор (10 г), що дозволило охарактеризувати матричний сплав в межах композитного 

шару з врахуванням зміцнення деформаційної природи, спричиненого мікроструктурними 

змінами, та опосередкованого впливу полів напружень, обумовлених армуванням 

частинками різних порошків, а також досить точно визначати товщину модифікованих 

шарів. Результати вимірювання свідчать про наявність на кожному з них зони, в якій 

спостерігається значення HV10 ≈ 1,5–1,6 ГПа, характерне для деформованого сплаву Д16. 

При використанні БВНТ мікротвердість зростає в ~2,3 рази, при цьому ефект 

зміцнення зберігається на відстані ~150 мкм від поверхні, на відстані ~230 мкм від поверхні 
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величина мікротвердості зменшується до вихідних значень (у необробленому стані). 

Товщина перехідного шару становить ~70 мкм. 

При обробці з використанням порошку нітриду бору максимальний ефект зміцнення 

становить приблизно ту ж саму величину, що і для попереднього випадку ~2,5 рази. 

Величина мікротвердості поступово, практично монотонно, зменшується і на відстані 

~150 мкм досягає значень вихідного стану. В проміжку 100–150 мкм величина 

мікротвердості становить ~1,5 ГПа, що відповідає мікротвердості деформованого сплаву 

Д16.  

При обробці з використанням порошку Al2O3 характер зміни мікротвердості подібний 

до того, що спостерігається після обробки з БВНТ. Проте розмір найбільш зміцненої області 

становить ~70 мкм, величина мікротвердості зменшується від ~4,3 ГПа до ~2,5 ГПа. 

На рентгенограмах сплаву Д16 після УЗУО з використанням Al2O3 присутні рефлекси, 

як від алюмінію, так і від оксиду алюмінію. За даними кількісного рентгенофазового аналізу 

кількість оксиду алюмінію в поверхневому шарі зразка товщиною ~10–20 мкм становить 

~97,2 ат. %, що і забезпечує найвищі значення мікротвердості в приповерхневому шарі 

поперечного перерізу серед усіх досліджених композитних шарів. 

За даними вимірювання мікротвердості можна зробити висновок, що використання 

порошку Al2O3 дозволяє отримати оптимальне поєднання ефекту зміцнення на поверхні з 

товщиною зміцненого шару при формуванні деформаційних композитів методом УЗУО. При 

обробці з використанням карбіду бору характер змін величини мікротвердості подібний до 

обробки з використанням Al2O3. Величина мікротвердості зменшується від ~1,9 ГПа до ~1,5 

ГПа на відстані ~40 мкм. Розмір перехідної області становить ~30 мкм. На відстані ~100 мкм 

від поверхні величина мікротвердості зменшується до значень, характерних для вихідного 

стану сплаву Д16.  

Найвища поверхнева мікротвердість (~9,5 ГПа) композитного шару на основі сплаву 

Д16 досягається введенням у зону обробки порошку В4С. Дані кількісного рентгенівського 

аналізу свідчать, що це пов’язано з суттєвою модифікацією структури та складу 

поверхневого шару сплаву Д16. Після УЗУО сплаву Д16 з використанням порошку B4C на 

рентгенограмах з’являються рефлекси від B4C, AlB2 та від вуглецю. За даними кількісного 

аналізу об’ємна частка AlB2 в поверхневому шарі товщиною ~10–20 мкм становить ~51 %, 

тоді як об’ємна частка B4C не перевищує 10 %. В цьому випадку також спостерігається 

інтенсивне подрібнення частинок вихідного порошку в процесі УЗУО у зв’язку з їх високою 

крихкістю (К1С = 3,3). 

Результати електронної мікроскопії свідчать, що після УЗУО алюмінієвого сплаву 

Д16 в інертному середовищі з використанням армуючих частинок Al2O3 і B4C в самому 

поверхневому шарі відбувається наноструктуризація матричного сплаву деформаційного 

поверхневого композиту, розмір структурних елементів якого складає ~10–50 нм, що на два 

порядки менше ніж середній розмір зерен сплаву Д16 у вихідному стані (3–5 мкм). 

Нанорозмірні елементи структури мають незначну розорієнтацію, тому картини електронної 

дифракції не містять азимутально розсіяних рефлексів. Під сформованим композитом (на 

відстані 40 і 100 мкм у випадках B4C і Al2O3, відповідно) знаходиться області деформованого 

алюмінієвого сплаву із середнім розміром зерна 0,5–1 мкм (який менше ніж для 

полікристалічного стану основи) та підвищеною щільністю дислокацій. Це обумовлює появу 

на профілях мікротвердості зон з приблизно однаковою мікротвердістю  

(HV10 ≈ 1,45–1,6 ГПа).  

Результати випробувань на зносостійкість свідчать, що у вихідному стані сплав Д16 

має найбільшу інтенсивність зношування та високий коефіцієнт тертя (μ ≈ 0,98). Коефіцієнти 

тертя поверхонь зразків після УЗУО зменшуються у всіх випадках і залежать як від 

середовища обробки, так і від властивостей застосованих порошків армування 

композиційного покриття. По мірі зменшення інтенсивності зношування та величини 

коефіцієнта тертя модифіковані поверхневі шари можна розташувати в наступній 

послідовності: УЗУО із додаванням вуглецевих нанотрубок – УЗУО в аргоні  – УЗУО на 
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повітрі – УЗУО + BN – УЗУО + Al2O3 – УЗУО + B4C. Найменші значення коефіцієнту тертя 

мають поверхневі композиційні покриття, які сформовані з використанням порошків B4C та 

Al2O3. Спостерігається пряма кореляція між коефіцієнтом тертя та зносостійкістю з 

поверхневою мікротвердістю і максимальне збільшення зносостійкості спостерігається для 

композитного шару с порошком карбіду бора, мікротвердість якого має значення ~9,5 ГПа.  

 

4. ВИСНОВКИ 

1. Доведено можливість синтезу за допомогою УЗУО в інертному середовищі 

високоміцних (до 9,5 ГПа) нанокомпозитних покриттів деформаційного походження із більш 

високими, порівняно із аналогічними умовами обробляння поверхні сплаву Д16, 

механічними та триботехнічними властивостями. 

2. Показано, що структура, механічні та триботехнічні властивості нанокомпозитних 

покриттів деформаційного походження обумовлюються технологічними режимами УЗУО, 

розміром та мікротвердістю армуючих частинок, а також товщиною прошарку інтерметалідів 

на міжфазних границях, який забезпечує високу когезію покриття із матрицею. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. I. Borner and J. Eckert, Mater. Sci. Eng. A, 226–228: 541 (1997).  

2. S. M. Zebarjad and S. A. Sajjadi, Mater. Design., 27, № 8: 684 (2006).  

3. Г. І. Прокопенко, С. М. Волошко, І. Є. Котенко, А. П. Бурмак, Наукові вісті НТУУ 

“КПІ”, №3: 42 (2009).  

4. Г. И. Прокопенко, А. Л. Березина, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. 

новейшие. технол., 32, №3: 397 (2010). 

5. С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, І. Є. Котенко, А. П. Бурмак, Металлофиз. 

новейшие технол., 33, №12: 1659 (2011).  

6. А. П. Бурмак, С. І. Сидоренко, М. О. Васильєв, С. М. Волошко, Наукові вісті НТУУ 

“КПІ”, №1: 57 (2013). 

7. В. Ю. Борозна, Повышение физико-механических свойств титановых сплавов путем 

модифицирования поверхности и формирования композитного металл-полимерного слоя 

ультразвуковой обработкой (Автореф. дис. канд. техн. наук) (Юрга: 2011).  

8. М. А. Васильев, Г. И. Прокопенко, В. С. Филатова, Успехи физ. мет., 

5: 345 (2004).  

9. P. B. Kadolkar, T. R. Watkins, J. Th. M. De Hosson, B. J. Kooi, and 

N. B. Dahotre, Acta Mater. 55: 1203 (2007). 

10. S. Romankov, S. D. Kaloshkin, Y. Hayasaka, Zh. Sagdoldina, S. V. Komarov, N. 

Hayashi, and E. Kasai, J. Alloys Compd.., 483: 386 (2009).  

11. С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, І. Є. Котенко, А. П. Бурмак, Металлофиз. 

новейие. технол., 34, №8: 1101 (2012).  

12. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Yu. V. Milman, M. O. Iefimov, 

K. E. Grinkevich, A. V. Sameljuk, and I. V. Tkachenko, Wear, 319: 84 (2014). 

13. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Ultrasonic impact treatment – an effective method 

for nanostructurinf the surface layers of metallic materials, in Handbook of Mechanical 

Nanostructuring, Wiley-VCH (2015) 417–434. 

14. B. N. Mordyuk, V. V. Silberschidt, G. I. Prokopenko, Yu. V. Nesterenko, and  

M. O. Iefimov, Mater. Charact., 61: 1126 (2010).  

15. B. N. Mordyuk, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevich, M. I. Danylenko, and 

A. V. Samelyuk, Surf. Coat. Technol. 205: 5278 (2011). 

16. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, 

А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37, №9: 1269 (2015). 

17. Z. Zhang and D. L. Chen, Scr. Mater. 54: 1321 (2006). 

18. R. L. Deuis, C. Subramanian, and J. M. Yellup, Compos. Sci. Technol. 57: 415 (1997). 

 



140 

 

УДК 621.785.    

 

ТВЕРДИЙ СПЛАВ ВК8 З АЗОТОТИТАНОАЛІТОВАНИМ ПОКРИТТЯМ 

  

проф. В.Г. Хижняк, д.т.н., асп. Г.Ю. Калашніков, студ.  О.В. Савчук
 

Національний технічний університет України «КПІ»,  

Інженерно – фізичний факультет, кафедра МТО 

 

 В роботі розглянуто вплив нового метода хіміко-термічної обробки, який полягає в 

поєднанні азотування в середовищу аміаку з наступним титаноалітуванням в порошкових 

сумішах титана, алюмінія, хлористого амонія NH4CL, оксида алюмінія Al2O3. Встановлено, 

що за прийнятих умов насичення на поверхні сплава ВК8 формується багатокомпонентне 

покриття до складу якого входять сполуки TiN, TiC, AlCoTi2. Комбінація шарів TiN, TiC крім 

високої мікротвердості (22,0; 37,0 ГПа) має бар’єрні функції, завяки яким при ХТО 

гальмується дифузійне проникнення в основу кисню та алюмінію, а при експлуатації 

багатогранних твердосплавних непереточуваних пластин (БНТП) виключається дифузійна 

взаємодія основи з оброблюваним матеріалом. Показано, що межа міцності БНТП при згині 

виявляється меншою з покриттями ніж вихідних при стабілізації властивостей. 

Максимальну стійкість при точінні сталі 12Х18Н10Т показали БНТП з 

азототитаноалітованими покриттями. Стійкість сплаву ВК8 в цьому випадку зросла за 

прийнятих умов точіння у 8,0 разів. 

 

 Багатогранні непереточувані твердосплавні пластини (БНТП) в процесі експлуатації 

зазнають впливу зносу, контактних навантажень та температур. Найбільшому руйнуванню 

піддається поверхня БНТП, що зумовлює необхідність розробки методів покращення 

властивостей поверхневих шарів. На теперішній час покриття на основі карбідів, нітридів 

перехідних металів використовують з метою підвищення експлуатаційних властивостей 

БНТП [1-4]. 

   Відомі багатошарові покриття на БНТП за участю ТіС, ТіN та оксиду алюмінію AI2О3, 

отримані методом хімічного осадження з газової фази [2]. Порядок розташування шарів 

окремих сполук в покритті, визначає перевагу певних властивостей або комплекса 

властивостей. 

 Перспективність процесу азототитаноалітування ґрунтується на реалізації можливості 

утворення на твердому сплаві ВК8 багатошарових покриттів з високою мікротвердістю, 

зносостійкістю, бар’єрними функціями. Результати досліджень будови та властивостей 

азототитаноалітованих покриттів на сталях наведені в роботах [4-5]. 

 Таким чином, метою роботи є встановлення можливості отримання на твердому 

сплаві ВК8 дифузійних покриттів за участю, азоту, титана і алюмінію, дослідження їх 

складу, будови, властивостей. 

 Результати досліджень фазового складу, структури отриманих  в роботі покриттів 

наведено в табл. 1,2 та рис. 1,2. Пошаровим рентгеноструктурним аналізом 

азототитаноалітованого сплава ВК8 встановлено наявність на зовнішній стороні дифузійної 

зони сполук Al2O3 та AICoTi2, товщина яких для взятих умов титаноалітування становить 

8,0-9,0 мкм. Безпосередньо під шаром AICoTi2 розміщені шари карбіду титану ТіС та нітриду 

ТіN. 

Аналіз отриманих даних показав, що фазовий склад дифузійних покриттів на сплаві 

ВК8 визначається параметрами ХТО (таблиця 1).  Титанування при 1050
0 

С впродовж 2 

годин супроводжується формуванням на поверхні шару ТіС, джерелом вуглецю для якого 

буде основа. Із збільшенням часу насичення    (зразок 2), потік вуглецю до поверхні 

зменшується, що супроводжується формуванням на зовнішній стороні шару ТіС 

інтерметаліда Со2Ті, а на границі з основою шару η-фази Со6W6С.  

 

 



141 

 

Таблиця 1 

Фазовий склад та характеристики дифузійних покриттів на твердому сплаві 

№ 

зразка 

Вид обробки, t
0
C, 

години 

Фазовий склад 

покриття 

Період 

кристалі

чної 

гратки, 

нм 

Товщина

, мкм 

Мікротвер

дість, Гпа 

1 Титанування; 1050; 2 ТіС 

 

Со6W6C 

а=0,4325 

 

a=1,0930 

4,5 

 

0,5-1,0 

34 

 

- 

2 Титанування; 1050; 4 Со2Ті 

 

ТіС 

  

Со6W6C 

a=0,4832  

с=1,5960  

а=0,4329 

 

а=1,0929 

1,0-1,5 

 

 6,5-7,0 

 

1,0-1,5 

7,5 

 

31,0 

 

8,5-9,5 

3 Титаноалітування*; 

1050; 4 

AlCoTi2 

 

TiC 

 

Зона з підвищеним 

вмістом О, Al. 

WC, Co(Al), Me2O3 

a=0,2950 

 

а=0,4326 

 

 

 

- 

 

8,5-9,0 

 

3,5-4,0 

 

 

 

16,0-18,5 

10,2 

 

29,5 

 

 

 

15,0 - 18,0 

4 Азототитаноалітування*; 

Азотування-540; 20; 

Титаноалітування-

1050;4; 

Al(10%);Ti(40%);Al2O3(4

5%); NH4Cl(5%) 

AlCoTi2 

 

TiC 

 

TiN 

a=0,2982 

 

a=0,4323 

 

a = 0,4230 

8,0-9,0 

 

2,5-3,0 

 

3,5 - 4,0 

14,5 

 

37,0 

 

22,0 

* - На зовнішній стороні встановлена присутність Al2O3 

 

Титаноалітування супроводжується формуванням в основі під шаром ТіС зони з 

підвищеним вмістом кисню та алюмінію, що  в результаті зумовлює падіння властивостей 

БНТП (табл. 2). Загальмувати або зовсім припинити процес утворення даної зони можливий 

при наявності в дифузійному покритті бар’єрної композиції з шарів ТіС, TiN [5,6].   

Як вже зазначали при азототитаноалітуванні (зразок №4) формується покриття з 

бар’єрною композицією ТіС, ТіN. Розташування шару ТіN на поверхні вихідного сплаву 

свідчить за те, що при ХТО він почав формуватися першим за рахунок азоту основи. 

Незначна товщина шару ТіС – 2,5 мкм (зразок№4) виключає можливість утворення 

зневуглецьованої зони на границі покриття-основа.   

 Аналіз результатів дюрометричних досліджень сплаву ВК8 , наведених в таблиці 1, 

показав, що мікротвердість визначається фазовим складом покриття та видом ХТО. 

Максимальну мікротвердість після азототитаноалітування виявлено для шарів на основі 

карбіду титану ТіС – 37,0 ГПа, нітриду титану ТіN – 22,0 ГПа.  

Слід відзначити зростання мікротвердості шару TiC в азототитаноалітованому покритті 

(зразок №4) в порівнянні з титанованими та титаноалітованими (зразки № 1-3). Останнє 

зумовлено, вірогідніше за все, легуванням TiC алюмінієм та азотом.  

 Міцність твердих сплавів іх здатність опиратися руйнуванню в значній мірі 

визначають експлуатаційну надійність інструмента. Один з розповсюджених показників, яку 

використовують при оцінці механічних властивостей твердих сплавів є міцніть при 

поперечному згині (σзг) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Межа міцності за умов поперечного сгину сплаву ВК8 з покриттями 

№ 

зразка 

Вид обробки,t
0
C, години Межа 

міцності на 

згин,σзг, Гпа 

σзг/σзг* Коефіціен

т варіації, 

% 

1 Титанування, 1050, 2 1,36 0,81 7,0 

2 Титанування, 1050 , 4 1,13 0,79 7,9 

3 Титаноалітування, 1050 , 4 1,09 0,65 23,0 

4 Азототитаноалітування,1050,4 1,50 0,89 6,5 

5 Вихідний сплав* 1,68    -  21,5 

σзг* - межа міцності на згин вихідного сплаву ВК8  

  

При оцінці міцності інструмента поряд із середнім значенням важливу роль відіграє 

показник стабільності. Стабільність розсіювання міцності характеризують значенням 

середньоквадратичного відхилення або коефіцієнта варіації. Останній є безрозмірним 

показником, дозоляє порівнювати різні серії випробувань з різними типами покриттів. 

Результати досліджень впливу покриттів на межу міцності при згині сплаву ВК8 наведені в 

таблиці 2. Показано, що межа міцності після нанесення покриттів зменшується при 

стабілізації їх значень, що підтверджується зменшенням коефіцієнта варіації. (таблиця 2). 
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Рис. 1. Кінетика зносу багатогранної непереточуваної твердосплавної пластини ВК8 при точінні 

сталі 12Х18Н10Т (НВ 210); V = 3,3 м/с; S = 0,434 мм/об; t = 1,0 мм; час точіння 15 хв. 

1 – вихідний сплав; 2 – зразок №3; 3 – зразок №1; 4 – зразок №4. 

 

В роботі були проведені стійкісні випробування БНТП із сплаву ВК8 з 

запропонованими покриттями. Ріжучі властивості пластин з покриттям порівнювали з 

властивостями вихідних. Величину зносу БНТП оцінювали за величиною фаски по задній 

поверхні, яка відповідно до робіт [3] є об’єктивним критерієм стану поверхні при різанні. 

Коефіцієнт збільшення стійкості визначали як відношення періоду стійкості пластин з 

покриттями до періоду стійкості пластин без покриттів (рис.2). В експерименті 

використовували БНТП з однієї партії. 
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Рис . 2. Контактна площадка на заданій поверхні пластини ВК8 з азототитаноалітованим 

покриттям (зразок № 4) при точінні сталі 12Х18Н10Т (НВ 210); V = 3,3 м/с; S = 0,434 мм/об; 

t = 1,0 мм; час точіння 15 хв. 

  

Аналіз отриманих результатів показав, що незалежно від типа покриття швидкість 

зношування твердосплавних пластин в дослідженому інтервалі умов різання з 

запропонованими  покриттями вища ніж серійних. Відомо [3], що характер зносу пластин 

визначається в значній мірі хімічним складом та структурою сталі що оброблюють. При 

точінні високолегованих сталей 12Х18Н10Т, 06Х28МДТ, Р6М5, тощо знос протікає за 

рахунок адгезійної взаємодії стружки і покриття. Аналіз отриманих результатів (рис.3) 

показав, що утворена лунка має характерний адгезійний характер. По краю лунки 

розміщується наплив з нормальними тріщинами по границях. Мінімальне зношування 

характерне для пластини з азототитаноалітованим покриттями. Крихкі, втомні тріщини в зоні 

контакту, які характерні для дифузійних покриттів на основі TiC, відсутні. Найкращі 

результати серед досліджених в роботі показали азототитаноалітованні покриття фазового 

складу TiN, TiC, AlCoTi2. Підвищення зносостійкості титаноалітованих БНТП в порівнянні з 

серійними становило 8,0 разів. 

 

ВИСНОВКИ: 

1. Показана можливість формування на твердому сплаві ВК8 азототитаноалітованих 

покриттів шляхом поєднання процесів азотування при 540
0
С впродовж 20 годин та 

наступного титаноалітування при 1050
0
С впродовж 4 годин в порошковій суміші.   

2. Після азототитаноалітвання на сплаві ВК8 формується покриття TiN, TiC, AlCoTi2, 

в якому композиція шарів TiN, TiC виконує бар’єрні функції: гальмує при ХТО проникнення 

Al, Ti, О в основу, стабілізує властивості покриття при експлуатації. Максимальна 

мікротвердість виявлена для шарів ТіС – 37,0 ГПа та ТіN – 22,0 ГПа. 

3. Стійкість БНТП після різання сталі 12Х18Н10Т з запропонованими 

азототитаноалітованим покриттям зросла у порівнянні з серійними у 8,0 разів. 
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У роботі проведено експериментальні дослідження щодо формування покриттів  

з полігонізаційною субструктурою за рахунок електроімпульсної дії  

та передрекристалізаційної термічної обробки. Показано можливість збільшення часу 

витримки покриттів при передрекристалізаційній термічній обробці без суттєвого 

зменшення їх твердості за рахунок наступної деформації. 

 

Поставка проблеми. В останні роки значного поширення набули процеси напилення 

багатофункціональних покриттів, які надають можливість суттєво скоротити витрати 

дефіцитних матеріалів, підвищити якість та надійність машин, обладнання тощо. Подальше 

підвищення функціональних властивостей напилених покриттів наноструктуруванням має 

значне народногосподарче значення. 

Аналіз останніх досліджень. Існує декілька способів отримання покриттів  

з наноструктурними елементами: напилення нанокристалічних і композиційних порошків  

з нанокристалічною фазою [1], формування наноструктурних зміцнюючих елементів при 

розпаді аморфної фази [2], створення нанокристалічного стану в поверхневому шарі 

ультразвуковою і комбінованими обробками [3]. Але ці способи мають суттєві недоліки, які 

пов’язані зі спеціальною трудомісткою підготовкою порошків, потребують модернізації 

обладнання чи створення нових пристроїв. Розроблено спосіб деформаційно-термічної 

обробки (передрекристалізаційна термічна обробка) напилених покриттів [4], що забезпечує 

підвищення твердості на 30 … 70 % та зниження теплопровідності на 30 %. Спосіб полягає у 

формуванні полігональної субструктури шляхом нагрівання покриттів до температури 

початку первинної рекристалізації з короткочасною (до 10 хвилин) витримкою та наступного 

охолодження до температури навколишнього середовища зі швидкістю, яка унеможливлює 

ріст субзерен. Також запропоновано використання електроімпульсної дії при 

електродуговому та плазмовому напиленні [5, 6], що забезпечує отримання покриттів  

з комплексом підвищених фізико-механічних властивостей за рахунок здрібнення  

та прискорення частинок дисперсної фази на дистанції напилення. 

Мета роботи – експериментальне встановлення закономірностей формування 

здрібненої та нанорозмірної полігонізаційної субструктури напилених покриттях з високими 

фізико-механічними властивостями електроімпульсною дією та передрекристалізаційною 

термічною обробкою.  

Методика досліджень. Плазмові покриття наносили на установці «Київ-7»,  

що укомплектована плазмотроном ПУН-1. Як плазмотвірний та транспортуючий  

газ використовували стиснене повітря. Електродугові покриття наносили за допомогою 

установки КДМ-2, у комплект якої входить електродуговий розпилювач ЕМ-14М. 

Електричні імпульси накладали на дистанції напилення за допомогою RC-генератора. 

Режими електроімпульсної дії та напилення покриттів наведені у роботі [7]. 

Передрекристалізаційну термічну обробку виконували в електричній печі  

СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Охолодження зразків здійснювали зі швидкістю не менше 5 °С/с.  

Твердість визначали згідно з ДСТУ ISO 6507-4:2008 на приладі типу Віккерс при 

навантаженні на індентор 5 кг. Аналіз мікроструктури проводили на металографічному 

мікроскопі ММР-2Р. Визначення розмірів областей когерентного розсіювання (ОКР) 

mailto:oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua
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рентгенівського випромінювання виконували методами рентгеноструктурного аналізу  

на дифрактометрі ДРОН-3 у випромінюванні 
КСu . 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що при напилюванні покриттів відбувається 

інтенсивна пластична деформація частинок внаслідок їх високої швидкості і співудару  

з підкладкою (в реальних процесах плазмового напилювання до 300 м/с). При цьому величина 

деформації може складати 90 – 95%, а швидкість охолодження деформованої частинки досягає 

10
8
 °С/с [8], що запобігає протіканню динамічної рекристалізації у матеріалі покриття.  

При використанні електроімпульсної дії при напиленні спостерігається підвищення швидкості 

частинок дисперсної фази на 20 … 25 % та, як наслідок, величини їх деформації [7]. 

Тому для подальшого підвищення фізико-механічних властивостей отриманих 

покриттів, напилених з використанням електроімпульсної дії встановлено оптимальні 

режими їх передрекристалізаційної термічної обробки, які визначалися за показниками 

твердості при різній тривалості витримки зразків [4] (рис. 1). 

  
а б 

Рис.1. Залежність твердості електродугових покриттів з дроту Св-08Г2С (а) та плазмових 

покриттів з ПГ-19М-01(б) від тривалості витримки при передрекристалізаційній термічній 

обробці:■ – нанесених за традиційною технологією;▲, ● – з використанням електроімпульсної дії 

 

Згідно з представленими даними встановлено, що залежність носить екстремальний 

характер з виразним максимумом, при цьому відповідну температуру і витримку можна 

вважати оптимальними. Зменшення твердості при підвищенні тривалості витримки 

пояснюється збільшенням розміру субзерен через збільшення рухливості субмеж. 

Значення твердості електродугових покриттів підвищуються після 

передрекристалізаційної термічної обробки при температурі 450 °С і витримці 2 хв для 

покриття, нанесеного за традиційною технологією з 2 ГПа до 2,6 ГПа. Для покриття, 

нанесеного з використанням електроімпульсної дії, оптимальною є витримка 1 хв при 

температурі 400 °С при цьому значення твердості підвищується з 2,7 ГПа до 3 ГПа, тобто ще 

на 12%, а у порівнянні з покриттями, напиленими за традиційною технологією – на 50 %. 

Аналогічна залежність спостерігається і для  плазмових покриттів (рис. 1 б). 

Оптимальний режим передрекристалізаційної термічної обробки для плазмового покриття  

з порошку ПГ-19М-01, нанесеного за традиційною технологією, полягає у нагріванні  

до температури 350 °С і витримці протягом 2 хв та забезпечує підвищення твердості  

з 1,3 ГПа до 1,5 ГПа. Для покриття, напиленого із застосуванням електроімпульсної дії, 

оптимальний режим термічної обробки також зміщується в область більш низьких 

температур і полягає у нагріванні до 250 °С і витримці протягом 2 хв. При цьому твердість 

збільшується з 1,6 ГПа до 1,8 ГПа, тобто ще на 13%, а у порівнянні з покриттями, 

напиленими за традиційною технологією – на 38 %. Таким чином, можна зробити висновок, 

що для покриттів, напилених із застосуванням електроімпульсної дії, оптимальний режим 

передрекристалізаційної термічної обробки зміщується у діапазон менших температур  

і витримок. Це пояснюється більш високим ступенем деформації частинок при формуванні 

покриттів за рахунок їх підвищеної швидкості. Аналіз мікроструктур на оптичному 

металографічному мікроскопі показав, що змін у структурі покриттів до і після 
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термообробки не спостерігається. Це свідчить про те, що зміцнювальний ефект забезпечують 

структурні елементи, розмір яких менший за 0,5 мкм, що пояснюється роздільною здатністю 

людського ока та оптичного мікроскопа. Тому для кількісної оцінки впливу 

передрекристалізаційної термічної обробки на субструктуру покриттів провели визначення 

розмірів ОКР рентгенівського випромінювання, які ототожнюють з середнім розміром 

субзерен (табл. 1). Дослідження проводили для електродугових покриттів з дроту Св-08Г2С, 

оскільки саме для них виявлений значніший зміцнювальний ефект. 

Таблиця 1 

Розмір ОКР рентгенівського випромінювання електродугових покриттів з Св-08Г2С 

Технологія напилення та величина деформації 

частинок 
Термообробка Розмір ОКР, нм 

За традиційною технологією. Деформація 83%. 
Без т.о. >200 

450 °С, 2хв 106 

З використанням електроімпульсної дії. Деформація 87%. 
Без т.о. >200 

400 °С, 1 хв 87 

Згідно з приведеними даними при використанні електроімпульсної дії  

на гетерофазний високотемпературний струмінь у процесі напилення спостерігається 

зменшення ОКР рентгенівського випромінювання, що пояснюється здрібненням 

субструктури покриттів. Після подальшої передрекристалізаційної термічної обробки, вище 

названих покриттів, ОКР мають значно менші значення у порівнянні з термообробленими 

покриттями, отриманими за традиційною технологією. Так, ОКР електродугового покриття 

зменшується з 106 нм до 87 нм. Таким чином, аналіз отриманих даних дає підстави 

стверджувати, що проведення передрекристалізаційної термічної обробки дозволяє 

отримувати субзеренну структуру наномасштабного розміру. Пояснюється це тим, що після 

проведення термічної обробки покриттів, напилених з використанням електроімпульсної дії, 

формуються субзерна меншого розміру за рахунок більшого ступеня деформації частинок. 

З практичної точки зору основним недоліком передрекристалізаційної термічної обробки  

є невелика тривалість витримки у декілька хвилин, тому актуальним являється дослідження 

можливості стабілізації здрібненої полігонізаційної субструктури напиленого покриття при 

більш тривалій витримці у процесі термічної обробки за рахунок наступної деформації.  

З метою гальмування руху дислокаційних субграниць у процесі збиральної полігонізації, 

який проявляється при нагріванні (тривалій витримці) здійснювали додаткове деформування 

покриття двома способами: пресуванням на гідравлічному пресі при навантаженні 10 т 

(ступінь деформації 30%) та шляхом поверхневої пластичної деформації (ППД) сталевими 

кульками діаметром 0,1…0,3 мм протягом 2 хв. Температуру нагрівання деформованих 

зразків знизили до 400 °С з огляду на те, що при збільшені величини деформації 

температурний поріг рекристалізації знижується [9]. Результати наведені на рис. 2.  

 
Рис. 2. Залежність твердості електродугових покриттів з дроту Св-08Г2С  

від тривалості витримки та виду наступної деформації: ● – без додаткової  

деформації (температура 450 °С); ■ – ППД; ▲ – пресування 
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Аналіз наведених даних показує, що використання наступної деформації покриттів 

забезпечує менше зниження твердості при підвищенні тривалості витримки при 

передрекристалізаційній термічній обробці до 15 хв. Дана тенденція спостерігається для обох 

видів деформації покриття. Так, наприклад, твердість покриття без наступної деформації при 

підвищенні тривалості витримки з 2 хв до 15 хв зменшується з 2,7 ГПа до 2 ГПа (-35%),  

а при проведенні наступної деформації – з 3 ГПа до 2,8 ГПа (-7%) та з 3,1 ГПа до 3 ГПа (-3%) 

для ППД та пресування відповідно. Взагалі, достатньо високі значення твердості 

забезпечується при витримці до 40 хв для ППД, а для пресування навіть більше. 

Пояснюється це тим, що при здійсненні повторної деформації дислокаційна взаємодія 

закінчується виникненням від 50 % до 75 % дислокаційних бар’єрів (Хірта, Ломер-

Коттрелла) решта бере участь у формуванні дислокаційних сплетінь. Дані дислокаційні 

бар’єри, які виникають вздовж напрямку, перпендикулярного осі деформації, стримують рух 

дислокацій та, як наслідок, зменшують рухливість полігонізаційних субграниць, чим 

знижується швидкість полігонізаційних процесів і забезпечується стабілізуючий ефект. 

Висновки. Визначені оптимальні режими передрекристалізаційної термічної обробки 

електродугового із дроту Св-08Г2С та плазмового з порошку ПГ-19М-01 покриттів, напилених 

з використанням електроімпульсної дії, що забезпечують підвищення твердості у середньому 

на 15 % у порівнянні з аналогічно термообробленими покриттями, нанесеними за традиційною 

технологією, за рахунок формування субзерен наномасштабного розміру. Встановлено,  

що проведення наступної деформації (ППД та пресуванням) електродугових покриттів 

дозволяє збільшити час витримки при передрекристалізаційній термічній обробці  

(до 15…40 хв) без суттєвого зменшення твердості, що забезпечується здрібненою 

субструктурою, за рахунок зниження рухливості малокутових полігонізаційних субграниць. 

Це дозволить розширити промислове застосування передрекристалізаційної термічної 

обробки. 
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Проведено дослідження процесу зношування КЕП на нікелевій основі при терті 

ковзання без мастила в залежності від розміру карбідної фази ТіС та дифузійного 

хромування, виходячи з уявлень про перетворення енергії пластичної деформації в зоні 

контакту в енергію дислокацій в зоні тертя, що веде до викришування твердої фази.  

 

Вступ. Одним із напрямків вирішення триботехнічних задач є формування покриттів 

на деталях машин, нанесенням різними методами та іншими технологіями їх зміцнення. 

Активно розвивається напрям створення захисних структур триботехнічного призначення − 

композиційні електролітичні покриття (КЕП), які одержують із суспензій, що являють собою 

електроліти з додаванням визначеної кількості високодисперсного порошку твердої фази. 

Такі покриття є доцільними в першу чергу на сталях групи X18Н10Т, які є достатньо 

корозійностійкими, але мають низьку зносостійкість, що обмежує їх застосування в техніці у 

якості конструкційних матеріалів. Осадження КЕП на нікелевій основі на поверхню таких 

сталей зберігає їх корозійну стійкість та підвищує зносостійкість, крім цього такі покриття 

можна суттєво зміцнювати [1,2] 

Отже, доцільним є дослідити вплив хіміко-термічної обробки електролітичних 

осаджень на їх зносостійкість в залежності від фазового складу, вмісту твердої фази та її 

дисперсності. 

Методика досліджень та обговорення їх результатів. Композиційні електролітичні 

покриття одержували шляхом сумісного осадження із електроліту нікелю і зміцнюючої фази 

ТіС різної дисперсності на зразки розміром 10х10х5 мм. Зразки отримані у ванні РН 3-4, 

густині струму 10 А/дм
2
 при температурі 25°С. 

Випробування на зносостійкість в умовах тертя без мащення проводилось на 

установці М-22М при швидкості ковзання 0,5 м/с та навантаженні 20Н. Схема спряження − 

вал-площина і шлях тертя складав 1 км. 

Досліджувався композит Ni-ТiС з різними фракціями ТіС від 5 до 100 мкм. Дифузійне 

хромування проводилось із суміші порошків складу: 65%Сг, 25%А1203, 1,5% NH4СІ при 

температури 1100 °С протягом 3-5 годин в металевих контейнерах з плавким затвором. 

Металографічними дослідженнями встановлено достатньо рівномірне розташування 

частинок наповнювача в КЕП, проте після дифузійного хромування поверхневий шар 

покриття збіднений частинками ТіС, а на глибині його карбідна фаза дещо коагулізувалась, 

але залишилась досить рівномірно розподіленою по площині мікроструктури, що суттєво не 

змінило структури по глибині шару, крім поверхневої, яка зазнала легування хромом. 

Особливістю є те, що сформувалась дифузійна зона на границі покритгя-основа, яка і 

забезпечує підвищену міцність зчеплення КЕП. 

На рис. 1 наведена залежність зносостійкості КЕП з різною фракцією ТіС, але 

однаковим об'ємним наповнення в осаді рівним 25% об'ємних після його дифузійного 

хромування при 1100°С протягом 3-х годин. Випробування поводились в режимі ковзання 

при різних навантаженнях та довжині шляху тертя. 
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Рис. 1. Залежність зносостійкості КЕП системи Ni-TiC після дифузійного хромування  

при навантаженні 10Н (1) і (2). 

 

Встановлено, що характер залежності зносостійкості від величині, частинок 

наповнювача відрізняється лише тим, що зниження зносостійкості КЕП без ХТО 

починається від величини карбідного включення приблизно 50 мкм, а після його хромування 

від 70 мкм при навантаженні 20 Н і 80 мкм при навантаженні 10 Н. Це пояснюється тим, що 

у першому випадку випробування на зносостійкість проводились на зразках, які не 

піддавались хіміко-термічній обробці, а у другому випадку − зразки пройшли дифузійне 

хромування. Отже, у першому випадку сили зчеплення частинок карбідної фази є дещо 

меншими, ніж сили їх зчеплення в матриці, яка пройшла дифузійне хромування, бо в обох 

випадках присутні сили пружності, а відповідно енергія пластичної деформації є різною. 

На рис. 2 представлена схема площини тертя з розташуванням в одній із них твердої 

фази. Під дією сил тертя окремі частинки опиняються на вершині зубців нерівності і в 

матриці їх утримує енергія взаємодії, яка залежить як від природи матеріалу, так і величини 

частинок.  

 
 

Рис.2. Схема розташування частинок ТіС у поверхневому шарі КЕП. 

 

Сили тертя обумовлюють пластичну деформацію, відсутність якої в зоні контакту 

приводить в ній до накопичення пружних деформації і супроводжується розсіюванням 

частини енергії, затраченої роботою сил тертя. Оскільки ці процеси є термодинамічно 

неврівноваженими, то їх можна описати з допомогою дисипативної функції: 

 

 , 
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де Т – температура системи в °К;  =  – швидкість зміни енергії системи; 

  − швидкість розсіювання енергії; Si – площа поверхні тимчасового контакту;  

 – потужність пливу попутних факторів. 

Дисипативні функції процесів пластичної деформації та утворення вільних поверхонь 

взаємодії різних фаз в яких концентруються сили розсіювання енергії та зародження 

дефектів кристалічної структури – дислокацій, яким передує пластична деформація 

визначаються з таких міркувань. Дислокації накопичуються на границях фаз, що призводить 

до руйнування сил зв'язку між ними і, як результат − викришуванням однієї із фаз − у даному 

випадку йдеться про фазу ТіС, яка сприяє виникненню абразивного зношування. 

Для зручності введемо поняття хімічного потенціалу дислокації – робота утворення 

одиничної дислокації: 

 

 
 

де  – хімічний потенціал дислокації; τ– діючі в металах напруження; β – число 

дислокацій, яке припадає на одиницю деформованої речовини; Ad – утворення та 

переміщення дислокацій; Δφd − різниця хімічних потенціалів для двох напружених станів 

матеріалу; Δτ – зміцнення матеріалу в процесі його пластичного деформування. 

У свою чергу, робота пластичної деформації, яка призводить до виникнення 

дислокації, записується:  

 
 

де  – швидкість накопичення дислокацій в системі. 

 
Поділивши обидві частини цього рівняння на dt, отримаємо вираз для дисипативної 

функції пластичного деформування матеріалу:  
 

 
  

де  – швидкість накопичення дислокації, віднесеної до одиниці поверхні контакту і 

залежить від енергії пластичної деформації в зоні контакту. 

Подаючи процес руйнування в зоні тертя як відколювання частинок на границях їх 

об'єму за рахунок накопичення по них дислокацій, запишемо:  
 

  

 

де  σ0 – питома поверхнева енергія в зоні контакту; − питома площа поверхні контакту 

(зона пластичної деформації); − питома поверхнева енергія в процесі зміни площі 
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контакту dSm;  і  − питома поверхнева енергія і зміна площі поверхні дислокаційних 

границь. 

Отже, дисипативна енергія пластичнодеформованих поверхонь контакту тертя з 

врахуванням швидкості зміни їх площі (швидкість тертя) приводить до виразу дисипативної 

функції:  

 

 де    

 

Вирази  є показниками швидкості зміни дисипативної енергії пластичної 

деформації на площах контакту в процесі тертя і залежить від багатьох факторів і в першу 

чергу від навантаження та швидкості процесу тертя. Це знаходить підтвердження в роботах 

багатьох дослідників [3,4], які показали, що енергія тертя трансформується в енергію 

дислокацій і це призводить до крихкості поверхневих шарів і сколювання окремих фаз у 

зоні тертя. Вводячи у вираз дисипативної функції коефіцієнти, які характеризують фактори 

умов тертя (навантаження, швидкість руху, циклічність, температуру і т.п.), а також 

структурну будову речовини, можна ексклюзивно оцінити характер і ступінь зношування 

матеріалу при терті. 

 

ВИСНОВКИ 

Виходячи з отриманих результатів, знаходяться пояснення екстремальних результатів 

залежності зносостійкості від розмірів частинок наповнювача в КЕП, тобто, чим більший 

розмір частинок наповнювача, тим швидше дисипативна енергія по границі зерна 

перетвориться в пружну енергію, яка веде до окрихчування −  втрати сил зв'язку з матрицею 

і, як результат, його викришування. В подальшому ці карбіди забезпечують абразивне 

зношування. Підвищення зносостійкості за наявності включень карбідів з величиною зерна 

до певних розмірів пов'язано, очевидно, із закономірностями пропрацьовування пари тертя 

та незруйнованими силами зв'язку зерна з матрицею із-за недостатньої кількості пружної 

енергії, яка забезпечує крихке відшарування карбідного зерна. 
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Національний технічний університет України «КПІ», Інженерно – фізичний факультет, кафедра МТО 

 

Показана можливість формування захисних покриттів на титановому сплаві  ВТ6. 

Досліджена структура гетерогенного комплексного покриття. Визначена зносостійкість 

та коефіцієнти тертя в умовах тертя ковзання. 

 

Для розширення області застосування, забезпечення експлуатаційної надійності  

та збільшення ресурсу використання деталей машин, конструкцій, що виготовлені з титану 

та його сплавів, доцільно проводити дифузійне насичення їх поверхні елементами, що 

утворюють щільні шари з захисними властивостями. Дифузійні покриття, нанесені на 

поверхню титану та титанових сплавів приводять до зміни хімічного складу, структури  

і властивостей поверхневого шару металу [1].  

Останнім часом до покриттів висувають вимоги, згідно яких необхідно поєднати одразу 

декілька їх властивостей. Відомо [1], що найбільш високий комплекс властивостей може 

бути досягнутий при формуванні багатошарових покриттів, при експлуатації яких кожний 

шар або фазова складова виконують свої функції. Одним з шляхів отримання такого роду 

покриттів на титанових сплавах може бути одночасне насичення їх поверхні алюмінієм  

та хромом.  

Титанові сплави мають ряд недоліків, що обмежує їх застосування  для виробів, 

працюючих при високих температурах, в умовах тертя і контактних навантаженнях. 

Найбільш значні з них – низька жаростійкість, малі твердість поверхні та зносостійкість.  

Відомо[2-4], що хромоалітування нікелевих сплавів та титанових сплавів на 

- TiAl, α2 – Ti3Al основі підвищує їх стійкості до окислення при високих 

температурах. Однак, для конструкційних титанових сплавів, які все ширше застосовуються 

для виготовлення деталей конструкцій та приладів сучасних галузей вітчизняної 

промисловості, дифузійне хромоалітування практично не вивчене і носить лише оглядовий 

характер. 

Отримання на поверхні титанових сплавів фаз, збагачених алюмінієм та хромом, 

повинно супроводжуватися значним підвищенням їх жаростійкості. Висока твердість сполук, 

розташованих на зовнішній поверхні покриття, дозволить підвищити зносостійкість 

титанових сплавів та розширити області їх використання  

В роботі було досліджено можливість формування комплексних хромоалітованих 

покриттів на титановому сплаві ВТ6 з порошкових сумішей складу: 10 % мас. Алюмінію, 

45% мас. Хрому, 37 % мас. Al2O3 і 8 % мас. Активатору NH4Cl. Температура ізотермічної 

витримки становила 1050 
о
С, час – 3 години 

Покриття (рис.1) складається з кількох фаз, основні характеристики, яких приведені  

в таблиці 1.  Треба відзначити, що в  покритті на поверхні  розташований шар нітриду титану 

TiN, під ним – шар сполуки Ti2AlN. Обидві сполуки утворилися за рахунок азоту повітря, що 

залишився в контейнері. Саме ці шари мають максимальну мікротвердість 16 та 14 ГПа 

відповідно. Нижче розташовані шари інтерметалідів забезпечують більш плавний перехід 

мікротвердості від нітридного шару до матриці . 

Присутність на поверхні твердих фаз дозволяє припустити значне підвищення трибо 

технічних характеристик титанових сплавів після хромоалітування. 

Дослідження  зносостійкісті проводилися на установці 2070СМТ-1. Машина призначена для 

випробування металів, сплавів та жорстких конструкційних пластмас з реєстрацією 

отриманих даних в ПК.  Принцип дії машини заключається в стиранні пари зразків,  

що притискуються один до одного із заданою силою. При випробуванні пари   
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«диск – колодка»  – диск обертається а колодка залишається нерухомою. Під час 

випробування реєструються частота обертання, момент тертя, сила притискування, величина 

зносу та число циклів наробітки. Як матеріал контртіла, була використана загартована та 

відпущена сталь У8 у вигляді диску радіусом 50 мм та товщиною 10, з поверхневою 

твердістю 62 HRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1  Мікроструктура покриттів, отриманих хромоалітуванням сплаву ВТ6:  

Т=1050 оС, τ= 3год. 

 

Таблиця 1 

Фазовий та хімічний склад хромоалітованих покриттів на сплаві ВТ6 

 

Вид покриття Фазовий 

склад 

Періоди 

гратки, Ǻ 

Товщина 

покриття, 

мкм 

Мікротвер

-дість, ГПа 

Хімічний склад, % 

мас. 

Хромоалітування 

з порошкових 

сумішей складу: 

 10 % мас.Al+ 

45% мас.Cr+ 

37 % мас.Al2O3  

+ 8 % мас. NH4Cl  

 

 

TiN 

 

 

 

a=4,2340 

 

 

 

1,5-2,5 

 

 

16,0 

Ti:78,2-78,5; 

Al:7,0-7,9; 

N: 12,5-12,8 

V:1,0; 

 

 

Ti2AlN 

 

 

a = 2,9882 

c = 13,5757 

 

 

3,5-4,0 

 

 

14,0 

Ti:74,3-74,7; 

Al:17,9-19,2; 

N: 5,5-6,3; V:0,9-1,0; 

 

Al3(Ti,Cr) 

 

a=3,9600 

 

2,5-3,0 

 

5,0-5,5 

Al:57,5-60,0; 

Ti:30,3-30,7; Cr:8,0; 

V:1,83; 

 

 

Al2Ti 

 

 

a=3,9665 

c=24,3238 

 

 

 

5,5-7,0 

 

 

5,0-5,5 

Ti:44,1-44,4; 

Al:52,0-52,5; 

Cr:1,3-1,5; 

V: 1,8-1,9; 

 

AlTi3 

 

 

a=5,8106 

c=4,6684 

 

2,0-3,0 

 

4,0-4,5 

Ti:77,0-77,5; 

Al:19,4-19,9; 

Cr:0,8-1,2; V:1,8-2,3; 

 

α-Ті 

 

a = 2,9090 

c = 4,6546 

 

3,0 

 

4,0-3,6 

Ti:85,0-85,3; 

Al:11,3-11,7; 

Cr:0,7; V:1,8-2,3 

 

TiN 

Ti2AlN 

 

 

Al3(Ti,Cr) 

Al2Ti 

AlTi2 

α-Ti 
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Швидкість обертання контр тіла складала 2,5, 5 та 7,5 м/с при навантаженні  

10 та 20 Н. Час випробування 1, 3 та  5 хвилин. 

Коефіцієнт тертя трібопари розраховували за формулою: 

F=(Mтр –Mтрм)/d0*P,                

де        Mтр – момент тертя; 

Mтрм – власний момент тертя машини; 

d0 – зовнішній діаметр контртіла; 

P – сила притискання зразка. 

Зношування визначали по втраті ваги зразків контактів на одиницю поверхні.  

Власний момент тертя установки Mтрм визначали шляхом холостого пуску (без 

притискання до контртіла) на 10 хвилин. 

Проведенні випробування показали підвищення триботехнічних характеристик 

зразків після хіміко-термічної обробки в умовах тертя-ковзання  (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність втрати маси  хромоалітованого ВТ6 від параметрів випробувань 

а –  V= 7,5 м/хв, Р = 30 Н    б – τ =  5 хвилин, Р =  30 Н   в – τ = 5 хвилин, V= 7,5 м/хв.  

 

При всіх режимах випробувань  зразки з нанесеними на поверхню хромоалітованими 

покриттями показали зносостійкість 2-8 разів вищу ніж вихідні. Посилення умов 

випробувань приводило к значному зростанню різниці втрат маси зразків вихідних та після 

хіміко-термічної обробки. 

Деяке збільшення втрати маси впродовж перших 3 хвилин випробувань зразків з 

покриттями  можна віднести за рахунок припрацювання поверхонь, що труться. В той же 

час, вихідні зразки навпаки, зменшили втрату маси за цей же час. Це може бути результатом 

швидкого розігрівання та окислення поверхні тертя. Утворений оксид титану ТіО2, як відомо 

[20], може слугувати природним мастилом при терті. 

Різке зношування вихідних зразків при найбільш жорстких режимах випробувань   

пояснюється схоплюванням титанового сплаву з поверхнею контртіла табл.2. 

Час випробувань, хв. Швидкість обертання, м/хв 

В
тр

ат
а 

м
ас

и
, 

г/
м

м
2
 

Навантаження, Н 

В
тр

ат
а 

м
ас

и
, 

г/
м

м
2
 

в 

а б 



155 

 

Таблиця 2 

Зміна маси контртіла (V= 7,5 м/хв, Р = 30 Н, τ = 5 хвилин) 

Стан поверхні  Зміна маси, г/мм
2 

Вихідний  + 0,0029 

Хромоалітування  - 0,002 

 

 Збільшення навантаження та швидкості обертання контртіла мало впливає на 

зношування хромоалітованих зразків і значно погіршує стійкість вихідного сплаву ВТ6 

При всіх режимах випробувань коефіцієнт  тертя для пари хромоалитоване покриття-

контртіло був менший, ніж для вихідного сплаву  (рис. 2). 

При максимальній швидкості 7,5 м/с коефіцієнт  тертя  найменший, в порівнянні з 

попереднім значенням. Це пояснюється тим, що в процесі тертя при такій швидкості нітрид 

титану, який розташований на поверхні інтенсивно розігрівається і окислюється. Оксид 

титану ТіО2 при підвищених температурах стає достатньо пластичним щоб виступити в ролі 

сухого мастила та полегшити ковзання контактуючих поверхонь []. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зміна коефіцієнту тертя від часу випробувань, навантаження 30 Н 

а – вихідний сплав ВТ6; б  – сплав ВТ6 з хромоалітованим покриттям 

. 

Таким чином, нанесення хромоалітованого покриття підвищує зносостійкість 

титанового сплаву ВТ6 в умовах сухого тертя ковзання:  втрати маси в залежності від умов 

випробувань зменшуються в 5-8 разів, а коефіцієнт тертя – на (5-10)% 
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ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ АЗОТУ ТА ВУГЛЕЦЮ 

НА ТИТАНОВОМУ СПЛАВІ ВТ6 

 

Соловар О.М., к.т.н., доц. Бобіна М.М.,  студ. Романішин Р. 
Національний технічний університет України «КПІ», Інженерно – фізичний факультет, кафедра МТО 

 

В роботі вирішується задача підвищення зносостійкості титанового сплаву ВТ6 

методом азотування та нітроцементації в закритому реакційному просторі. В якості 

вихідних компонентів використовували технічно чистий азот і оксалат амонію. Отримані 

покриття складаються з нітриду титану TiN, карбіду титану ТiC та твердого розчину 

вуглецю и азоту в титані. Випробування на зносостійкість сплаву ВТ6 з нітридним  

та карбонітридним покриттям показало підвищення трибо технічних характеристик  

в умовах сухого тертя ковзання. При цьому втрати маси в залежності від умов випробувань 

зменшуються на 2-3 порядки.  

 

Вступ. Титан та його сплави, що відрізняються поєднанням ряду цінних властивостей, 

перспективні для застосування в багатьох галузях сучасної техніки. Висока вартість титану  

і його сплавів в багатьох випадках компенсується їх більшою працездатністю, а в деяких 

випадках вони є єдиним матеріалом, з якого можна виготовити устаткування або конструкції, 

здатні працювати в данних конкретних умовах [1,2].  

Переважне застосування титан та сплави на його основі знайшли в авіації, 

ракетобудуванні, машинобудуванні, хімічній та харчовій промисловостях, медицині завдяки 

своїй високій питомій міцності, корозійній стійкості та біологічній інертності. Проте 

характерною особливістю титану є схильність до налипання, до поверхневого схоплювання з 

іншими металами, що обумовлює низьку його зносостійкість і обмежує використання  

у вузлах тертя механізмів і машин. Без додаткової зміцнюючої обробки використання 

титанових сплавів у вузлах тертя та місцях прямої контактної взаємодії практично 

неможливе. 

Термічна обробка не забезпечує ефективного поверхневого зміцнення. Вирішення цієї 

проблеми шляхом нанесення надійних зносостійких покриттів наштовхується на суттєві 

труднощі через велику хімічну спорідненість титану до кисню. Наявність оксидної плівки  

з низькою поверхневою енергією на поверхні сплавів знижує адгезію різного роду покриттів 

і змазок. 

Автори роботи [3] пропонують різні технології обробки  поверхні для підвищення 

ефективності трибологічних характеристик титанових сплавів. Серед них – плазмова  

і лазерна обробки, іонна імплантація, а також методи PVD та CVD. Всі способи обробки 

поверхні можна розділити на три групи. Мета способів обробки першої групи - зміна  

в основному мікроструктури поверхневого шару (без зміни її хімічного складу) шляхом 

впливу високих температур, швидкостей нагрівання й охолодження. В другу групу входять 

способи створення покриттів на матеріалі-основі. Нарешті до третьої і, можливо, найбільшої 

групи відносяться різні види хіміко-термічної обробки (ХТО) титанових сплавів: азотування, 

навуглецювання, оксидування, нітрооксидування та ін. Нещодавно стала досить популярною 

комбінована обробка поверхні, що об'єднує дві або більше з перерахованих вище груп [4].  

Постановка завдання. Ефективним методом зміцнення поверхневих шарів титану 

для роботи в умовах фрикційної взаємодії є термодифузійне насичення, зокрема вуглецем, 

киснем і азотом (оксидування, азотування та карбонітрація). Відомо, що найбільшу твердість 

та зносостійкість зі сполук титану має карбід титану ТіС. В той  же час, він відзначається 

високою схильністю до схоплювання. Покриття з нітриду титану (TiN) характеризується 

практично повною інертністю до адгезії і високим опором лункоутворенню. 
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Зміцнюючий ефект азоту перевищує аналогічний для кисню через різницю в атомних 

радіусах елементів втілення (0,073 нм для азоту, 0,063 нм для кисню). Більше того, для 

нітридів титану характерні значно менші відношення Піллінга-Бедворта (1,1 для ТіN і 1,7 

для Ті02), коефіцієнт термічного розширення, а відтак, і менший рівень залишкових 

напружень в поверхневому шарі нітридів, що виключає порушення цілісності сформованої 

плівки. Проте внаслідок того що коефіїцєнт дифузії азоту в α- і β-модифікаціях титану 

менший, ніж кисню [8], для одержання технологічно задовільної глибини дифузійного шару 

при азотуванні необхідні вищі температури і триваліші витримки, ніж при оксидуванні. Це 

обумовлює суттєву втрату в характеристиках міцності азотованих деталей через необорот-

ний ріст величини зерна титанової матриці. В зв'язку з цим, пріоритетним у металознавстві 

титану є пошук шляхів інтенсифікації процесу азотування для одержання при оптимальних 

температурно-часових параметрах обробки якісних зміцнених шарів при збереженні в'язкої 

основи матеріалу. Вирішення цієї проблеми дозволить без застережень рекомендувати 

азотування та нітроцементацію як ефективний і економічний спосіб хіміко-термічної 

обробки виробів з титанових сплавів для зміцнення їх поверхні з метою підвищення 

зносостійкості. 

Тому актуальним є розвиток нових способів обробки поверхні, що дозволяють 

отримувати карбонітридні сполуки у вигляді суцільних покриттів з хорошою адгезією  

до поверхні металу. 

Саме тому в роботі вирішується задача щодо можливості підвищення зносостійкості 

титанового сплаву за  рахунок отримання покриттів на основі карбіду та нітриду титану   

за простою з технологічної точки зору, екологічно безпечною технологією, з властивостями, 

що не поступаються вже використовуваним покриттям такого ж складу. 

Результати досліджень та їх обговорення. Як об`єкт досліджень було обрано 

титановий сплав ВТ6. Азотування проводили в технічно чистому азоті, за умови  зниженого 

тиску. при температурі 950
0
С впродовж 2 годин. На поверхні зразка зі сплаву ВТ6 утворився 

шар нітриду титану товщиною 2,5-3,0 мкм, мікротвердістю (15,5-16,0) ГПа. Під ним 

розташований твердий розчин азоту в α-титані. 

Нітроцементацію при 900
°
С проводили впродовж 2 годин. Після насичення на 

поверхні отримали двошарове покриття: внутрішній шар на основі  карбіду ТіС товщиною  

2,5-3,0 мкм мікротвердістю (24-25) ГПа та зовнішній, на  основі TiN, товщиною 2,0 мкм 

мікротвердістю (15-17) ГПа. 

Зносостійкість в умовах тертя ковзання без змащування визначали на машині тертя 

2070СМТ-1 за схемою диск-колодка. У якості контртіла використовували диск зі сталі У8, 

обробленої на твердість 62 HRC, радіусом 25 мм та товщиною 10 мм. Проведенні 

випробування показали суттєву зміну триботехнічних характеристик зразків після 

азотування та карбонітрації в умовах тертя-ковзання, а саме зміну масси зразків та зміну 

коефіцієнтів тертя зі сплаву ВТ6 в залежності від навантаження, швидкості обертання валу  

та часу  (табл. 1). 

При всіх режимах випробувань в зразки з нанесеними на поверхню покриттями   

показали зносостійкість на 2-3 порядки вищу ніж вихідні зразки без покриттів. При цьому, 

показники були тим кращі,чим біль жорсткіші використовувалися умови випробувань. 

З отриманих даних (табл. 1) видно, при малому навантаженні 10 Н впродовж  

1 хвилини зношування зразків з нанесеними покриттями не спостерігалося. Майже при всіх 

використаних режимах втрати маси як азотованих так і карбонітрованих зразків була 

мінімальна. Деяка менша стійкість проти зношування впродовж першої хвилини азотованого 

зразка може бути пояснена більш низькою  його мікротвердістю. В карбонітрованому 

покритті нітрид титану TiN додатково розчиняє в собі вуглець. За рахунок цього його 

мікротвердість на 2 -2,5 ГПа вища. 
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Вихідні зразки зменшили втрату маси за перші 3 хвилини. Це може бути результатом 

швидкого розігрівання та окислення поверхні тертя. Утворений оксид титану ТіО2, як відомо 

[5], може слугувати природним мастилом при терті. 

Таблиця 1  

Втрата маси зразків в залежності від умов випробування 
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Втрата маси, г/мм
2 

Вид обробки 

Вихідний Азотування Нітроцементація 

1  

10 

2,5  0,0003 0 0 

5  0,0009 0 0 

7,5  0,01 0 0 

20 

2,5  0,009 0,0002 0,0001 

5  0,019 0,0009 0,0007 

7,5  0,092 0,0012 0,0005 

30 

2,5  0,0082 0,0092 0,0055 

5  0,098 0,0126 0,0103 

7,5  0,1414 0,0299 0,0121 

3  

10 

2,5  0,0009 0 0 

5  0,009 0,0012 0,0008 

7,5  0,02 0,008 0,005 

20 

2,5  0,009 0,0009 0,0004 

5  0,005 0,003 0,0005 

7,5  0,03 0,0098 0,0006 

30 

2,5  0,0303 0,0231 0,001 

5  0,042 0,012 0,006 

7,5  0,098 0,013 0,011 

5  

10 

2,5  0,001 0,0001 0,0001 

5  0,0015 0,0002 0,0001 

7,5  0,001 0,0004 0,0002 

20 

2,5  0,0173 0,0013 0,0007 

5  0,007 0,0017 0,0012 

7,5  0,0155 0,0038 0,0011 

30 

2,5  0,051 0,0008 0,0002 

5  0,04 0,0023 0,0008 

7,5  0,16 0,002 0,0007 

 

Різке зношування вихідних зразків при найбільш жорстких режимах випробувань 

можна пояснити схоплюванням титанового сплаву з поверхнею контртіла. 

 Збільшення навантаження та швидкості обертання контртіла значно погіршує 

стійкість вихідного сплаву ВТ6. 

При збільшенні швидкості обертання контртіла втрати маси зразків з обома видами 

покриттів зростають в 4-8  разів, а при збільшенні навантаження – на    порядок  (табл. 1). 

Але при цьому у вибраних умовах випробувань їх зносостійкість значно перевищує вихідних 

зразків з ВТ6. 

При всіх режимах випробувань коефіцієнт  тертя для пари покриття-контртіло був 

менший, ніж для вихідного сплаву (табл. 2). 
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Таблиця 2.  

Коефіціенти тертя пари покриття-контртіло 

 

Час 

віпробув

ання, хв 

Навантаже

ння, Н 

Швидкіс

ть, м/хв 

Коефіцієнт тертя 
 

Вид обробки 

Вихідний Азотування Нітроцементація 

1  30 
2,5  0,44303 0,43274 0,43053 

7,5  0,44375 0,43819 0,42916 

3  30 
2,5   0,44315 0,43573 0,40262 

7,5  0,44247 0,43573 0,42822 

5  

20 

2,5  0,45381 0,42393 0,38654 

5  0,44096 0,42393 0,40166 

7,5  0,45831 0,41820 0,37028 

30 

2,5  0,45831 0,44372 0,42874 

5  0,45831 0,44474 0,43877 

7,5  0,45831 0,44475 0,36500 

 

При максимальній жорстких умовах, що були використані при випробуваннях (v=7.5 

м/хв, P=30 H, τ=5хвилин) коефіцієнт тертя  найменший для обох видів покриття, в порівнянні 

з попереднім значенням, і найнижчий для карбонітридного – на 3-9% нижчий за коефіцієнт 

тертя для азотованого зразка і на (15-17)% - для вихідного . Це пояснюється тим, що в 

процесі тертя при такій швидкості нітрид титану, який розташований на поверхні інтенсивно 

розігрівається і окислюється. Оксид титану ТіО2 при підвищених температурах стає 

достатньо пластичним щоб виступити в ролі сухого мастила та полегшити ковзання 

контактуючих поверхонь. Більше за товщиною двошарове покриття, отримане після 

карбонітрації, можливо зменшує шорсткість поверхні, і тим самим, полегшує ковзання 

контактуючих поверхонь, знижує коефіцієнт тертя. 

Висновок. Таким чином, отриманні після карбрнітрації та азотування покриття 

підвищують зносостійкість титанового сплаву ВТ6 в умовах сухого тертя ковзання. При 

цьому втрати маси в залежності від умов випробувань зменшуються на 2-3 порядки, а 

коефіцієнт тертя в порівнянні з вихідними зразками знижується на (10-12)% після азотування 

та на (15-17)% після карбонітрації. 
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В работе рассмотрена технология получения диффузионно-легированных сплавов  

из металлических отходов производства при формировании износостойких покрытий 

индукционной наплавкой токами высокой частоты. Подтверждена целесообразность 

замены дорогостоящих сплавов на никелевой основе при формировании износостойких 

покрытий токами высокой частоты работающих в условиях интенсивного абразивного 

изнашивания. Предложена комплексная ресурсо- и энергосберегающая технология получения 

износостойких покрытий из диффузионно-легированных металлических отходов 

производства индукционной наплавкой токами высокой частоты. 

 

За более чем 25 лет научно-исследовательских работ авторами [1–8] исследована  

и реализована на практике технология получения сплавов для наплавки и напыления из 

диффузионно-легированных металлических порошков и металлоотходов. Изготовлены 

лабораторные и промышленные образцы диффузионно-легированных наплавочных сплавов 

и внедрены технологии и оборудование для формирования защитных покрытий на 

различных деталях. Разработанная гамма диффузионно-легированных сплавов из 

металлических отходов производства, в основном, используется при формировании 

защитных покрытий с использованием высокоэнергетических процессов: напыление, 

электродуговая, газопламенная, лазерная наплавка, и напыление. Диффузионно-

легированные сплавы для индукционной наплавки токами высокой частоты (ТВЧ) являются 

перспективными материалами для замены таких сплавов как сормайт (У30Х28Н4С4) или 

ФБХ-6-2 (У45Х35ГЗР2С). Несмотря на то, что индукционная наплавка является одной из 

самых низкозатратных по удельной мощности процесса технологией упрочнения и 

восстановления деталей машин, диффузионно-легированные сплавы из металлических 

отходов производства, широкого распространения не получили. Как и ранее, при упрочнении 

и восстановлении деталей машин, работающих в условиях интенсивного абразивного 

изнашивания, применяют наплавочные сплавы разработанные более 50 лет назад. 

Эксплуатационные свойства получаемых покрытий из данных сплавов часто являются 

завышенными и влекут за собой существенный рост, как стоимости самой обработки, так и 

окончательной стоимости готового изделия. Использование взамен дорогостоящих 

наплавочных сплавов на железной и никелевой основах для индукционной наплавки 

диффузионно-легированных сплавов из металлических отходов производства является 

экономически целесообразным. 

Цель данной работы заключалась в разработке диффузионно-легированных сплавов из 

металлических отходов производства с пониженной температурой плавления для 

формирования износостойких покрытий индукционной наплавкой токами высокой частоты. 

Материалы и методика исследований. 

Для исследований были выбраны отходы чугунной дроби ДЧЛ 08 и ИЧХ28Н2, 

фракцией 200 и 500…630 мкм. Диффузионное легирование (борирование) осуществлялось в 

специально разработанных электрических печах с вращающимся одним либо несколькими 

контейнерами из нержавеющей стали [9]. Температура процесса составляла 950 °С, время 

выдержки – 1 час. Последующий рассев насыщающей смеси и насыщаемого материала 

осуществлялся с помощью сит либо с использованием магнитного сепаратора. В качестве 

насыщающего компонента использовали карбид бора с добавкой 1% активатора. Смеси для 
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наплавки состояли из диффузионно-легированного сплава и наплавочного сплава ФБХ-6-2 с 

добавкой плавкой буры. Индукционную наплавку осуществляли с помощью установок 

ВЧГ2-100/0,066 и оригинальной установки конструкции ФТИ НАН Беларуси [10]. Контроль 

температуры осуществлялся визуальным наблюдением и с помощью пирометра «Compact» 

CTLaser-2MH-CF4. Подготовка образцов из диффузионно-легированных сплавов и покрытий 

на их основе осуществлялась согласно стандартным методам и методикам. Анализ 

микроструктуры проводили на микроскопах МИ-1 и Leica P2500P и VEGA II при различных 

увеличениях. Испытания на износ проводили на лабораторной установке в среде 

незакрепленных абразивных частиц. Кратковременную высокотемпературную обработку 

проводили с использованием установки УПУ-3Д, установку для ручной дуговой сварки в 

среде аргона с вольфрамовым электродом и на лабораторной экспериментальной установке с 

двумя графитовыми электродами [11]. 

Исследование сплавления сплавов из диффузионно-легированной дроби ДЧЛ 08 и 

ИЧХ28Н2. Шихта для наплавки изготавливалась механическим перемешиванием 

диффузионно-легированного сплава из отходов дроби ДЧЛ 08 и ИЧХ28Н2 с наплавочным 

сплавом ФБХ-6-2 и плавкой бурой в различных пропорциях. Установлено, что при 

увеличении в шихте для наплавки концентрации диффузионно-легированного сплава растет 

и продолжительность процесса формирования покрытия. Повышение температуры наплавки 

выше 1250 °С не целесообразно, так как это приведет к перегреву и даже пережогу 

основного металла в процессе наплавки, что недопустимо. Увеличение продолжительности 

наплавки происходит за счет использования циклического нагрева и выдержки при высоких 

температурах для визуального фиксирования расплавления шихты с образованием жидкой 

ванны расплава. При циклическом нагреве с выдержкой происходит полное расплавление 

шихты и завершаются диффузионные процессы, обеспечивающие прочное соединение 

наплавленного слоя с поверхностью детали (Рис. 1). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

а, в – до оплавления; б, г – после оплавления 

Рис. 1. Микроструктура защитного покрытия из диффузионно-легированной дроби 

ИЧХ28Н2 
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Автором выдвинута гипотеза о том, что при предварительной кратковременной 

высокотемпературной обработке диффузионно-легированных сплавов концентрированными 

источниками энергии на границе тугоплавкой боридной оболочки и металлического ядра за 

счет эффекта контактного эвтектического плавления происходит частичное оплавление 

боридного слоя в системе FeВ–Fe2B и образование локальных областей сплава со структурой 

эвтектического типа. Образование локальных областей с эвтектической структурой в 

предварительно оплавленном диффузионно-легированном сплаве приведет к повышению 

наплавляемости данного сплава, за счет снижения температуры плавления, при 

индукционной наплавке токами высокой частоты. Наличие локальных областей с 

эвтектической структурой приведет к снижению продолжительности сплавления при 

формировании износостойких покрытий индукционной наплавкой. 
Выявлен существенный рост (60…70%) длительности индукционной наплавки с 

повышением концентрации в шихте диффузионно-легированного сплава из чугунной дроби 

ДЧЛ 08 [12]. Рост продолжительности времени формирования износостойкого покрытия с 

увеличением концентрации диффузионно-легированной чугунной дроби ДЧЛ 08 

обуславливается повышением в наплавочной смеси низкобористой и высокобористой фаз, 

имеющих высокую (1389 °C – Fe2B и 1540 °С – FeB) температуру плавления, образующихся 

на поверхности чугунной дроби вследствие предварительного диффузионного легирования. 

Увеличение продолжительности наплавки происходит за счет использования циклического 

нагрева и последующей выдержки при высоких температурах [12–15]. Автором предложено 

объяснение процессов происходящих за счет контактного эвтектического плавления в 

диффузионно-легированных сплавах на основе чугунной дроби при кратковременной 

обработке концентрированными источниками энергии. 
Проведена оценка энергозатрат при получении износостойких покрытий из 

диффузионно-легированных сплавов на основе отходов чугунной дроби подвергнутых 

комплексной обработке. Суммарные энергозатраты на получение 1 кг диффузионно-

легированного сплава для индукционной наплавки токами высокой частоты складываются из 

затрат на изготовление сплава, затраты на предварительное оплавление при комплексной 

обработке и затраты на формирование износостойкого покрытия. Приближенные расчеты 

энергозатрат при получении износостойких покрытий из 1 кг диффузионно-легированного 

сплава на основе чугунной дроби составляют 16,67 кВт, а при комплексной обработке, 

включающей диффузионное легирование и последующую кратковременную обработку 

концентрированными источниками энергии – 15,46 кВт, что на более чем 7 % ниже. Таким 

образом, энергозатраты расходуемые при комплексной обработке на создание в 

диффузионно-легированном сплаве локальных участков с эвтектической структурой 

компенсируют общие энергозатраты при формировании износостойких покрытий. 

Твердость покрытий из диффузионно-легированных отходов чугунной дроби ДЧЛ 08 и 

ИЧХ28Н2 составляет 850 HV и 950 HV. Толщины полученный слоев составляют 

1,5…2,0 мм. Пористость незначительная и не превышает 1…1,5%, что также подтверждает 

полное расплавление шихты в процессе наплавки. Износостойкость защитных покрытий 

полученных с помощью индукционной наплавки предварительно диффузионно-

легированных металлических отходов чугунной дроби ДЧЛ 08 и ИЧХ28Н2 в 2,5…3 раза 

выше, чем у стали 45, подвергнутой закалке в воде с последующим низким отпуском [12–15]. 

Выводы. Уточнена и усовершенствована технология получения диффузионно-

легированных сплавов для индукционной наплавки из металлических отходов производства. 

Разработано и запатентовано оборудование для диффузионного легирования металлических 

отходов производства в подвижной порошковой насыщающей среде и для кратковременной 

обработки концентрированными источниками энергии. Данная технология позволяет 

формировать износостойкие покрытия толщиной 1,5…2,0 мм с минимальной (1…1,5%) 

пористостью и твердостью 850…950 HV из диффузионно-легированных металлических 

отходов производства индукционной наплавкой токами высокой частоты. Установлено, что 

суммарное снижение энергозатрат при формировании износостойких покрытий, работающих 
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в условиях интенсивного абразивного изнашивания, индукционной наплавкой токами 

высокой частоты из диффузионно-легированных металлических отходов производства после 

комплексной обработки составит более 7 %. 
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Одним з ефективних способів підвищення експлуатаційних властивостей напилених 

покриттів, вважається введення в матрицю нанокомпонентів. Робота присвячена 

дослідженню впливу нанодисперсної сполуки оксиду титану (TiO2) на керамічні плазмово-

напилені покриття. Результатом проведених експериментальних досліджень встановлено 

оптимальну кількість додавання нанопорошку для підвищення експлуатаційних 

властивостей керамічних плазмових покриттів. 

 

В даний час для поліпшення фізико-механічних властивостей поверхні металів  

і сплавів застосовують захисні покриття, що володіють високими фізико-механічними  

і хімічними показниками: твердістю, стійкістю до зносу і впливу агресивного середовища, 

низькою тепло- і електропровідністю, що дозволяє значно підвищити ресурс і надійність 

конструкційних деталей. Для отримання захисних покриттів, що відповідають широкому 

ряду вимог, застосовують оксидну кераміку Al2O3 з введення до її матриці нанодисперсних 

модифікуючих добавок. До найбільш перспективних нанокомпонентів, з позиції практичного 

застосування, можна віднести різні види нанопорошків оксидів, карбідів, нітридів, боридів 

металів. За останні роки даному напрямку присвячено велику кількість наукових робіт [1 - 3]. 

Так, у роботі [2] за допомогою високоенергетичного планетарного кульового млина 

отримували нанокомпозиційний порошок Al356–Al2O3 з розміром частинок оксиду алюмінію 

20-40 нм, що забезпечувало підвищення твердості і зносостійкості напилених покриттів. В 

роботі [3] експериментально встановлено, що додавання нанооксиду титану в плазмові 

покриття на основі оксиду титану, мають вищу твердість і міцність в порівнянні  

зі звичайними матеріалами. Ці покриття мають високу абразивну та ерозійну зносостійкість 

в поєднанні з високою міцністю зчеплення. 

В даній роботі в якості модифікуючої добавки застосовували нанопорошок TiO2 

фракцією 50-60 нм, який вводили у вихідний керамічний порошок Al2O3 гамма фази 

фракцією 40-63 мкм у кількостях від 0,5 до 1,5 об.%. Приготування гомогенної порошкової 

суміші з мікро- та наночастинок проводили в планетарному кульовому млині XQM-2  

з додатковим вакуумуванням робочих ємностей.  

Для встановлення раціональної кількості добавки нанопорошку, проводили комплекс 

досліджень властивостей плазмово-напилених покриттів: мікротвердість, корозійну 

стійкість, адгезійну міцність, залишкові напруження. Мікротвердість отриманих покриттів 

визначали вдавленням алмазної піраміди Віккерса з навантаженням 0,98 Н на приладі ПМТ-

3. Визначення корозійної стійкості проводилося методом поляризаційного опору на приладі 

Р5126 у 7%-му розчині Н2ЅО4 за методикою описаною в роботі [4]. Залишкові напруження 

визначали за величиною прогину пластини з покриттям, міцність зчеплення покриття  

з основою за клейовою методикою згідно стандарту ASTM C 633-79. 

Покриття напилювали спеціальним плазмотроном з частково винесеною дугою  

в режимі генерації плазмового струменя близького до ламінарного. Робочий струм 

встановлювався в межах 80 - 100 А, напруга на дузі 35–45 В, витрати плазмоутворюючого та 

захистного газу 4–5 л/хв. 

Результати випробувань зразків у 7%-му розчині Н2ЅО4 (рис. 1) показали збільшення 

корозійної стійкості покриттів з додаванням TiO2, порівняно з чистим Al2O3, приблизно  

в 1,5 – 2,5 рази. 
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Рис. 1. Залежність поляризаційного опору від часу витримки в 7% H2SO4 плазмових 

покриттів при напиленні: 1- Al2O3; 2 – Al2O3+ 0,5%TiO2; 3 - Al2O3+ 1,5%TiO2 

 

Результати визначення міцності зчеплення, мікротвердості і залишкових напружень 

покриттів на основі кераміки представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Механічні характеристики покриттів 

Покриття 
Міцність зчеплення, 

МПа 
Мікротвердість, HV 

Залишкові напруження, 

МПа 

Al2О3 16 580 – 933 

Al2О3+0,5%ТіO2 18 670 – 23,9 

Al2О3+1,5%ТіO2 20 800 – 26,2 

 

Отримані результати показали, що при введенні нанопорошку TiO2 в кількості  

1,5 об.% відбувається збільшення міцності зчеплення покриття з основою і залишкових 

напружень стиску, що зменшує ймовірність відшарування покриття при дії зовнішніх 

навантажень. Збільшення мікротвердості покриттів відбувається зі збільшенням нанодобавки 

TiO2 у кількості 1,5 об.%, а подальше збільшення призводить до її зменшення, що свідчить 

про значні залишкові напруження в покритті. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження комплексу фізико-механічних 

властивостей плазмово-напилених покриттів, можна зробити висновок про доцільність 

використання в якості модифікатора для покриттів на основі оксидної кераміки нанопорошку 

TiO2 у кількості 1,5 об.%. 
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В статье представлены сравнительные результаты исследований коррозионной 

стойкости наплавленных припоев на базе системы Pd-Ni-(Ме)-Ge и их жаростойкости 

после изотермической выдержки при повышенной температуре. 

 

         Одним из методов получения неразъемных соединений или ремонта отдельных деталей 

из жаропрочных никелевых сплавов является   высокотемпературная пайка с использованием 

припоев различных систем легирования [1-2]. При пайке основной металл не расплавляется, 

что позволяет сохранить его структуру и избежать возникновения остаточных напряжений в 

полученных соединениях.  

При разработке технологического процесса пайки материалов нового поколения - 

сплавов на основе Ni3Al, важное значение имеют системы легирования припоев и 

температурно-временные параметры режима нагрева.  Изделия из сплавов на основе Ni3Al 

используются при создании отдельных узлов и деталей газотурбинных двигателей в 

теплоэнергетической и авиационной промышленности и предназначены для эксплуатации в 

условиях воздушной среды с повышенной влажностью, при совместном воздействии 

статических и динамических нагрузок и повышенных   температур до 1200 
0
С в агрессивных 

средах, которые содержат продукты сгорания топлива [3]. Поэтому изучение одного из 

важных показателей паяных соединений – коррозионной стойкости,   актуально при создании 

отдельных узлов и изделий.  Из литературных источников и опыта эксплуатации паяных 

конструкций известно, что для экспресс-оценки электрохимической неоднородности 

целесообразно анализировать потенциалы коррозии основного материала и припоя.  

       В данной работе представлены результаты сравнительных исследований коррозионной 

стойкости наплавленных (на подложку сплава на основе Ni
3
Al) припоев системы Pd-Ni-(Ме), 

содержащих разное количество германия, а также жаростойкости припоев после 

изотермической выдержки при повышенной температуре. 

В качестве основного материала использовали никелевый жаропрочный сплав на 

основе интерметаллида Ni3Al (Ni-8Al-18Mo) и припои в литом виде на базе системы Pd-Ni-

(Ме) с разным содержанием германия (табл. 1). Наплавку припоев на подложку основного 

материала осуществляли в вакуумной печи с радиационным нагревом при разрежении 

рабочего пространства (2...5) 10
-3 

Па при соответствующих температурах (табл. 1) и 

выдержке в течение 5 мин. Для получения сравнительных данных о коррозионной стойкости 

интерметаллидного никелевого сплава на основе Ni3Al и наплавленного припоя измеряли их 

потенциалы коррозии в растворе 3% - ного NaCl. Данный метод разработан в ИЭС им. Е.О. 

Патона для оценки электрохимической неоднородности различных зон сварных соединений 

с целью предварительной оценки их преимущественного разрушения при контакте с 

коррозионно-агрессивной средой. 

Перед измерениями образцы обезжиривали оксидом магния, промывали проточной, а 

затем дистиллированной водой, высушивали фильтровальной бумагой. Измерение 

потенциалов коррозии проводили при температуре (20 ± 2) °С с помощью высокоомного 

вольтметра относительно хлорсеребряного электрода сравнения в течение 1 часа до 

установления стабильного значения потенциала коррозии. 

Жаростойкость припойных материалов изучали весовым методом после 

изотермического окисления на воздухе при повышенной температуре. 
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Таблица. 1.   

Припои и режимы наплавки 

№ 

п/п 
Система легирования  

Температура пайки, 

°С 

1 Pd-Ni-Cr-(Ме)-1,5Ge   1235 

2 Pd-Ni-Cr-(Ме)-3Ge  1235 

3 Pd-Ni-Cr-(Ме)-5Ge  1225 

4 Ni-8Al-18Mo 1235 

 

Образцы взвешивали с точностью до пятого знака после запятой на весах ВЛР-200, 

затем проводили их нагрев в муфельной печи на открытом воздухе при температуре 900°С 

на протяжении 100 часов. Нагрев проводили до заданной температуры с последующей 

выдержкой 6-8 часов и до полного остывания, после чего цикл повторяли. 

Изменение массы исследуемых образцов рассчитывали по формуле: 

,  

где  Δm - изменение массы  образцов после испытаний, m1 – масса образца после нагрева;   

m0 – масса образца до нагрева; 

Определение удельной массы (г/м
2
) рассчитывали по формуле: ,  

где  S – площадь поверхности образца (м
2 
), Δm - изменение массы  образцов после 

испытаний.  

 Результаты измерений потенциалов коррозии припоев во времени показывают, что 

потенциал коррозии наплавленного припоя стабилизируется с первых минут исследования 

(рис.1.).  

 
Рис. 1. Потенциалы   коррозии исследуемых припоев системы Pd-Ni-Cr-(Ме), содержащих 

разное количество германия (масс. %): 1 -  1,5 %; 2- 3 %; 3 - 5 %, и 4 - основного материала 

на основе Ni3Al 

 

Потенциалы коррозии припоев имеют более положительные значения по сравнению с 

потенциалом коррозии подложки. Это свидетельствует об образовании защитной оксидной 

пленки на поверхности, которая служит защитным барьером между основным материалом и 

окружающей средой. Одним из составляющих элементов   данных припоев является хром, 

поэтому наиболее вероятно, что оксидная пленка содержит Cr2O3, который характеризуется 

большой стабильностью и обладает защитными свойствами [4]. Отмечено, что наибольшая 

разница потенциалов коррозии достигается при содержании германия 1,5 %, что 

свидетельствует о его более высокой коррозионной стойкости по сравнению с припоями, 

содержащими 3 и 5 % германия. 

При окислении интерметаллидного никелевого сплава на основе Ni3Al образуется 

оксид Al2O3, что характерно для жаропрочных никелевых сплавов [4]. Он тоже отличается 
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стабильностью, но имеет более низкую стойкость по сравнению с оксидом хрома.  

Образование оксида NiO происходит с большей скоростью по сравнению с оксидами хрома и 

алюминия, но он обладает пониженными защитными свойствами, чем и объясняется более 

низкая коррозионная стойкость основного металла по сравнению с припоями. 

При изучении жаростойкости припоев исследовали их способность 

противостоять химическому разрушению поверхности под воздействием воздушной среды 

при повышенной температуре. Количественной характеристикой жаростойкости   

является увеличение массы испытуемого образца за счёт образования оксидных пленок на 

поверхности. Можно предположить, что чем меньше изменяется масса образца при 

изотермической выдержке при повышенной температуре, тем выше его коррозионная 

стойкость.  

На рис. 2. представлены результаты изменения удельной массы припоев с разным 

содержанием германия. Из анализа данных видно, что повышение концентрации германия в 

припое до 5 % приводит к увеличению удельной массы образца при изотермической 

выдержке при повышенной температуре, что свидетельствует об ухудшении жаростойкости 

по сравнению с припоем, содержащим 1,5 % германия (рис. 2). 

 

 
Рис.  2. Изменение удельной массы    припоев с разным содержанием германия   

(масс. %): 1 -  1,5 %;  2- 3 %; 3 - 5 %,  и 4 -  основного материала 

 

На основании полученных результатов по изучению жаростойкости и коррозионной 

стойкости установлено: 

- коррозионная стойкость и жаростойкость всех исследуемых припоев выше по 

сравнению с металлом подложки; 

- наибольшей коррозионной стойкостью и жаростойкостью обладает припой с 

содержанием германия 1,5 %, при дальнейшем увеличении его концентрации 

коррозионная стойкость и жаростойкость припоев снижаются.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  В. В. Куренкова Высокотемпературная пайка литейных жаропрочных никелевых 

сплавов борсодержащим припоем, легированным кремнием/ В. В. Куренкова,  

И. С. Малашенко // Адгезия расплавов и пайка материалов. - 2008. - Вып. 41. - С. 63-87. 

2.  Справочник по пайке // Под ред. И. Е. Петрунина. 3-е изд. - М.: Машиностроение, -

2003. -480 c. 

3. Каблов Е.Н. Никелевые жаропрочные сплавы для литья лопаток с направленной  

и монокристаллической структурой / Каблов Е.Н., Светлов И.Л., Петрушин Н.В.  // 

Металловедение. -1997. - №4. - С. 32–39.  

4. В. В. Сидоров. О механизме влияния микродобавок на сопротивление окислению 

жаропрочных никелевых сплавов / В.В. Сидоров // Металловедение и термическая обработка 

металлов. -1995 .- № 1.-С. 33-36. 



169 

 

УДК 621.891 

 

СКЛЕРОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМОВАНИХ МЕТОДОМ 

ТЕРМОЦИКЛУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ 

 

к.т.н., доц., І. Я. Петрик, доц., М. Й. Бурда 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інститут інженерної механіки,  

кафедра зносостійкості та відновлення деталей машин. e-mail: yap@ukr.net.  

 

Вступ 

Інтерес до створення зносостійких покрить на поверхні виробу є надзвичайно 

великий, тому що, машини та механізми виходить з ладу із-за поверхневого руйнування їх 

деталей шляхом зношування при абразивному терті. Зносостійкі покриття формуються 

різними технологічними прийомами, які оцінюються його технологічністю і вартістю затрат 

нанесення покриття та умов експлуатації виробу. 

Метою даної роботи є дослідження ефективності комбінованого методу -  

дифузійного хромування плазмонапиленого залізного порошку з метою підвищення 

експлуатаційних характеристик покриття. 

Аналіз попередніх досліджень  

Згідно публікацій [1, 2] відомо, що дифузійне хромування сталей є достатньо 

ефективним для підвищення зносостійкості при достатньому вмісті хрому на поверхні 

зразка, чим і пояснюється інтерес дослідників до формування захисних покрить за 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 до склерометричних випробувань. Процес дифузійного хромування 

проводили при різних температурних режимах на протязі 2-6 годин (ізотермічна витримка 

при температурі 1250 °С  та термоциклування в околі температури поліморфного 

перетворення заліза) методом твердої фази із суміші однакового складу. 

Як метод оцінки абразивної зносостійкості поверхні використано склерометричні 

дослідження. Метод склерометрії близький до процесу деформації, який відбувається при 

реальному впровадженні абразивної частинки з наступним поступальним рухом та утворення 

подряпини. При цьому твердий індентор імітує переміщення абразивної частинки, моделюючи 

пластичне передеформування, відтиснення та мікрорізання, що дозволяє здійснити розрахунок 

деформаційних характеристик подряпини – об’єму деформованого матеріалу подряпини, 

роботи деформації та питомої енергії деформації. Для склерометричних досліджень матеріалів 

та покрить, розроблено оригінальний прилад [3], який забезпечує проведення досліджень із 

високою точністю вимірювання тангенціальної складової сили дряпання. Загальний вигляд 

приладу для склерометричних досліджень зображений на рис. 1. 

Результати дослідження 

Дифузійне насичення сталі в режимі ізотермічної витримки та термоциклування має 

ряд відмінностей. 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 
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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 [4]. 

 Експериментальні дані свідчить, що дифузійне насичення в режимі термоциклування 

суттєво підвищує глибину проникнення дифундуючих атомів в зразок порівняно з 

ізотермічною витримкою. Це пояснюється тим, що процес дифузії інтенсифікується 

поліморфними перетвореннями, які є генератором неврівноважених вакансій [5].  

Деформування поверхні виконували індентором: алмазним конусом Роквела з кутом 

при вершині 120° та радіусом закруглення вершини 0,2 мм.. Довжина подряпини складала 5 

мм. Нормальне навантаження N вибрано 10 H. У якості еталону (рис.2) вибрано зразок, який 

хромований при ізотермічній витримці (1250 °С) на протязі 2 год.  

Вимірявши тангенціальну складову сили дряпання та геометричні параметри 

подряпини, було встановлено, що напилені шари хромовані в умовах термоциклування 

мають питому енергію дряпання (250…270 Дж/мм
3
) у 1,5 разів більшу у порівнянні із 

еталоном при практично однаковій мікротвердості. Пояснюється це особливостями 

структури та більш сприятливим розподілом внутрішніх залишкових напружень.  

ВИСНОВКИ 

Дифузійне хромування шляхом термоциклування в околі температур поліморфного 

перетворення заліза плазмонапиленого порошку заліза забезпечує формування поверхні 

покриття, що суттєво підвищує поверхневу міцність порівняно з ізотермічною витримкою. 

Така технологія поверхневого зміцнення сталей може бути рекомендована для відновлення 

номінальних розмірів зношених деталей. 
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Рис.1. Загальний вигляд приладу для 

склерометричних досліджень 

Рис.2. Канавка отримана дряпанням еталону 

при нормальному навантаженні 10 H (×400). 
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Досліджено вплив різних комбінацій магнітно-абразивної обробки та титанування на 

товщину карбідного шару, мікротвердість його та шорсткість поверхні 

інструментального твердого сплаву Т15К6. Попередня магнітно-абразивна обробка 

дозволяє збільшити товщину покриття на основі ТіС на 50% та мікротвердість  

на 0,5-1,0 ГПа. Кінцева МАО  підвищує твердість покриття на основі ТіС 1,5-2,0 ГПа 

 

Попередні дослідження по застосуванню методів дифузійного зміцнення твердих 

сплавів [1,2] показали, що одним з найкращих методів ХТО є титанування..  

Відомо [3,4], що стійкість БНТП можна підвищити в 3 – 5 разів магнітно-абразивною 

обробкою. Позитивний ефект від МАО[3] багато в чому обумовлений усуненням 

різноманітних поверхневих дефектів, що мають пластини, а також зміцненням робочих 

елементів поверхневою пластичною деформацією, внаслідок чого зменшується число 

сколювань і викрашувань у процесі експлуатації інструменту. Зміцнення придушує появу та 

розвиток мікродефектів, перешкоджає зародженню втомлених мікротріщин [20]. Крім того, 

на міцності пласти позитивно позначається їхнє багаторазове перемагнічування під час 

МАО. При цьому, підвищуються стискаючі напруження, що є наслідком високого 

магнітострікційного ефекту, властивого кобальту [3] . 

Безсумнівний інтерес викликають комбінації двох способів підвищення стійкості та 

працездатності такого дорогого інструменту, як БНТП – МАО та ХТО. 

Були запропоновані такі варіанти зміцнення: 1 – нанесення дифузійного покриття  

і наступна МАО; 2 – попередня МАО з метою отримання кращої шорсткості поверхні 

різального інструменту, активації поверхні і створенням перехідного поверхневого шару  

з підвищеною дефектною структурою з наступним нанесенням покриття; 3 – обробка  

по другому варіанту з кінцевою поліруючо-зміцнюючою МАО. 

Магнітно-абразивну обробку проводили за наступним режимом: швидкість обробки – 

2м/с; магнітна індукція – 0,27 Тл; час обробки 120 с; порошок Полімам-Т фракції 315/200 мкм. 

При використанні для інструменту тих чи інших захисних покриттів необхідно 

враховувати міцність зчеплення їх з матрицею, яка визначається рядом факторів. Найбільш 

важливими є хімічна природа матеріалу покриття та основи, чистота поверхонь, що покривають, 

робоча температура, різниця в коефіцієнтах термічного розширення покриття та матеріалу 

основи. З іншого боку, відомо, що пластична деформація супроводжується виникненням на 

контактних поверхнях активних центрів (дислокацій, вакансій), що сприяє більш інтенсивному 

протіканню дифузії в поверхневих шарах. Внаслідок того, що в нашому випадку дифузійне 

насичення трохи віддалено в часі від процесу пластичного деформування, вплив підвищеної 

концентрації рухливих і при низький температурі вакансій враховувати не слід. Однак, ті, 

накопичені під час МАО, надлишкові дислокації, що обумовлюють нагартований стан поверхні 

сплаву і мають малу рухливість при низьких температурах, при температурах насичення 

отримують рухливість і провокують прискорену дифузію елементів покриття в матрицю, 

утворюючи більш широку перехідну зону і забезпечуючи добре зчеплення з основою.  

Як показав рентгенофазовий аналіз, попередня МАО не впливає на фазовий склад дифузійних 

покриттів, але товщина шару ТіС, нанесеного на зразок підданий МАО збільшується майже  

в 1,5 рази, в порівнянні з покриттям, нанесеним на необроблений зразок (рис.1).  
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Попередня МАО дозволяє підвищити поверхневу  твердість  та отримати більш 

рівномірний її розподіл (в залежності від навантаження на інденторі) виробів з твердих 

сплавів ВК8 таТ15К6 з покриттями. Ймовірно, це можна пояснити тим, що активована 

попередньою МАО насичувана поверхня піддалася значно інтенсивнішому навуглецюванню 

в процесі неізотермічної цементації, що протікає під час нагрівання зразків до температури 

насичення в присутності карбюризатору. Це дозволяє збільшити товщину покриття на основі 

ТіС на 50 % та отримати карбід титану з більшим вмістом вуглецю і, відповідно, з більшою 

твердістю (рис.2).  
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Рис.1.  Товщина покриття на основі ТіС на сплаві Т15К6 після різних способів обробки:  

1-титанування, 2-титанування+МАО, 3-МАО+титанування, 4-МАО+титанування+МАО. 

 

 

Рис. 2.  Вплив МАО на поверхневу твердість сплаву Т15К6 після різних способів обробки . 

Мікроструктурний аналіз покриттів на основі карбіду титану ТіС, підданих кінцевій 

магнітно-абразивній обробці показав, що їхня товщина практично не змінюється Для 

високопродуктивної абразивної обробки необхідна наявність певної різниці у фізико-

механічних властивостях матеріалу, що оброблюють, та інструменту, тобто, у твердості [4]. 

У цьому випадку будуть реалізовуватися всі можливі впливи абразивних частинок на 

поверхню матеріалу, що оброблюють – мікрорізання, мікроудари, пластична деформація. 

Чим менша така різниця, тим складніше здійснити різання, тим менше знімання матеріалу. 

Магнітно-абразивний інструмент, сформований з Полімам-Т, який у своєму складі має 

частинки карбіду титану з мікротвердістю 30,0-31,0 ГПа, що навіть менша за мікротвердість 

отриманих нами покриттів на основі ТіС. При таких умовах МАО основним є процес ударної 

взаємодії частинок МАІ з поверхнею деталей, і як наслідок мікропластична деформація 

поверхневого шару.  

Вивчення поверхневої твердості покриттів до і після магніто-абразивної обробки 

показало (рис. 2), що в усіх випадках покриття після МАО збільшували свою твердість. Це 

може бути пояснене тим, що саме в покритті формуються найбільші стискаючі напруження 

після МАО (рис.3).  Додатково можна відзначити, що крихкість покриття на основі ТіС після 

магнітно-абразивної обробки змінюється вкрай незначно. Так, при навантаженні 1 Н на 
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кожні 10 відбитків до МАО в середньому 3 були з тріщинами, а після МАО – 4. При 

навантаженні 2 Н до МАО було 7 відбитків з тріщинами, після – 8,5. 

Додатковим джерелом підвищення мікротвердості дифузійних покриттів після 

кінцевої МАО може бути розчинення в них в процесі обробки вуглецю, що присутній у 

складі магнітно-абразивного порошку. Раніше відмічалось виникнення на поверхні під час 

МАО рухливих центрів (дислокацій, вакансій), які призводять до зниження енергії активації 

процесу дифузії в поверхневому шарі контактуючих матеріалів, тобто сприяє її більш 

активному протіканню. Відомо [5], що мікротвердість карбіду ТіС в області гомогенності зі 

збільшенням   вмісту   вуглецю   зростає  приблизно  лінійно.  Таким  чином,  розчинення під 

час МАО в матеріалі покриття навіть дуже незначної кількості вуглецю могло позначитись 

на його мікротвердості. 

Вивчення поверхневої твердості досліджуваних покриттів після МАО показало, що 

твердість покриття на основі карбіду ТіС збільшується з 34 ГПа до 37 ГПа. Попередня МАО 

забезпечує більш високу чистоту поверхні після нанесення покриття (рис. 3). Виявлено, що 

кожна МАО поліпшує чистоту поверхні  на 20-50 %,  наступне нанесення покриття з карбіду 

ТіС погіршує її на 15%.   
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Рис. 3.  Вплив способу обробки на шорсткість твердосплавних пластин Т15К6 

 

ВИСНОВКИ: 

Попередня магнітно-абразивна обробка дозволяє збільшити товщину покриття на 

основі ТіС на 50% та мікротвердість на 0,5-1,0 ГПа. 

Кінцева МАО  підвищує твердість покриття на основі ТіС 1,5-2,0 ГПа та знижує 

шорсткість робочих поверхонь на 30%, в порівнянні з шорсткістю непідданих МАО 

покриттів. Істотної зміни радіуса ріжучої крайки виявлено не було. 

Таке поєднання властивостей покриття підвищує працездатність та стійкість 

інструментального сплаву Т15К6. 
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Анотація. У робі досліджено основні закономірності процесів модифікування 

поверхні сталей та нанесення покриттів з використанням комбінації лазерного 

випромінювання та високочастотного індукційного розряду. 

 

Найбільш актуальними завданнями діяльності людства у епоху безперервного 

розвитку сучасної економіки, виступають енерго- та ресурсозбереження. У зв’язку з 

постійним ростом споживання більшості природних ресурсів, актуальність набуває розвиток 

сучасних ресурсозаощаджуючих технологій використання нових матеріалів з унікальними 

характеристиками та нанесення поліфункціональних покриттів. До таких нових технологій 

належить й сучасні лазерні та плазмові технології поверхневої обробки.  

При термічному нанесенні покриттів потрібні підвищені потужності теплового 

джерела для розігріву часток, що наносять, до температур їхньої пластифікації. При цьому 

бажано водночас мінімізувати термічний вплив на оброблюваний виріб. Усунення таких 

недоліків є можливим за рахунок спільного використання плазми і випромінювання СО2-

лазера. Ще одним важливим чинником є висока чистота тонких покриттів – недопустимі 

забруднення, які можуть виникати в процесі їх нанесення за рахунок потрапляння на 

оброблювану підкладку продуктів ерозії електродів плазмотрону. Для виконання цієї умови 

доцільно використовувати плазмотрони з високочастотним індукційним розрядом (ВЧІ), як 

безелектродну конструкцію, що дозволяє одержувати надчисту плазму і підвищувати термін 

експлуатації за рахунок усунення вигоряння електродів. 

Ідея дослідження полягає у підвищенні чистоти тонкоплівкових зносо- та 

корозійностійких покриттів, що наносяться гібридним лазерно-плазмовим способом в 

атмосферних умовах без застосування вакуумних або реакційних камер, за рахунок 

використання особо чистої високочастотної індукційної плазми у конструкції гібридної 

головки, до складу якої входить співосьовий з лазерним випромінюванням ВЧІ-плазмотрон. 

Планується, що такий підхід дозволить в подальшому розробити промислові технології 

синтезу алмазних і алмазоподібних покриттів в атмосферних умовах, а також технології 

нанесення тонкоплівкових оксидних покриттів, стійких до широкого номіналу видів 

зношення і корозії. 

Метою даної роботи було встановлення основних закономірностей процесів 

модифікування поверхні сталей та нанесення покриттів з використанням лазерного 

випромінювання та плазми високочастотного індукційного розряду. 

Для досягнення даної мети було створено лабораторний стенд, на якому дію ВЧІ-

розряду, одержуваного за допомогою ВЧІ-плазмотрону, поєднали із дією сфокусованого 

випромінювання СО2-лазера. Під час проведення експериментів на оброблювану поверхню 

діяло лазерне випромінювання потужністю 3…6 кВт, сфокусоване у пляму Ø 3…6 мм, а 

також ВЧІ-розряд потужністю 25…40 кВт із розміром порядку Ø20 мм. Дослідження 

проводили за допомогою ВЧ-генератора із частотою 5,3 МГц і потужністю 50 кВт. ВЧІ-

розряд запалювали в середовищі аргону у кварцовому і мідному плазмотронах діаметром 52 і 

27 мм, відповідно, за допомогою мідного водоохолоджуваного індуктора із 4 витками. При 
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проведенні досліджень, у якості джерела лазерного випромінювання використовували СО2-

лазер моделі «TRIAGON» (потужність до 10,0 кВт) германської фірми «Rofin Sіnar». 

Для введення оброблюваного матеріалу до лазерно-плазмового розряду було 

досліджено розповсюдження газових потоків в моделі розрядної камери інтегрованого ВЧІ-

плазмотрону, обрано місце введення оброблюваного порошкового матеріалу, орієнтовно 

визначено його масові витрати, на підставі цих даних створено систему дозування і введення 

цього матеріалу в камеру, а також апробовано її під час експериментів із лазерно-плазмового 

нанесення покриттів.  

На двох моделях розрядної камери інтегрованого ВЧІ-плазмотрону вивчали 

можливості мінімізації контакту високотемпературної плазми із стінками камери за рахунок 

вибору газодинамічного співвідношення потоків плазмоутворюючого і захисного газів. Були 

встановлені співвідношення витрат осьової подачі плазмоутворюючого та радіальної 

(тангенційної) подачі захисного потоків газу у камерах різних внутрішніх діаметрів (55 і 27 

мм). Одержані результати також дозволяють визначити параметри подачі азоту для процесу 

лазерного модифікування сталевих поверхонь при їх зміцненні.  

Для підвищення ефективності використання енергії інтегрованого ВЧІ-плазмотрону 

порошковий матеріал доцільно подавати якомога ближче до ВЧІ-розряду, а в певних 

випадках – і в сам розряд. Однак, конструктивно простіше подавати порошок в районі 

вихідного сопла. Крім того, частки порошків системи Ni-Cr-B-Si можуть інтенсивно 

випаровуватися в гібридному лазерно-плазмовому розряді, що приводитиме до забруднення 

розрядної камери. Походячи з цих міркувань для випадку лазерно-плазмового нанесення 

покриттів порошки системи Ni-Cr-B-Si було вирішено подавати до зрізу вивідного сопла 

інтегрованого ВЧІ-плазмотрону. З технології лазерно-плазмового нанесення покриттів 

відомо, що масові витрати таких порошків повинні точно регулюватись в межах 0,1…1,0 г/с. 

Тому для їх дозованої подачі до зрізу вивідного сопла було використано вібраційний дозатор 

із додатковою ежекцією порошку струмом аргону  

В ході проведення досліджень була встановлена можливість зниження рівня 

залишкових внутрішніх напружень І роду за рахунок модифікації термічного циклу 

лазерного зміцнення шляхом введення додаткового джерела енергії (струменя плазми ВЧІ-

розряду). Досліди проводили на зразках зі сталі 38ХН3МФА, з яких надалі вирізали 

темплети розміром 10×10×5 мм із необробленими доріжками зміцнення. Поверхню доріжок 

досліджували засобами рентгенофазового аналізу за допомогою рентгенівського 

дефрактометру ДРОН-2 у випромінюванні мідного катоду. Для визначення напружень І роду 

обрали лінію №211, яка відповідає ~99° (за кутами Вульфа-Брега). 

Встановлено, що на поверхні литої зони доріжок зміцнення мають місце напруження 

розтягування. При лазерній обробці вони становлять 957±48 кГс/мм
2
, а при комбінованій 

обробці лазерним випромінюванням із ВЧІ-розрядом зменшуються до величини 470±32 

кГс/мм
2
, тобто приблизно в 2 рази.  

Окрім дослідів з термічного зміцнення проводили досліди з нанесення покриттів із 

сплавів ПГ-12Н-02 і ПГ-АН6 системи Ni-Cr-B-Si на сталь Ст3пс. Нанесення покриттів також 

проводилося лазерним і лазерно-плазмовим способами. В нанесених шарах покриттів, також 

вимірювали напруження І роду рентгенофазовим способом. Для сплавів ПГ-12Н-02 і ПГ-

АН6, нанесених лазерним способом, виявили напруження стиснення -200 і -510 МПа, 

відповідно. В шарах, покриттів нанесених за умови комбінованого лазерно-плазмового 

підігріву, вони склали +120 і -310 МПа, відповідно.  

Таким чином встановлено, що додаткова дія плазми лазерного та ВЧІ-розряду при 

лазерній обробці міститься у приблизно двократному зниженні залишкових напружень 

порівняно із звичайною лазерною обробкою поверхні сталей і сплавів. Одержані результати 

мають вагоме значення для розвитку фундаментальних уявлень про процеси, що 

відбуваються у металах при спільному застосуванні лазерного випромінювання та плазми 

високочастотного індукційного розряду. 
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Abstract:  

Abstract: Extract of various plants was developed as novel volatile corrosion inhibitors 

(VCIs). Vapour corrosion inhibition property was evaluated by volatile inhibiting sieve test (VIS) 

and potentiodynamic polarization. The volatiles of ethanol extract of various plants were analysed 

by gas chromatography–mass spectrometry GC–MS. 

Анотація: Прискореними гравіметричним методом корозійних випробувань в умовах 

періодичної конденсації вологи встановлено синергетичне підвищення інгібуючої 

ефективності рослинного екстракту при введенні алкоксисиланів. Отримані результати 

поглиблюють наукові основи підбору синергетичних компонентів до рослинних екстрактів. 

  
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) [1-6]. 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. It was found that certain specific VPI formulations can in fact be toxic. Most of the volatile 

corrosion inhibitors are synthetic chemicals, expensive, and very hazardous to environments. The 

use of such green compounds will add to the efforts which recently activated to protect our planet 

from the used harmful chemicals. Thus, alternative of environmental-friendly VPIs is under 

consideration.  

In this work, the extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae), hop cones (Húmulus), brushes 

and skins of grapes (Vítis) and Lavanda, Artemisia extracts was tested as volatile corrosion 

inhibitor.  

The corrosion rate and inhibition efficiency mild steel in environment at 100% RH in the 

absence and presence extract of plats materials are given in Table 1. Visual inspection is the 

criterion for the vapor phase corrosion inhibition test. After sieve test, both the specimens treated by 

volatile compounds of the oilcake rapeseeds, hop cones, brushes and skins of grapes 2-propanol 

extracts were bright in almost all areas. Only for Lavanda and Artemisia 2-propanol extracts, there 

were some small rusts in the edge of steel specimen. At equal concentrations (2 ml/on 250 cm
3
) 

VPIs, the degree of corrosion inhibition is of the order of oilcake rapeseeds (Brássica nápus) = 

brushes < skins of grapes (Vítis) < hop cones (Húmulus), < Lavanda extracts (Lavanda) < Artemisia 

(genus) for both mild steel in environment at 100% R. H. This shows that plants extracts can 

volatilize and adsorb on the mild steel surface to protect the steel. In order to test the stability of the 

inhibitors over a period of time, the inhibition efficiencies of the inhibitor were calculated after 

every 24…48 h of immersion in vapour phase plants extracts.  

All the VCI’s have shown good inhibition efficiencies which may be attributed to the 

formation of barrier between metal and corrosive environment by the interaction of metal and 

inhibitor molecule. However, the difference in their inhibiting action can be explained on the basis 
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of the various volatile compounds of extracts which differ in their molecular structure and 

inhibitory potency. 

However, the difference in their inhibiting action can be explained on the basis of the 

various volatile compounds of extracts which differ in their molecular structure and inhibitory 

potency. The results of weight loss studies clearly demonstrate the superior performance (> 75…80 

% percent inhibition efficiency) of rapeseeds (Brássica nápus) and brushes < skins of grapes (Vítis).  

 

Table 1  

Calculated corrosion rates (g m
-2

 h
-1

) and inhibition efficiency (%) for volatile corrosion 

inhibition test 

Samples 

(Treated by vapour phase 

plants extracts) 

Corrosion rate / 

g m
-2

 h
-1

 
IE/% 

The inhibition 

coefficient of metal 

dissolution 

 

Control 0,2481 - - 

rapeseed extract 0,0186 90,1 10,1 

hop cones extract 0,0552 70,6 3,4 

brushes of grapes 0,0465 75,2 4,0 

skins of grapes 0,0189 89,9 9,9 

Lavanda 0,1092 41,8 1,7 

Artemisia 0,1115 40,6 1,6 

The polarization behavior of steel in 1 N Na2SO4 and after 48 h exposure to the volatile 

compounds of the various extracts shows that the all inhibitors causes a decrease in the corrosion 

rate, i.e. shifts the anodic curves to positive potentials. This may be ascribed to adsorption of 

inhibitor over the corroded surface. 

The results could indicate that both cathodic and anodic reactions of steel electrode 

corrosion are inhibited by 2-propanol extracts of plant raw materials in 1.0 N Na2SO4. The results 

show that the after 48 h exposure to the volatile compounds of the extract of oilcake rape seeds, a 

brushes of grapes and skins of grapes effect as a mixed-type inhibitor.Clearly, both anodic and 

cathodic reactions are drastically inhibited. The anodic curves slopes do not change remarkably, 

which indicates that the mechanism of the corrosion reaction does not change and the corrosion 

reaction is inhibited by simple adsorption mode. Good agreement between weight loss and 

polarization curve is obtained. Both anodic and cathodic polarization curves after 48 h exposure to 

the volatile compounds of the Lavanda extract and Artemisia extract are shown in Fig. 1. 

It is clear that the inhibitor causes a decrease in the corrosion rate, i.e. shifts the anodic 

curves to positive potentials. On the other hand, the inhibitor has slight effect on the cathodic 

curves. 

One of such ways can involve the after effect of VCI (i.e., its ability to protect steel on by a 

protective film even after the inhibitor has been removed from the corrosive medium). The after 

effect can be provided by both relatively thick (“phase”) which often form when metal is kept in the 

vapour phase containing a VCI. This effect is based on the irreversible inhibitor adsorption, which 

depends on the chemical structure of the inhibitor. We studied the after effects of films obtained on 

still samples by immersing them in the vapour phase containing this inhibitor (Table 2).  

This result in considerable aftereffect, i.e., the retention of the state of protection after the 

inhibitor has been removed from the corrosive environment. 

The results could indicate that the adsorption of extracts on steel surface is typical 

chemisorption.  

Analysis of volatile components of plants extracts that showed a higher degree of protection 

was studied by gas chromatography-mass spectrometry. The volatile chemical composition the 

extract of cake oil rape seeds is highly complex containing glycosides, nucleosides, ketone, 
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aldehyde, saturated and unsaturated fatty acids, sterols and alkaloids. The most important 

compounds in rapeseed cake are Guanosine (about 10%), Sucrose (6%), Xanthosine (8%), 3',5'-

Dimethoxyacetophenone ( 12 %) Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy (12%), Acetic, Oleic, 

Linoleic and Palmitic acid (about 32%),and Sterols (about 11%). 

Table 2  

Aftereffect of VCI on mild steel in the vapour phase (Test duration 504 h, time τ of the film 

formation, 120 h) 

Samples  

(Treated by vapour phase plants extracts) 

IE/% 

3 % NaCl 1 N Na2SO4 

vapour phase of rapeseed extract  69,4 72,3 

hop cones extract 50,5 57,3 

brushes of grapes 64,6 55,2 

skins of grapes 60,1 49,6 

Lavanda  23,2 11,8 

Artemisia  24,7 10,6 

The volatile chemical composition the extract of skins of grapes containing ketones:   

1-Hexanol, (E)-2-Hexen-1-ol; trans-Linalool oxide furan, cis-Linalool oxide furan, Benzaldehyde, 

Linalool, -Terpineol, trans-Linalool oxide pyran, cis-Linalool oxide pyran, Citronellol, Nerol, 

Geraniol, Benzylalcohol, 2-Phenylethanol. The major compounds were linalool (11%), geraniol 

(7%), and nerol (13%) and Benzaldehyde (8%). Сompounds responsible for this aroma (terpenes, 

C13-norisoprenoids, benzene derivatives, and aliphatic alcohols) are presents in grapes, mainly in 

the skin. 

The inhibition of mild steel corrosion by rapeseed cake extract is probably attributed to the 

presence of keton and aldehyde and glycosides, since these compounds contain such centers of 

adsorption as oxygen atoms. All individual chemical compounds are known as inhibitors for several 

metals. These compounds have extended π-electron systems and functional groups.  

 

CONCLUSIONS 

A novel volatile corrosion inhibitor (VCI), extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae), hop 

cones (Húmulus), brushes and skins of grapes (Vítis) was developed for temporary protection of 

carbon steel and the maximum inhibition efficiency is about 90%. Extract of plants material 

probably capable of rather irreversibly adsorbing. This result in considerable after effect, i.e., the 

retention of the state of protection after the inhibitor has been removed from the corrosive 

environment. Extract of rapeseed cake, grapes brushes, skins of grapes suppressed the anodic and 

cathodic reaction of steel electrode and renders the corrosion potential to more noble direction. 
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Abstract: The results of obtained information will help to deepen scientific principles for 

the development of volatile corrosion inhibitors. Their inhibition action was evaluated on corrosion 

of mild steel under a thin-film electrolyte consisting of simulated water using the weight loss 

method installed a synergistic increase in the inhibitory activity of a plant extract when 

administered alkoxysilanes. compounds. The obtained results improve the scientific basis for 

selection the synergistic components in plant extracts. 

Анотація: Прискореними гравіметричним методом корозійних випробувань в умовах 

періодичної конденсації вологи встановлено синергетичне підвищення інгібуючої 

ефективності рослинного екстракту при введенні алкоксисиланів. Отримані результати 

поглиблюють наукові основи підбору синергетичних компонентів до рослинних екстрактів. 

  
Mild steel is the most common form of steel and because of its low cost it is chief material 

of construction. Mild steel have good strength, hard and can be bent, worked or can be welded into 

an endless variety of shapes for uses from vehicles (like cars and ships) to building materials. 

Because of its unique properties like, very cheap, high strength, hardness and easy availability, it 

has wide range of applications in nut bolt, chains, hinges, knives, pipes, magnets, military 

equipment etc. Metal and their alloys are exposed to aggressive environment under atmospheric 

condition during the manufacture, processing, storage, or transportation and can accelerate the 

degradation of the metal, alloys and their products. In such cases, the corrosion  prevention  

methods like water-displacing products (oil or grease), water-absorption products (silica gel) and 

dehumidification are not significant due to high labor, material cost for the application  and removal 

of product and difficulty to calculate specific moisture. 

Corrosion is a fundamental process playing an important role in economics and safety, 

particularly for metals and alloys. Steel is widely used in a broad spectrum of industries and 

machinery, however; it tends to be corroded. The corrosion of steel is a fundamental academic and 

industrial concern that has been received a considerable amount of attention. Atmospheric corrosion 

of metals in closed spaces, such as in parcels, and during storage and shipment, can be temporarily 

prevented by the use of certain substances called vapour space corrosion inhibitors (VPCI). A 

vapour phase corrosion inhibitor (VPI) is a compound that has the ability to vaporize and condense 

on a metallic surface to make it less susceptible to corrosion. The main advantage of VPIs 

compared with conventional corrosion control methods stems from their gas-phase transport. A VPI 

reaches the metallic surfaces without contacting the surface directly. The efficacy, convenience, and 

cost effectiveness of VPIs made their application for rust control almost universal in automotive-

manufacturing, steel-making, ship-building, power generation, and defence production. It was 

found that certain specific VPI formulations can in fact be toxic. Synthetic organic inhibitors are 

widely used to protect metals against corrosion.  

Most of the volatile corrosion inhibitors are synthetic chemicals, expensive, and very 

hazardous to environments. Thus, alternative of environmental-friendly VPIs is under 

consideration. The extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae), which contains many chemicals 
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compounds, may be used as VCIs [1-5]. The authors found that the isopropanol extract of rapeseed 

meal provides an effective level of corrosion protection at the level of 70%. It was known that 

synergistic inhibition effect (synergism) is a combined action of compounds greater in total effect 

than the sum of the individual effects. It was known that synergistic inhibition effect (synergism) is 

a combined action of compounds greater in total effect than the sum of the individual effects. In the 

last two decades, the potential of organofunctional silane molecules for the replacement of chrome 

conversion treatments has been the topic of a huge number of studies. Silanes have been widely 

studied as coupling agents between inorganic and organic materials since. Concerning corrosion 

science, a lot of efforts have been made to applythese materials as adhesion promoters between 

metallic substrates and organic coatings used for protection against corrosion phenomena. The 

chemistry of silanes and the mechanism of interaction of these molecules with a metallic substrate 

and an organic coating have been widely explained. Taking into consideration that (3-aminopropyl) 

triethoxysilane is a volatile compound with equilibrium vapor pressure ps = 1,5 × 10
–6

 mm Hg at 

25°C and contains an amino group that confers its main properties, then, in combination with the 

aforementioned, its positive action on the protective properties of VCIs could be expected. 

The purpose of the present work is to investigate synergist inhibitory activity the extract of 

oilcake rape seeds and volatile alkoxysilanes.  

Experimental 

Materials and apparatus. The corrosion test was carried out using mild steel strips. The 

composition of the mild steel (%): C 60.15; Mn 0.20–0.45; P 60.03; S 60.035 and Al, P 0.02. First, 

the strips were polished by emery paper of 1/0, 2/0 and 3/0 then rinsed with twice-distilled water, 

degreased and dried at room temperature. Extracts of the rapeseed cake was prepared by macerating 

in the 2-propanol alcohol for 48 hours and filtered through filter paper.  

Weight loss measurements were made by specimens of mild steel having dimensions of 2.5 cm 

x 2.0 cm x 0.025 cm, and a hole was drilled in each for suspending the samples. The samples were 

grinded with SiC paper to 1000 mesh and were then cleaned in alcohol and rinsed before drying at 

room temperature. The final geometrical area was 25 cm
2
. The gravimetric measurement was 

conducted by suspending the samples in a 250 cm
3
 conical flask with a tight-fitting rubber cork 

containing a small dish. The VCIs were dispersed in the dish. The samples with freshly prepared 

surface were mounted on the flask with and without 1.0 g inhibitor, respectively. After inhibitor 

film-forming period of 3 days, 15 cm
3
 deionized water was added. The test process included cyclic 

warming and cooling of the samples in a corrosion testing chamber of varying humidity. One cycle 

included an 8 h exposure in the thermostat (50 ± 1°C), and 16 h exposure at room temperature. This 

set up was kept for 14 days. The mill scale on the specimen was removed by using a suitable 

pickling solution, i.e., Clarke's solution (a mixture containing concentrated hydrochloric acid, 2% 

antimony trioxide (Sb2O3) and 5% stannous chloride (SnCl2), washed, dried, and then weighed. All 

the experiments were performed in duplicate and average values are reported.  

The surface morphology and coating were examined by SEM XL 30. 

Results and discussion. 

The results show that the combined adsorption film extract of grape pomace and volatile 

alkoxysilanes is a good inhibitor (99,0 %.). However, combined use of a plant extract, volatile 

alkoxysilanes promotes a greater increase inhibitory protection, indicating probably the formation 

of a dense structure film on the metal surface. The corrosion rate and inhibition effectiveness for the 

extract of of oilcake rape seeds film-forming specimens were 0,1879 g m
-2

 h
-1 

and 70,6%, 

respectively.  

One of such ways can involve the after effect of VCI (i.e., its ability to protect steel on by a 

protective film even after the inhibitor has been removed from the corrosive medium). The after 

effect can be provided by both relatively thick (“phase”) which often form when metal is kept in the 

vapour phase containing a VCI. This effect is based on the irreversible inhibitor adsorption, which 

depends on the chemical structure of the inhibitor. 

We studied the after effects of films obtained on still samples by immersing them in the 

vapour phase containing this inhibitor. 
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Table 1  

Calculated corrosion rates (g m
-2

 h
-1

) and inhibition efficiency (%) for volatile corrosion 

inhibition test 

Samples Corrosion rate / g m
-2

 h
-1

 IE/% 

Control 0,1879 - 

Extract of grape pomace 0,0552 70,60 

Extract of grape pomace and  (3-

aminopropyl) triethoxysilane 
0,0019 99,0 

 

The resulting film have been sufficiently stable and completely protected the steel in the 

vapour phase of 3 % NaCl and 1 N Na2SO4 for 5-days and 10 days, respectively (Table 2).The 

inhibition efficiency of the steel samples treated extract of hop cones were 50,5 and 57,3 % for the 3 

% NaCl and 1 N Na2SO4  respectively.  
The inhibition efficiency of the steel samples treated composition inhibitor were 71,0 and 80,3 for 

the 3 % NaCl and 1 N Na2SO4 respectively. 

Hence, metal protection requires that they are always present in the corrosive medium, and 

can provide metal protection due to the post-treatment effect, inhibition efficiency by irreversibly 

adsorbed molecules. 

Table 2  

Aftereffect of VCI on mild steel in the vapour phase (Test duration 504 h, time τ of the film 

formation, 120 h) 

Test conditions Volatile corrosion inhibitor IE/% 

Sample in the vapour 
phase of 3 % NaCl 

Extract of grape pomace 50,5 
Extract of grape pomace and (3-

aminopropyl) triethoxysilane 
71,0 

Sample in the vapour 
phase of 1 N Na2SO4 

Extract of grape pomace 57,3 

Extract of grape pomaceand  (3-

aminopropyl) triethoxysilane 
80,3 

The adsorption process due to the action of volatile compounds of rapeseed cake extract and 

volatile alkoxysilanes was monitored with an SEM. SEM images are shown in Fig. 1. The surface 

morphology of the sample before exposure to grape pomace extract indicates there were a few 

scratches from the mechanical polishing treatment. The following images (Fig. 1 b) are of the steel 

surface after 48 h of exposure for the film-forming of volatile compounds of grape pomace, 

respectively. It shows a thin and covering surface film composed of many particles. Investigation by 

Stratmann [8] suggested that adsorption of VCI may form a few protective monolayers. These 

particles may be mainly composed of the adsorbed of of grape pomace molecule. 

The volatile chemical composition the extract of cake oil rape seeds is highly complex 
containing glycosides, nucleosides, ketone, aldehyde, saturated and unsaturated fatty acids, sterols 

and alkaloids. The most abundant compounds were Oleic, Linoleic and Palmitic acid (about 62%).  
The synergistic inhibition effects of the extract of grape pomace and alkoxysilanes on the 

corrosion of mild steel was studied by weight loss, potentiodynamic polarization curves, FT-IR 

methods. In the presence of water, the hydrolyzable alkoxy group tends to form a reactive silanol 

group (SiOH), which reacts with a hydroxyl group on the metal surface to form siloxane (Si–O–Si) 

and metalsiloxane (Me–O–Si) covalent bonds. The hydrolysis reaction proceeds spontaneously, 

without catalysts, but acids which are adsorbed on the steel surface from the vapor phase a plant 

extract accelerate the hydrolysis of silanes. As a result of the hydrolysis of alkoxylic groups, (3-

aminopropyl) triethoxysilane is transformed into silanol, the molecules of which interact with each 

other and form siloxane bonds. Because the coupling agents are trifunctional with regard to the 

alkoxy group, then, as a result of condensation, their molecules can form branched and interlaced 

polyorganosiloxane structures. This ability of silanes to undergo hydrolysis and further 
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transformations during interactions with water vapors seemed to be very attractive for the 

purposeful development of a nanosized protective coating on metal surfaces from the gas–vapor 

phase. 

 

 

 

a b 

 

 

c d 

 
Fig. 1 SEM images of the carbon steel surface: (a) initial surface; after 48 h exposure for film-forming 

extract of grape pomace (b), mixture extract of grape pomace and (3-aminopropyl) triethoxysilane;  

after 96 h exposure for film-forming mixture extract of grape pomace and (3-aminopropyl) triethoxysilane 

CONCLUSIONS 

A novel volatile corrosion inhibitor (VCI), composition extract of oilcake rape seeds and (3-

aminopropyl) triethoxysilane, was developed for temporary protection of carbon steel and the 

maximum inhibition efficiency is about 99,0%.  
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Abstract: It was investigated the corrosion behavior of steel in the protection against 

atmospheric corrosion VCI based on the isopropanol extract, as well as ketone. Their inhibition 

action was evaluated on corrosion of mild steel under a thin-film electrolyte consisting of simulated 

water using the weight loss method installed a synergistic increase in the inhibitory activity of a 

plant extract when administered Acetophenone compounds. The obtained results improve the 

scientific basis for selection the synergistic components in plant extracts. 

Анотація: Прискореними гравіметричним методом корозійних випробувань в умовах 

періодичної конденсації вологи встановлено синергетичне підвищення інгібуючої 

ефективності рослинного екстракту при введенні кетону (ацетофенону). Отримані 

результати поглиблюють наукові основи підбору синергетичних компонентів до рослинних 

екстрактів. 

  

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]. 

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 



184 

 

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 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 Acetophenone 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 cm2. The 

gravimetric measurement was conducted by suspending the samples in a 250 cm3 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 
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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. 

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. 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. 

 

CONCLUSIONS 

A novel volatile corrosion inhibitor (VCI), composition extract of oilcake rape seeds and 

Acetophenone, was developed for temporary protection of carbon steel and the maximum inhibition 

efficiency is about 98,0%.  
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ 

СПЛАВУ Д16 ПІСЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ УДАРНОЇ ОБРОБКИ  

ЗАЛІЗНИМ БОЙКОМ В РІЗНИХ АТМОСФЕРАХ 
 

д.ф.-м.н., проф. С.М. Волошко, к.т.н. А.П. Бурмак, к.т.н. Н.В. Франчік, 

студ. С.С. Кухарик 
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-фізичний факультет, 

кафедра фізики металів, e-mail:abyrmak@gmail.com 

 

Досліджено процес зміцнення поверхневих шарів сплаву Д16 та масоперенесення Fe, 

спричинених ультразвуковою ударною обробкою (УЗУО) бойком з армко-заліза на повітрі та 

в інертному середовищі. Встановлено, що підвищення мікротвердості поверхневих шарів 

товщиною до 30 мкм сплаву Д16 після УЗУО досягаються на повітрі (до 9 ГПа), на відміну 

від інертного середовища (до 4 ГПа), що пов’язане із збільшенням рівня мікродеформації 

кристалічної ґратки, з механохімічною взаємодією в процесі інтенсивної деформації  

між Al і Fe, Cu та О, та з формуванням інтерметалідних фаз Fe-Al.  

 

Вступ. Ультразвукова ударна обробка (УЗУО) є одним з найбільш ефективних 

методів модифікації поверхні [1–3] та формування міцних композиційних покриттів [4, 5]  

за рахунок збільшення щільності дислокацій та концентрації вакансій і точкових дефектів,  

а також пришвидшення процесів дифузії.  

З огляду на підвищення стійкості алюмінієвих сплавів до зношування та корозії, 

перспективним є одержання поверхневих шарів, які містять атоми заліза [6-8]. Однак, згідно 

аналізу досліджень стосовно механічного зварювання тертям із перемішування (ЗТП) 

алюмінієвих і залізних сплавів, проведеного в роботі [8], поява інтерметалідних частинок 

може мати і негативні наслідки. Наприклад, міцність отриманих зварних з’єднань 

різнорідних матеріалів може суттєво погіршуватися за рахунок формування інтерметалідів 

FeAl різного хімічного складу (Al13Fe4, Al5Fe2, Al3Fe).  

Метою даної роботи є дослідження зміни мікротвердості поверхневих шарів 

алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки ударником з армко-заліза в 

різних середовищах за умов квазігідростатичного стиснення.  

 Методика експерименту. Зразки циліндричної форми сплаву Д16 (склад (мас. %): 

Al – 93,6 %, Cu – 3,97 %, Mg – 1,43 %, Mn – 0,625%, Si – 0,5%) промислового виробництва 

одержувались шляхом різання з прутків перпендикулярно напрямку прокатки. Сплав Д16  

у вихідному стані містить -твердий розчин на основі алюмінію з середнім розміром зерен  

3-5 мкм, а також ряду дисперсних фаз різного складу і форми (стрижнеподібні дисперсоїди 

Т-фази (Al20Cu2Mn3) та частинки -фази (Al2Cu) розміром 200 нм і 100 нм, відповідно).  

Ультразвукова ударна обробка здійснювалась на приладі УЗГ-300. Схема вузла 

навантаження представлена на рис. 1. Частота ультразвукового генератора складала  

21 кГц, потужність − 0,6 кВт, частота ударів – 1-2 кГц, енергія удару при обраній амплітуді 

(25 мкм) становила 15 мДж. Зразок сплаву Д16 розміщувавсь у спеціальній стальній оправі,  

в яку заглиблювався на 2 мм. УЗУО проводилась в середовищі газу аргону та на повітрі. 

Інертне середовище використовувалось з метою запобігання процесам окиснення поверхні 

сплаву Д16 підчас УЗУО [2]. Обробка в інертному середовищі проводилась у спеціально 

створеній герметичній заповненій газом камері, тиск у якій вимірювався манометром.  

Вимірювання мікротвердості HV поверхні та поперечного перерізу зразків 

алюмінієвого сплаву Д16 проводилось на ПМТ-3М (навантаження – 100 г та 10 г  

відповідно). 



187 

 

Масоперенесення атомів заліза до поверхневих 

шарів сплаву Д16 досліджувались методом 

мікрорентгеноспектрального аналізу за допомогою 

приладу РЕММА-106И.  

Рентгенівські дослідження проводились з 

використанням дифрактометра Rigaku Ultima IV 

(випромінювання К-Cu) в інтервалі кутів 2=20–140
о
 

з кроком 0,02
о 
та часом витримки 2 с.  

Результати та їх обговорення. Зміна 

мікротвердості (рис. 2) алюмінієвого сплаву Д16 після 

УЗУО в обох середовищах має циклічний характер, 

який проявляється у чергуванні стадій зміцнення та 

пластифікації. Циклічний характер зміни 

мікротвердості поверхні сплаву Д16 за умов УЗУО 

спостерігався в роботі [2] і був пояснений структурно-

фазовими перетвореннями на стадіях зміцнення та 

перебігом процесів динамічного повернення та динамічної рекристалізації на стадіях 

пластифікації (знеміцнення). 

При обробці на повітрі впродовж 100 с, 180 с та 250 с досягаються відповідно 

значення мікротвердості ~5 ГПа, ~7 ГПа і ~9 ГПа, і ефект зміцнення поверхні на 

завершальній стадії становить ~ 500% у порівнянні з вихідним станом. В той же час, на 

проміжних стадіях знеміцнення HV знаходиться в інтервалі величин 2,9-4,2 ГПа, що 

перевищує HV, яка спостерігалась для деформованого матричного сплаву Д16 в поверхневих 

композитних шарах (~1,6 ГПа), сформованих при УЗУО [4].  

Ефект циклічності зміни мікротвердості сплаву Д16 так само проявляється після 

УЗУО в інертному середовищі, хоча і в меншій мірі. В цьому випадку також слід відзначити 

менші абсолютні величини мікротвердості: ~3 ГПа, ~ 4,3 ГПа та 3,8 ГПа. Видно, що 

максимальне значення, яке досягається за тривалості обробки τ = 150 с, більш ніж вдвічі 

нижче за величину HV поверхні сплаву, обробленого УЗУО на повітрі. Мікротвердість на 

стадіях знеміцнення дещо нижча ніж у попередньому випадку (2,7–3,4 ГПа).  

Максимальні значення 

мікротвердості поверхні сплаву Д16 

після УЗО на повітрі можна пояснити 

тим, що поглинання деформаційної 

енергії в цьому випадку 

супроводжується перебігом різних 

хімічних реакцій на поверхні 

оброблюваних матеріалів, в яких 

беруть участь крім матеріалу 

залізного бойка і елементи 

навколишнього середовища. Тобто, 

відбувається формування шару 

оксиду алюмінію [2] чи складних 

оксидів FeAl2O4, AlFeO3 [9, 10], які 

можуть в певні проміжки часу 

руйнуватись з утворенням окремих 

частинок оксиду, що здатні 

переміщуватись вглиб з 

формуванням композитного шару [4] внаслідок механічного перемішування приповерхневих 

шарів під час ІПД. 
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Рис. 2. Зміна мікротвердості поверхні зразка 

алюмінієвого сплаву Д16 після УЗУО:  

1 – обробка  на повітрі; 2 – обробка в інертному 

середовищі. 

Рис.1. Схема проведення УЗО:  

1 – зразок сплаву Д16; 2 – бойок  

з армко-Fe; 3 – ковадло;  

4 – вібратор з ударною головкою. 
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Значення мікротвердості при віддаленні від обробленої поверхні визначено на 

поперечних перерізах зразків сплаву Д16 після УЗУО в різних середовищах впродовж 100 с 

(рис. 3, а) та 250 с (рис. 3, б).  

Після УЗУО впродовж 100 с спостерігаються відмінності профілів мікротвердості 

шарів, оброблених в різних середовищах. По-перше, у тонкому поверхневому шарі 

товщиною до 25 мкм значення HV вищі для випадку УЗУО на повітрі, що добре корелює з 

даними щодо залежності HV від тривалості УЗУО, наведеними на рис. 2, і пояснюється 

механохімічними реакціями окиснення. По-друге, загальна товщина модифікованого шару з 

підвищеними значеннями HV більша у випадку обробки в інертній атмосфері (~180 мкм) в 

порівняння з обробкою на повітрі (~125 мкм).  

УЗУО впродовж 250 с 

призводить до перерозподілу профілів 

мікротвердості у модифікованих шарах 

без суттєвої зміни мікроструктури, 

особливо у випадку УЗУО на повітрі 

(рис. 3, б). Найвищі значення HV, що 

спостерігаються у тонких поверхневих 

шарах товщиною до 40 мкм, в обох 

випадках складають 3,5 – 4 ГПа. Загальна 

товщина модифікованих шарів 

залишається майже незмінною у 

порівнянні з менш тривалою УЗУО 

(впродовж 100 с).  

Крім того, зберігається і різниця 

у загальній товщині модифікованих 

шарів, досягнутій після УЗУО в різних 

середовищах. Тобто спостерігається 

насичення у зростанні товщини 

модифікованого шару, а основні зміни 

твердості відбуваються ближче до 

оброблюваної поверхні. Це пов’язуно із 

змінами у структурі і хімічному складі 

поверхні та приповерхневих шарів.  

Після УЗУО поверхні сплаву Д16 

на повітрі впродовж 90 с на 

мікроструктурі спостерігається невелика 

кількість світлих областей розміром до 

1 мкм практично чистого Fe (~ 98 ат.%), 

в інших точках концентрація Fe 

варіюється в межах від 77 до 84 ат.%. 

Концентрація Al при цьому складає 13–

20 ат.% (рис. 4, а). Із збільшенням 

тривалості обробки до 180 с хімічний 

склад поверхні практично вирівнюється 

і концентрація Fe становить 85 ат.%, а Al зменшується до 11 ат.%. Значних коливань 

концентрації Cu не виявлено, вона дорівнює 2–3,5 ат.%. При УЗУО в аргоні впродовж 90 с 

процес легування відбувається значно повільніше і менш рівномірно. Кількість частинок Fe 

(світлі області) значно збільшується і вони більшого розміру, ніж після обробки на повітрі. 

При збільшенні часу обробки досягається однорідний склад і поверхня сірого кольору стає 

гладкою, концентрація Fe та Al практично однакова, що свідчить про формування 

інтерметаліду FeAl . Але залишаються одиничні частинки чистого Fe великого розміру до 

20 мкм (рис. 4, б). 
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Рис. 3. Розподіл мікротвердості поперечного 

перерізу алюмінієвого сплаву Д16 після УЗУО: 

а) τ=100 с, б)  τ=250 с, 1 - на повітрі,  

2 - в інертному середовищі 
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Область 

дослідження 

Концентрація 

елементів, ат.% 

Al Fe Cu 

1 13,59 83,74 2,67 

2 1,53 97,87 0,6 

3 19,38 77,13 3,49 

4 15,82 82,01 2,17 

а 

 

 

Область 

дослідження 

Концентрація 

елементів, ат.% 

Al Fe Cu 

1 94,43 0,43 5,14 

2 91,97 2,67 5,36 

3 14,32 81,58 4,10 

4 45,87 49,24 4,89 

б  
Рис. 4. Мікроструктура поверхні та відповідний хімічний склад зразка алюмінієвого сплаву Д16 

після УЗУО: а – τ=90 с на повітрі: б – τ=250 с в інертному середовищі 
 

 Висновки. Таким чином, підтверджено циклічний характер зміцнення поверхневих 

шарів сплаву Д16 залежно від тривалості УЗУО на повітрі та в інертному середовищі, який 

полягає у чергуванні стадій зміцнення та пластифікації, обумовлених відповідно структурно-

фазовими перетвореннями та процесами динамічного повернення. Встановлено, що 

деформаційно-індуковане масоперенесення атомів заліза під дією УЗУО дозволяє 

синтезувати на поверхні сплаву Д16 шар залізовмісного покриття товщиною до 30 мкм із 

мікротвердістю 9 ГПа, який міцно зв’язаний з деформованим шаром товщиною 180 мкм.  
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Встановлено закономірності формування нітридних покриттів на основі ніобію у 

вихідному стані в середовищі аргону та суміші газів азоту і аргону. При меншому вмісті 

азоту формується покриття на основі ОЦК-гратки, періоди якої близькі до періодів гратки 

ніобію. Прослідковуєтся зміна типу гратки при підвищенні вмісту азоту, що призводить до 

появи гексагональної стуктури типу Nb2N, кубічної структури типу NbN (ГЦК-фаза) та 

мононітриду NbN-h з гексагональною стуктурою.  

 

Створення нових захисних покриттів на основі нітридів тугоплавких металів із зада- 

ними фізико-механічними властивостями для поліпшення експлуатаційних характеристик 

робочої поверхні деталей машин і різального інструменту, які працюють в умовах високих 

швидкостей і температур на даний час є актуальним. Застосування покриттів є ефективним 

методом підвищення довговічності та експлуатаційних характеристик конструкційних ма- 

теріалів (пар тертя, різального інструменту тощо). Завдяки покращеним фізико-механічним 

властивостям та термічній стабільності захисний шар може підтримувати функціональність 

роботи, зокрема різального інструменту, в екстремальних умовах і протягом тривалого часу. 

Захисні покриття мають забезпечувати високу твердість, низький коефіцієнт тертя, добру ад- 

гезію до підкладки, стійкість до окислення і зносостійкість. Модифікація фізико-механічних 

властивостей робочих поверхонь різних виробів (деталей тертя, обробного інструменту) за 

рахунок нанесення різних шарів у вигляді покриттів з нітридів тугоплавких металів досягли 

своєї практичної межі.  

Зростання вимог, що висуваються до надійності металообробної техніки, обумовлює 

необхідність розвитку принципово нових концепцій синтезу або вдосконалення захисних по- 

криттів. На цей час із широкого вибору іонно-плазмових методів отримання покриттів на ос- 

нові хімічних сполук металів із неметалами найбільш перспективним вважається метод ва- 

куумно-дугового осадження. Отримані таким методом захисні покриття мають ряд унікаль- 

них експлуатаційних характеристик, що забезпечують надійність техніки, яка працює в умо- 

вах сильного зношення [1].  

Метою роботи є встановлення закономірностей формування нітридних покриттів на 

основі ніобію у вихідному стані в середовищі аргону та суміші газів азоту та аргону. 

 Композиційні багатошарові покриття із ніобію отримані вакуумно-дуговим методом 

в установці «Булат-6». В якості підложки використовувалась нержавіюча сталь 12Х18Н9Т. 

Після відкачування вакуумної камери до тиску Р = 0,001 Па на підложки подавали від’ємний 

потенціал 1300 В, при струмі дуги 100 А проводили очистку і активацію їх поверхні бомбар- 

дуванням іонами цирконію протягом 3…4 хв. Вакуумно-дугове осадження покриттів прово- 

дили при подачі на підложку постійного від’ємного потенціалу 40…200 В, при струмі дуги 

85 А, тиск залишкових газів 0,0066 Па. При отримані нітридних покриттів тиск азоту знахо- 

дився в діапазоні 0,05…0,66 Па. Швидкість осадження складала приблизно 5,3 мкм/ч. 

Рентгеноструктурні дослідження проводили на дифрактометрі ДРОН УМ-1 в моно- 

хроматичному Cu – Kα випромінюванні. В якості монохроматора використовували монокри- 

стал графіту, встановлений на дифрагованому пучку. Зйомку проводили в кутовому інтервалі 

2θ = 18º – 88º з кроком сканування 0,05º та часом експозиції в точці 2 с. Обробку даних ди-  
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фрактометричного експерименту проводили з використанням програми для повнопрофільно- 

го аналізу рентгенівських спектрів від суміші полікристалічних фазових складових 

PowderCell 2.4. При повнопрофільному аналізі дифракційних картин проводили розрахунок 

текстури в зразках з використанням текстурної моделі March-Dollase.  

Для отримання нітридного покриття осадження проводили в середовищі аргону та 

суміші газів аргону і азоту в різних пропорціях (табл. 1). Перед напуском азоту в камеру, її 

відкачували до відповідних значень попереднього тиску Р та заповнювали азотом до робочо- 

го тиску 0,3 Па. Результати дослідження фазового складу та коефіцієнт текстури при попере- 

дньому тиску в камері в різних середевищах напилення наведені в табл. 1. Результати 

рентгеноструктурного аналізу для всіх зразків, отриманих при осадженні в різних 

середовищах показані на рис.1. 

В зразках 1, 2, 3 отриманих напиленням в атмосфері аргону та суміші газів аргону    

90 % та азоту 10 %. При меншому вмісті азоту формується покриття на основі ОЦК- гратки, 

періоди якої близькі до періодів гратки ніобію (табл. 1). Зразок 1, отриманий напиленням в 

атмосфері аргону при P = 3·10
-3

 Па – однофазний з ОЦК-граткою, який має період гратки      

а = 0,3325 нм, коефіцієнт текстури τ = 0,39 вздовж напрямку [220] (табл. 1, рис. 1.1). Зразки 

2, 3 отримані напиленням в атмосфері аргону – 10% та азоту – 90% при P = 4·10
-3

 Па мають 

однакові значення періоду гратки: а = 0,3338 нм, коефіцієнт текстури τ для зразка 2 –          

τ220 = 0,27, зразок 3 – τ220 = 0,34 (рис. 1.2, 1.3). Як показали рентгеноструктурні досліджен- 

ня, прослідковуєтся зміна типу гратки при підвищенні вмісту азоту, що призводить до появи 

гексагональної стуктури типу Nb2N, кубічної структури типу NbN (ГЦК-фаза) та мононі- 

триду NbN-h з гексагональною стуктурою. Зразки 4, 5 отримані напиленням в атмосфері 

суміші газів аргону – 50% та азоту – 50% при P = 4·10
-3

 Па (рис. 1.4, 1.5). 

Таблиця 1. 

Структура, попередній тиск в камері, періоди гратки та коефіцієнт текстури  

у нітридних покриттях на основі ніобію. 

№  
Середовище 

напилення 

Тиск в 

камері Р, 

Па 

Структура 

К-ть 

фази, 

ваг.% 

Періоди 

гратки, нм 

Коефіцієнт 

текстури, τ 

1 Ar-100 % 3·10
-3 

Nb (ОЦК) 100 a = 0,3325 (0,39)220 

2 
N-10 % 

Ar-90 % 
4·10

-3
 Nb (ОЦК) 100 a = 0,3338 (0,27)220 

3 
N-10 % 

Ar-90 % 
4·10

-3
 Nb (ОЦК) 100 a = 0,3338 (0,34)220 

4 
N-50 % 

Ar-50 % 

4·10
-3 

або 

4·10
-4

 

Nb2N 

(гексагональна) 
7 

a = 0,3071 

c = 0,4968 
(036)020 

Nb (ОЦК) 93 a = 0,3336 (0,42)220 

5 
N-50 % 

Ar-50 % 
4·10

-3
 

Nb2N 

(гексагональна) 
100 

a = 0,3089 

c = 0,4921 
(0,43)020 

6 N-100 % 4·10
-4

 
Nb2N 

(гексагональна) 
100 

a = 0,3056 

c = 0,4953 
(0,24)100 

7 
N-50 % 

Ar-50 % 
4·10

-3
 

NbN (ГЦК) 28 a = 0,4394 

- NbN-h 

(гексагональна) 
72 

a = 0,2997 

c = 0,5538 

8 N-100 % 5·10
-3

 
NbN-h 

(гексагональна) 
100 

a = 0,3056 

 c = 0,4953 
- 
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1) 100 %Ar 2) 10 %N + 90 %Ar 

 
  

3) 10 %N + 90 %Ar 4) 50 %N + 50 %Ar 

  
5) 50 %N + 50 %Ar 6) 100 %N 

  

  

         7) 50 %N + 50 %Ar                                                      8) 100 %N 

Рис. 1. Рентгенограми нітридних покриттів на основі ніобію, отриманих при різному 

вмісті азоту з аргоном. 
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Зразок 4 – двофазний, який включає в себе гексагональну структуру типу Nb2N з пері- 

одами гратки а = 0,3071 нм, с = 0,4968 нм, коефіцієнт текстури τ = 0,36 вздовж напрямку 

[020], та ОЦК-гратку ніобію з періодом гратки а = 0,3336 нм, коефіцієнт текстури τ = 0,42 

вздовж напрямку [220]. Зразок 5 – однофазний з гексагональною структурою типу Nb2N з 

періодами гратки а = 0,3089 нм, с = 0,4921 нм, коефіцієнт текстури τ = 0,43 вздовж напрямку 

[020]. Зразок 6, отриманий напиленням в атмосфері азоту при Р = 4·10
-4

 Па – однофазний з 

гексагональною структурою типу Nb2N з періодами гратки а = 0,3056 нм, с = 0,4953 нм, кое- 

фіцієнт текстури τ = 0,24 вздовж напрямку [100] (рис. 1.6). Зразок 7, отриманий напиленням 

в атмосфері суміші газів аргону – 50% та азоту – 50% при P = 4·10
-3

 Па – двофазний, який 

включає в себе гексагональну структуру типу NbN-h з періодами гратки а = 0,2997 нм,           

с = 0,5538 нм та ГЦК гратку з періодами гратки а = 0,4394 нм, періоди якої близькі до періо- 

дів гратки структури типу NbN (рис. 1.7). Зразок 8, отриманий напиленням в атмосфері азоту 

при Р = 5·10
-3

 – однофазний, який включає в себе мононітрид NbN-h з періодами гратки         

а = 0,3056 нм, с = 0,4953 нм (рис. 1.8).  

Таким чином, при меншому вмісті азоту формується покриття на основі ОЦК-гратки, 

періоди якої близькі до періодів гратки ніобію. Згідно рентгеноструктурним дослідженням, 

прослідковуєтся зміна типу гратки при підвищенні вмісту азоту, що призводить до появи ге- 

ксагональної стуктури типу Nb2N, кубічної структури типу NbN (ГЦК-фаза) та мононітриду 

NbN-h з гексагональною стуктурою. 
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Досліджено напружено-деформований стан сталевих деталей з двошаровими 

покриттями (алюміній – оксид алюмінію) за розтягування чи кручення. Здійснено оцінку 

міцності розробленого покриття при експлуатаційних навантаженнях. 

 

Деталі сучасних машин і обладнання працюють в складних умовах – при значних 

навантаженнях, за підвищених температур, контактують з агресивними середовищами із 

вмістом абразиву. Це призводить до передчасного виходу з ладу деталей за рахунок 

поверхневого руйнування внаслідок корозійно-механічного зношування та водневого 

окрихчування. 

Для підвищення ресурсу роботи застосовують різноманітні типи покриттів, які 

забезпечують раціональне поєднання властивостей матеріалів: основу виготовляють із сталі, 

а на робочу поверхню деталі наносять покриття заданої товщини для забезпечення 

необхідних фізико-механічних характеристик. Залежно від службового призначення деталей 

для зміцнення їх робочих поверхонь застосовують одно-, дво- або багатошарові 

покриття [1 – 5]. Враховуючи специфічні умови експлуатації обладнання в сірководневих 

середовищах нафтогазової промисловості перспективним є застосування двошарових 

покриттів: нижній шар із алюмінію, який наносять будь-яким відомим методом на сталь; 

верхній шар із оксиду алюмінію, який формують плазмово-електролітичним (мікродуговим) 

оксидуванням алюмінію [3 – 5]. Верхній шар покриття завдяки вмісту -фази оксиду Al2О3 

забезпечує високу твердість і зносостійкість поверхні, а нижній – алюмінієвий шар надійно 

захищає сталь від наводнення в агресивних середовищах. 

Проведений аналіз літературних джерел засвідчив, що дослідники зосереджуються на 

вивченні корозійних властивостей, зносостійкості, будови покриттів, однак практично 

відсутні відомості про напружено-деформований стан деталей з двошаровими покриттями, 

що стримує їх раціональне застосування в техніці. 

Мета роботи – дослідження напружено-деформованого стану сталевої деталі з 

двошаровим покриттям системи: алюміній – оксид алюмінію при розтягуванні чи крученні. 

 
 

Рис. 1. Розрахункова модель зразка із шаруватим покриттям 

Опишемо напружений стан циліндричного зразка з покриттям при центральному 

розтягуванні та крученні. Розглянемо вкритий двошаровим покриттям елемент стержня 

(рис. 1), який навантажують осьовою силою N або крутним моментом xM . Його попереччя є 

багатозв’язною областю, де параметри пружності та міцності змінюються від шару до шару, 
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тобто є кусково-сталими функціями від радіальної координати. Вирази напружено-

деформованого стану для усіх шарів матеріалу запишемо на основі однакових статичних та 

кінематичних гіпотез лінійної теорії стержнів. Податливістю стержня до поперечних 

деформацій зсуву та обтисненням нехтуємо і вважаємо, що гіпотеза про жорстку нормаль 

справджується. Нормальні x  та дотичні xy  напруження в поперечному перерізі ділянки 

зразка з покриттям представимо їх інтегральними статичними еквівалентами – 

відповідно N та xM , які вважаємо відомими. Також вважаємо, що властивості матеріалів 

однорідних областей повністю визначаються модулями Юнга iE , модулями зсуву iG  та 

межами текучості тi , тi  чи міцності мi , мi . Для внутрішнього шару (основи) приймемо 

позначку 1i  , для прошарку – 2i   та для зовнішнього шару – 3i  , площу поперечного 

перерізу i-го шару позначатимемо iF , а його полярний момент інерції – iJ . 

За розтягу осьова сила розподілиться між областями зразка нерівномірно: 
3 3
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   . (1) 

Умову сумісності деформацій різних шарів матеріалу з урахуванням фізичних 

співвідношень подамо в такому вигляді  
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Розв’язуючи разом (1) і (2) та враховуючи гіпотезу плоских перерізів, одержимо 

значення нормальних напружень у кожному шарі матеріалу стержня 
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або детальніше для шару керамічного покриття 
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Аналогічно, при крученні матимемо 
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, (5) 

зокрема для шару керамічного покриття 
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,  (6) 

де  – полярна координата. 

Отримані вирази показують, що напруження x  та xy  в розглянутому стержні з 

двошаровим покриттям розподілені пропорційно до інтегральних жорсткостей відповідно на 

розтяг та кручення кожного шару. 

Проілюструємо одержаний результат. Композиція матеріалів зразка є такою, що 

виконуються умови 3 1 2E E E   та 3 1 2G G G  . Модулі пружності та модулі зсуву 

основного матеріалу, прошарку та верхнього шару покриття становлять відповідно: 

1 210E ГПа , 1 80G ГПа , 2 71E ГПа , 2 26G ГПа , 3 350E ГПа , 3 135G ГПа . 

Характерні діаметри попереччя стержня (рис. 1): 1 3,3d мм ; 2 3,4d мм ; 3 5d мм . 
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Введемо безрозмірні величини 0/xk   , 32 /r y d , 0/xy k   , 32 /r d  , де 

номінальні напруження 
3

0

1

/
n

i

i

N F




  , 3

0 316 /xM d  . Результати розрахунків наведено на 

рис. 2. Суцільними лініями подано схеми розподілу абсолютних значень нормальних та 

дотичних напружень в матеріалі шаруватого зразка при розтягуванні (рис. 2, а) та крученні 

(рис. 2, б). Штриховою лінією показано розподіл напружень у стержні без покриття.  
 

 
     а)      б) 

Рис. 2. Напружений стан шаруватого зразка за розтягу та кручення: 

1 – основа зразка (сталь 40Х); 2 – прошарок Al; 3 – шар керамічного покриття Al2О3 

Бачимо, що напруження при переході від шару до шару покриття змінюються 

стрибкоподібно. Що жорсткіший матеріал шару композиції, то більші напруження у ньому 

виникають, зокрема в твердому шарі напруження від розтягу на 24 %, а від кручення на 11 % 

перевищують значення номінальних напружень. 

Представлено технічну модель істотно неоднорідного стержня для дослідження 

напружено-деформованого стану зразків із поліфункціональним покриттям. У межах цієї 

моделі, можна перейти до оцінок напруженого стану деталей, які містять покриття з 

довільною кількістю шарів. Запропонована конструкція шаруватого покриття (основа – 

сталь; прошарок – алюміній або його сплав; верхній шар – оксидний) придатна для 

зміцнення при виготовленні нових чи реновації зношених деталей машин і елементів 

конструкцій, які працюють в складних умовах. 

Запропонована композиція матеріалів із проміжним прошарком із алюмінію є доволі 

вдалою з погляду забезпечення експлуатаційної міцності сталевих деталей. 

У подальших дослідженнях планується розвинути розглянуті задачі та оптимізувати 

напружено-деформований стан композиції “основа – двошарове покриття” з урахуванням 

залишкових напружень, які виникають у процесі формування шарів запропонованого покриття. 
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Руйнуванню від термічної втоми підлягають всі деталі, які працюють в умовах 

змінних температур. Тому термостійкість матеріалу є однією із основних характеристик, які 

визначають довговічність жаростійких деталей енергетичного та металургійного 

устатковання. 

Термічна втома є складним явищем, що спричинається одночасно впливом 

температур, циклічних напружин і деформацій. Авторами  [1…3] встановлено, що 

структурні зміни під час циклічного навантаження на початку підвищують міцність и межу 

текучості сплаву, а також мікротвердість. Але після певної кількості циклів міцність, 

мікротвердість и модуль пружності знижується и зростає внутрішнє тертя. Така поведінка 

матеріалу свідчить про послаблення міжатомних зв’язків в кристалевій гратці і про появу 

несуцільностей. Такий стан металу називають «розпушуванням». 

Пошкоджуваність сплавів та зміна його властивостей під час термічної втоми 

значною мірою ускладнюють кореляцію між термостійкістю і основними фізичними та 

механічними властивостями сплавів. 

Відомо, що пошкоджуваність матеріалу під час термічної втоми полягає в 

розпушуванні матеріалу, у зв’язку з чим можна спостерігати зміну електричного опору. 

Фізична сутність оцінювання пошкоджуваності сплавів методом вимірювання електричного 

опору обумовлюється утвореними стійкими дефектами: коагульовані вакансії, 

субмікроскопічні пори, мікротріщини тощо та незворотними структурними змінами, що 

сприяє розпушуванню матеріалу, і як наслідок збільшує опір протіканню струму. 

У зв’язку з цим оцінювання пошкоджуваності зразків на термостійкість можливе 

через вимірювання електричного опору зразків. 

Мікро- та макротріщини, які розвиваються в зразку під час дослідження призводять 

до зміни електричного опору.  

Загальну закономірність термічної втоми досліджували на сталі 40Х23Ю1Л, 

структура якої складається із фериту та карбідів і практично не змінюється під час 

нагрівання до 1000 °С. Механізм розвитку термічної втоми в цій сталі найбільш простий. 

Вплив фазових перетворень на швидкість термоусталосного руйнуванню вивчали на зразках 

на сталі 30Х23Л, яка в процесі нагрівання до 1000 °С має часткове →γ перетворення. Для 

вивчення впливу дисперсійних твердих часточок фаз округлої форми досліджували сталь 

40Х23Ю1Л із вмістом РЗМ (0,2% за присадкою). Відомо, що РЗМ можуть утворювати 

складні оксиди і карбіди, які рівномірно розташовані в структурі литої сталі. Дисперсійно 

зміцненні сталі титаном 30Х23Ю3Т2Л також підлягали вивченню, оскільки карбіди титану 

мають гострокутну форму у великій кількості. Процес термічної втоми сталей з зміцненим 

твердим розчином досліджували на прикладі сталі 30Х24Н12СЛ. Багаточисленні 

спостереження за зміною структури дозволяють встановити, що процес руйнування зразків 

можна розподілити на декілька стадій, яким притаманні свої механізми розвитку 

пошкоджуваності. 

Перша стадія термічної втоми уявляє собою область початкового деформаційного 

зміцнення. Сутність цього процесу полягає в тому, що деформація в структурі 

розподіляється нерівномірно. На початку деформуються ті зерна, в яких, внаслідок 

сприятливої орієнтації, розвиваються найбільші сколюючі напруження, в одній із систем 

ковзання. Деформація в режимі 4001000°С (на повітрі) відбувається за рахунок тонкого 

ковзання. Також при швидкому нагріванні до 1100 °С відбуваються швидкі процеси 

релаксації напружин. 
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Електричний опір на першій стадії різко знижується. Таке зниження можна 

характеризувати вірогідно із зменшенням в сталі концентрації точкових дефектів. Відомо [4], 

що петлі дислокацій, які утворені в процесі пластичної деформації слугують стоками для 

вакансій, які знаходять у литому стані, знижуючи їх кількість у твердому розчині. 

Аналіз зразків вказує на те, що зразок із хромонікелевої сталі не має поверхневих 

дефектів у порівнянні із хромоалюмінієвими сталями але лінійний розмір зразка збільшився 

із 72 до 94 мм (30,5%), що і призводе до підвищення питомого електричного опору. Зразки із 

хромоалюмінієвої сталі не піддаються зміні лінійних розмірів внаслідок термоциклювання. 

Таким чином, перша стадія термічної втоми характеризується вирівнюванням 

пластичної деформації окремих зерен сталі. Прямих ознак руйнування матеріалу на цій стадії 

не спостерігається. Але локалізація  пластичної деформації на першій стадії в окремих 

зернах сталі утворює, ймовірно, передумови для більш раннього зародження в них перших 

дефектів термічної втоми, внаслідок вичерпання місцевого ресурсу пластичності сталі. 

Таким чином, основні шляхи зниження нерівномірності розподілу пластичної 

деформації на початку термічного руйнування полягає у подрібнені зерен сталі та усунення 

різнозернистості, а також в забезпеченні стабільної рівноважної структури сталі під час 

нагріванні-охолодженні. 

Друга стадія термічної втоми. 

Відомо [1, 5], що термічна втома металів та сплавів є результат спільного протікання в 

матеріалі, під впливом циклічних змінних температур та напружин, процесів зміцнення та 

знеміцнення матеріалу. Такий процес найбільше виражено на другій стадії дослідження. 

Зміцнення на другій стадії від пластичної деформації менш інтенсивне, ніж на 

початку досліджень. Зміцнення на другій стадії відбувається за рахунок дислокаційних 

скупчень. В умовах дослідження за високих температур ефективність такого зміцнення, 

очевидно, не  може бути високою, оскільки під час охолодження зразка з Тmax до Тmin петлі 

дислокацій частково розсмоктуються  при наступному нагріванні до Тmax [6, 7]. рівень 

пластичності сталі на другій стадії може бути більш значним у випадку наявності в її 

структурі рівномірно розсіяних фаз з відмінними від металевої матриці пружними та 

теплофізичними властивостями (карбіди, оксиди, нітриди, карбонітриди), а також при 

розчиненні у фериті елементів із більшим атомним радіусом, які суттєво спотворюють 

кристалеву гратку і тим самим збільшують щільність дислокацій в сталі. 

Для подальшого розвитку деформації зовнішні напружини повинні бути збільшенні, 

що і призводе до деякого зміцнення металу. 

Одним із головних процесів, який контролює ступінь зміцнення-знеміцнення металу 

на другій стадії дослідження, ймовірно є швидкість зародження та дифузійна рухомість 

вакансій  [8…10]. Під час дослідження на термостійкість в області високих температур 

участь вакансій може бути суттєвою. Різке охолодження від високих температур (1100 °С) 

фіксує у металі підвищену концентрацію вакансій, рівноважну за максимальної температури 

циклу дослідження. 

Дослідження сталі 40Х23Ю1Л на термостійкість вже на початку показали дрібні 

угруповання вакансій. Із збільшенням кількості числа циклів досліджень кількість і розміри 

вакансій них угруповань збільшуються. Деякі з них зростають швидше за інші, і утворюють 

всередині зерен субмікроскопічні та мікроскопічні пори. Оскільки коагуляція дефектів 

відбувається дифузійним шляхом, то пори розвиваються швидше на межах зерен, де 

дифузійні процеси здійснюються значно легше, ніж в об’ємі зерен [11, 12]. Коагулювані 

вакансійні угруповання розпушують метал, що сприяє зниженню межі текучості металу на 

другій стадії дослідження, але між цими скупченнями зміцнення металу може бути 

достатньо великим [11]. 

Електричний опір металу на другій стадії має  майже не змінних характер. На 

прикінці другої стадії, починає підвищуватись. 

Таким чином, основним механізмом термічної втоми литої сталі на другій стадії є 

міжзеренне ковзання, а також зародження, дифузія та коагуляція точкових дефектів. 
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Тривалість другої стадії, а відповідно, і загальна термостійкість сталі значною мірою 

залежить від сил міжатомних зв’язків в кристалевій гратці. 

Третя стадія термічної втоми. На початку третьої стадії виникають крупні пори на 

межі стику декількох зерен, тобто в місцях концентрації вакансій. При збільшенні розмірів 

такої пори більше 10…15 мкм  [4, 11]. Стає можливе відривання друг від друга зерен з 

утворенням клиноподібних пор. Пора збільшується у розмірах, стає додатковим 

концентратором напружин і інтенсивно зростає. Таке явище вказує на те, що в матеріалі 

закінчився запас пластичності в окремих макроскопічних об’ємах. 

Електричний опір починає стрибкоподібно підвищуватись. Швидкість накопичення 

пластичної деформації зростає за рахунок її локалізації в обмежених об’ємах дефектного 

металу. 

Третя стадія термічної втоми обмежується таким ступенем деформації, при якому 

окремі крупні пори утворюють суцільну тріщину [4, 11]. 

Можна вважати, що швидкість проходження третьої стадії термічної втоми буде 

визначатись кількістю та розподілом мікропор, які утворилися на другій стадії.  

Четверта стадія термічної втоми. Четверта стадія характеризується прогресуючим 

розвитком руйнування сталі шляхом злиття окремих клиноподібних тріщин та розривання 

металевих перешийків між двома сусідніми межами, які насичені порами. Тріщини, які 

утворилися будь-яким чином розвиваються, розміри збільшуються. 

Повне руйнування зразка відбувається внаслідок злиття великих тріщин в одну велику 

тріщину, яка проходе через весь зразок або внаслідок втрати зразком механічної міцності. В 

деяких зразках спостерігається декілька зон руйнування, залежно від виникнених меж 

концентрацій деформацій. 

Таким чином, четверта стадія термічній втомі протікає внаслідок концентрації 

напружень та деформацій мікротріщинами термічної втоми. 

Фазові перетворення в сталі під час нагрівання призводять до високої щільності 

дислокацій, які в процесі подальшого нагрівання зразка до 1100°С формують субзеренні 

межі. Ці межі є стоками для утворення нових структурних дефектів і сприяють їх коагуляції 

в розсіяні мікроскопічні пори. Таким чином можна вважати, що фазові перетворення суттєво 

знижують запас пластичності сталі при змінних температурах із-за підвищеної швидкості 

утворення дефектів і тим самим погано впливають на загальну термостійкість сталей. 

Дисперсійно тверді вкраплини відрізняються від твердого розчину теплофізичними та 

пружними властивостями і є активним джерелом дислокацій але в той же час створюють 

перешкоду руху дислокацій і сприяють їх осадженню на своїх межах. 

Точкові та лінійні дефекти, які генеруються в процесі другої стадії термічної втоми, 

внаслідок їх великої кількості поверхні розділу, зосереджуються більш рівномірно в 

структурі металу. 

Розпушення меж зерен металу на другій стадії дослідження в таких зразках менше. 

Загальною причиною покращання деформаційної здатності сталі є зміцнення титаном, 

внаслідок більш рівномірного зосередження деформації в структурі металу, що призводе до 

зменшення кількості дефектів, які утворюються в результаті ковзання зерен. Такий механізм 

впливу титану в своїх роботах описав  Конрад Г. [13, 14]. 

На термостійкість литих сталей великий вплив сприяють дефекти металургійного та 

технологічного походження. До таких дефектів можна віднести великі неметалеві вкраплини, 

мікро тріщини, усадкова пористість. 

Встановлено, що дефекти в сталі знижують термостійкість за рахунок зниження 

міцності, а особливо пластичності. Наявність в сталі великих неметалевих вкраплин 

призводе до руйнування зразків за малому ступеню деформації. Сталь, яка вміщувала 0,4% 

РЗМ за розрахунком витримала 35 циклів до руйнування, а така ж сама сталь без дефектів 

витримала 70…75 циклів. 

Ще більше зниження термостійкості спостерігали в тому випадку коли в зразках 

спостерігали скупчення неметалевих вкраплин, які орієнтовані у вигляді ланцюгів. В 
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структурі зразків утворюється сітка тріщин, яка проходе через неметалеві вкраплини. 

Пластичність та термостійкість таких зразків знижується (сталь із вмістом алюмінію 1% з 

якісною структурою витримує 55…58 циклів, а з кількість алюмінію 2…3% та великою 

кількістю неметалевих вкраплин 26…32 циклів). 

Найбільш несприятливу дію справляють мікроусадкові пори, які виникають під час 

виготовлення виливків внаслідок неправильного живлення виливків. Такі пори сприяють 

розвитку тріщин. Але несприятлива дія пор набагато більша, оскільки являють собою готові 

дефекти руйнування. Зразки всіх досліджуваних сталей із мікроусадковими порами 

руйнувались після 15…20 циклів дослідження на термостійкість. 

Таким чином, за наявності в сталі дефектів металургійного та технологічного 

походження вони сприяють на термостійкість домінуючий вплив. Одним із заходів 

підвищення термостійкості сталей є глибоке розкиснення перед випусканням та правильно 

розроблена технологія живлення виливків. 
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Проводки прокатных станов предназначены для задания и удержания нагретой 

заготовки в очаге деформации. Их задачей является предотвращение биения шаровой 

(круглой) заготовки в вертикальной плоскости, имеющего место при прокатке в винтовых 

калибрах. В этой связи рабочая поверхность проводок испытывает интенсивное трение о 

поверхность заготовки. Для проводок преобладающим является адгезионно-окислительный 

механизм изнашивания. Помимо возникновения адгезионных связей «заготовка-проводка», 

приводящих к вырывам микроучастков поверхности, проводки испытывают абразивное 

воздействие частиц окалины, покрывающей заготовку. Кроме того, проводки испытывают 

удары со стороны заготовки,  интенсивный разогрев, динамическое окисление, циклические 

термические напряжения, коррозию (результат воздействия воды, охлаждающей 

поверхность валков). Указанные факторы в комплексе приводят к интенсивному 

изнашиванию проводок в вертикальной плоскости, причем величина износа составляет 5 мм 

и более. В случае их сильного износа возрастает биение заготовки, что нарушает условия 

прокатки и в итоге приводит как к браку и аварийным остановкам стана. Замена изношенных 

проводок приводит к потерям от простоя оборудования.  

Рабочая часть проводок стана СПШ-620 представляют собой пластину толщиной 10-12 

мм и шириной 50 мм из горячекатаной стали 60С2 (ГОСТ 14959-79). Проводка не 

подвергается упрочняющей термообработке, ее долговечность невысока: стойкость проводок 

до предельного износа составляет лишь 3-4 ч непрерывной работы. Во время замены 

проводок, которая длится 15-20 мин, шаропрокатный стан простаивает, что снижает 

среднесуточную производительность цеха. Таким образом, проблема стойкости проводок 

шаропрокатных станов является достаточно острой и требует своего решения. 

Одним из направлений ее решения является применение специальных покрытий, 

наносимых на рабочую поверхность проводок. Наиболее предпочтительной технологией 

нанесения представляется ручная электродуговая наплавка, позволяющая создавать слои с 

повышенными эксплуатационными свойствами при отсутствии специального наплавочного 

оборудования. Эта технология может быть легко адаптирована к условиям шаропрокатного 

отделения и осуществляться на участке ремонта изношенных проводок.   

При выборе наплавочного материала необходимо исходить из условий работы 

проводок. Наиболее перспективными в этой связи представляются два типа наплавочных 

материалов: а) высокоуглеродистые композиции на основе сильных карбидообразующих 

элементов (Cr, W, Mo, V, Ti, Nb); б) композиции на основе коррозионно-стойких сплавов. 

Первый тип материалов позволяет создавать гетерогенную структуру, содержащую высокое 

количество твердых включений карбидов и карбонитридов, препятствующих адгезионному и 

абразивному изнашиванию. Второй тип материалов обеспечивает высокое сопротивление 

окислению и окислительному изнашивании. Вероятно, что оптимальным будет соединение 

указанных свойств в одном материале. Прототипом такого материала является известный 

наплавочный материал «Сормайт», содержащий (помимо карбидообразующего хрома) 

никель и кремний, повышающие стойкость к окислению поверхности. Повышение «горячей» 

износостойкости наплавки можно добиться за счет дополнительной термической обработки с 

целью выделения вторичных карбидов из аустенита. Дисперсионное упрочнение 

аустенитных дендритов снизит адгезионное взаимодействие наплавки и нагретой шаровой 

заготовки, что уменьшит интенсивность процессов схватывания и в целом – износ рабочей 

поверхности проводки. 
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В последние годы активно развивается технология термической обработки под 

названием «Quenching and Partitioning» (Q-n-P), позволяющая достигать высокопрочного 

состояния в низколегированных сталях, не содержащих дефицитных легирующих элементов 

(ключевым, однако, является требование повышенного количества кремния – 1-2 %). При Q-

n-P возникает многофазная структура с повышенным содержанием остаточного аустенита, 

который при нагрузке превращается в мартенсит деформации, обеспечивая одновременный 

прочности и пластичности вследствие реализации TRIP-эффекта. Эту технологию, как 

правило, применяют для доэвтектоидных сталей, ее использование по отношению к 

высокоуглеродистым сталям остается практически не освещенным в научной литературе. 

Как известно, деформационное мартенситное превращение аустенита при износе (ДМПИ) 

способствует росту износостойкости сталей и чугунов. В этой связи представляет интерес 

использование Q-n-P-обработки для повышения износостойкости стали путем получения 

метастабильного аустенита в стали 75ХГ2С, содержащей 0,73 % С; 0,91 % Si; 2,10 % Mn; 

0,69 % Cr; 0,08 % Al. 

Предварительно исследовали кинетику превращения переохлажденного аустенита в 

стали 75ХГ2С с построением С-диаграммы. Диаграмма имеет раздвоенный характер с 

разделением областей перлитного и бейнитного превращения. Мартенситная точка стали  

75ХГ2С при закалке с нагревом 850 
о
С составляет 175 

о
С. В результате выполнения работы 

было установлено, что Q-n-P-обработка (с приостановкой закалочного охлаждения при 

100 
о
С) обеспечивает рост абразивной износостойкости стали по сравнению с закаленным 

состоянием. Снижение абразивного износа по сравнению с закаленным (наиболее твердым) 

состоянием соответствует начальным стадиям «partitioning» при 250 и 300 °С, а 

максимальный рост износостойкости (на 8 % по сравнению с закаленным состоянием) был 

зафиксирован после 10 мин выдержки при 250 °С, обеспечившей получение твердости 

57 HRC. Положительное влияние Q-n-P-обработки на износостойкость стали объясняется 

появлением в структуре повышенного количества аустенита (до 27 %), который, судя по 

приросту износостойкости, проявляет свою метастабильность к ДМПИ в принятых условиях 

испытаний. Повышение износостойкости при выдержке в 10 мин  связано с нарастанием 

количества метастабильного аустенита, а снижение износостойкости на более поздних 

стадиях - со стабилизацией аустенита к ДМПИ в результате его насыщение углеродом. 

Присутствие в структуре аустенита, не испытывающего деформационного мартенситного 

превращения при износе, негативно сказывается на износостойкости стали в связи с его 

невысокой твердостью.  

При температуре «partitioning», равной  300 °С, содержание остаточного аустенита 

достигает своего максимума (26,5 %) после коротких выдержек (1 мин); при росте выдержки 

до 30 мин оно снижается до 12,5 %. Износостойкость также меняется экстремальным 

образом, но в данном случае увеличение износа при выдержках более 5 мин. можно связать 

не столько со стабилизацией аустенита к ДМПИ, как с его распадом по бейнитной реакции 

на стадии «partitioning», что уменьшает долю «свежего» (твердого) мартенсита в структуре. 

Представленные результаты показывают, что проведение Q-n-P-обработки с оптимальным 

режимом позволяет повысить абразивную износостойкость стали 75ХГ2С за счет 

формирования более благоприятной (с точки зрения достижения высокого комплекса 

механических свойств) гетерогенной структуры, состоящей из фаз различной твердости. 
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Импульсная плазменная обработка (ИПО) находит все более широкое применение в 

технологиях инженерии поверхности при поверхностном упрочнении деталей машин и 

инструмента. Одним из способов ИПО является генерирование плазменных импульсов 

высокоамперным электрическим разрядом в камере электротермического аксиального 

плазменного ускорителя (ЭАПУ). Плазменная обработка с помощью ЭАПУ позволяет 

осуществлять одновременное модифицирование обрабатываемой поверхности (т.е. 

изменение структуры поверхностных слоев закалкой с высокоскоростного нагрева) и 

нанесение на нее покрытий заданных свойств и требуемой толщины. Покрытие формируется 

путем осаждения переносимых плазменным потоком атомов, ионов, микрокапель, 

возникающих вследствие расплавления и испарения материала катода под действием 

электрического разряда в камере ускорителя. До сих пор ЭАПУ применялось для получения 

нанопорошков, нанорастворов, поверхностного упрочнения низколегированных сталей, 

однако при этом не было исследовано влияние материала катода на структуру и качества 

наносимых покрытий. 

Высокоуглеродистые сплавы на основе железа традиционно используются для 

изготовление металлоизделий, испытывающих в процессе эксплуатации интенсивное 

абразивное или эрозионное изнашиванию. К их числу относятся белые чугуны, 

легированные Cr, V, W, Ti, Ni и другими карбидо- и нитридообразующими элементами. 

Высокая износостойкость этих сплавов обеспечивается присутствием в структуре 

значительной доли высокотвердых фаз (карбидов, карбонитридов, карбоборидов). Для 

повышения эксплуатационные свойств относительно литого состояния отливки из белых 

легированных чугунов обычно подвергают объемной термической обработке, что 

обеспечивает направленные фазово-структурные изменения в их кристаллическом строении. 

До сих пор в научной литературе остается практически неосвещенной возможность 

поверхностной закалки легированных чугунов, а также нанесения на них покрытий с 

помощью высококонцентрированных источников нагрева (лазерного, электроннолучевого, 

плазменного). В связи с этим в данной работе впервые применили импульсно-плазменную 

обработку высокохромистого чугуна 270Х15Г4 с использованием нового типа катода, 

изготовленного из высокоизносостойкого материала - быстрорежущей стали Р18. Целью 

работы являлось исследование строения и свойств модифицированного слоя и покрытия, 

сформированных на поверхности чугуна. 

В результате выполнения работы было установлено, что импульсно-плазменная 

обработка с применением электротермического аксиального плазменного ускорителя при 

напряжении 4 кВ и амплитуде тока 10 кА обеспечила модифицирование поверхности чугуна 

с получением упрочненного слоя с измельченной структурой, а также привела к 

формированию плотного покрытия толщиной 100-150 мкм. После 10 импульсов ИПО и 

закалки в масле от 950 
о
С в покрытии сформировалась структура, состоящая из мартенситно-

аустенитной матрицы и 31-61 % карбидов М6С и М2С, обогащенных вольфрамом. 

Микротвердость покрытия в таком состоянии составила 1070-1325 HV50, микротвердость 

модифицированного слоя – 1110-1260 HV50 , а в основе чугуна – 930-1070 HV50. Было 

показано, что поверхностная обработка с использованием ЭАПУ сопровождается 

насыщением переносимого вещества углеродом, что приводит к повышению объемной доли 

карбидов в покрытии относительно материала катода. 

mailto:julia.chabak@yandex.ua
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В статье рассмотрены вопросы создания плазменных износостойких покрытий на 

основе диффузионно-легированных порошков аустенитного класса. Исследованы 

микроструктура покрытий, пористость, износостойкость. 

 

Введение. В настоящее время в промышленности широкое распространение, как эко 

номически и экологически выгодные, получают технологии восстановления и упрочнения, 

поскольку на сегодняшний день актуальной является проблема ресурсо- и энергосбережения 

[1]. Одной из наиболее распространенных технологий является технология плазменного 

напыления. Однако в ряде случаев нанесение покрытий обычными методами не 

обеспечивает всех характеристик, необходимых для нормальной работы обрабатываемого 

изделия. С целью решения данного вопроса было предложено применение методов 

комбинированного упрочнения, которые включают в себя основной способ нанесения 

покрытия и дальнейшую дополнительную обработку: обеспечение необходимых свойств, 

происходит путем управления микроструктурой покрытий или поверхностных слоев  

изделий [2]. 

Несмотря на широкое применение технологий упрочнения и восстановления деталей 

методами нанесения покрытий, спектр применяемых материалов сузился главным образом 

из-за их высокой стоимости. Поэтому важной проблемой для ученых становится создание 

новых эффективных и недорогих порошков для технологий плазменного напыления. 

Выбранный для создания покрытий порошок использовался ранее для наплавки [3], 

но применение в технологии плазменного напыления предложено авторами впервые. В 

состав порошка методом диффузионного легирования дополнительно вводится бор, который 

обеспечивает свойство самофлюсуемости материала, что существенно упрощает 

технологию. 

В рамках создания покрытий проведен широкий спектр исследований. Известно, что 

при плазменном напылении получаемые покрытия характеризуются достаточно высокой 

пористостью, малой адгезией, неоднородностью структуры, что нежелательно. 

Для устранения данных недостатков был выбран метод последующего лазерного 

модифицирования. Основным преимуществом данного комбинированного метода является 

отсутствие термического влияния на обрабатываемое изделие, повышение однородности 

структуры, обеспечение ее мелкодисперсности.  

Перспективным классом материалов для нанесения покрытий различными способами 

напыления и наплавки (индукционными, газотермическими, ионно-лучевыми, лазерными и 

др.) являются самофлюсующиеся порошки. Важнейшим их преимуществом является 

способность к самофлюсованию, т.е. к образованию при нагреве на поверхности каждой 

частицы, в частности, и формирующегося покрытия в целом тонкой легкоплавкой пленки 

борсодержащих стекол предотвращающей окисляющее негативное воздействие кислорода 

воздуха на качество покрытия [4]. 

В качестве исходного материала был выбран порошок ПР-Х18Н9 имеющий 

аустенитную структуру. Так как для дальнейшего нанесения покрытия из диффузионно-

легированных материалов было применено плазменное напыление, то использовалась, как 

общепринято, фракция 63-100 мкм.  
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Исходный порошок ПР-Х18Н9 (рисунок 1а) представляет собой частицы близкие к 

сферическим (фактор-формы порошка изменяется в диапазоне 0,69-0,86; среднее значение – 

0,73). Это объясняется наличием на поверхности порошка «приваренных» частиц меньшего 

размера, что приводит к существенному уменьшению сферичности порошка. Такой фактор-

формы (более 0,6) позволяет обеспечить хорошую текучесть и равномерную подачу порошка 

в процессе восстановления и упрочнения деталей [5]. 

Образцы из исходных порошков подвергали ХТО при различных условиях:  

T = 900 °C; t = 1-9 часов. Как было отмечено ранее, обработка аустенитных порошков при 

температуре 900 °С обеспечивает оптимальную степень ферритизации порошка. Это дает 

возможность магнитной сепарации порошка после ХТО. Отмечено существенное изменение 

морфологии порошка (рисунок 1б): после борирования на поверхности появляется слой 

игольчатых или призматических боридов, что ведет к уменьшению текучести порошка. 

 

 
а) 

 
б) 

а) Исходный порошок 

б) Диффузионно-легированный порошок ПР-Х18Н9 

Рис. 1 - Порошок ПР-Х18Н9 

 

Далее проводилось плазменное напыление борированного порошка (установка  

УПУ-3Д). 

Напыленное покрытие характеризуется достаточной пористостью, наличием 

оксидных пленок, присутствуют нерасплавившиеся частицы (рисунок 2а), что обусловлено 

тугоплавкой боридной оболочкой и высокой скоростью процесса напыления. Данные 

особенности понижают физико-механические характеристики покрытия. Для устранения 

вышеуказанных недостатков проводилась обработка лазерным излучением.  

При недостаточном теплоэнергетическом воздействии при модифицировании  

в покрытии могут сохраняться нерасплавленные частицы (рисунок 2б), что позволяет 

регулировать степень модифицирования структуры покрытия, а, следовательно, и его 

эксплуатационные характеристики. Обеспечивая полный и частичный переплав можно 

получать композиционное покрытие с «полосчатой» структурой [6,7], обладающее высоким 

комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств, без значительных 

экономических затрат. Также модифицирование позволяет значительно снизить величину 

остаточных напряжений в покрытии. Оперируя технологическими условиями обработки 

можно влиять на параметры дендритов (их размеры, ориентация в пространстве). 

Все полученные после модифицирования образцы могут иметь три характерные типы 

микроструктуры: доэвтектической (рисунок 3 а), эвтектической (рисунок 3 б), 

заэвтектической (рисунок 3 в). 



206 

 

 
 

а) б) 

а) без дополнительной обработки; х200 

б) с дополнительной лазерной обработкой;  

Рис.2 – Микроструктура напыленных покрытий 

 

Микроморфология эвтектики, ее количество относительно избыточной фазы, согласно 

классическим представлениям, зависит от ряда факторов: 

1) плотности энергии и скорости охлаждения расплава: чем быстрее охлаждение, тем 

больше возрастает доля квазиэвтектики и близких состояний [8];  

2) состава жидкости в точке эвтектики [8];  

3) размеров и теплопроводности изделия [9]. 

Данные микроструктурного анализа полностью подтверждаются результатами 

микродюрометрических исследований. 

Следует, однако, отметить, что в ряде случаев микроструктура модифицированных 

покрытий имеет смешанное строение. Например, выявлено одновременное наличие в 

покрытии как доэвтектической, так эвтектической (квазиэвтектической) микроструктуры. 

 

   

а) б) в) 

 а) доэвтектическая микроструктура: скорость перемещения луча – v = 200 мм/мин; 

плотность энергии - q=1,27·109 Вт/м2;  б) эвтектическая микроструктура: скорость 

перемещения луча – v = 300 мм/мин; плотность энергии - q=0,32·109 Вт/м2;  

в)заэвтектическая микроструктура: скорость перемещения луча – v = 200 мм/мин; 

плотность энергии - q=0,32·109 Вт/м2; 

Рис. 3 - Микроструктура плазменно-напыленного покрытия с лазерным оплавлением 
 

Для определения износостойкости покрытий был проведен ряд экспериментов при 

сухом трении скольжения по схеме «вал-колодка». После лазерной обработки наблюдается 

существенное увеличение эксплуатационных характеристик полученных покрытий. Рост 

износостойкости после лазерной обработки составляет 2,5…3,2 раза (для различных 

режимов лазерной обработки увеличение износостойкости различно), что подтверждено 

результатами промышленных испытаний. 
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а) б) 

а) образец для испытаний на износостойкость; 

б) принципиальная схема испытания обработанного лазером покрытия на износостойкость; 

Рис.4 – Определение износостойкости плазменно-напыленных покрытий после лазерной обработки. 

 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1) Исходный материал ПР-Х18Н9 является сферичным порошком с фактором формы 

0,73; порошок практически не имеет пор; 

2) Варьируя режимы лазерной обработки можно получать композиционные покрытия 

с полосчатой структурой с высоким комплексом физико-механических и эксплуатационных 

свойств; 

3) Лазерное модифицирование в зависимости от его параметров, и параметров 

диффузионной обработки порошка позволяет существенно (с 9…15% …до 0,5-5%) снизить 

пористость и изменить характер расположения пор, обеспечить мелкодисперсность и 

гомогенность структуры с повышенными физико-механическими свойствами,  что в итоге 

позволит обеспечить лучшую адгезию, триботехнические и эксплуатационные свойства в 

целом. 
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The technique of differential thermomagnetic analysis allowing to determine interstitials (N 

and C) concentration in surface layers is proposed. The concentration distributions of carbon and 

nitrogen in surface diffusion layers were investigated. The relative error of elements concentration 

is 520 %.  

Key words: thermomagnetic analysis, diffusion layers, nitrogen and carbon concentration 

 

1 Introduction 

 

The diffusion saturation of iron-based alloys with carbon and nitrogen is now widely used in 

industry for significant increasing strength, hardness, wear and corrosion resistance of surface 

layers of steel products. The study of chemical and phase composition of surface diffusion layers in 

iron alloys is an important task for the majority of investigations of chemical-thermal treatment 

such as nitriding, carburizing and carbonitriding [1]. 

To determine elements concentration and their distribution on diffusion layer depth, the 

chemical, spectral, X-ray, radiometric and other methods of analysis are widely used. 

Unfortunately, these methods are usually laborious and enough expensive. 

Elements concentration on layer depth can be determined relatively quickly by means of 

differential thermomagnetic analysis provided that the analyzed diffusion elements form with basic 

metal the ferromagnetic phases with a constant composition and a Curie point at temperatures 

below 873 K. 

 The principal calculation procedures of differential thermomagnetic analysis are given in the 

work [2]. The detailed calculations of interstitials (carbon, nitrogen) concentration using this 

technique are presented for cold-deformed steels in [3] and for tempered ones in [4]. 

 

2 Experimental 

 

The aim of this work is to investigate concentration distributions of interstitial elements 

(such as carbon and nitrogen) in iron on surface diffusion layer depth using differential 

thermomagnetic analysis. Then, using nitrogen and carbon concentration distributions, one can 

establish the diffusion mechanism (whether it is reactive or atomic) of these elements in iron. 

The surface diffusion layers were obtained in iron after thermal saturation by carbon and 

nitrogen (carbonitriding) at 1323 K during 90, 420, 600, 720 s. Obtained layers were investigated 

by means of magnetic analysis with a differential dipole magnetometer using a permanent magnet 

and a magnetic field strength in a pole pieces gap at the level of 470-480 kA/m, and by means of X-

ray diffraction analysis with the iron anode radiation as well. 

As a result of carbon and nitrogen diffusion in iron, the carbide, nitride and carbonitride 

phases are formed in surface diffusion layers. It’s believed that after high-temperature tempering (at 

873 K) of Fe-C-N alloys, all carbon (or/and nitrogen) with the exception of the insignificant amount 

in ferrite is in the  (Fe3C) - cementite in case of carburizing (or/and  (Fe4N) – phase in case of 

nitriding).  

mailto:lesyademch@gmail.com
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The quantity of cementite (or/and -phase) can be determined by differential magnetic 

analysis [2-4]. The typical differential thermomagnetic curve for Fe-based alloy after carbonitriding is 

presented on Fig. 1. The magnitude of magnetic effect in Curie point of cementite (or/and -phase) 

at cooling is proportional to a quantity of cementite (or/and  - phase) and the latter is proportional 

to a carbon (or/and nitrogen) content in these ferromagnetic phases. The mass of cementite (Fe3C) is 

larger than the mass of a carbon atom by 15. Thus, it takes place the correlation between a 

magnitude of magnetic effect in Curie point of cementite () or -phase () at cooling of an 

etalon specimen and a carbon (or nitrogen) content in it: 

  mK  300      (1) 

ee

K mC  2300 1015 
    (2) 

 

for -phase: 

    mK300
     (3) 

ee

K mN  


2300 1017 
    (4) 

 

where ,  is the magnitude of magnetic effect in Curie point of cementite (or -phase) at 

cooling of etalon specimen; 
300 K

, 
300 K

 is the specific magnetisation of cementite and -phase at 

300 K accordingly; me , mx is the mass of an etalon and a studied specimen, accordingly; Ce , Ne is 

the carbon and nitrogen content in etalon specimen. 

 

The magnitude of magnetic effect x in Curie point of cementite (or -phase) at cooling of a 

studied specimen with an unknown content of carbon Cx or nitrogen Ne in it: 

273 373 473 573 673 773 873

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
ef

le
ct

io
n

 o
n

 m
a
g
n

et
o
m

et
er

 s
ca

le
  
(m

m
)

 

 

Рис.    - Диференційна термомагнітна крива циклічного нагріву від

кімнатної температури до 823 К (550
о
С) сплаву Fe + 2.2% Cr + 2.2% Ti

після ППД 10% та насичення у середовищі з 90% аміаку і 10% пропан-бутану

при Т = 853 К (580
о
С) протягом  = 1.44х10

4
с (4 годин).

Швидкість нагріву - 0.05 К/с (3 К/хвил).
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Fig. 1. The differential thermomagnetic curve of Fe-based alloy after carbonitriding (in a gas mixture of 

90 % of ammonia and 10 % of propane-butane) at 853 К for 4 hrs 
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xx

K

x mC 2300 1015  
    (5) 

for  (Fe4N) – phase: 

xx

K

x mN 2300 1017 
  

    (6) 

Therefore, the carbon Cx (or nitrogen Nx) content in studied specimens can be determined 

according to the following correlation: 

e

x

ex
x C

m

m
C 





 (7) 
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x

ex
x N

m

m
N 





     (8) 

Removing a layer of certain thickness (up to 0.1 mm) from the specimen surface, and then, 

defining the magnitude of magnetic effect in Curie point of cementite (or/and -phase) at cooling 

one can calculate a carbon (or/and nitrogen) concentration (Clayer or/and Nlayer) in the layer: 

layer

xx
layer

m

CC
C




 (9) 

layer

xx
layer

m

NN
N




 (10) 

where Cx and Nxis the carbon and nitrogen content in a specimen with removed layer which 

can be calculated using the formulas (7) and (8), accordingly; mlayer is the mass of removed layer. 

The carbon (or/and nitrogen) concentration distribution in layer depth can be determined by 

finding the average of obtained concentrations in layer thickness. 

 

3 Results and discussion 

 

The carbon concentration in surface diffusion layer depth was determined by this technique 

and the results presents on Fig. 2 (a). They show that the carbon distribution in diffusion layer is 

typical for an atomic mechanism of diffusion.  

According to Fig. 2 (a), after the saturation for 90 s, the carbon concentration decreases from 

0.45 % in specimen surface to 0.15 % in depth of 0.3 mm. The saturation duration at a constant 

temperature affects the carbon distribution character. So, the iron saturation by nitrogen and carbon 

for 420 s results in the formation of a diffusion layer containing 1 % of carbon in specimen surface 

and 0.3 % in the depth of 0.35 mm. After the saturation for 600720 s, the carbon concentration in 

the surface is about 0.900.95 %, that is lower, than in the depth of 0.2 mm from a surface where 

concentration is 1.01.2 %.  

We gave the description of carbon concentration distribution within diffusion layer. 

Unfortunately, it is difficult to explain a carbon and nitrogen diffusion mechanism without taking 

into account the character of nitrogen concentration distribution. 

To solve this task, the following technique was used. The duplicate line (112) - (211) of the 

martensite, containing carbon and nitrogen, was obtained using X-ray diffraction analysis. By the 

interduplicate distance value, the martensite tetragonality ratio c/a was calculated. Considering with 

a quite degree of conventionality [4] that all carbon in martensite is in normal interstitial positions, 
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one can calculate the ratio of martensite tetragonality related to a quantity of carbon atoms in 

martensite [5]. We assume that the carbon and nitrogen influence on c/a is additive. In this case, one 

can determine c/a part caused by the presence of nitrogen in martensite. 

 

. Application of this technique allows to establish the nitrogen existence in an analyzed layer 

and to estimate its content. According to Fig. 2 (b), the nitrogen concentration in the diffusion layer 

surface after the saturation by nitrogen and carbon at 1323 K for 420 s is about 0.2 %, and after the 

saturation for 600720 s is 0.20.3 %. 

 

CONCLUSION 

 

The technique of differential thermal magnetic analysis was proposed for determination of 

carbon and nitrogen concentration distribution on diffusion layer depth in iron after nitriding, 

carbonization or carbonitriding, etc. The relative error of element concentration determination in 

layer depth is in the margin of 5 to 20 % depending on a quantity of ferromagnetic phase presented 

in a layer. Using this technique the character of concentration distribution of nitrogen and carbon in 

iron was analyzed and their atomic diffusion mechanism was established. 
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Методами мікроструктурного, рентгеноспектрального та рентгеноструктурного 

аналізу досліджено структуру, хімічний та фазовий склад AlSiNiFeСоCr і AlSiNiFeСоCrTi 

покриттів, отриманих методом електронно-променевого наплавлення на сталеву підкладку. 

Встановлено, що покриття мають дендритний характер кристалізації та складаються з 

твердих розчинів заміщення з ОЦК структурою, в яку входять всі компоненти вихідних 

порошкових сумішей. Сильне спотворення кристалічної решітки при взаємному розчиненні 

різнорідних атомів забезпечує високі значення мікротвердості покриттів  
 

Одним з ефективних методів підвищення фізико-механічних та експлуатаційних 

властивостей традиційних конструкційних матеріалів (сталей та сплавів) є нанесення 

захисних зміцнювальних покриттів з нових перспективних матеріалів, до яких відносяться 

високоентропійні сплави (ВЕСи) [1, 2]. Багатокомпонентні ВЕСи повинні  мати щонайменше 

5 компонентів, концентрація кожного від 5 до 35 % ат., та максимально високу ентропію 

зміщування, і, як наслідок, мінімум енергії Гіббса, що сприяє переважному утворенню 

твердих розчинів з ОЦК і ГЦК структурою, визначає стабільність їх складу та високі 

експлуатаційні властивості [1-4]. При певних комбінаціях елементів та їх концентрації 

можна отримати сплави з різним фазовим складом та комплексом властивостей [1-4]. ВЕСи  

можуть застосовуватися в умовах ударних, динамічних навантажень, тертя, при підвищених 

температурах та інших екстремальних умовах експлуатації [3,4]. З них можуть бути 

виготовленні як об’ємні матеріали, так і різні покриття для сучасної промисловості.  

Зважаючи на обмежений характер відомостей щодо формування покриттів з 

багатокомпонентних високоентропійних сплавів метою роботи є дослідження фазового 

складу, структури та мікротвердості AlSiNiFeСоCr та AlSiNiFeСоCrTi покриттів, отриманих 

методом електронно-променевого наплавлення на сталеву підкладку.  

Для отримання покриттів в якості вихідного матеріалу використано порошки металів 

Al, Si, Ni, Fe, Со, Cr та Ті з чистотою > 99,5 % і розміром частинок < 50 мкм в рівних 

мольних долях. Компоненти покриттів обирали виходячи з умов формування стабільних 

ОЦК твердих розчинів у багатокомпонентних ВЕСах у відповідності з [5, 6]: висока ентропія 

змішування (ΔSmix >11 Дж·К
-1

·моль
-1

), яка є домінуючим фактором, що контролює їх 

формування; ентальпія змішування - 22 < ΔНmix< 7 кДж/моль; незначна різниця атомних 

радіусів δ складових елементів (δ < 8,5 %), а також значення концентрації валентних 

електронів, КВЕ < 6,87ел/ат. У відповідності с проведеними розрахунками, з урахуванням 

робіт [5, 6] для обраних компонентів AlSiNiFeСоCr та AlSiNiFeСоCrTi покриттів 

встановлено, що ентропія змішування ΔSmix,  складає14,9 та 16,18 Дж·К
-1

·моль
-1

, що значно 

вище значення ΔSmix  для звичайних сплавів; різниця атомних радіусів δ – 6,49 та 7,94 %, 

ентальпія змішування ΔНmix складає –18,76 і –19,16 кДж·моль
-1

, КВЕ – 6,28 і 6,64 ел/ат, 

відповідно. Отримані результати відповідають умовам формування твердих розчинів з ОЦК 

структурою. 

Порошкі компонентів змішували у планетарному млині протягом 5 хв. Пресування 

порошків проводили на гідравлічному пресі при тиску пресування 200 МПа. Нанесення 

покриттів на сталеву підкладку проводили на електронно-променевій установці ЕЛА-6 у 

високому вакуумі (10
-6

 Па) зі швидкістю руху електронного променю 1 мм/с по поверхні 

порошкової пресовки. Дослідження мікроструктури покриттів проводили в скануючому 

електронному мікроскопі РЕММА-101А, оснащеному енергодисперсійним детектором для 

mailto:vadikv13@gmail.com
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вивчення хімічного складу, фазовій склад та структуру покриттів визначали за допомогою 

рентгенівського дифрактометру Rigaku Ultima IV в монохроматичному Cu Kα 

випромінюванні за стандартними методиками. Мікротвердість HV покриттів визначали за 

методом Віккерса на приладі ПМТ-3 при навантаженні на індентор 1 Н. 

Мікроструктура AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrТі покриттів змінюється за відстанню від 

підкладки (рис. 1). Це пояснюється різними швидкостями охолодження: підкладка слугує 

кращим провідником тепла ніж вакуум, а отже швидше його відводить. Біля підкладки (рис. 

1 а, г) мікроструктура покриттів більш дисперсна з ледь помітним контрастом, не містить 

характерних для лиття ознак дендритів. В середині покриттів та біля їх поверхні (рис. 1 б, в, 

д, е) спостерігається дендритний характер кристалізації. При цьому, в середині покриттів 

дендрити мають переважно пелюсткову форму та більш темний колір, міждендритна область 

– світло-сірий колір, крім того спостерігаються границі зерен (білого кольору), не дивлячись 

на те, що досліджували шліфи без травлення. В областях, прилеглих до поверхні, характер 

кристалізації змінюється і дендрити виділяються у вигляді пластівців, які в AlSiNiCoFeCr 

покритті (рис. 1 в) мають сірий, а міждендритна фаза більш світлий колір, тоді як  в 

AlSiNiCoFeCrТі покритті (рис. 1 е) вона має більш темний колір, ніж дендрити. 

 

   
а б в 

   
г д е 

а, г – біля підкладки; б, д – в об’ємі; в, е – біля поверхні 

Рис. 1. СЕМ зображення мікроструктури AlSiNiCoFeCr (а, б, в) та AlSiNiCoFeCrТі (г, д, е) 

покриттів, отриманих електронно-променевим наплавленням 

За результатами рентгеноспектрального аналізу встановлено, що розподіл елементів в 

структурних складових AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrТі покриттів є неоднорідним та 

відрізняється від номінального (табл. 1).  

В AlSiNiCoFeCr покритті дендрити збагачені Fе, Ni, Со, а міждендритна область – Fе і 

Si, границі зерен збагачені Fe та Cr, тоді як в AlSiNiCoFeCrТі покритті дендрити збагачені 

Al, Si, Fe та Cr, міждендритна фаза Ni та Ті, а границі зерен збагачені Fe, Со та Ті.  

Дифракційна картина вихідних Al-Cu-Ni-Fe-Cr та Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti сумішей пороків 

після змішування представляє суперпозицію рефлексів чистих компонентів (рис. 2 а). За 

результатами рентгенівського фазового аналізу (рис. 2 б) встановлено, що AlSiNiCoFeCr та 

AlSiNiCoFeCrТі покриття складаються з твердих розчинів з ОЦК структурою та періодом 

ґратки 0,2884  і 0, 2916 нм, відповідно. Особливою рисою дифракційної картини покриттів є 

дуже низка інтенсивність максимумів відносно фону та їх значне розмиття, а на великих 

кутах дифракції (2θ>80°) немає розділення Кα–дублета та максимуми мають  настільки 
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сильне розмиття і малу інтенсивність, що виявити їх неможливо. У відповідністі з [7], ці 

особливості пов’язані з сильним викривленням  кристалічної ґратки, яке викликане різними 

розмірами атомних радіусів компонентів, що входять до ії складу. Подібно до 

температурного фактору інтенсивності, спотворення кристалічної ґратки викликає зниження 

інтенсивності рентгенівських променів, розсіяних в напрямі брегівського відбиття. Крім 

того, рентгенівське випромінювання, розсіяне атомами різних елементів, не співпадає по 

фазі, що додаткове викликає зниження інтенсивності дифракційних максимумів. 

Таблиця 1.  

Хімічний склад (ат. %) і середня електронна концентрація фазових складових 

AlSiNiCoFeCr та AlNiSiCoFeCrТі покриттів 

Покриття Область Al Si Ni Co Fe Cr Ті КВЕ 

AlSiNiCoFeCr 

Номінальний 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66 - 6,64 

Темно-сіра  10,11 2,41 22,05 25,01 24,74 15,68 - 6,12 

Сіра 10,6 21,54 14,95 16,63 22,95 13,33 - 6,77 

Світло-сіра 11,22 9,15 11,93 14,99 24,58 28,13 - 6,07 

AlSiNiCoFeCr

Ті 

Номінальний 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 6,28 

Темно-сіра  21,02 22,72 14,07 4,99 15,57 20,87 0,76 6,58 

Сіра 8,67 12,04 21,12 11,26 12,24 14,56 20,11 6,37 

Світло-сіра 10,62 8,38 4,72 25,77 23,87 11,01 15,63 6,41 

 

  
Рис. 2. Дифракційні спектри вихідної суміші порошків (а) та AlSiNiCoFeCr і AlSiNiCoFeCrТі 

покриттів (б), отриманих електронно-променевим наплавленням 

Розбіжність результатів рентгенівського фазового аналізу із результатами дослідження 

мікроструктури може бути обумовлена тим, що у покриттях відбувається формування трьох 

фаз (твердих розчинів) із ОЦК кристалічною структурою та близькими періодами 

кристалічних решіток. Ідентифікувати кожен твердий розчин в даному випадку неможливо в 

зв’язку із сильним спотворенням кристалічної ґратки при розчиненні компонентів з різними 

атомними радіусами, що приводить до зниження інтенсивності та розмиття піків, а отже і до 

їх часткового накладання. Підтвердженням формування в покриттях трьох твердих розчинів 

з ОЦК кристалічною структурою є розраховані за хімічним складом значення КВЕ окремо 

для кожної фази (табл. 1), які не перевищують значення 6,87 ел/ат.   

Відомо, що більшість компонентів досліджених покриттів має обмежену взаємну 

розчинність в твердому стані. Для традиційних сплавів в системі Al-Ni-Co-Fe-Cr-Si-Ті 

характерно формування безлічі інтерметалідів, наприклад, таких як Ni3Al, Ni3Fe, Al3Fe, Cr2Al, 

Fe3Al, TіAl, Ti3Al, Al3Ti, Al63Ti26Cr11, Fe2Ti, CoTi, Ti2Co та ін., тоді як в отриманих 

багатокомпонентних AlNiCoFeCrSiТі та AlNiCoFeCrSiТі покриттях інтерметаліди не 

утворюються і вони повністю складаються з ОЦК-твердих розчинів, а загальна кількість фаз 

значно менше максимальної рівноважної кількості, яку дозволяє правило фаз Гіббса. 

а 

б 

AlSiNiCoFeCr AlSiNiCoFeCrТі 
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Переважне формування простих твердих розчинів над інтерметалідами в багатокомпонентних 

еквіатомних сплавах головним чином забезпечується впливом високої ентропії змішування [1, 

2, 5]. У ВЕСах саме завдяки високій конфігураційній ентропії змішування, у відповідності до 

рівняння G = H-T·S, де G-енергія Гіббса, Дж; H-ентальпія, Дж; Т-температура, К; S-ентропія, 

Дж/К, термодинамічно вигідніше утворення твердих розчинів [1, 2, 6].  

Мікротвердість за Віккерсом AlSiNiCoFeCr та AlSiNiCoFeCrТі покриттів становить 9,19 

± 0,21 і 11,25 ± 0,32 ГПа, відповідно, а їх товщина – приблизно 1,25 мм. Вища мікротвердість  

AlSiNiCoFeCrТі покриття ніж AlSiNiCoFeCr покриття (рис. 3) пов’язана з наявністю Ті, який 

має великий атомний радіус і збільшує ступінь викривлення кристалічної решітки, що 

приводить до зміцнення сплаву. Мікротвердість  AlNiCoFeCrSi та AlNiCoFeCrSiТі покриттів, 

отриманих електронно-променевим наплавленням, значно вище твердості більшості покриттів 

з ВЕС, отриманих методами лазерного плакування, мікротвердість HV, яких  складає 3-7,8 ГПа 

[8], та в 4-5 разів вище твердості сталевої підкладки (HV= 2,2 ГПа). Висока мікротвердість 

AlSiNiCoFeCr та AlSiNiCoFeCrТі покриттів 

обумовлена композиційним фактором 

зміцнення на рівні кристалічної решітки, 

тобто формуванням пересичених ОЦК 

твердих розчинів заміщення з сильним 

спотворенням кристалічної решітки завдяки 

різниці атомних радіусів компонентів. 

Методом електронно-променевого 

наплавлення отримано високоентропійні 

покриття AlSiNiCoFeCr та AlSiNiCoFeCrТі, 

що складаються з ОЦК та ГЦК твердих 

розчинів заміщення, в які входять всі 

компоненти вихідних порошкових 

сумішей. Завдяки різної швидкості 

охолодження мікроструктура покриттів 

змінюється за відстанню від підкладки, 

біля якої утворюється більш дисперсна та однорідна мікроструктура, тоді як в середині 

покриттів та біля поверхні спостерігається дендритний характер кристалізації. При цьому, 

розподіл хімічних елементів в покриттях неоднорідний та відрізняється від номінального. 

Завдяки ефекту твердорозчинного зміцнення покриття мають високу мікротвердість 

(9,2±0,2 і 11,25±0,3 ГПа, відповідно), яка непритаманна жодному з вихідних компонентів.  
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Методами рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії та 

мікромеханічних випробувань встановлено, що в результаті електронно-променевого 

наплавлення на сталеву підкладку багатокомпонентних еквіатомних порошкових сумішей 

систем Al-Cu-Ni-Fe-Cr та Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ті відбувається утворення високоентропійних 

покриттів, які складаються з твердих розчинів з ОЦК і ГЦК структурою та мають значно 

вищу твердість порівняно з вихідними компонентами 
 

Проблема підвищення надійності та довговічності деталей машин та механізмів 

шляхом цілеспрямованої зміни структури та властивостей поверхні є актуальним напрямком 

сучасного матеріалознавства. Помітне місце у вирішенні вказаної проблеми належить 

методам та технологіям зміни властивостей поверхневого шару шляхом нанесення захисних 

зміцнювальних покриттів з нових перспективних матеріалів. До таких матеріалів відносяться 

високоентропійні сплави (ВЕС), перші відомості про які появилися в зарубіжних публікаціях 

у 2004 році [1, 2]. Висока ентропія змішування різних металевих елементів з концентрацією, 

близькою до еквіатомної, може значно зменшити вільну енергію Гіббса і стабілізувати тверді 

розчини з простою кристалічною структурою і хорошою комбінацією властивостей [1- 4]. 

Таким чином, в ВЕС, з одного боку, появляється можливість формування і збереження 

багатоелементного твердого розчину заміщення як безпосередньо після його кристалізації, 

так і при подальшій термічної обробці, а з іншого – в твердому стані сплав придбає унікальні 

поєднання фізико-механічних характеристик. ВЕС можуть застосовуватися в умовах 

підвищених температур, ударних, динамічних навантажень, тертя, та інших екстремальних 

експлуатаційних умовах [4, 5]. На сьогодні ця тема мало розроблена, але, дуже перспективна.  

Метою роботи є дослідження структури, фазового складу та механічних властивостей 

високоентропійних покриттів з богатокомпонентних AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi сплавів, 

отриманих електрнно-променевим наплавленням. 

В якості вихідної сировини для покриттів обрано порошки Cu, Ni, Al, Fe, Cr та Ті з 

чистотою > 99,8 % і розміром частинок приблизно 50 мкм в рівних мольних долях. 

Компоненти покриттів обирали виходячи з умов формування стабільних твердих розчинів у 

багатокомпонентних ВЕС у відповідності з [6, 7]: висока ентропія змішування (ΔSmix >11 

Дж·К
-1

·моль
-1

), яка є домінуючим фактором, що контролює їх формування; ентальпія 

змішування - 22 < ΔНmix< 7 кДж/моль; незначна різниця атомних радіусів δ складових 

елементів (δ < 8,5 %). Дані розрахунків вказаних параметрів, а  також значення концентрації 

валентних електронів (КВЕ) для AlCuNiFeCr і AlCuNiFeCrTi покриттів зведено в табл. 1. 

Значення КВЕ знаходяться в діапазоні від 6,87 до 8, що вказує на формування в покриттях 

твердих розчинів як з ОЦК, так і ГЦК структурою.  

Змішування порошків вихідних компонентів проводилось протягом 5 хв. в 

планетарному млині. Пресування шихти на сталеву підкладку проводилось на гідравлічному 

пресі при тиску 200 МПа/см
2
. Електронно-променеве наплавлення проводили в електронно-

променевій установці ЕЛА-6 з наступними параметрами наплавлення: струм зварювання – 

16 мА; струм фокусування – 500 мА; форма електронно-променевого пучка – лінія; 

швидкість переміщення – 5 мм/хв. Покриття досліджували методами мікроструктурного, 

мікрорентгеноспектрального та рентгеноструктурного аналізу за стандартними методиками 

mailto:vadikv13@gmail.com
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за допомогою скануючого електронного мікроскопу-мікроаналізатора РЕММА-101А та 

рентгенівського дифрактометра Ultima IV, Rigaku. Параметри кристалічних ґраток a ОЦК- і 

ГЦК-твердих розчинів розраховували за положенням центрів тяжіння дифракційних 

максимумів (211)β та (311)α, відповідно (рис. 1). Мікротвердість покриттів за Віккерсом, HV, 

визначали на мікротвердомірі ПМТ-3 при навантаженні F = 1,5 Н за стандартною 

методикою. 

Таблиця 1.  

Ентропія змішування, ΔSmix, ентальпія змішування, ΔНmix, різниця атомних 

радіусів, δ, та концентрація валентних електронів, КВЕ, для AlCuNiFeCr і 

AlCuNiFeCrTi покриттів 
 

Покриття 
ΔSmix, 

Дж·моль
-1

·К
-1

 

 ΔНmix, 

кДж/моль 
δ, % 

КВЕ, 

ел/ат 

AlCuNiFeCr 13,37 -4 4,99 7,6 

AlCuNiFeCrTi 14,89 -14,65 6,48 7 
 

Дифракційна картина вихідних Al-Cu-Ni-Fe-Cr та Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti сумішей 

представляє суперпозицію рефлексів чистих компонентів (рис. 1а). На рис. 1б наведено 

спектри рентгенівської дифракції AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi покриттів. Необхідне 

відмітити, що дифракційні максимуми від покриттів (рис. 1 б), особливо для AlCuNiFeCrTi 

сплаву, мають низьку інтенсивність відносно фону, також вони сильно розширені. Це є 

наслідком значного спотворення кристалічної решітки твердих розчинів, що  викликане 

різними розмірами атомних радіусів складових елементів [8].  
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Рис. 1. Дифракційні спектри вихідної суміші порошків (а) та покриттів (б) з AlNiCuFeCr та 

AlNiCuFeCrТі високоентропійних сплавів,отриманих електронно-променевим наплавленням 
 

Дані про фазовий склад та періоди решіток утворених фаз представлено в табл. 2. 

AlCuNiFeCr покриття складається переважно з ОЦК твердого розчину та меншої кількості 

ГЦК твердого розчину, тоді як AlCuNiFeCrTi покриття містить три фази (тверді розчини) – 

дві з ОЦК структурою, які 

відрізняються періодом решітки, та 

ГЦК твердий розчин. Збільшення 

періодів решітки як ОЦК, так і ГЦК 

твердих розчинів при додаванні до 

сплаву покриття титану пов’язано з 

тим, що титан має найбільший 

атомний радіус з поміж інших 

компонентів. 

AlCuNiFeCr і AlCuNiFeCrТі 

покриття мають дендритний характер 

кристалізації, причому на 

миікроструктурі (рис. 2) спостерігаються первинні (темно-сіра фаза) та вторинні (світло-сіра 

Таблиця 2.  

Фазовий склад та період решітки фаз 

AlNiCuFeCr і AlNiCuFeCrТі покриттів 
   

Покриття 
Фазовий склад Період 

решітки, а, нм Структура % мас. 

AlCuNiFeCr 
ОЦК 68  0,2882 

ГЦК 32 0,3634 

AlCuNiFeCrTi 

ОЦК1 59 0,2949 

ОЦК2 31 0,2886 

ГЦК 10 0,3641 
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фаза) дендрити. При зіставленні результатів кількісного рентгеноструктурного аналізу (рис. 

1, табл. 2) з мікроструктурою (рис. 2), приходимо до висновку, що дендрити (первинні та 

вторинні) це тверді розчини на основі фаз зі структурами ОЦК і ГЦК в AlCuNiFeCr покритті 

та ОЦК1 і ОЦК2 в AlCuNiFeCrТі покритті відповідно. В просторі між первинними і 

вторинними дендритами кристалізується найбільш легкоплавка фаза, яка має білий колір. 

Аналіз покриттів в 

рентгенівському випромінюванні 

показав, що первинні дендрити 

збагачені хромом та залізом і 

збіднені нікелем та міддю (табл. 

2). В міждендритній області 

сплавів спостерігається зворотна 

картина: вона збіднена найбільш 

тугоплавкими металами (хромом, 

залізом) і збагачена менш 

тугоплавкими  (нікелем, міддю). 

Алюміній, незважаючи на його 

великий атомний радіус та низьку температуру плавлення, відносно рівномірно входить як в 

дендрити, так і в міждендритну область (табл. 3). Підвищений вміст найбільш тугоплавких 

компонентів сплаву в тілі дендриту, а менш тугоплавких в міждендритній області, є 

свідченням того, що при кристалізації сплавів в першу чергу кристалізується твердий 

розчин, збагачений більш тугоплавкими елементами. Решта розплаву поступово насичується 

менш тугоплавкими елементами і їх підвищений вміст спостерігається в міждендритному 

просторі, який кристалізується при більш низькій  температурі. Міждендритна фаза білого 

кольору сильно збагачена міддю (66,28 % та 70,68 %) і збіднена іншими елементами. 

Таблиця 3. 

Хімічний склад (% мас.) покриттів з AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrТі ВЕСів 

Сплав Область Al Cu Ni Fe Cr Ті 
КВЕ, 

ел/ат 

AlCuNiFeCr 

Номінальний 20 20 20 20 20 – 7,6 

Темно-сіра 18,31 7,75 9,3 32,95 31,69 – 6,78 

Світло-сіра 17,12 29,74 28,07 8,96 16,11 – 8,28 

Біла 11,22 66,28 17,9 3,47 1,13 – 9,76 

AlCuNiFeCrТі 

Номінальний 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66 7,0 

Темно-сіра 12,68 7,13 13,78 21,52 23,69 21,21 6,63 

Світло-сіра 10,64 6,97 13,1 23,96 21,21 24,12 6,55 

Біла 5,66 70,68 6,87 5,52 5,36 5,92 9,63 

 

Розбіжність результатів дослідження мікроструктури (рис. 2 а) та хімічного складу 

(табл. 3) AlNiCuFeCr покриття, які вказують на формування в покриттях трьох фаз, з 

результатами рентгенівського фазового аналізу (рис. 1, табл. 2), які виявили лише дві фази 

(ОЦК та ГЦК твердих розчинів), обумовлена тим, що різниця атомних радіусів вихідних 

компонентів приводить до значних викривлень кристалічної решітки твердих розчинів про 

що свідчить аномально низька інтенсивність дифракційних максимумів відносно фону та їх 

розширення. При дифракційному аналізі максимуми білої та світло-сірої фаз зливаються, 

оскільки в них переважають компоненти з близькими значеннями атомних радіусів. 

Відмітною особливістю високоентропійних сплавів є неможливість підтримувати строгий 

хімічний склад в великому об'ємі матеріалу. У зв'язку з необхідністю підтримувати тип 

твердого розчину відбувається постійний локальний перерозподіл елементів в кристалічної 

решітці. Такі істотні коливання в хімічному складі не можуть не відображуватися на 

спотворенні кристалічної решітки, що впливає на фізико-механічні характеристики сплавів. 

  
а б 

Рис 2. Мікроструктура з AlNiCuFeCr (а) та  AlNiCuFeCrТі 

(б)  покриттів ВЕС, отриманих електронно-променевим 

наплавленням 
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Вимірювання мікротвердості за товщиною покриттів (рис. 3) показали, що зростання 

твердості при переході з підкладки до покриття відбувається поступово. Це пояснюється 

утворенням перехідної зони між підкладкою та AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi покриттями, 

що підтверджується електронно-мікроскопічними дослідженнями, якими  виявлено 

наявність перехідної зони, що містить в собі всі вихідні компоненти з переважаючою 

концентрацією хрому та заліза. Мікротвердість AlCuNiFeCr покриття становить 5,0 ГПа, а 

мікротвердість AlCuNiFeCrТі покриття – 7,7 ГПа, що значно перевищує цю характеристику 

вихідних компонентів порошкових сумішей (рис. 4). Підвищене значення твердості 

AlCuNiFeCrТі сплаву, порівняно з AlCuNiFeCr сплавом (рис. 3, 4), пояснюється наявністю в 

ньому титану, який має найбільший атомний радіус серед компонентів та викликає 

найбільше викривлення кристалічної решітки твердих розчинів, що сприяє зміцненню 

сплаву. 
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Рис. 3. Зміна мікротвердості HV за товщиною 

AlNiCuFeCr  та AlCuNiFeCrTi  покриттів 
Рис. 4. Мікротвердість HV вихідних компонентів 

і AlNiCuFeCr та AlNiCuFeCrТі покриттів 
 

На прикладі порошкових сумішей Al-Cu-Ni-Fe-Cr і Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti систем показана 

можливість формування електронно-променевим методом покриттів з високоентропійних 

сплавів, які складаються з твердих розчинів заміщення з ОЦК та ГЦК структурою та містять 

всі вихідні компоненти. Встановлено, що в покриттях багатокомпонентних сплавів 

спостерігається дендритний характер кристалізації, а розподіл хімічних елементів в об’ємі 

сплаву відрізняється від номінального та є істотно неоднорідним. Високі значення 

мікротвердості покриттів  обумовлені переважним формуванням ОЦК твердих розчинів 

заміщення з сильним спотворенням кристалічної решітки завдяки різниці атомних радіусів 

елементів (композиційний фактор зміцнення на рівні кристалічної решітки). 
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Електроіскрове легування у послідовності Ni-W-C, W-C-Ni, W-Ni-C, Ni-C-W дозволяє 

підвищити мікротвердість поверхні сталі Ст.3 до 6,5 – 8,3 ГПа, завдяки наявності  

в покриттях твердих розчинів матеріалів електродів (Fe-Ni), карбідів (WC, W2C, Ni3C, 

Fe3W3C), нітриду (W2N) та інтерметаліду (Fe2W). Випробування в умовах сухого  

тертя-ковзання показали зростання стійкості до зношування зразків з покриттям  

у 1,5 – 8,8 разів у порівнянні з поверхнею сталі Ст.3 без обробки. 

  

Важливим завданням є збільшення довговічності та надійності деталей машин та 

інструментів, що працюють в складних умовах експлуатації. Одним з актуальних напрямків 

технологій зміцнення є метод електроіскрового легування (ЕІЛ). За допомогою ЕІЛ можна 

змінювати механічні, термічні, електричні та інші властивості робочих поверхонь, за рахунок 

модифікування їх структури. ЕІЛ основане на явищі електричної ерозії і перенесення 

матеріалу анода на поверхню катода-деталі при протіканні імпульсних (іскрових) розрядів в 

газовому середовищі. 

Останнім часом в літературі все частіше можна побачити дослідження 

багатокомпонентних покриттів, завдяки яким реалізується композиційне зміцнення поверхні 

металевих деталей машин.  

Аналізуючи літературу можна відмітити недостатню кількість робіт присвячених 

вивченню структури, фазового складу і властивостей поверхневих шарів сплавів заліза після 

ЕІЛ вольфрамом, нікелем та вуглецем і тому, поверхневе зміцнення цими елементами є 

актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному аспекті, що потребує 

подальшого дослідження. 

Метою дослідження є вивчення структури, кінетики формування, мікротвердості та 

зносостійкості легованих шарів, отриманих на поверхні сталі Ст.3 після багатостадійного 

ЕІЛ на повітрі у послідовності: Ni-W-C, W-C-Ni, W-Ni-C, Ni-C-W. 

Матеріали та методика дослідження. В якості матеріалів анодів використовували 

перехідні метали Ni та W, які взаємодіючи з матеріалом основи, можуть утворювати тверді 

розчини та інтерметаліди. Нікель з залізом утворює необмежений твердий розчин, що 

забезпечить високу адгезію з основою. Вольфрам є сильним карбідоутворюючим елементом 

і при взаємодії з вуглецем утворює карбід.  

Для аналізу експериментальних даних були використані наступні методи досліджень: 

мікроструктурний, рентгеноструктурний, мікродюрометричний аналіз та випробування на 

зносостійкість. 

Аналіз отриманих результатів. Мікроструктурним аналізом встановлено, що 

структура сталі Ст.3 після послідовного ЕІЛ вольфрамом, графітом та нікелем складається  

з зони легованого шару та основи. Товщина легованого шару при легуванні у послідовності  

W – C – Ni становить 15 –35 мкм, при послідовності Ni – W – C становить 25 – 40 мкм, при  

W – Ni – C становить 15 – 40  мкм, при Ni – C – W становить 10 – 20 мкм. 

Рентгеноструктурним аналізом виявлено, що основою легованих шарів виступають 

неоднорідні за концентрацією тверді розчини на основі нікелю чи вольфраму з α-Fe та γ-Fe, 

карбіди (WC, W2С, Ni3C), складний карбід Fe3W3C, нітрид (W2N) та інтерметалід Fe2W, 

mailto:lgg22@ukr.net
mailto:shapovalova@kpm.kpi.ua
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завдяки чому поверхнева мікротвердість досягає 6,5 – 8,3 ГПа.  Максимальне значення 

мікротвердості становить 8,3 ГПа при легуванні у послідовності Ni – C – W. При 

послідовності W – Ni – C мікротвердість досягає 7 ГПа, при схемах Ni – W – C та W – Ni – C 

становить 6,5 ГПа. 

Випробування на зносостійкість в умовах сухого тертя-ковзання за схемою «площина 

по площині» показали, що інтенсивність зношування зразків з покриттям є меншою у 

порівнянні з матеріалом основи Ст.3 без обробки (рис. 1а). 

 

 
а 

 

 
 

б 
Рис.1. Зміна зносостійкості сталі Ст.3 після пошарового ЕІЛ: 

а) залежність інтенсивності зношування  від пройденого шляху;  

б) збільшення зносостійкості  у порівнянні з поверхнею без покриття від послідовності нанесення 

 

Найбільшу зносостійкість, у порівнянні з поверхнею сталі Ст.3 без обробки, мають 

зразки з покриттями, одержаними при ЕІЛ у послідовності  Ni – W – C (8,8 разів), W – Ni – C 

(3,3 рази) (рис. 1 б). Суттєвий вплив при цьому здійснює матеріал аноду, що наносився 

останнім – графіт, якому належить роль твердого мастила під час випробування на тертя. 

 

ВИСНОВКИ 

Показано можливість створення багатокомпонентних функціональних покриттів 

методом пошарового електроіскрового легування Ni, W, C та виявлено вплив послідовності 

їх нанесення на структуру, фазовий склад та властивості поверхневих шарів сталі Ст.3. 

Встановлено, що трьохстадійне електроіскрове легування призводить до підвищення 

поверхневої мікротвердості від 6,5 ГПа до 8,3 ГП. Це пов’язано з наявністю у покриттях 

твердих розчинів на основі металів легувальних електродів та заліза, нітриду (W2N), карбідів 

(W2С, WC), комплексного карбіду (Fe3W3C) та інтерметаліду (Fe2W). 

Виявлено, що найбільшу зносостійкість, у порівнянні з поверхнею сталі Ст.3 без 

обробки, мають зразки з покриттями, одержаними при електроіскровому легуванні у 

послідовності Ni – W – C (8,8 разів), W – Ni – C (3,3 рази). Суттєвий вплив при цьому 

здійснює матеріал аноду, що наносився останнім – графіт, якому належить роль твердого 

мастила під час випробування на тертя. 
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1.ВСТУП 

Одним з напрямків підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин та 

інструментів,що працюють в умовах тертя і зношування за високих навантажень та 

температур, таких як свердла, фрези, різці, мітчики, і таке інше, є модифікування їх поверхні 

нанесенням захисних і зносостійких покриттів[1]. На сьогодні існує багато методів 

отримання покриттів, для багатьох з яких характерні високі температури нанесення та 

використання в якості вихідного середовища газової фази [2]. 

Однак ускладнення умов роботи різних виробів і інструментів для обробки матеріалів 

вимагає подальшого поліпшення властивостей покриттів. Тому одним із шляхів підвищення 

експлуатаційних характеристик виробів з покриттями є поліпшення фізико-механічних і 

хімічних властивостей покриттів шляхом їх легування різними елементами, тобто створення 

багатокомпонентних покриттів різної будови-одно-і багатошарових. 

 

2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Термічний аналіз закритих систем дозволяє коректно підійти до вибору технологічних 

параметрів процесу , вибору фазового складу поверхні  оброблюваних сплавів в середовищі 

хлору. 

Мета роботи полягає в кількісному і якісному аналізі впливу елементів, що входять до 

складу закритої системи, на рівноважний фазових склад отриманого покриття; ймовірність 

протікання процесу та оптимальні умови його проведення. 

 

3.МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКА ЕКСПЕРЕМЕНТУ 

У запропонованому методі насичення градієнт парціального тиску досягається 

введенням у реакційне середовище надлишкового порошку ванадієм. Основним параметром, 

що визначає рівновагу в системі і здатність хімічної реакціях до її протікання за прийнятих 

умов ведення процесу є величина ізобарно-ізотермічного (термодинамічного) потенціалу 

∆G0T .  

Підготовлені до насичення зразки, порошок ванадію, деревне вугілля завантажують 

при відсутності безпосереднього контакту в реакційну камеру. Час ізотермічної витримки 

процесу азотованадіювання сталей складав 4 години. Теоретичні розрахунки фізико-хімічних  

параметрів процесу нанесення проводили з використанням  пакету прикладної програми 

«АСТРА» [2].  Принцип роботи програми базується на розрахунках параметрів рівноваги в 

багатокомпонентних гетерогенних системах використовуючи інформацію, щодо 

термодинамічних властивостей різних речовин [3] . Параметри рівноваги системиє тиск, 

температура, об’єм, ентропія, ентальпія, внутрішня енергія, які залежать від кількості фаз, 

компонентів та хімічних реакцій системі. Розрахунок рівноваги фаз системи, здійснюють 

шляхом визначення мінімальної вільної енергії Гіббса. 

 

4. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Реакційне середовище повинне задовольняти наступним вимогам: парціальний тиск 

хлоридів насичуючих металів (VCl,VCl2,VCl3,VCl4) повинен бути достатньо високим; в 

конденсованому стані в інтервалі температур насичення присутні речовини, що відповідають 

типу покриття (VC,VN); в газовому і конденсованому стані відсутні шкідливі і баластні 

речовини [3] . 

mailto:dudarchukt@gmail.com
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Рівновагу оцінювали при постійному тиску 10
2
Па в інтервалі температур 500-1500 К. 

Співвідношення вихідних елементів у системах та речовини, які входять до складу газової та 

конденсованої фаз наведені в таблиці 1. Вибраний тиск системи та інтервал температур 

дослідження відповідають реальним умовам температур насичення. 

Розглянуто системи в інтервалі температур 500-1500 К за участю хлору Cl,азоту N, 

вуглецю C,заліза Fe та ванадію V (таблиця 1, системи 1-4) з переважаючим вмістом азоту та з 

переважаючим вмістом вуглецю. В системах, в яких кількість азоту більша за кількість 

вуглецю, в конденсованому стані карбід ванадія не утворюється (таблиця 1 , система 3). При 

збільшенні в системі кількість вуглецю основними конденсованими фазами  C, FeCl2, VN, 

VC (рисунок 1). 

З підвищенням температури кількість нітриду ванадію VN зменшується. В свою чергу 

кількість карбіду ванадію VC плавно збільшується. При температурі 1500 К їх кількість 

зрівнюється. В системі присутня велика кількість вуглецю, який не вступає в взаємодію з 

ванадієм, та не утворює карбід ванадію VC. 

Таблиця 1 

Рівноважний склад реакційного простору 

 

 

 
                        Конденсовара фаза                               Газова фаза 

Рис.1. Рівноважний фазовий склад системи O-Cl-N-C-Fe-V=1-2-2-5-6(моль) 

 

При температурах 500-1000К в системі у конденсованому старі утворюється хлорид 

заліза FeCl2. 

В свою чергу в газовому стані формуються фази носії насичуючого металу – це 

хлориди ванадію різної валентності VCl,VCl2,VCl3 та хлорид заліза FeCl2. Треба відмітити, 

що найімовірнішим для даної системи є формування хлориду VCl2. 

З точки зору розробки технологічного процесу порошок ванадію необхідно 

розміщувати при температурах, за яких парціальні тиски хлоридів будуть максимальними. 

Найвищій парціальний тиск має хлорид ванадію VCl2 при температурі 900-1200К. 

 

№ п/п 

 

 

Найменування та кількість 

вихідних елементів системи, 

моль 

 

Речовини реакційного простору 

Газова фаза Конденсована фаза 

1 Cl-N-C-Fe-V=2-2-5-1-6 Cl,N2,Fe,FeCl, FeCl2,VCl2 C,FeCl2,VC,VN 

2 Cl-N-C-Fe-V=2-2-9-1-6 N2, FeCl2 C,FeCl2,VC,VN 

3 Cl-N-C-Fe-V=2-6-3-1-6 Cl,N2,FeCl,FeCl2,FeCl3,VCl,VCl2,VCl3, 

VCl4 

C,Fe,FeCl2,Fe3C,VN 

4 Cl-N-C-Fe-V=2-5-3-1-6 Cl,N2,FeCl2,VCl,VCl2,VCl3 C, FeCl2,VC,VN 

5 O-Cl-N-C-Fe-V=1-2-2-5-0,6-6 Cl,N2,CO,FeCl2,VCl,VCl2, VCl3,VCl4 C,Fe,Fe3C,V,VO,V2O3, 

VCl2,VN 

6 O-Cl-N-C-Fe-V=1-2-2-5-0,6-4 Cl,N2,CO,CO2,FeCl,FeCl2, FeCl3, VCl, 

VCl2,VCl3,VCl4,VCl5,VO,VOCl3 

C,FeCl2,V2O2,VCl2,VN,VO 

7 O-Cl-N-C-Fe-V=1-2-2-5-1-6 Cl,N2,CO,CO2,FeCl,FeCl2, FeCl3, VCl, 

VCl2,VCl3,VCl4, VOCl3 

C,FeCl2,Fe3C,V2O3,VN,VC 
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Після вакуумування реакційної камери, протікають всі фізико-хімічні процеси, в 

просторі залишається незначна кількість кисню, тому доцільність розглядання реакцій з 

присутністю кисню очевидна (таблиця 1, система 5-7). 

Переважаючою конденсованою фазою є карбід ванадію VC,з підвищенням 

температури вміст якого збільшується. В свою чергу вміст нітриду ванадію VN значно 

менший. Зміна температури має незначний вплив на його кількість. Серед конденсованих 

фаз утворюється оксид ванадію V2O3. В газовому стані формується складний оксихлорид 

ванадію VOCl3, хлориди заліза та хлориди ванадію різної валентності. 

Таким чином наведені результати термодинамічний розрахунків показали присутність 

серед конденсованих фаз карбіду ванадію – VC та нітриду ванадію – VN. 

Теоретичні розрахунки процесів, що протікають при нанесенні захисних 

карбонітридних покриттів на основі перехідних металів IV-VI груп можуть надати 

інформацію не лише про вірогідність формування фаз, але і про розподіл компонентів 

системи серед цих фаз в інтервалі температур 500-1500К. 

Розрахунки процесів, що протікають при азотованадіюванні показали , що при 

температурах 500-1300К ванадій утворює карбід ванадію VC (66,67%) і незначну кількість 

нітриду ванадію VN (33,33%). З подальшим підвищенням температури до 1500К більш 

термодинамічно вигідно існування лише карбіду ванадію VC. 

 

Таблиця 2 

Результати аналізу фазового складу і властивостей сталей після ванадіювання  

та азотованадіювання. 

 

Матеріал 

основи 

Вид хіміко-

термічної 

обробки 

Фазовий 

склад 

поверхні 

Період гратки, нм Товщи

на 

покрит

тя, мкм 

Мікротв

ердість 

покритт

я, мкм 

 

а 

 

b 

 

c 

 

 

Сталь У8А* 

Ванадиювання V2C - - - 3,0 19,0 

VC 0,4166 - - 18,0 23,3 

 

Азотованадіювання 

V2C 0,5025 - 0,4604 15,0 20,6 

VN 0,4169 - - 4,0 16,3 

 

Сталь 9ХС 

 

Ванадиювання 

V2C - - - 2,5 19,1 

VC 0,4164 - - 14,9 22,1 

Fe 0,2875 - - - - 

 

Азотованадіювання 

V2C 0,4571 0,5765 0,5032 12,0 20,1 

VN 0,4150 - - 3,5 16,6 

V2O3 0,5000 - 1,3996 - - 

Fe 0,2871 - - - - 

 

 

Сталь ХВГ 

 

Ванадиювання 

V2C - - - 2,5 19,5 

VC 0,4166 - - 18,0 22,3 

Cr7C3 0,6999 1,2174 0,4506 - - 

Fe 0,2866 - 0,4566 - - 

 

Азотованадіювання 

V2C 0,5029 - - 11,5 20,3 

VN 0,4157 - - 5,0 16,7 

Fe 0,2875 - - - - 

 

При температурах 500-700К залізо утворює хлорид FeCl2 конденсованого стану, в 

інтервалі температур 1300-1500к існує хлорид заліза FeCl2 в газовому стані. В даній системі 

азот вступає в реакцію з ванадієм і утворює нітрид ванадію VN, який існує при температурах 

500-1300К. При високих температурах (1400-1500К) нітрид ванадію не існуєVC. При 

високих температурах більш термодинамічно вигідно існування вуглецю у вигляді VC ніж у 

вільному стані С. 
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Так, на поверхні сталі У8А, 9ХС, ХВГ після азотованадіювання утворюється 

двошарове покриття з нітриду ванадію VN і карбіду ванадію V2C. Шари рівномірні за 

товщиною. 

Проаналізовано вплив вмісту вуглецю основи на товщину складових покриття. Зі 

збільшення вмісту вуглецю відмічається незначне зростання товщини карбідного шару V2C. 

Встановлено, що максимальний приріст карбідного нітридного шарів захисного покриття 

після азотованадіювання спостерігається в структурах сталей, що містять 0,8% вуглецю. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Проведені теоретичні розрахунки фізико-хімічних параметрів процесу 

азотованадіювання сталей, які дозволили спрогнозувати фазовий склад захисних покриттів 

при спільному модифікуванні сталей ванадієм, вуглецем та азотом. 

2. Визначена температура 900-1200К, при якій парціальний тиск хлориду ванадію 

VCl2 максимальний. Дана температура раціональна для розміщення порошку ванадію. 

3. Встановлено, що азотованадіювання має позитивний вплив на механічні 

властивості сталей. Складовими покриття сталей після азотованадіювання є VN та V2C. 

Максимальна мікротвердість карбідного шару VC встановлена на сталі У8А після 

ванадіювання 23,3 Гпа, а нітридного VN-після азотованадіювання сталі ХВГ 16,7 Гпа. 
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ФОРМУВАННЯ ЗМІЦНЕННИХ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СПЛАВІВ ЗАЛІЗА З Cr 

ТА Ti ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ В НАСИЧУВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

 

к.т.н., доцент  Є.В. Іващенко, к.т.н. Н.В. Франчік, пров. інж. Н.А. Шаповалова 
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-фізичний факультет, 

кафедра фізики металів, e-mail:franchik@kpm.kpi.ua 

 

Досліджено вплив лазерної обробки (ЛО) в насичувальних середовищах на формування 

зміцнених приповерхневих шарів з мікротвердістю (від 3 до 11 ГПа). Це зумовлено 

наявністю карбідів, нітридів у приповерхневих шарах, які утворилися в результаті взаємодії 

Fe, Ti, Cr з елементами насичувального середовища C та N. 

 

Вступ. Розвиток техніки характеризується інтенсифікацією виробничих процесів, що 

вимагає створення нових багатофункціональних матеріалів, які відповідають високим 

вимогам щодо надійності та ресурсу роботи. Ефективними та перспективними напрямками 

поверхневого зміцнення матеріалів є високоенергетичні методи обробки, зокрема лазерна 

обробка (ЛО). Застосування високоефективної технології ЛО поверхні є одним із методів 

вирішення актуальної проблеми інженерії поверхні: підвищення експлуатаційних 

властивостей матеріалів та розширення технологічних можливостей впливу на довговічність 

та працездатності деталей машин і механізмів, різальних інструментів, технологічного 

обладнання та ін. Інтерес до ЛО поверхні зумовлений, з одного боку, можливістю формувати 

специфічні структурні стани в об'ємі, які недосяжні при традиційній термічній обробці, та з 

іншого - потребою розробки нових методів термічної обробки поверхневих шарів.  

Аналіз літературних джерел [1-3], які присвячені дослідженню різних аспектів 

застосування лазерного випромінювання для розв'язання технологічних і матеріалознавчих 

задач інженерії поверхні свідчить, що внаслідок багатофакторності процесів масо- та 

теплоперенесення при ЛО залізовуглецевих сплавів актуальна і практично важлива проблема 

формування наперед заданих структурно-фазових станів (за умов перерозподілу вуглецю та 

інших легуючих елементів в об'ємі) потребує подальшого вивчення. 

Метою даної роботи є дослідження зміни мікротвердості приповерхневих шарів 

сплавів заліза з Cr та Ti після лазерної хіміко-термічної обробки зразків в газових 

насичувальних середовищах різного складу (100 % N2, 50 % N2+50 % C3H8C4H10, 

80 % C3H8C4H10+20 % N2, 100% C3H8C4H10), за яких відбувається зміцнення зони лазерної дії 

(ЗЛД). 

 Методика експерименту. Лазерна обробка зразків проводилась на імпульсній лазерній 

установці “Квант-16”. Довжина хвилі випромінювання λ=1,06 мкм, енергія Е=15÷30 Дж, 

тривалість імпульсу τ=4÷6 мс. Густина потужності випромінювання (Wp) змінювалася від 5 до 

8,3 ГВт/м
2
 дефокусуванням плями. Лазерна хіміко-термічна обробка зразків здійснювалася в 

спеціально виготовленій герметичній камері, в яку подавалися компоненти насичувального 

газового середовища. Вимірювання мікротвердості приповерхневих шарів проводилось на 

приладі ПМТ-3 

Результати та їх обговорення. ЛО сплавів заліза, легованих Cr та Ti, та технічного 

заліза в складних насичувальних азот- та вуглецьвміщуючих середовищах приводить до 

формування дисперсної структури із частинками карбідонітридних фаз з більш високою 

мікротвердістю (для Fe+1,02 мас. % Ti – 11 ГПа, для Fe+1,91 мас. % Cr – 9 ГПа, для технічного 

заліза –6,5 ГПа), у порівнянні із мікротвердістю (рис. 1) приповерхневих шарів після 

аналогічної обробки в азотвміщуючому середовищі (відповідно: для Fe+1,02 мас.% Ti – 5 ГПа, 

для Fe+1,91 мас. % Cr – 3,2 ГПа, для технічного заліза – 3 ГПа). В умовах надшвидкого 

нагрівання та наступного гартування  формуються неоднорідні тверді розчини вуглецю і азоту в 

залізі. 
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Легування заліза карбідо – та 

нітридоутворюючими елементами Cr та Ti 

приводить до утворення дисперсних карбідів і 

нітридів Ті та Cr в ЗЛД, що забезпечує додаткове 

значне підвищення мікротвердості 

приповерхневих шарів. Оскільки при ЛО у 

вуглецьвміщуючому середовищі, розподіл вуглецю 

в розплаві буде нерівномірним, що зумовлене 

швидким і нерівномірним нагріванням вздовж 

поверхні, то і процеси кристалізації різних ділянок 

ЗЛД будуть відбуватися по-різному. Виникають 

ділянки зі структурою гартування, в яких 

мартенситні складові відрізняються між собою за 

вмістом вуглецю. Це ж стосується і концентрації 

вуглецю в аустеніті. В результаті формуються 

неоднорідні ділянки структури, що розрізняються 

за вмістом мартенситу та аустеніту. Це приводить 

до виникнення значних напружень, які в свою чергу 

обумовлюють виникнення і перерозподіл 

дислокацій і створення структури, елементи якої 

наближаються до нанорозмірів. 

За даними вимірювання мікротвердості 

можна зробити висновок, що взаємодія карбідо- 

та нітридоутворюючих елементів Cr та Ti з 

елементами втілення N та C із насичувальних 

середовищ різного агрегатного стану та складу 

за умов високих (вище >3500 К) температур, 

великих швидкостей нагрівання 

(Vнагр.~ 5∙10
5 
К/с) та охолодження (Vох.~ 

2∙10
6
К/с), високих концентраційних і 

температурних градієнтів обумовлює 

формування складних польових 

високонапружених станів, дисперсних фаз 

втілення, нерівноважних дискретно-

неоднорідних структур, що забезпечує 

підвищення мікротвердості приповерхневих 

шарів (до 5-11 ГПа) у порівнянні з вихідним 

станом. 
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Рис. 1. Розподіл мікротвердості за 

глибиною ЗЛД: а) технічне залізо; 

б) Fe+1,02 мас. % Ti; в) Fe+1,91 мас. % Cr; 

насичувальне середовище: 1 –100 % N2, 

2 – 50 % N2+50 % C3H8C4H10,  

3 – 20 % N2 + 80 % C3H8C4H10, 

 4 –100 % C3H8C4H10 
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Досліджено процеси аморфізації покриттів системи Fе-B, які отримані методом аргоно-плазмового 

напилення газополум’яним напиленням порошку на підкладки зі сталі Ст 3. Показано, що частково 

аморфізовані покриття зберігають високу твердість (порядку 4 -6 ГПа) при нагріванні до 6000С. 

The processes of amorphization the argon-plasma powder Fе-B coatings, on the substrate from steel St 3 were 

investigated. It is shown that partly amorphized coating retains high hardness (about 4 -6 GPa) during heated to 

6000C. 
 

В роботі досліджено структуру та побудовано температурну залежність мікротвердості 

порошкових покриттів, що аморфізуються, складів 53,3 Fe-24,4 Mo-7,8 Cr-7,6 Ni-3,4 B-0,5 Si 

(1) та 42 Fe- 49 Ni-4,5 B-4,5 Si (2), які отримані методом аргоно-плазмового напилення. 

Підкладкою для отримання покриттів служила низьковуглецева сталь Ст3. Метод аргоно-

плазмового напилення є одним з методів газотермічного напилення і полягає в нагріві 

матеріалу, що напилюється, високотемпературним плазмовим струменем до розплавлення, 

перенесення його цим потоком і подальшого формування покриття на поверхні підкладки  

[1-2]. 

Структурний стан покриттів характеризували за допомогою методики 

рентгеноструктурного аналізу та просвітлюючої електронної мікроскопії (ПЕМ) [3]. На 

рис.1 видно, що жодне з досліджених покриттів не аморфізовано повністю. Поряд з гало, що 

свідчить про присутність рентгеноаморфної структури, на рентгенограмах спостерігаються 

лінії  - і  - Fe, а також лінії Fe2В.  

Отримані покриття носять шаруватий характер. У покритті можливе виділення 

структурних елементів, що виникають через різну тривалість витримки між нанесенням 

частинок. Розглянуті покриття - пористі. Так, в покритті 1 пористість, що визначена за 

співвідношенням темних і світлих ділянок на мікрофотографії, становить близько 11,5%. 

Пори часто витягнуті по межах між частинками. 
 

  

ПЕМ дослідження покриття 1 в 

світлому полі показало наявність в сплаві 

дуже дрібних виділень розміром 20-60 нм 

(рис. 2 а). Мінімальна селекторна 

діафрагма розміром близько 1 мкм, що 

формує мікродифракційну картину, 

охоплює кілька десятків таких частинок.  

З різних ділянок фольги, зафіксовано два 

види мікроелектронограм: розмите гало 

аморфної фази (2 кільця) в сукупності з 

точковими рефлексами (рис. 2 б) і тонкі 

кільця, які є рефлексами від дрібної 

полікристалічної фази (рис. 2 в).  

а б 
Рис.1 а - рентгенограми з поверхні зразків із 

покриттями 1 и 2; б -мікроструктура покриття 1  

у поперечному перерізі. 
 

У цьому випадку, найбільш яскраві кільця сформовані  - Fe, менш яскраві - боридом Fe2B. 

Точкові рефлекси на електронограмі на рис. 2 б також відповідають боридним частинкам. 

Боридні частинки такого розміру, розширюють рентгенівські дифракційні лінії по закону 

секанса, що дає можливість оцінити їх середній розмір. Оцінка, проведена по лінії (110)        

 - Fe (рис. 1а), дала приблизне значення  D = 21,5 нм, що узгоджується з рис. 2. 
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а б 

 
 

в г 
Рис. 2. Результати ПЭМ досліджень покриття 1: а - знімок в світлому полі;  

б, в - електронограми; г - знімок в темному полі. 
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Рис. 3. Температурна залежність 

мікротвердості покриттів 1, 2 і стальної 

підкладки 3. 

 

Механічні властивості порошкових 

покриттів, що нанесені методами газотермічного 

напилення, характеризували значеннями 

мікротвердості, яку вимірювали на поперечних 

шліфах при кімнатній температурі і при нагріванні 

до 750
0
С. У частково аморфізованому покритті 1 

(частка аморфної фази складає 20 об.%), рівень 

мікротвердості при кімнатній температурі досягає  

7 ГПа (рис. 3). Покриття зберігає середній рівень 

мікротвердості, що становить 6,4 ГПа, і при 

нагріванні до 700
0
С. Таким чином, в інтервалі 

температур 20-700
0
С твердість покриття більш ніж в 

4 рази перевищує твердість підкладки. Покриття 2 

(частка аморфної фази досягала 16 об.%), демонструє 

дещо менший рівень мікротвердості. Мікротвердість 

цього покриття зберігається незмінною на рівні  

5 ГПа при нагріванні до 630
0
С.  

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження структури та побудови температурної залежності 

мікротвердості порошкових покриттів, що аморфізуються, показано, що частково 

аморфізовані покриття зберігають високу твердість (порядку 4 -6 ГПа) при нагріванні до 

600
0
С. Таким чином, нагрів досліджених покриттів вище температури кристалізації аморфної 

складової супроводжується виділенням високодисперсних боридів, що сприяє збереженню 

високого рівня твердості. 
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Для отримання високоміцного матеріалу запропоновано проводити нанесення 

електролітичного залізного покриття на тонку сталеву основу. Досліджено вплив умов 

отримання покриття на його структуру і властивості. Встановлено, що найбільшу 

твердість (75 HRC)мають покриття отримані за густини струму 40 А/дм
2
, також вони 

характеризуються рівномірністю кристалічної структури. 

 

Більшість сучасних розробок в області бронезахисту базуються на використанні 

високоміцної кераміки, спінених легких металів із наповненням порошками надтвердих 

матеріалів та волокнистих матеріалів на основі кевлару із різними наповненнями. Основним 

недоліком металокераміки є її крихкість при «не бойових» ударах і відносно висока вартість. 

Особливо це стосується елементів бронезахисту, які мають форму відмінну від пластин. 

Виготовлення таких елементів вимагає складного обладнання для рівномірного розподілу 

тиску і температури у процесі спікання, і відповідно значно збільшує вартість кінцевого 

виробу. 

Виготовлення бронекомплектів на основі спіненого алюмінію із наповнювачами 

також вимагає складного обладнання, при цьому проблематично досягти рівномірного 

розподілу твердих частинок у такому спіненому матеріалі. Ці недоліки не дозволяють 

отримувати великорозмірні вироби із вказаного матеріалу. 

Кевлар вже відносно давно використовується як основа сучасних куленепробивних 

матеріалів, але його відносно висока вартість стримує розвиток у цьому напрямку. 
Відомо, що поверхневі шари матеріалів мають надлишок вільної енергії, тому для їх 

руйнування витрачається більша частина енергії. Руйнування поверхневого шару матеріалу 

проходить із меншою затратою енергії і відбувається витіснення часток матеріалу у вигляді циліндра 

із основи матеріалу. При використанні запропонованого композиційного матеріалу, для проходження 

крізь нього необхідне руйнування багатьох шарів (8-10) різнорідних за твердістю і в’язкістю 

матеріалів. На руйнування поверхневого шару кожного наступного листа «книги» витрачається 

значна частка енергії, яка розсіюється в сторони від напрямку проходження кулі або снаряда. За 

рахунок цього відбувається розсіювання кінетичної енергії кулі і зменшення її проникної здатності. 

Використання такого матеріалу дасть можливість зменшити матеріаломісткість і вагу готового 

виробу при збереженні необхідної міцності і ступеня захисту. 

Для створення недорогого твердого матеріалу запропоновано проводити осадження заліза із 

простого хлоридного електроліту [1]. Електроліт характеризується простим складом: хлорид заліза 

400-500 г/л, соляна кислота до рН 1. Отримані у присутності органічних добавок характеризуються 

підвищеною твердістю. Ще однією із відмінностей такого електроліту від електролітів що 

використовуються для відновлення розмірів зношених деталей є робочий діапазон температур який 

складає 25-35 0С, тоді як зазвичай залізні покриття із простих електролітів осаджують за температури 

60-90 0С. 

Так як хлорид заліза (ІІ) швидко окислюється то його готували безпосередньо перед 

використанням шляхом розчинення тонких пластинок сталі 08кп у розбавленій (13% мас.) соляній 

кислоті. Після приготування розчин фільтрували і додавали бурштинову кислоту у кількості 1 г/л. 

Як основу для осадження використовували тонкі (0,3 мм) смужки із маловуглецевої сталі 

08кп. Зразки очищували з допомогою наждачного паперу, знежирювали 10 хв у промисловому 

розчині для знежирення Ekasit 30, протравлювали у соляній кислоті (1:1) із добавкою органічного 

інгібітора Omega (20г/л). 
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Осадження залізного покриття проводили у діапазоні густин струму 10-50 А/дм2, як аноди 

використовували стальні листи із сталі 08кп одягнуті у чохли із поліпропіленової тканини (для 

зменшення шламоутворення). Шляхом порівняння теоретичної і фактичної маси отриманого 

покриття розраховано вихід за струмом процесу осадження для кожного значення обраної густини 

струму. 

Мікрофотографії отриманих зразків наведено на рис. 1. 

           
 без покриття          10         20 

 

           
      30            40    50 

 

Рис. 1. Зображення структури залізного покриття отриманого за різної густини струму 

(А/дм2). 

Після осадження покриттів було проведено вимірювання твердості отриманих зразків. 

Результати вимірів зведено у таблицю 1. 

Таблиця 1 

Залежність виходу за струмом та твердості отриманих зразків від густини струму 

осадження 

Густина струму 

осадження А/дм
2
 

Вихід за 

струмом, % 

Твердість 

 

без покриття - HRB 62 

10 83 HRB 65 

20 85 HRB 71 

30 92 HRС 72 

40 95 HRС 75 

50 90 HRС 77 

 

Таким чином показана можливість отримання недорогих високо твердих покриттів, що 

можуть бути використані як основа для композитних бронематеріалів. Найбільший вихід за струмом 

та твердість мають залізні покриття отримані за густини струму 40 А/дм2. Хоча зразки отримані за 

густини струму 50 А/дм2 мають ще дещо більшу твердість, але через напруженість осаду вони 

починають відшаровуватись від основи. 
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В роботі наведені результати досліджень будови, хімічного складу, мікротвердості, 

жаро та корозійної стійкості багатокомпонентних покриттів, отриманих при 

дифузійному хромотитаноалітуванні сталі У8А з шаром на основі нітриду титану. 

Встановлено, що до поверхні покриття,  скрізь шар нітриду титану, дифундують елементи 

основи – залізо та вуглець. Дифузія алюмінію та хрому в покритті майже повністю 

блоковані сформованими шарами на основі карбіду та нітриду титану. При 

високотемпературному окисленні покриттів композиція шарів TiC, TiN виконує роль 

бар'єру, що перешкоджає відтоку алюмінію, хрому, титану з поверхні  покриття, кисню та 

азоту повітря - в основу. Поверхневі шари покриттів,  на основі хрому та алюмінію, 

призводять до утворення захисних плівок Cr2O3 , А12О3, що забезпечує їх високу 

жаростійкість в атмосфері повітря та корозійну стійкість в окислювальних кислотах. 

Ключеві слова : НІТРИД ТИТАНУ, ХРОМ, ТИТАН, АЛЮМІНІЙ, ДИФУЗІЯ, 

БАР’ЄРНИЙ ШАР, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ПОКРИТТЯ 

 

Відомо, що нанесення дифузійних покриттів призводить до зміни структури, фазового 

та хімічного складів поверхневого шару вуглецевих сталей   та  значного покращення їх 

фізико-хімічних властивостей. [1-8]. Перспективним  є використання  багатофункціональних 

захисних покриттів - композицій за участю нітридів, карбідів, оксидів, інтерметалідів 

перехідних металів, алюмінію, які будуть поєднувати необхідні функціональні властивості 

одних складових (зносостійкість, жаро- та корозійну стійкість) з бар’єрними властивостями 

інших.  

Підвищення жаростійкості та корозійної стійкості вуглецевих сталей може бути 

досягнуто за рахунок нанесення на їх поверхню покриттів на основі хрому, алюмінію, 

кремнію, які утворюють на поверхневі захисні плівки оксидів  [ 1-6].  Наявність шару з 

бар’єрними властивостями, повинна забезпечувати гальмування небажаного дифузійного 

перерозподілу елементів покриттів і основи, що буде сприяти збільшенню концентрації в 

дифузійному шарі насичуючих елементів, як при хіміко-термічній обробці так і при 

експлуатації покриттів. Крім того, сполуки, що входять до складу бар’єрних шарів можуть 

виконувати окремі захисні функції. Наприклад, відомі багатошарові покриття TiC,TiN, Al2O3 

отримані шляхом хімічного осадження з газової фази. Функції бар’єру при цьому виконують 

композиції шарів TiC,TiN, жаростійкість забезпечує шар на основі Al2O3 [ 7] 

Метою даної роботи було дослідження структури, складу, мікротвердості, жаро та 

корозійної стійкості покриттів, отриманих  шляхом фізичного осадження з газової фази TiN 

та наступного комплексного хромотитаноалітування сталі У8А. 

Хіміко – термічну обробку сталі У8А проводили послідовно. На першому етапі 

методом фізичного осадження з газової фази на установці ВУ1Б наносили нітрид титану   

TiN. Час осадження становив 20 хвилин; температура підложки на початку процесу складала 

560-600 °С, в кінці – 200-300 °С. Товщина шару нітриду титану TiN складала 3,5-4,0 мкм.  На 

другому етапі проводили комплексне хромотитаноалітування в порошковій суміші 

наступного складу, % мас.: 30%Ti, 5%Al, 20%Cr, 5%NH4Cl, 40%Al2O3. Дифузійну 

металізацію проводили при  температурі 1050С протягом  4 годин. Хімічний склад покриттів 

визначали мікрорентгеноспектральним аналізом  з використанням енергодисперсійної 
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приставки  Energy 200 до скануючого електронного мікроскопу CamScan 4D з програмою 

обробки результатів INCA 200, похибка вимірювань ± 0,3 %. Вимірювання проводили по 

перерізу дифузійного шару на поперечних шліфах зразків сталей з покриттям в результаті 

переміщення мікрозонда в напрямку від поверхні дифузійного шару до відстані 36 мкм від 

поверхні поділу покриття-матриця. Мікроструктурні дослідження проводили на 

електронному мікроскопі CamScan 4D  після травлення зразків 3% розчином нітратної 

кислоти в етиловому спирті. Вимірювання мікротвердості та уточнення товщини 

дифузійного шару, а також його окремих фаз проводили на пристрої ПМТ–3 не менш, ніж в 

20 полях зору.  Навантаження на індентор  складало Нμ =0,49Н, похибка вимірювань 

0,1ГПа.  Жаростійкість оцінювали по зміні маси зразків після їх окислення при температурі 

800 °С продовж 1 та 12 годин в умовах природної аерації. Корозійні дослідження зі сталлю 

У8А, сталлю з покриттями здійснювали при температурі 20°С в різних промислово важливих 

середовищах (10% H2SO4, 15% HNO3, 15% CH3COOH, 1,5% 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 та 

ефективність дії інгібіторів оцінювали ступенем захисту (Z) від корозії, які розраховували за 

формулою: [%],100



M

MM

K

KK
Z

, 

де MK  та MK    масовий показник швидкості корозії сталі 

без використання покриття та сталі з покриттям, г/(м
2 
∙год). 

Встановлено, що за прийнятих умов насичення формується дифузійне покриття, що 

складається з чотирьох зон загальною товщиною 24,0-25 мкм(рис.1). До основи примикає 

практично безпористий шар сірого кольору товщиною 6,0-7,0 мкм. Над ним розташовано 

суцільний шар темно сірого кольору товщиною 4,0-5,0 мкм. На поверхні розташовано шар 

світло-сірого кольору, в якому можно виділити дві зони: суцільний безпористий шар 

світлого кольору товщиною 4,0-5,0 мкм, над яким розташовано більш темний тонкий шар 

підвищеної крихкості товщиною 6,0-7,5 мкм. 

 
Рис. 1. Мікроструктура покриття, отриманого при дифузійному хромотитаноалітуванні 

сталі У8А з шаром на основі нітриду титану. 

 

Мікрорентгеноспектральним аналізом був вивчений хімічний склад покриттів 

отриманих за даною технологією (рис.2).Відповідно до отриманих даних поверхнева зона 

підвищеної відповідає фазі з підвищеним вмістом хрому - 85,6-92,5 % мас. Крім того, дана 

зона містить в невеликій кількості залізо, титан та алюміній (4,6-9,2%мас;0,5%-0,9 %мас; 0,5-

2,1%мас, відповідно). Суцільний шар світло – сірого кольору відповідає фазі на основі хрому 

(74,8-50,9%мас), титану (1,3-14,7%), заліза (15,7-25,8%мас) та алюмінію(8,1-8,45%мас). Зона 

темно сірого кольору була ідентифікована по складу і значенням мікротвердості, як карбід 

титану - ТіС і містить 81,0-80, 1%мас.титану. До основи примикає шар на основі нітриду 

титату , що мітить 74,1-77,8%мас титану,6,5-20,9% мас. азоту. Дана фаза містить невелику 

кількість хрому та заліза. Мікротвердість  поверхневого шару на основі хрому, титану  
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та алюмінію складає 11,0-13,0 ГПа, карбіду титану ТіС - 34,0-35,0 ГПа, нітриду титану - 

21,0 ГПа.  

Таким чином, при дифузійному хромотитаноалітуванні сталі У8А з шаром на основі 

нітриду титану формується багатошарове покриття на основі  нітриду та карбіду титану і 

інтерметалідів титану, хрому та алюмінію. Встановлено, що при дифузійному насичені до 

поверхні,  скрізь шар нітриду титану, дифундують елементи основи – залізо та вуглець.   

Вуглець, який при температурах насичення знаходиться у твердому розчині аустеніту, іде, 

при цьому, на формування і ріст  фази на основі карбіду титану. Дифузія алюмінію та хрому 

в покриття майже повністю блокована внаслідок формування шарів на основі карбіду та 

нітриду титану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розподіл елементів по перерізу покриття, отриманого при дифузійному 

хромотитаноалітуванні сталі У8А з шаром на основі нітриду титану. 

 

Можна вважати, що внаслідок комплексного хромотитаноалітування сталі У8А з 

попередньо нанесеним шаром нітриду титану формування дифузійного покриття 

відбувається за механізмом В.З. Бугакова [1]. Рост товщини шару відбувається в результаті  

дифузійного підвода з основи заліза та вуглецю скрізь шар нітриду титану  і хрому, титану та 

алюмінію - з насичуючого середовища. 

Встановлено, що після години їх окислення в атмосфері повітря при температурі 800 °С 

жаростійкість отриманих покриттів на сталі У8А у 5 разів вище, ніж у однокомпонентних 

титанових та в два рази – ніж у однокомпонентних алітованих. При збільшенні часу 

витримки до 12 годин жаростійкість таких покриттів зростає і у 3,9 та 2,45 рази перевищує 

жаростійкість титанових та алітованих покриттів, відповідно. Показано, що висока 

жаростійкість досліджених хромотитаноалітованих покриттів обумовлена наявністю у їх 

складі карбіду і нітриду титану, які, виконуючи роль бар’єру, перешкоджають відтоку 

алюмінію, хрому та титану з поверхневих шарів покриття, та кисню і азоту повітря в його 

основу.  Така структура призводить до утворення на поверхні  хромотитаноалітованих 

покриттів при їх окисленні в атмосфері повітря різних за складом оксидів з підвищеним 

вмістом  Cr2O3 та А12О3,  які, як відомо[2-3], мають високий опір високотемпературному 

окисленню.  
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Проведені корозійні випробування показали, що дослідженні хромотитаноалітовані 

покриття практично не впливають або дещо прискорюють корозію сталі У8А в умовах 

водневої (10% H2SO4) та змішаної воднево - кисневої (15% CH3COOH, 1,5% 

HOOC(CH2)4COOH) деполяризації. Але вони підвищують у 7-8 разів корозійну стійкість 

сталі У8А в 15% HNO3 і забезпечують їх ступень захисту від корозії (Z), який складає 86-

87%. Останнє, як і при високотемпературному окисленні, обумовлене утворенням на 

поверхні таких покриттів в розчинах окислювальних кислот захисних плівок хрому та 

алюмінію. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Показана можливість отримання на поверхні сталі У8А багатокомпонентних 

покриттів отриманих шляхом фізичного осадження нітриду титану та наступного 

дифузійного хромотитаноалітування порошковим контактним методом. Покриття 

складаються із чотирьох зон, які ідентифікували про мікроструктурі, хімічному складу  

та мікротвердості. 

2. Композиція шарів TiC, TiN при високотемпературному окисленні покриттів 

виконує роль бар'єру, що перешкоджає відтоку алюмінію, хрому, титану з поверхні  

покриття, кисню та азоту повітря - в основу. Поверхневі шари покриттів  на основі хрому та 

алюмінію призводять до утворення захисних плівок Cr2O3 , А12О3, що забезпечує їх високу 

жаростійкість в атмосфері повітря та корозійну стійкість в окислювальних кислотах.   

3. Жаростійкість сталі У8А з шаром на основі нітриду титану після 

хромотитаноалітування при окисленні при температурі 800 °С протягом 1 години зросла  

у 5 разів у порівнянні з однокомпонентними титановими, в два рази – з однокомпонентними 

алітованими. При збільшенні часу витримки до 12 годин - у 3,9 та 2,45 рази, відповідно. 

Корозійна стійкість зростає в окислювальних кислотах – у 7-8 разів, при цьому ступень 

захисту сталі У8А від корозії складає 86-87%. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД АЛЮМОХРОМОВАНИХ 

ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ НАНЕСЕНИХ НА СПЛАВ ВТ6 ЗА УЧАСТІ ДВОХ 

АКТИВАТОРІВ NH4Cl ТА NiCl2 
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У роботі наведені результати досліджень фазового і хімічного складів, структури, 

мікротвердості багатокомпонентних покриттів, отриманих алюмохромуванням 

титанового сплаву ВТ6. Показано, що при використанні комплексу активаторів NH4Cl та 

NiCl2 призводить до формування дифузійних шарів по товщині вдвічі більше, ніж отримані 

при використанні одного активатора NH4Cl. 

Ключові слова: ТИТАНОВИЙ СПЛАВ, ДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ, ХРОМУВАННЯ, 

АЛІТУВАННЯ, АКТИВАТОР 

 

Одним із факторів, які  впливають на процес дифузійного насичення титанових 

сплавів алюмінієм та хромом є тип активатору. Відомо, що алюмохромування металевих 

сплавів з порошкових сумішей можливо проводити з використанням комплексу активаторів 

[1]. Комплекс активаторів застосовують з метою збільшення кількості активних хлоридів в 

насичуючому середовищі, що будуть реагувати з окислами на поверхні сплаву, а саме 

пасивуючою плівкою рутилу TiO2 та сприяти протіканню дифузійного процесу. 

В даній роботі для алюмохромування сплаву ВТ6 застосовано суміш активаторів 

NH4Cl та NiCl2. Відомо, що температура дисоціації NH4Cl (400-500) 
о
С. В той же час NiCl2 

дисоціює при значно вищих температурах – (900-1000) 
о
С, [2]. Таким чином, використання 

двох активаторів з різною температурою розпаду розширює інтервал утворення активних 

хлоридів насичуючих металів.  

Покриття наносили при температурі 1050С, впродовж 4 годин в насичуючій сумішші 

наступного складу, %мас: 28%Cr, 40%Al,  24%Al2O3, 4% NH4Cl, 4% NiCl2.  

У результаті ХТО за вказаним режимом на поверхні зразків утворилось багатошарове 

покриття, (рис. 1, табл.1), зовнішній шар якого сформувався на основі інтерметаліду 

Al8(Cr,Ti)5. Утворення цієї фази згідно до діаграми стану Ti-Al-Cr можливе при температурі 

нижче 1000 
о
С. Кристалічна гратка цієї сполуки кубічна: а=0,90943 нм. Можна припустити, 

що шар Al8(Cr,Ti)5 сформувався при охолодженні після ізотермічної витримки при ХТО. 

Нижче розташовується шар на основі алюмініду титану Al3Tі, що має тетрагональну 

кристалічну гратку а= 0,33866 нм, с= 0,85496 нм. Кількість даної фази в покритті 

максимальна і становить 53,45 %. 

 

 
Рис.1. Мікроструктура алюмохромованого сплаву ВТ6. 
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Таблиця 1 

Фазовий та хімічний склад алюмохромованих покриттів отриманих з 

використанням комплексу активаторів 

 

Вид покриття Фазовий 

склад 

Періоди 

гратки, нм 

Товщинапо

криття, 

мкм 

Мікро-

твердість, 

ГПа 

Хімічний склад, 

мас.% 

1 2 3 4 5 6 

Алюмо-

хромування 

за участі 

активатору 

NH4Cl  та 

NiCl2 

 

 

Al8(Cr,Ті)5 

 

 

 

Cr2Ti 

 

 

a = 0,90943 

 

 

 

а= 0,69400 

 

 

 

 

10,5-12,0 

 

 

6,5 

 

 

 

11,0 

 

Al:58,8-59,2; 

Ti:19,3-24,5; 

V:0,8-1,0; 

Cr: 15,6-21,9; 

 

Cr: 63,0-78,1; 

Ti:20,3-22,9; 

Al:0,6-3,4; 

V:0,1 

 

Al3Ti 

 

 

 

 

Cr2Tі 

 

a = 0,33866 

c = 0,85496 

 

 

 

а= 0,69400 

 

 

 

 

14,5-18,0 

 

 

6,8 

 

 

 

11,0 

 

Al:58,7-59,5; 

Ti:32,3-37,1; 

V:0,1-1,1; 

Cr: 3,1-11,6 

 

Cr: 63,0-78,1; 

Ti:20,3-22,9; 

Al:0,6-3,4; 

V:0,1 

 

Ti(Cr,Al)2
+ 

Al3(Ti,V) 

– 

 

a = 0,39558 

 

 

8,0-9,0 

 

 

 

8,5 

 

Al: 36,4-42,6; 

Ti: 34,7-35,6;  

V: 3,0-7,0; 

Cr: 19,4-24,0 

 

 

AlTi, 

 

 

 

a= 0,39859 

c= 0,40598 

 

 

 

2,0-2,5 

 

 

 

5,3 

 

Al:44,9-45,0; 

Ti:51,6-51,7; 

V:2,0; 

Cr: 2,2; 

 

AlTi3 

 

 

a= 0,57802 

c= 0,46530 

 

2,0-2,5 

 

 

4,4 

 

Al:25,0; 

Ti:72,9-73,0; 

 V:4,9-5,7; 

 

α-Ті 

 

a = 0,29089 

c = 0,46546 

 

6,0-7,0 

 

 

4,2 

Al:10,6-13,6; 

 Ti:83,4-83,7; 

 V:4,9-5,7; 

 

У шарі на основі Al3Ti мікроструктурно фіксуються включення з підвищеним вмістом 

хрому, кількість якого досягає 63,2-78,1 мас.%, вміст алюмінію та титану в них дорівнює  

0,6-3,4 мас.% і 20,3-22,9  мас.%, відповідно, (рис.2). Згідно до діаграми стану Ti-Cr, [3], таке 

співвідношення компонентів відповідає фазі Лавеса Cr2Ті. 

Під шаром Al3Tі спостерігається гетерогенна зона, що скаладається з суміші двох фаз: 

трьохкомпонентної фази Al3(Ti,V) та фази Лавеса Ti(Cr,Al)2. Отримані дані добре 

узгоджуються із результатами роботи [4]. В той же час в цій зоні мікрорентгеноспектрально 

фіксуються включення, хімічний склад яких змінюється в таких межах: Cr – (30,4-35,0) ат.%, 

Ti – (30,7-37,6) ат.%, Al – (27,4-30,6) ат.%. За хімічним складом ці фази можуть бути 

ідентифіковані як фази Лавеса Ti(Cr,Al)2, (рис. 3). Під гетерогенною зоною знаходиться 
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дифузійний шар, в якому міститься 44,9 мас.% Al, 52,0 мас.% Ti, 2,2 мас.% Cr, 2,0 мас.% V. 

Відповідно до діаграми стану Ti-Al-Cr, [5], цей шар визначається як фаза AlTi, що співпадає 

з даними рентгеноструктурного аналізу. Красталічна гратка утвореної сполуки 

тетрагональна, з параметрами: a=0,39859 нм, c=0,40598 нм. 

Останній шар у покритті, який прилягає до межі з матрицею, формується на основі 

фази AlTi3. Дана фаза має тетрагональну структуру: a=0,57802 нм, c=0,46530 нм, і містить  

у собі мас. %: Al:25,0; Ti:72,9-73,0; V:4,9-5,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під межею розділу покриття-матриця в основі утворилася перехідна зона, яка являє 

собою твердий розчин алюмінію в α-Ti(Al). Вміст алюмінію в цьому шарі змінюється від 

10,6 мас.%, під межею до середнього вмісту алюмінію в сплаві 6,0 мас.%, на відстані 48,5-

50,0 мкм. Наявність перехідної зони з підвищеною мікротвердістю 4,2 ГПа під межею 

розділу з покриттям, сприяє, по-перше, покращенню адгезії покриття з основою, а, по-друге, 

- більш плавному переходу від твердого шару інтерметалідів до м’якої основи. 

Слід відмітити, що дифузійні покриття, отримані з використанням комплексу 

активаторів, за товщиною майже вдвічі перевищують алюмохромовані покриття, створені за 

участі тільки NH
4
Cl [6]. Загальна товщина дифузійного шару становить 50,2-52,8 мкм. 

Мікроструктурно дифузійні зони різного фазового складу чітко відділяються одна від одної. 

Трьохкомпонентна сполука на базі алюмінію, хрому та титану Al8(Cr,Ti)5 мікроструктурно 

виділяється у вигляді окремого шару темно-сірого кольору. ЇЇ товщина становить  

10,5-12,0 мкм.  

 

 
Рис. 2. Розподіл елементів по перерізу алюмохромованих покриттів 

 

№ 

точки 

Al Cr Ti V 

1 31,5 36,9 28,8 0,7 

2 28,8 31,3 33,2 1,7 

3 14,7 30,4 53,7 1,3 

 

Рис. 3. Мікроструктура та хімічний склад фаз Лавеса алюмохромованих покриттів 



239 

 

Товщина шару на основі Al3Ti, що має більш світлий сірий колір, дорівнює 14,5-18,0 

мкм, що в 2-3 рази перевищує таку ж зону, отриману з використанням одного типу 

активатору[6]. В ньому знаходяться окремі включення Cr2Ті неправильної форми розміром 

8,0-12,0 мкм .  

Товщина AlTi та AlTi3 шарів дещо зменшилась відносно аналогічних в 

алюмохромованих покриттях з одним активатором[6] і становить 2,0-2,5 мкм для AlTi та 

AlTi3 шарів. Між зонами на основі фази Al3Ti та фазою AlTi сформувалася гетерогенна зона 

на основі фаз Лавеса Ti(Al,Cr)2 та Al3(Ti,V). Розмір зерен в цій зоні складає 6,5-8,0 мкм, а в 

деяких місцях досягає 9,0 мкм. Перехідна зона, що складається з α-Ті(Al), має товщину 6,0-

7,0 мкм. 

 

ВИСНОВКИ 

Дифузійні покриття, отримані з використанням комплексу активаторів, за товщиною 

майже вдвічі перевищують алюмохромовані покриття, створені за участі одного типу 

активатору NH
4
Cl. Загальна товщина дифузійного шару становить 50,2-52,8 мкм  

і складається з наступних фаз: Al8(Cr,Ti)5, Al3Tі, Cr2Ті, Al3(Ti,V), Ti(Cr,Al)2, AlTi. 

Мікротвердість отриманих покриттів знаходиться в межах 11,0-4,4 ГПа.  
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ТИТАНОАЛІТОВАНІ ПОКРИТТЯ НА СТАЛІ 40Х13 

 

д.т.н., професор В.Г. Хижняк, к.т.н. М.В. Аршук, студ. Т. Левчук 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Інженерно-фізичний факультет, кафедра металознавства та термічної обробки 

marina351@rambler.ru 

Досліджено процес нанесення на поверхню сталі 40Х13 багатокомпонентних 

титаноалітованих покриттів в контейнерах з плавким затвором з використанням суміші 

порошків титану, гідриду титану, алюмінію; Показана можливість формування на сталі 

40Х13 покриттів за участю сполук Ti4Fe2O, FeTiAl, TiC та перехідної зони. Встановлено 

розподіл хімічних елементів та мікротвердості за товщиною дифузійних покриттів. 

Максимальна мікротвердість виявлена для шарів ТіС – 31,0-34,0 ГПа; для зони Ti4Fe2O, 

FeTiAl – 5,0-7,0 ГПа. 

 

Мартенситна сталь 40Х13 має хорошу корозійну стійкість в атмосферних умовах, в 

низько агресивних середовищах (в слабких розчинах солей, кислот) і відрізняється високими 

механічними властивостями [1]. В основному сталь 40Х13 використовують для виробів, які 

експлуатують в умовах зношування, в якості ріжучого інструменту, для пружних елементів  

і конструкцій в харчовій промисловості. Крім того таку сталь використовують для 

виготовлення форм пресування полімерних матеріалів [1, 2, 3]. 

Сталь 40Х13 знайшла використання після гартування та відпуску. Завдяки невеликій 

критичній швидкості охолодження сталь можна гартувати на мартенсит на повітрі. 

Гартування виробів проводять від температури 1050 ºС. При цій температурі відбувається 

розчинення карбіду Cr23C6 в аустеніті. Після гартування сталь має твердість HRC 56-58,  

після гартування та відпуску при 200-300 ºС HRC 50, а після відпуску при 600 ºС HRC 32-34 

[1, 2, 3]. 

Певний інтерес в останні роки проявили дослідники до водню, використання якого 

при ХТО може певним чином вплинути на будову та склад покриттів. 

Аналіз робіт [4, 5] дав можливість встановити деякі особливості участі водню у 

формуванні покриттів на сталях. На початку насичення водень взаємодіє з оксидними 

плівками на поверхні виробів. В результаті утворюється чиста, сприятлива для ХТО 

поверхня сталі. 

В той же час, відомо [1], що водень при контакті із вуглецевими сталями при 

підвищених температурах сприяє їх зневуглецюванню, а при розчиненні в сталях змінює їх 

властивості. Таким чином можна зазначити, що вплив водню на процеси дифузійної 

металізації сталей мартенситного класу в теоретичних і практичних аспектах в повній мірі не 

вивчено. 

Титаноалітування сталі 40Х13 проводили з використанням сумішей порошків титану, 

гідриду титану, алюмінію, хлористого амонію NH4Cl, оксиду алюмінію Al2O3 в контейнерах 

з плавким затвором при температурі 1050 ºС впродовж 3 годин. 

Зразки з покриттями були досліджені методами фізичного матеріалознавства. 

Рентгеноструктурний аналіз проводили на установці ДРОН УМ-1 у мідному 

монохроматизованому випромінюванні з обробкою результатів програмою Powder Cell 2.2. 

При проведенні мікрорентгеноспектрального аналізу використали електронний мікроскоп 

Jeol JSM-6490LV із спектрометром CamScan 4D. Визначення товщини і мікротвердості 

покриттів проводили на приладі ПМТ-3. 

Результати досліджень фазового та хімічного складів, структури, мікротвердості 

отриманих покриттів наведено в таблиці 1, рис. 1. 

 

 

mailto:marina351@rambler.ru


241 

 

Таблиця 1  

Фазовий склад та деякі властивості сталі 40Х13 з титаноалітованими покриттями 

Вид обробки і режим ХТО: Т, °C;  

τ, години 

Зони 

покриття 

Фазовий 

склад 

Параметри 

кристалічної 

гратки, нм 

Товщина 

покриття, 

мкм 

Мікротвердість, 

ГПа 

Титаноалітування 1050; 3 

50%Ti+10%Al+36%Al2O3+4%NH4Cl 

Зона 

сполук 

FeTiAl а = 1,2070 
4,0-5,0 6,5-7,0 

Ti4Fe2O а = 1,3262 

TiC а = 0,4298 6,5 34,0 

Перехідна 

зона 

Feα(Al,Ti) 
а =0,2868 4,5-5,0 

4,5 
Cr23C6 

Feα(Ti) а = 0,2868 
5,0-6,0 

Cr23C6 - 

Основа 
Feα а = 0,2860 

- 3,5 
Cr23C6 - 

Титаноалітування з гідридом 

титану: 1050; 3 

Зона 

сполук 

FeTiAl а = 1,2108 14,0-

15,0 
6,5 

Ti4Fe2O а = 1,1385 

TiC а = 0,4300 2,0-2,5 31,0 

Перехідна 

зона 

Feα(Al,Cr,Ti) 
а = 0,2867 10,0 2,8 

Cr23C6 

Feα(Al,Cr) 
- 75,5 2,4 

Cr23C6 

Основа 
Feα 

- - - 
Cr23C6 

 

 

Рис. 1.  Мікроструктура титаноалітованої сталі 40Х13 

з гідридом титану 

 

При титаноалітуванні формується багатошарове покриття, мікротвердість якого 

змінюється в широкому діапазоні від 5,0 до 33,6 ГПа. Цілком зрозуміло, що сама висока 

мікротвердість характерна для шарів на основі фаз проникнення. Для шарів на основі ТіС 

становить 31,0-34,0 ГПа, зони сполук FeTiAl, Ti4Fe2O відрізняється в незначній мірі досягає 

5,0-6,8 ГПа. Шар карбіду титану ТіС виявився товщиною 6,5 мкм. 

Можна вважати, що при титаноалітуванні з гідридом титану водень зменшує 

активність титану в реакційному просторі, а також сприяє зневуглецюванню основи. 

Сформований за таких умов шар ТіС невеликої товщини буде незначним бар’єром для 

дифузійного проникнення алюмінію в сталь. Відомо, що хром та алюміній стабілізують Feα. 

При досягненні в процесі ХТО необхідної концентрації хрому та алюмінію в аустеніті при 

температурі 1050 ºС відбувається Feγ→Feα перетворення з подальшим ростом Feα кристалів 

стовбчатої форми в основу (рис. 1). Зростання товщини шару Feα(Al,Cr,Ti) супроводжується 

внаслідок незначної розчинності в фериті вуглецю витісненням останнього від поверхні. 

Цілком зрозуміло, що утворена зневуглецьована зона не гартується на мартенсит і негативно 

впливає на експлуатаційні характеристики сталі з покриттям. 

В роботі показана можливість отримання дифузійного титаноалітованого покриття на 

сталі 40Х13 в порошкових сумішах в контейнерах з плавким затвором. 
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Можна вважати, що отримані в роботі покриття титану та алюмінію за своїм складом, 

структурою, властивостями можуть бути використані для попередження корозійного 

руйнування в агресивних середовищах, забезпечення високої зносостійкості і жаростійкості. 
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ВПЛИВ ВИДУ ЗМІЦНЕННЯ МАТРИЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ХАРАКТЕР 

ДЕФОРМАЦІЙЦНОГО ЗМІЦНЕННЯ ТА КАВІТАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ 

 

аспірант П.М.Кучеренко, д.т.н Шипицин С.Я., Степанова Т.В., к.т.н. Кірчу І.Ф. 
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України 

E-mail: kucherenko-pasha@mail.ru 

 

Надійність та довговічність турбінних агрегатів і запорно-регулюючої арматури для 

теплової та атомної енергетики визначається рівнем функціональних властивостей 

турбінних, трубних та арматурних сталей для парових турбін, які працюють при 

надкритичних умовах температури і тиску. Необхідними властивостями цих сталей є: 

ерозійна(кавітаційна), корозійна та теплостійкість. 

Сучасні сталі і сплави не можуть вирішити проблему комплексного підвищення 

вказаних характеристик (аустенітні Cr-Ni та Cr-Mn сталі) або собівартість їх легування і 

технологія виробництва дуже високі, що є не рентабельно (дисперсійно-зміцнені  

Cr-Ni-Co-Mo сталі, кобальтові та титанові сплави). 

При постановці задачі дослідження було визначено напрямок робіт – розробка 

технологічних та теоретичних рекомендацій створення нового покоління кавітаційно стійких 

сталей з підвищеною міцністю, корозійною і кавітаційною стійкістю для виробів, які 

експлуатуються при підвищених статичних і динамічних навантаженнях, на заміну існуючим 

аналогам: (08-12)Х18Н10Т; сталей додатково легованих вольфрамом, молібденом, ванадієм; 

сплавів на основі кобальту; титанових сплавів та стандартної кавітаційностійкої сталі 

30Х10Г10. Тому в якості об’єктів дослідження було обрано аустенітні низько вуглецеві Cr-

Mn сталі з масовою часткою хрому не менше 14%, та різним вмістом марганцю, який сприяє 

різному механізму деформаційного зміцнення: при 14% Mn деформаційне зміцнення 

відбувається за рахунок γ→α(М) мартенситного перетворення, а при 19% - за рахунок 

дислокаційного по механізму Орована. Для подальших досліджень було виплавлено наступні 

сталі сталі – 17Х14Г14АФ та 17Х14Г19АФ, вміст яких можна спостерігати в табл.1 

 

Таблиця 1  

Хімічний склад сталей для досліджень 

Марка 

сталі 

Масова частка елементів, % 

C Si Mn Cr V N Al S P 

17Х14Г14АФ 0,17 0,41 14,62 14,70 0,33 0,221 0,040 0,011 0,013 

17Х14Г19АФ 0,16 0,37 19,05 14,00 0,30 0,192 0,039 0,012 0,013 

 

 Зразки з наведених вище сталей піддавались термічній обробці, а саме зразки з 

сталі 17Х14Г14АФ - гомогенізації (1200 
о
С), а з 17Х14Г19АФ - гомогенізації+старіння (700 

о
С). Для першого випадку в зразках відбулась гомогенізація γ розчину, що сприяло 

твердорозчинному зміцненню; у другому випадку, після старіння, відбулось виділення 

нітридів, що призвело до дисперсійного зміцнення зразків. В подальшому зразки висотою 20 

мм та діаметром 18 мм, піддавались деформації шляхом стискання та розрізались на 

половині висоти для подальшого дослідження структури і твердості металу, за якою 

визначалась ефективність деформаційного зміцнення. Результати впливу стиснення на зміну 

твердості наведені в таблиці 2. За даними таблиці 2 видно, що в сталі з твердорозчинним 

зміцненням (17Х14Г14АФ) приріст твердості більший ніж в сталі з дисперсійними 

(17Х14Г19АФ). 

Згідно з даними рентгеноструктурного та рентгенофазового аналізів в сталі 

17Х14Г19АФ зі стабільним аустенітом деформаційне зміцнення досягається лише за рахунок 

підвищення густини дислокацій в аустеніті, вміст α(-М)-фази залишається практично на 
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одному рівні. В сталі 17Х14Г14АФ з нестабільним аустенітом деформаційне зміцнення 

досягається практично тільки за рахунок збільшення α(-М)-фази (табл. 3). 

 

Таблиця 2  

Дані випробування сталей при стисканні зразків 

 

 

Таблица 3 

Результати рентгеноструктурного і фазового аналізів сталей  

Марка сталі Вид 

зміцнення 

аустеніту 

(термооб-

робка) 

Ступінь 

деформаці

ї h , % 

Параметри тонкої структури 

в  – фазі в  - фазі 

а, мм Д х 

10
6
,  

см 
2 

х10-12, 
см-2



Віднос

на кіль-

ть , % 

х10-

12, см-2


17Х14Г14А

Ф 

Твердо роз-

чинне 

(гомогені-

зація 

1200
о
С – 

2год) 

5,6 3,4637 1,66 0,31 2,51 2,76 2,84 

15,4 3,4637 ≈1,0 0,32 0,16 7,2 1,63 

17Х14Г19А

Ф 

дисперсійн

е (старіння 

700
о
С – 24 

год) 

4,6 3,4637 ≈1,0 0,29 0,14 5,27 2,77 

14,4 3,4637 2,01 0,29 1,06 4,83 3,58 

Отримані дані показують що в експерименті максимальне деформаційне зміцнення 

досягається за рахунок здвигового γ→α(-М) перетворення. Двійникові виділення -М тобто 

зміцнені об’єми металу різко відрізняються по ширині(від 0,15 до 0,50 мкм) і по відстанях 

між ними (від 0,3 до 100 мкм). Їх розділяють не зміцнені об’єми аустеніту (рис. 1). Ці об’єми 

і їх границі з виділеними -М є можливими зародками кавітаційних каверн та об’ємами 

енергетично вигідними для їх прискореного виникнення.  

      
Рисунок 1   Структура сталі 17Х14Г14АФ після деформації стисканням на 12%-15,4% 

(трансмісійне дослідження фольг на електронному мікроскопі ЭМ – 125) 

Марка сталі Режим 

термічної 

обробки 

Навантаження 

деформації, т 

Твердість НВ 

до 

стискання 

після 

стискання 
НВ 

17Х14Г14АФ гомогенізація  

1200
о
С – 2 год 

15,42 220 240 20 

20,61 220 270 50 

27,45 220 310 90 

17Х14Г19АФ старіння 

700
о
С – 24год 

14,88 230 240 10 

19,82 230 265 35 

26,95 230 300 70 
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В сталях зі стійким аустенітом дисперсійне зміцнення, підвищує ступінь 

деформаційного зміцнення  за рахунок дислокаційного і знижує структурно-фазову 

неоднорідність, що може суттєво підвищити однорідність кавітаційного зношування металу. 

Тому було вирішено провести випробування на кавітаційну стійкість на магнітострикційній 

установці УЗДН-2Т. В результаті випробувань було встановлено, що втрата мас зразків 

відрізняється майже вдвічі, у зразків з 17Х14Г14АФ вона становить 2,8 кг/м
2
, а з 

17Х14Г19АФ – 1,5 кг/м
2
. 

При класичному дисперсійному зміцненні аустеніту, в тому числі і частинками 

нітриду ванадію, модуль пружності яких більше ніж аустенітної матриці [1], деформаційне 

зміцнення досягається відповідно до механізму Орована, за рахунок утворення 

дислокаційних петель навколо включень. Це створює перешкоди руху дислокацій з площини 

ковзання поперечним ковзанням та їх накопичуванню на високо кутових границях. В сталях 

з здвиговим  γ→α(-М) перетворенням, такими границями є границі двійників, а в сталях зі 

стабільним аустенітом – границі аустенітного зерна. Однак в сталях з дисперсійним 

зміцненням роль границь зерна як місць накопичення дислокацій значно знижується за 

рахунок утворення полігонізованої субструктури з мало- та середньорозорієнтованими 

границями,котрі також слугують перешкодами для деформаційних дислокацій. 

При класичному дисперсійному зміцненні розмір частинок складає 5-40 нм, а 

міжпластинна відстань не перевищує 100 нм. Ці розміри на декілька порядків менші ніж 

розміри двійникових виділень -мартенситу. Тому зародження кавітаційний порожнин і 

каверн в об’ємах металу біля частинок і на полігонізованих границях відбувається на більш 

пізніх етапах кавітаційної взаємодії при меншій швидкості їх зростання. Про це свідчить 

більш однорідне зношування по всі поверхні зразка та менша ступінь кавітаційного 

руйнування високо кутових границь аустенітного зерна (рис. 2). 

   
                                 а  (х60)                                                   б (х60) 

    
      в  (х1000)      г (х1000) 

Рисунок 2 –  Структура поверхні кавітаційного зношування зразків з сталей 17Х14Г14АФ 

(а,в) та 17Х14Г19АФ (б,г) після 20 годин випробувань на кавітаційну стійкість. 

Отримані дані демонструють, що опір кавітаційному зношуванню визначається не 

тільки ступінню і характером деформаційного зміцнення, але і однорідністю його 

розподілення в мікрооб’ємах металу. 
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Исследовано механические свойства азотированных сталей 30Х6МФ и 30Х6МАФ. 

Показано что дисперсионное упрочнение матрицы при микролегировании стали азотом  

и ванадием при азотировании заметно снижает эффект уменьшения их пластичности  

и ударной вязкости до 3 раз при незначительном повышении прочности сталей. 

 

При оценке физико-механических свойств азотированных сталей необходимо 

учитывать, что в процессе газового азотирования образуется сложный по химическому 

составу материал, эксплуатационные свойства которого определяются как по 

характеристикам поверхностного слоя, так и сердцевины. Большое влияние оказывают 

масштабные факторы, например отношение толщины диффузионного слоя к диаметру 

детали[1]. 

 Азотированный слой, упрочняя поверхность, влияет на механические свойства 

изделия в целом, которые могут изменяться в широких пределах в зависимости от 

химического состава, структуры стали и строения диффузионного слоя [2]. 

Результаты многолетних системных исследований, выполненных во ФТИМС НАН 

Украины, показывают, что необходимое для повышения свойств азотированных слоев 

изменение структуры матрицы возможно достичь при  дисперсионном нитридном 

упрочнении матрицы сталей [3,4]. 

Поэтому важно было выяснить как влияет дисперсионное упрочнение матрицы на 

механические свойства азотированных сталей. 

В табл. 1 приведены данные по механическим свойствам ложно-азотированных и 

азотированных сталей 30Х6МФ и 30Х6МАФ 

Предварительная термическая обработка сталей 30Х6МФ и 30Х6МАФ состояла из закалки 

1100
о
С2ч  масло и отпуска 700

о
С2чвоздух. Газовое азотирование в аммиаке 

проводили при 550
о
С в течение 38ч. Ложное  азотирование проводили по тем же 

температурно-временным параметрам. 

Таблица 1 

Механические свойства ложно-азотированных и азотированных  

сталей 30Х6МФ и 30Х6МАФ 

 

Повышенные температуры предварительного отпуска сталей со стандартной  600
o
C до 

700 
о
С были выбраны с целью достижения максимальной массовой доли дисперсионного 

выделения нитридванадиевой фазы в матрице для более эффективного ее влияния на 

структуру и свойства диффузионных слоев. 

Из приведенных экспериментальных данных (табл. 1) видно, что как и при ложном 

азотировании, так и при азотировании дисперсионное упрочнение сталей азотом и ванадием 

незначительно увеличивает эффект повышения прочности образцов и заметно снижает 

эффект уменьшения их пластичности и ударной вязкости и, особенно, в случае реального 

Марка стали в т   KCU, 

Дж/см
2
 МПа % 

30Х6МФ 890 / 930 800 / 850 20,0 / 14,5 45,0 / 31,0 65,0 / 45,0 

30Х6МАФ 990 / 1050 850 / 930 22,0 / 19,0 52,0 /  47,0 68,0 / 55,0 
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процесса азотирования, когда уровень снижения вязкости и пластичности в стали без VN 

достигает до 3-х раз, а с VN – в 1,5 раза 

Одновременное с повышением прочности снижение эффекта уменьшения 

пластичности и вязкости образцов при азотировании связано прежде всего с повышением 

вязкости разрушения диффузионного слоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сталь марки 30Х6МФ;  2 – сталь марки 30Х6МАФ 

 

Рис. 1. Изменение величины коэффициента КIc по глубине азотированного слоя   (hсл )  

(Тазотир. = 550 
о
С, азотир. = 38 ч;  Тцемент. = 960 

о
С, цемент. = 10 ч) 

 

На  рис. 1 . приведено изменение величины коэффициента КIc по глубине 

азотированного слоя. Определение хрупкости, т.е. вязкости разрушения азотированного слоя 

К1с определяли по методу индентирования Эванса – Чарлза.[5]. Из этого рисунка видно что 

коэффициент КIc в азотированном слое повышается до 1,5 раз.  

Повышение содержания азота в - и γ- фазах и их дисперсность в сталях с 

дисперсионным нитридным упрочнением (рис. 2), как установлено  рентгеноструктурным 

анализом, приводят к увеличению параметра и искажения кристаллической решетки -, - и 

γ'- фаз в азотированном слое (рис. 3). 
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       б) 

Рис.2. Структура и фазовый состав азотированного слоя модельных сплавов Fe(а), 

Fe-V-N(б) (азотиров. = 86 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперсионное упрочнение матрицы при азотировании обеспечивает незначительное, 

не более чем на 30%, повышение прочности и существенное до 3 раз снижает эффект 

уменьшения их пластичности и ударной вязкости. Это следствие повышения прочности 

(микротвердости) и, главное, вязкости разрушения диффузионных слоев, так коэффициент  

КIc в азотированном слое повышается до 1,5 раз. 
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Рисунок  3 –  Параметры кристаллической решетки нитридов в азотированном слое 
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Исследована структура и кавитационное поведение исходных интерметаллидов  

NіAl и NiTi, а также композиционных материалов на их основе.  

Показано, что все исследуемые материалы практически не изнашиваются  

по сравнению со сталью. 

 

Среди множества разрабатываемых и широко используемых материалов, 

интерметаллиды систем Nі-Al и Ni-Ti представляют особый интерес для их применения  

в качестве защитных покрытий на различных деталях машино- и судостроительной областей. 

Порошки таких интерметаллидов выпускаются серийно и характеризуются высоким уровнем 

свойств, необходимых для нанесения газотермических покрытий.  

На данный момент проблема повышения коррозионной и кавитационной стойкости 

деталей судостроительной техники, а также гидроэнергетического оборудования в водных 

агрессивных средах является достаточно востребованной задачей. В ряде научных работ  

[1-7] показана перспективность использования интерметаллидов в водных средах, кроме того 

существуют работы, в которых установлен высокий уровень коррозионной и кавитационной 

стойкости данных материалов, а также тугоплавких соединений, в частности боридов, 

нитридов и карбидов хрома, титана, циркония. 

Рациональным является предположение, что введение тугоплавких соединений в состав 

интерметаллида с одной стороны, позволит повысить коррозионную стойкость 

металлической матрицы [6, 7], а с другой – твердые тугоплавкие зерна будут принимать на 

себя основную нагрузку при кавитационных и гидроабразивных испытаниях. Следовательно, 

разработка новых композиционных материалов на их основе, обладающих повышенными 

эксплуатационными характеристиками, является актуальным направлением развития 

современного материаловедения. 

В данной работе исследована структура и кавитационное поведение композиционных 

материалов на основе интерметаллидов NіAl и NiTi.  

Образцы интерметаллидов для исследований получали электроискровым резанием 

слитков NіAl, NiTi и Ni3Ti, выплавленных в заданных соотношениях в электродуговой печи  

с вольфрамовым нерасходуемым электродом на медной водоохлаждаемой подложке в среде 

очищенного аргона при температурах 1650°С и 1350°С соответственно. Исходные 

материалы: никель (99,99 вес.%), алюминий (99,99 вес.%), титан (99,97 вес. %). 

Компактные композиционные материалы NiAl-30 вес.% CrB2 и NiTi-30 вес.% CrB2 

получали сплавлением механической смеси исходных порошков диборида хрома CrB2  

и интерметаллидов NіAl (ПН70Ю30) и NiTi (ПН55Т45) в вакуумной печи СШВЛ при 

температуре 1650°С и 1350°С соответственно.  

Микроструктуру поверхностей исходных материалов и разработанных композитов до  

и после кавитационных испытаний исследовали с помощью растрового электронного 

микроскопа РЭМ – 106 И.  

Структура разработанных композиционных материалов представляет собой 

интерметаллидную матрицу, в которой равномерно распределены зерна боридов (рис. 1, а-б). 

Кроме того, в структуре композитов также присутствуют новые боридные фазы NiCrxBy  
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(рис. 1, а) и TiB2 (рис. 1,б) – как результат химического взаимодействия между исходными 

компонентами. Такие дополнительные упрочняющие фазы должны позитивно влиять  

на кавитационную стойкость материалов. Помимо боридных фаз для системы NiTi CrB2 

также характерно образовавшихся новой матричной фазы Ni3Ti (вместо NiTi – как результат 

обеднения исходного интерметаллида титаном). 

 
а     б 

Рис. 1. Микроструктура композитов систем NiAl-CrB2 и NiTi CrB2 

 

Кавитационные исследования исходных материалов и разработанных композитов  

(рис. 2) проводили на установке УЗДН-27 (ультразвуковой диспергатор) в течение 6 часов. 

Параметры испытаний: частота 22 ±1,65 kHz; рабочая среда – водопроводная вода.  

В качестве материала-сравнения использовали Сталь 45 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура исходных материалов и разработанных композитов после кавитационных 

испытаний в течение 6 часов 

 

Как видно из результатов исследования, структура поверхностей материалов после 

испытаний во всех случаях без особых механических повреждений, характеризуется 

остсутствием участков разрушения материала.  

Для исходного материала NiTi характерным является наличие локальных единичных 

участков повреждения. Кроме того, в результате проведенных испытаний, можно заключить, 

что для данного материала действие кавитации выражается в протравливании исследуемой 

поверхности материала. При этом начинают проявляться границы зерен. Для остальных 

материалов на данном этапе исследований характерно отсутствие каких-либо видимых 

структурных изменений.  
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В отличие от вышеприведенных материалов для стального образца уже после 2 часов 

испытаний характерно наличие участков повреждаемости поверхности в виде язв или 

раковин. После 6 часов кавитирования вся исследуемая поверхность содержит отдельные 

очаги разрушения, что связано с выработкой ферритной фазы материала Ст 45.  

 
а     б 

 
в     г 

Рис. 3. Микроструктура (а, в) и топография (б, г) поверхности стального образца после 

кавитационных испытаний в течение 2 и 6 часов 

 

ВЫВОДЫ 

Исследована структура и кавитационное поведение композиционных материалов на 

основе интерметаллидов NіAl и NiTi. Показано, что структура поверхностей исходных 

интерметаллидов и разработанных композиционных материалов характеризуется 

остсутствием участков разрушения материала. Поверхность таких материалов после 6 часов 

испытаний практически не изнашивается по сравнению со сталью.  
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У роботі показано можливість використання імпульсно-плазмової обробки для 

швидкозношуваних деталей різного обладнання з утворенням модифікованого шару сплаву. 

 

В останні роки зростає інтерес учених до розробки матеріалів з високими фізико-

механічними характеристиками із застосуванням високопродуктивних та 

ресурсозберігаючих технологій, адже вимоги до надійності та довговічності деталей 

визначають пошук ефективних науково-технічних рішень по збільшенню терміну служби 

деталей обладнання [1-3]. Будучи ефективним способом обробки поверхні, що поєднує в собі 

очищення та нанесення покриттів, імпульсно-плазмова обробка (ІПО) в даний час активно 

розробляється для формування поверхневого шару як сталевих, так і чавунних деталей 

насосного та компресорного устаткування [4].  

У роботі [5] представлені результати дослідження покриттів і поверхонь після 

застосування імпульсно-плазмової технології, які можуть бути рекомендовані для зміцнення 

деталей обладнання, що працює в умовах зношування. Автори зазначають, що нанесення 

покриттів з титану за допомогою ІПО дозволяє отримувати щільні багатофазні покриття, які 

мають гарну адгезію з підкладкою і високі фізико-механічні властивості. Позитивний ефект 

забезпечується в результаті утворення карбідів та нітридів (мікротвердість більше 10 000 МПа). 

Перспективним є створення та вивчення фазово-структурних модифікацій покриттів, 

отриманих за допомогою ІПО за участю повітря, як робочого газу, і високих температур 

плазми за рахунок дифундування частинок стрижневого катода зі сталі типу Р6М5 та 

вуглецю вглиб підкладки та її легування. При цьому структура і властивості модифікованого 

шару будуть залежати від кількості імпульсів плазмової обробки і введеної в розряд енергії 

(в межах від 3 до 12 кДж).  

Завдяки підвищеним показникам міцності та зносостійкості легований вуглецем сплав 

може використовуватись для швидкозношуваних деталей для створення модифікованого 

шару з високими фізико-механічними властивостями. 
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Анотація. Досліджено структуру та мікротвердість поверхневого шару сталі Ст.3 

після електроіскрового легування (ЕІЛ.) Показано вплив елементів Cu і Al на мікротвердість 

поверхневого шару. Встановлено, що при використанні Al мікротвердість поверхневого 

шару вища ніж при використанні Cu і складає 7,62 ГПа. 

Забезпечення довговічності інструменту та деталей машин, що працюють в складних 

умовах експлуатації є дуже важливою задачею сучасного виробництва. Ефективним методом 

зміцнення поверхні деталей є електроіскрове легування (ЕІЛ). 

Метою роботи є дослідження впливу попереднього легування алюмінієм або міддю 

поверхні сталі на мікроструктуру, та мікротвердість поверхневого шару сталі Ст.3 при 

наступному електроіскровому легуванні вуглецем і цирконієм.  

Матеріали та методика дослідження. Матеріалом для дослідження було обрано сталь 

Ст.3. ЕІЛ досліджуваних сплавів заліза проводилося на установці «ЭЛИТРОН-26А» за таких 

електричних параметрів: сила струму розряду 2 – 2,2 А, напруга між електродами 60 - 70 В, 

частота імпульсів ~ 50 Гц, час нанесення покриття 13 хв. 30 с. Анодами обрано перехідний 

метал високої чистоти – цирконій (до 99,9 мас. %), який здатний утворювати карбіди та 

нітриди, а також вуглець, алюміній і мідь.  

В роботі була використана комплексна методика дослідження, що включала: 

мікроструктурний, мікродюрометричний та гравіметричний аналіз.  

Аналіз отриманих результатів. За результатами мікроструктурного аналізу сталі Ст.3 

після  ЕІЛ анодами в послідовності Cu-C-Zr виявлено утворення на поверхні легованого 

шару з середньою товщиною 30 мкм (рис. 1). Після ЕІЛ зразка в послідовності Al-C-Zr 

товщина зміцненого шару складала також 30 мкм. Мікротвердість легованого шару після ЕІЛ 

в послідовності Cu-C-Zr складає 5,96 ГПа (рис. 2), а ЕІЛ в послідовності Al-C-Zr складає 7,62 

ГПа (рис. 2).  Ці результати свідчать про те, що на мікротвердість суттєво впливає матеріал 

аноду першої стадії електроіскрового легування. При використанні міді на першій стадії 

обробки мікротвердість має вищі значення, при використанні алюмінію замість міді. 

 

 

  

Рис. 1. Мікроструктура поверхневої зони сталі Ст.3 після ЕІЛ  анодами  

з послідовності    Al-C-Zr. 

За результатами гравіметричного аналізу було виявлено зниження маси зразка при 

легуванні анодами в послідовності Al-C-Zr і збільшення маси зразка при легуванні анодами в 

mailto:yan4uk.v@gmail.com
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послідовності Cu-C-Zr. Виявлено що при легуванні анодами в послідовності Al-C-Zr  ерозія анодів 

приблизно в 2 рази менша. (рис.3).   

 

 
Рис. 2. Розподіл мікротвердості в поверхневих шарах зразків. 

 

  
а б 

Рис.3. Дані гравіметричного аналізу: 

 а) легування в послідовності Al-C-Zr;  б) легування в послідовності Cu-C-Zr  

 

ВИСНОВКИ 

1. Досліджено мікротвердість, мікроструктура поверхневих шарів, отриманих за 

допомогою ЕІЛ цирконієм і вуглецем з попередніми стадіями нанесення Cu і Al, 

проаналізована кінетика формувоння поверхневого шару 

2. Встановлено, що при легуванні Al на першій стадії  мікротвердість поверхневого 

шару вища ніж при використанні Cu і складає 7,62 ГПа.   
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Abstract: It was investigated the structure, phase and chemical composition, thickness 

diffusion boride layers obtained after boriding and complex saturation boron and copper with 

simultaneous action an external magnetic field (EMF) on hard alloy T5K10. It was established that 

the application of an external magnetic field allows to intensify the process of diffusion saturation 

hard alloys boron and by 2 hours chemical – thermal treatment with simultaneous action EMF get 

such thickness diffusion boride layer which is formed by 4 hours chemical – thermal treatment 

without EMF. It was found increase microhardness diffusion layers formed on the hard alloys on  

2 – 2.5 GPa (30 - 30.5 GPa) that is associated with a decrease areas of coherent scattering and  

as a result increase operating parts that work  in conditions of intensive wear. 

Keywords: boron, boriding, boron layer, copper, structure, diffusion, microstructure, 

microhardness, external magnetic field. 

 

1. Introduction 

Hard alloys provide high capacity under different operating conditions. Hard alloys  

WC-TiC-Co – titanium tungsten is used for the treatment of viscous materials: steel, brass [1 – 2], 

but their application field is narrowed due to low strength. One of the ways to improve the 

operational characteristics alloys are applying coatings, such as the use of chemical – heat treatment 

(CHT) [3 – 5]. However, doesn't definitive data on the positive effects of this method CHT to 

improve wear resistance hard alloys products [6 – 7]. To create technology of boriding hard alloys 

that gives stable results, it is necessary to investigate the mechanism of boride layer, processes of 

diffusion and redistribution of elements in boride layer and the transition zone hard alloy. 

The aim of this work was to investigate the structure and characteristics of complex diffuse 

boride coatings on hard alloys obtained in boriding powder mixtures with the addition copper 

containing elements: Cu2O with simultaneous action an external magnetic field. 

 

2. Materials and Experiment 

Processes borating and complex saturation with boron and copper performed powder 

method in a special at a temperature of 975 °C during 2, 4 and 6 hours using fusible valves. 

Saturation steels boron or boron and copper performed in powder mixtures on the basis of technical 

boron carbide B4C with the addition of powders Cu2O, as a source of copper and fluoroplast as 

activating additions. 

To create a magnetic field coil (solenoid) used, which consisted of 635 windings tires 

aluminum alloy, the size of 10x20 mm; the current strength – 60 A; the magnetic induction –  

35 mT. For magnetic thermo chemical treatment in coil placed high temperature furnace with 

crucible and packed in them saturated mixture for boriding with samples of hard alloys. 

Investigation of the structure of boride coatings on hard alloys performed on microsections 

subjected a high temperature etching at 400°C at excerpt 30 minutes in the furnace with followed 

by cooling to room temperature in air.  

Microstructural studies coatings and measuring the thickness of diffusion layers was carried 

out on metallographic microscope Axio Observer A1m, Zeiss, in the range the increase 100...1000. 
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Microhardness measurements were carried out on the equipment PMT – 3 no less than 15–20 

fields of view at a load of 0.49 – 0.98 N. Measuring accuracy microhardness was – ±300 MPa. 

Research of the chemical composition of coatings performed microrengenospectral analysis 

on electronic scanning microscope – SEM 106 with increasing in 2000 time, accuracy – 0.01% by 

weight.  

Phase composition, quantitative analysis phase, the periods of the crystal lattice, volume of 

elementary lattice phase, regions of coherent scattering in boride coatings were analyzed for X-ray 

diffractometer Ultima-IV of Rigaku (Japan), in the copper Kα monochromatic radiation. 

 

3. Results and discussion 

Investigation of the structure of hard alloy T5K10 with diffusion boride coatings obtained 

after boriding and complex saturation boron and copper in different physical – chemical conditions 

showed that after diffusion boriding during 4 hours on the surface hard alloy T5K10 formed 

diffusion layer thickness up to 25 μm (Fig. 1, a), and during 6 hours – up to 40 μm (Fig. 1, b).  

At applying the EMF on the surface of hard alloy T5K10 formed diffusion layer thickness  

up to 20 microns by 2 hours diffusion saturation (Fig. 1, c). 

 
               a                                                    b                                                   c                                                                                                         

Fig.1: Microstructures boride coatings on solid alloy T5K10 obtained after boriding without 

action EMP (a, b) by the duration of saturation 4 (a) and 6 (b) hours and in conditions action EMP 

(c) by the duration of saturation 2 hours, x500 (thermal etching) 

 

At the the complex saturation with boron and copper by 4 hours diffusion saturation on the 

surface  of hard alloy T5K10 observed formation boride layer thickness up to 25 μm (Fig. 2, a), and 

by 6 hours - up to 35 μm (Fig. 2, b) whereas at complex saturation boron and copper with 

simultaneous action EMP by 2 hours forming diffusion layer thickness up to 23 μm (Fig. 2, c). 

  
               a                                                    b                                                    c                                                                                                         

Fig.2: Microstructures boride coatings on solid alloy T5K10 obtained after: a – complex 

saturation boron and copper without action EMP, duration saturation 4 hours; b – complex 

saturation boron and copper without action EMP, duration saturation 6 hours; c – complex 

saturation boron and copper in conditions action EMP, duration saturation 2 hours, x500 (thermal 

etching)                                  

 

Established that boriding with using EMF allows to increase microhardness of surface layers 

hard alloy T15K6 up to 30 – 30.5 GPa and complex saturation boron and copper – up to 28 GPa, in 
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comparison with the diffusion boration without application EMF for which the microhardness 

amounts to 27,5 GPa, complex saturation boron and copper without action EMP – 25 GPa (Fig. 3).  

 
Fig.3: Change microhardness by thickness diffusion boride coatings on hard alloy obtained 

in different physical – chemical conditions: 1 – boriding without EMF; 2 – complex saturation with 

boron and copper without EMF; 3 – boriding at the simultaneous action EMF; 4 – complex 

saturation with boron and copper with simultaneous action EMF 

 

To determine the chemical composition of the coating was applied microanalysis by using 

scanning electron microscope – SEM-106I with increasing in 2000 time, accuracy 0.01 wt. %.  

Microrengenospectral analysis has established presence copper on the surface of boride 

coating (Fig. 4 – 5, Table 1 – 2). Formation separate inclusions copper leads to increased wear 

resistance, such as copper in the coating under dry frictional wear acts as solid lubricant. 

 
                                     a                                                            b 

Fig.4: The structure of cross sections grindin with boride coatings on hard alloy T5K10 

obtained after complex saturation boron and copper without action EMP by saturation duration  

6 hours (a – x500; b – x2500) (chemical analysis determined the points +1, +2, +3, +4) 

 

Table 1 

The chemical composition of the diffusion boride layer on hard alloy T5K10, obtained after complex 

saturation boron and copper without action EMP 

 

Elem. 

Position 

General + 1 + 2 + 3 + 4 

wt. % 

Ti (K) 7,17 ± 0,32 0,22 ± 0,18 0,19 ± 0,10 42,02 ± 0,70 11,31±0,49 

Со (K) 12,90 ± 0,61 0,34 ± 0,26 35,88 ± 0,65 2,89 ± 0,38 44,37 ± 1,12 

W (М) 79,06 ± 0,67 99,13 ± 1,73 63,93 ± 1,16 55,09 ± 1,05 40,68 ± 1,17 

Cu (K) 0,87 ± 0,46 0,31 ± 0,19 0,00 0,00 3,64 ± 0,63 
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                                       a                                                       b 

Fig.5: The structure of cross sections grindin with boride coatings on hard alloy T5K10, 

obtained after complex saturation boron and copper in conditions action EMP by saturation 

duration 2 hours (a – x1000;b – x2500) (chemical analysis determined the points +1, +2, +3, +4, 

+5, +6) 

 

Table 2 

The chemical composition of the diffusion boride layer on hard alloy T5K10, obtained after complex 

saturation boron and copper in conditions action EMP 

 

Elem. 

Position 

General + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

wt. % 

Ti (K) 45,75±0,74 0,42±0,18 31,81±0,64 0,00 19,16±0,51 0,49±0,21 44,68±0,73 

Со (K) 8,30±0,59 0,75±0,28 1,32±0,33 2,27±0,33 14,92±0,65 32,35±0,84 1,74±0,36 

W (М) 45,12±0,77 98,83±1,52 66,87±1,24 97,20±1,85 65,92±1,21 67,16±1,18 53,58±1,17 

Cu (K) 0,83±0,45 0,00 0,00 0,53 ± 0,41 0,00 0,00 0,00 

 

To establish the phase composition boride coatings formed after boriding and complex 

saturation boron and copper in different physical – chemical conditions performed X-ray analysis. 

At the study surfaces hard alloy T5K10 with  diffusion boride coatings formed at boriding 

without action EMP X-ray analysis was established that in the surface layer up to 10 – 15 microns 

formed phases: B2CoW2, CoB, TiB, WB, TiС and WС (Fig. 6). 

At applying the EMP observed change the phase composition and on diffractograms taken 

from the surface of hard alloy T5K10 with diffusion boride coating obtained after boriding in 

conditions action EMP fixed presence phases CoB, Co2B, TiB, WB, W2B, TiC та WC (Fig. 7). 

 
Fig.6: Diffractograms taken from the surface of hard alloys T5K10 with boride coatings 

obtained after boriding without action EMP in Cu Kα monochromatic radiation 
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Fig.7: Diffractograms taken from the surface of hard alloys T5K10 with boride coatings 

obtained after boriding in conditions action EMP in Cu Kα monochromatic radiation 

 

At the study diffusion boride coatings obtained after complex saturation boron and copper 

without action EMP was established following phase composition: B2CoW2, CoВ, WB, TiC, WC 

and Cu (Fig. 8). 

After complex saturation boron and copper in conditions action EMP formed diffusion 

boride coatings next phase composition: B2CoW2, TiB, WB, WC аnd Cu (Fig. 9). 

 
Fig.8: Diffractograms taken from the surface of hard alloys T5K10 with boride coatings 

obtained after complex saturation boron and copper without action EMP in Cu Kα monochromatic 

radiation. Diffraction peaks Cu responsible crystallographic planes: (111) (200) (311) (222) (400) 

 

 
Fig.9: Diffractograms taken from the surface of hard alloys T5K10 with boride coatings 

obtained after complex saturation boron and copper in conditions action EMP in Cu Kα 

monochromatic radiation. Diffraction peaks Cu responsible crystallographic planes: (111) (200) 

(311) (222) (400) 
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Testing wear resistance were carried out on rollers produced of hard alloys, which are used 

to rolling aluminum profiles.  Investigations have shown that the boride coating allow in 2 times 

increase the term of operation rollers. When the rollers working without coating can be made  

of 10 tons aluminum profiles, whereas at the application of the boride coatings is reached value  

of 21 tone. 

 

CONCLUSIONS 

 

At the application EMP allows in 2 times to reduce the duration of saturation products from 

hard alloys. Boride phases that are formed in the magnetic field have less periods, and accordingly 

the volume of elementary crystal lattices and less value areas of coherent scattering. 

Established that the application of an external magnetic field allows to intensify the process 

of diffusion saturation hard and increase microhardness diffusion boride layers formed on the hard 

alloys on 2 – 2.5 GPa (30 - 30.5 GPa) and as a result increase operating parts that work  in 

conditions of intensive wear. 
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Досліджено структуру, фазовий склад та мікротвердість поверхні сплавів заліза після 

електроіскрового легування (ЕІЛ) та нітроцементації. Показано, що попередньо нанесені 

електроіскрові покриття виступають «бар’єром» на шляху проникнення азоту та вуглецю 

під час подальшої нітроцементації, що скорочує протяжність зміцнених шарів на сплавах 

Fe + 1,5 мас.% Ti; Fe + 2,5 мас.% Cr. Встановлено, що після нітроцементації 

мікротвердість електроіскрових хромових та титанових покриттів зростає  

до 7,4 – 13,9 ГПа в залежності від матеріалу основи.  

На даний час однією з найбільш важливих задач науково-технічного прогресу є 

забезпечення довговічності деталей машин та інструменту, що працюють в складних умовах 

експлуатації. Шляхом вирішення цієї проблеми є зміцнення робочої поверхні деталей. 

Електроіскрове легування (ЕІЛ) дозволяє підвищити твердість локальних ділянок металевих 

поверхонь [1], а хіміко-термічна обробка (ХТО) – збільшити протяжність зміцнених областей 

вглиб деталі [2]. Якщо застосовувати послідовно ці методи обробки можна створити зміцнені 

поверхневі області, що мають здатність протистояти деформації та руйнуванню при високих 

навантаженнях на поверхню деталей під час експлуатації. 

  Метою дослідження є вивчення структури, фазового складу та мікротвердості 

поверхневих шарів сплавів заліза (1,5 мас. % Ti; 2,5 мас. % Cr), технічного заліза після 

комплексної обробки (електроіскрового легування титановим та хромовим анодами з 

наступною нітроцементацією). 

Матеріали та методика дослідження. Матеріалами для дослідження було обрано 

модельні сплави заліза (Fe + 1,5 мас. % Ti; Fe + 2,5 мас. % Cr), оскільки вони є зручними 

об’єктами для з’ясування впливу ХТО на структуру і властивості основи. Для порівняння 

використовували зразки Fe-армко (0,02 мас.% C; 0,035 мас.% Mn; 0,14 мас.% Cr; 

0,02 мас.% S; 0,015 мас.% P).  

ЕІЛ досліджуваних сплавів заліза проводилося на установці «ЭЛИТРОН-26А» за 

таких електричних параметрів: сила струму розряду 2 – 2,2 А, напруга між електродами 60 - 

70 В, частота імпульсів ~ 50 Гц, час нанесення покриття 180 с. Анодами обрані перехідні 

метали високої чистоти – Сr (до 99,9 мас. %) та Ti (до 99,9 мас. %), які здатні утворювати 

карбіди та нітриди.  

Нітроцементацію досліджуваних зразків проводили у спеціальній камері, 

встановленій у стандартну піч типу СШОЛ-1.1,6/12-МВ-УЧ.2, за температури 853 ± 3 К 

(580± 3 ᵒС) протягом 30 хвилин (1800 с). Насичення поверхні досліджуваних виробів азотом 

та вуглецем проводили в середовищі з вмістом 10% пропан-бутану, 20% аміаку, 70% аргону. 

Методика дослідження включала мікроструктурний (МИМ-10), рентгенофазовий 

(УРС-2.0) та мікродюрометричний аналіз (ПМТ-ЗМ).  

Аналіз отриманих результатів. Мікроструктурний аналіз поверхневих зон сплавів  

Fe + 1,5 мас. % Ti; Fe + 2,5 мас. % Cr та технічного заліза після комплексної обробки 

(електроіскрового легування з наступною нітроцементацією) показав наявність покриття, за 

яким спостерігається нітроцементований шар з виділеннями надлишкової фази у вигляді 

розорієнтованих «голок» (рис. 1, 2). Рентгенівським аналізом зразків заліза з попереднім ЕІЛ 

титаном та наступною нітроцементацією виявлено фази α-Fe, Ті, інтерметалід Fe2Ti та 
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нітриди Fe2N, Fe3N, а з попереднім ЕІЛ хромом – твердий розчин α-(FeCr), карбіди Cr3C2, 

Fe3C і нітриди Fe2N, CrN. 

  
а б 

Рис.1. Мікроструктура поверхневої зони сплаву Fe + 1,5 мас.% Ti після нітроцементації з попереднім ЕІЛ: 

 а) титаном; б) хромом  
 

  
а б 

Рис.2. Мікроструктура поверхневої зони сплаву Fe + 2,5 мас.% Cr після нітроцементації з попереднім ЕІЛ: 

 а) титаном; б) хромом 

  

Аналіз та узагальнення отриманих даних щодо протяжності зміцненого шару 

(легований шар + нітроцементований шар) заліза та сплавів заліза після комплексної обробки 

представлено в таблиці 1. Як видно, спостерігається загальна тенденція, яка полягає в тому, 

що досліджувані зразки з попередньо нанесеним титановим покриттям мають меншу 

протяжність зміцненого шару (120 мкм для Fe-армко, 180 мкм для сплаву Fe + 2,5 мас.% Cr, 

 230 мкм для сплаву Fe + 1,5 мас.% Ti) на відміну від зразків з хромовим покриттям (150 мкм 

для Fe-армко, 220 для сплаву Fe + 2,5 мас.% Cr,  340 мкм для сплаву Fe + 1,5 мас.% Ti) в 

залежності від матеріалу основи.  

Таблиця 1 

Параметри зміцненого шару після комплексної обробки (ЕІЛ + нітроцементація) 

Матеріал основи Fe-армко Fe + 1,5 мас.% Ti Fe + 2,5 мас.% Cr 
Матеріал ЕІЛ покриття Ti Cr Ti Cr Ti Cr 
Товщина покриття, 

мкм 
20 50 30 40 30 50 

Протяжність 

нітроцементованого 

шару під легованим, 

мкм 

100 100 200 300 150 170 

Загальна протяжність 

зміцненого шару, мкм 
120 150 230 340 180 220 

Протяжність 

нітроцементованого 

шару (зразки без ЕІЛ), 

мкм 

100 370 230 
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З’ясовуючи вплив матеріалу легувального електроду, що застосовувався під час 

попереднього ЕІЛ на протяжність дифузійної зони, яка виникає в процесі подальшої 

нітроцементації, можна прийти до висновку, що електроіскрові покриття виступають 

своєрідним «бар’єром» для формування нітроцементованого шару, затримуючи в собі азот та 

вуглець. Титанові покриття сприяють скороченню довжини дифузійної зони від 370 до 230 

мкм на сплавах Fe + 1,5 мас.% Ti та від 230 до 180 мкм на сплавах Fe + 2,5 мас.% Cr у 

порівнянні з хромовими – від 370 до 340 мкм та від 230 до 220 мкм, відповідно. Це можна 

пояснити тим, що титан при взаємодії з азотом та вуглецем здатен інтенсивніше, ніж хром 

утворювати карбіди, нітриди та карбонітриди, наявність яких приводить до зміцнення сплаву 

на меншій відстані від поверхні. 

Слід зазначити, що зменшення протяжності дифузійної зони у порівнянні з довжиною 

нітроцементованого шару зразків без покриття виявлено лише для модельних сплавів, що 

містять в своїй основі титан (1,5 мас.%) та хром (2,5 мас.%). Причому для сплаву 

Fe + 1,5 мас.% Ti після комплексної обробки зменшення протяжності зміцненого шару на 

140 мкм (за наявності Ті-покриття) та на 30 мкм (за наявності Cr-покриття) сильніше 

виражено аніж для сплаву Fe + 2,5 мас.% Cr, для якого скорочення дифузійної зони 

відбувається на 50 мкм (за наявності Ті-покриття) та на 10 мкм (за наявності Cr-покриття).    

Для зразків технічного заліза, навпаки, помічено збільшення зміцненого шару на 

20 мкм за наявності титанового покриття та на 50 мкм за наявності хромового. Але при 

цьому довжина нітроцементованого шару для зразків з покриттями та без них залишається 

незмінною – 100 мкм. 

Мікротвердість поверхневого шару після комплексної обробки сплаву 

Fe + 1,5 мас.% Ti з попередньо нанесеним титановим покриттям складає 12,9 ГПа, а з 

хромовим – 8,8 ГПа. Для зразків сплаву Fe + 2,5 мас.% Cr мікротвердість після ЕІЛ титаном 

та наступної нітроцементації складає 13,9 ГПа, a після ЕІЛ хромом та наступної 

нітроцементації – 9,3 ГПа. Мікротвердість поверхневого шару технічного заліза після 

нітроцементації з попереднім ЕІЛ титаном складає 9,9 ГПа, а з попереднім ЕІЛ хромом – 

7,4 ГПа. З даних мікродюрометричного аналізу видно, що титанові покриття мають більшу 

мікротвердість, ніж хромові, що обумовлено сильною нітридо- і карбідоутворюючою 

здатністю титану у порівнянні з хромом.  

ВИСНОВКИ 

Виявлено вплив металу аноду (Ti, Cr) під час попереднього електроіскрового 

легування на структуру, фазовий склад та мікротвердість поверхневої зони сплавів заліза. 

Встановлено, що попередньо нанесені електроіскрові покриття виступають 

«бар’єром» на шляху проникнення азоту та вуглецю під час подальшої нітроцементації, що 

скорочує протяжність зміцнених шарів на сплавах (Fe + 1,5 мас.% Ti; Fe + 2,5 мас.% Cr) у 

порівнянні з нітроцементованими зразками без покриттів. Титанові покриття в більшій мірі 

скорочують довжину дифузійної зони (на 140 мкм на сплавах Fe + 1,5 мас.% Ti та на 50 мкм 

на сплавах Fe + 2,5 мас.% Cr) у порівнянні з хромовими (на 30 мкм на сплавах Fe + 1,5 мас.% 

Ti та на 10 мкм на сплавах Fe + 2,5 мас.% Cr).  

Показано, що після комплексної обробки мікротвердість електроіскрових хромових та 

титанових покриттів зростає в залежності від матеріалу основи: на зразках Fe-армко  до 7,4 –

 9,9 ГПа; на сплаві Fe + 1,5 мас.% Ti до 8,8 – 12,9 ГПа; на сплаві Fe + 2,5 мас.% Cr до 9,3 –

 13,9 ГПа. Титанові покриття мають більшу мікротвердість, ніж хромові, що пов’язано з 

сильною взаємодією титану з елементами проникнення (C, N) з утворенням дисперсних 

карбідів, нітридів, карбонітридів у порівнянні з хромом. 
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Анотація: Відповідальні деталі газотурбінного двигуна працюють в екстремальних 

умовах, підвергаються різним негативним впливам (високим температурам, навантаженню 

тощо) і потребують покращення механічних властивостей. Тому існує багато методів 

підвищення надійності та довговічності лопаток газотурбінних двигунів. У статті 

розглянуто два метода зміцнення: дробеструйна обробка прокатка поверхні роликами. 
 

Сплави на основі алюмініду титана TiAl  (γ-TiAl) сьогодні є одними із найбільш 

перспективними матеріалами в авіакосмічній промисловості для отримання лопаток 

газотурбінних двигунів нового покоління [1]. Вони мають ряд властивостей, таких як: висока 

температура плавлення (1460 °С), висока жаростійкість та опір повзучості при підвищених 

температурах (600-800°С), високі значення модуля пружності, висока стійкість до окислення. 

Але головна перевага гамма сплавів по відношенню до жароміцних нікелевих сплавів 

полягає в їх більш низькій густині ( ~ в 2 раза), що для літальних апаратів має першочергове 

значення. За прогнозами авторів [2], сплави γ-TiAl можуть замінити деякі існуючі нікелеві 

сплави для газотурбінних двигунів.  

Так як відповідальні деталі газотурбінного двигуна працюють в екстремальних 

умовах, піддаються різним негативним впливам, таким як: висока температура, циклічне 

навантаження, великі швидкості обертання, як правило, в кінці технологічного процесу 

виготовлення піддаються операціям зміцнення різними технологічними методами з метою 

підвищення надійності та довговічності деталей [3]. 

Відомо, що довговічність роботи конструкцій і машин залежить від опору 

втомлюваності. Руйнування деталі в процесі експлуатації, як правило, починається з 

поверхневого шару. Це пояснюється тим, що поверхневі шари знаходяться в найбільш 

напруженому стані, є межами поділу фаз і піддаються впливу навколишнього середовища 

[4]. Тому надійність та довговічність деталей газотурбінних двигунів в значній мірі 

визначається фізико-механічними властивостями поверхневого шару. Для підвищення опору 

втомлюваності деталей, які підвергаються циклічному та вібраційному навантаженню, 

широко використовують поверхневе пластичне деформування.  

Сьогодні найбільше використання набули два метода поверхневого пластичного 

деформування: дробеструйна обробка  та прокатка поверхні роликами (Рис.1).  

В даній роботі розглядаються вплив дробеструйної обробка та прокатки роликами на 

механічні характеристики сплаву на основі алюмініду титану γ-TiAl.  

  

Прокатка поверхні роликами     Дробеструйна обробка 

 
Рис. 1. Принцип дії методів поверхневого пластичного деформування [5] 
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Матеріали та методика дослідження: 

Досліджували зразки γ-TiAl сплаву Ti-45 ат.% Al із вмістом ніобію 5,0 ат.%. Після 

виготовлення зразки піддавалися електролітичному поліруванню для формування вихідного 

стану (без подряпин, напруг, без залишків абразиву), а далі піддавалися поверхнево 

пластичному деформуванню шляхом дробеструйної обробки керамічним і стальним дробом 

[6]. Механічні випробування проводили на зразках, представлених на рис. 2.  

 

  

Ø ~ 8,5 мм, L ~ 50 мм Ø ~ 4,0 мм, L ~ 20 мм 

а) б) 

 

Рис. 2. Зразки для механічних випробувань на втому (а) і розтяг (б) 

 

Випробування на втомлюваність проводилися при кімнатній температурі і при частоті 

симетричного циклу 60 Гц. Зовнішній вигляд зламів були виконані на растовому 

електронному мікроскопі при напрузі 15 кВ. 

Результати досліджень та їх обговорення: 

У табл. 1 представлено механічні властивості сплаву γ-TiAl на розтяг: Е - модуль 

пружності, σ0,2 – умовна границя плинності, σв – границя міцності, δ – відносне подовження. 

 

Таблиця 1  

Дані випробувань на розтяг при кімнатній температурі 

 

Стан поверхні Е [МПа] σ0,2 [МПа] σв [МПа] δ [%] 

Вихідний стан 159 850 916 0,82 

після дробеструйної обробки  170 842 994 1,68 

після прокатки роликами 162 885 998 1,17 

 

Аналіз механічних випробувань на розтяг показує, що стани, які утворилися внаслідок 

поверхневого пластичного деформування, характеризуються значно вищим рівнем 

характеристик міцності. Якщо порівняти вихідний стан зі станом після дробеструйної 

обробки керамічним дробом то видно, що границя міцності збільшилася на 78 МПа з 916 

МПа на 994 МПа, модуль пружності на 11 ГПа і відносне подовження збільшилося з 0,82 % 

до 1,68%. Після прокатки поверхні роликами також спостерігається підвищення всіх 

характеристик міцності. Умовна границя плинності для всіх станів близько 900 МПа.   

Таким чином, найвищі механічні властивості були отримані після дробеструйної 

обробки. У той же час місце утворення тріщини для всіх станів знаходиться під поверхнею 

зразка.  

На Рис. 3 представлені криві іспитів з втоми матеріалу. Встановлено, що за рахунок 

дробеструйної обробки можна збільшити межу витривалості сплаву на 100 МПа (з 675 МПа 

для вихідного сплаву до 775 МПа після дробеструйной обробки). За рахунок обкатки 

роликами межу витривалості можна підвищити лише на 4 % (з 675 МПа до 700 МПа).  Отже, 

можна стверджувати, що збільшення міцності обумовлено змінами в структурі поверхневого 

шару для обох станів поверхні. 

Аналіз фрактограмм поверхні сплаву до і після поверхнево пластичного 

деформування показав, що втомлювальна тріщина після електролітичного полірування 

починає своє зростання від плоскої поверхні зразка, що вказує на відсутність впливу 

концентрацій напружень на його гранях. Після поверхнево пластичного деформування 

шляхом дробеструйної обробки і прокаткою роликами втомна тріщина починає своє 
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зростання  під поверхнею зразка і поширюється вглиб матеріалу. Отже, можна стверджувати, 

що відбулося зміцнення сплаву.  

 

 

 
Рис. 3. Криві втоми γ-TiAl сплаву Ti-45 ат.% Al із вмістом ніобію 5,0 ат.%: 1- у вихідному 

стані, 2-після прокатки роликами, 3-після дробеструйної обробки керамічним дробом 
 

ВИСНОВОК 

Проведені дослідження показують, що методи поверхнево пластичного деформування 

можуть служити одними із ефективних засобів підвищення якості деталей. Розглянуті 

методи поверхневого пластичного деформування призводять до підвищення втомної 

міцності сплаву Ti-45 ат. % Al легованого Nb. Дробеструйна обробка керамічним дробом 

призводить до підвищення втомної міцності поверхні матеріалу на 14 %. Завдяки прокатки 

поверхні роликами можна підвищити втомну міцність лише  на 4 %.  
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Введение. Эксплуатационные свойства деталей, изготовленных из конструкционных 

сталей, в значительной степени зависят от механических свойств. Ударная вязкость является 

одном из этих важнейших свойств, обеспечивающих надежность и долговечность деталей. 

Однако, при понижении температуры до определенной величины свойства резко изменяются 

и сталь становится хрупкой. Сталь с более низкой температурой хрупкости лучше 

сопротивляется высоким напряжениям и увеличенным скоростям нагружения и дольше 

сохраняет свою пластичность. 

Cостояние понимания физики хладостойкости сталей 

Согласно классической теории А.Ф. Иоффе, хрупкое разрушение кристаллического 

тела происходит ниже некоторой пороговой температуры, когда предел текучести 0.2 

становится выше так называемого предела хрупкой прочности f, который определяется 

силами межатомной связи в кристалле. Движение дислокаций, которое обеспечивает 

пластическую деформацию, требует термической активации, поэтому при повышенных 

температурах 0,2 < f, и когда внешнее напряжение  превышает 0.2 происходит 

пластическая деформации и далее, при  > в (где в – предел прочности) – вязкое 

разрушение. При низких температурах скольжение дислокаций затруднено, они 

накапливаются у препятствий и при  > f это приводит к зарождению хрупких трещин и их 

быстрому распространению [1–4]. Температура, при которой f = 0.2, называется второй 

критической температурой хрупкости, Tx2, разделяет область чисто хрупкого разрушения (T 

< Tx2) от квазихрупкого, при котором имеется некоторая (обычно малая) пластическая 

деформация, предшествующая образованию хрупких трещин [2]. Следовательно, в 

температурной области квазихрупкости имеется ограничение на величину пластической 

деформации (относительное удлинение ), выше которой происходит хрупкое разрушение. 

Широко распространенной характеристикой хладноломкости является первая критическая 

температура хрупкости Tx1, или T50 (T50 > Tx2) – при которой на поверхности излома 

стального образца доли вязкой (волокнистой) и хрупкой (в виде гладких фасеток) 

составляющих равны 50 % [2] Чем ниже T50, тем выше хладостойкость стали. С  

увеличением скорости деформации температуры вязко-хрупкого перехода повышаются [1], 

т.е. с точки зрения хладноломкости динамические нагрузки являются весьма опасными. 

Используют также характеристику, называемую критической температурой перехода к 

пластическому разрушению [1] – это температура, при которой (по мере повышения 

температуры испытания) доля вязкого излома на фрактограмме достигает 100 %. 

В работах Ларионова [5] теория Иоффе получила дальнейшее развитие с позиций 

электронной теории металлов; в частности, отмечено, что со снижением температуры в 

металлах возрастает доля ковалентной связи. Однако такой подход не дает никаких 

рекомендаций о путях повышения хладостойкости сталей. 

Характерной особенностью любого хрупкого разрушения является то, что для него 

достаточно образования даже одной трещины, которая распространяется со скоростью 
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примерно 40 % скорости звука в металле. Зародыш трещины, как отмечено выше, образуется 

в результате накопления дислокаций у препятствий (включений); при этом возникают 

большие локальные напряжения. При вязком разрушении (при   в) трещина движется 

медленно, от ее вершины распространяются дислокации и скапливаются у дефектов 

структуры (обычно неметаллических включений), что приводит к зарождению новых трещин 

у этих дефектов, и разрушение происходит при слиянии указанных медленно растущих 

трещин; последнее и обеспечивает формирование характерных лунок («чашек») на 

сканирующих электронных микрофотографиях. Другой распространенной характеристикой 

хладостойкости является температура, при которой ударная вязкость образца становится 

ниже определенной величины (это энергетический критерий). Используют значение KCU = 

29 (или 30) Дж/см
2
 при испытании на копре Щарпи образца с U-образным надрезом (с 

радиусом 1 мм) – этому соответствует температура T29, или KCV=20 Дж/см
2
 при 

использовании образца с V- образным надрезом (с радиусом 0,25 мм) [2, 6].  

Основные факторы, влияющие на хладостойкость низколегированных 

конструкционных сталей 

Следует отметить, что законченной теории хладноломкости или, точнее, вязко-

хрупкого перехода, к настоящему времени не создано, и физический механизм этого 

перехода до сих пор полностью не выяснен. Если хрупкость при комнатной и повышенной 

температуре связана в основном с интеркристаллитным разрушением, когда трещина 

распространяется преимущественно по границам зерен (например, при отпускной 

хрупкости), то при хладноломкости в большинстве случаев имеет место хрупкое 

транскристаллитное разрушение [7]. По существующим представлениям, это связано с тем, 

что с понижением температуры прочность связи между кристаллитами на границе снижается 

медленнее, чем прочность межатомных связей внутри зерна. Одним из путей повышения 

хладостойкости сталей является измельчение зерна путем использования соответствующих 

видов термической (ТО) или термомеханической обработки (ТМО), а также использование 

составов сталей, придающих им свойство наследственной мелкозернистости.  

Однако следует иметь в виду, что местами зарождения трещин являются препятствия - 

дефекты структуры, такие как неметаллические включения, поры и др., у которых 

скапливаются дислокации при их скольжении в теле зерна. При пониженных температурах 

роль таких препятствий играют сегрегированные на границах зерен атомы примеси – в 

первую очередь серы и фосфора. Поэтому первым средством снижения порога 

хладноломкости является уменьшение содержания S и P в стали. Вредная роль серы и 

фосфора состоит также и в том, что эти атомы могут сегрегировать не только на границах 

зерен но и внутри зерен на поверхностях «матрица – карбидное или карбонитридное 

включение» и на малоугловых границах субзерен, что повышает хрупкость [6]. 

В качестве конструкционных хладостойких сталей для условий климатического холода 

используют низкоуглеродистые легированные стали, имеющие феррито-перлитную 

структуру. Пластинки цементита в составе перлита обладают низкой пластичностью, и при 

низких температурах границы “феррит-цементит” в перлите играют роль препятствий, у 

которых скапливаются дислокации при их скольжении, и служат местами зарождения 

трещин. Поэтому в хладостойких сталях следует уменьшать содержание перлита, что 

достигается обычно снижением концентрации углерода до допустимого минимума, а также 

легированием. Кроме того, резко отрицательное влияние на хладостойкость оказывают 

растворенные газы, прежде всего кислород и водород [6], которые, сегрегируя на границах 

зерен, снижают прочность связи между последними, тем самым привнося в 

низкотемпературное разрушение элемент межкристаллитной хрупкости.  

В литературе отмечено [8], что повышение концентрации углерода оказывает резко 

отрицательное влияние на T50, что связано с повышением доли перлита (см. выше), а 

легирование твердого раствора элементами замещения мало влияет на T50: роль этого 

фактора изменяется от слабо отрицательного до слабо положительного. Функция 

легирования твердого раствора в хладостойких сталях (например, стали 19Г, 14ХГС [8]), 
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состоит в измельчении зерна и увеличении прочности межатомных связей в феррите, т.е. 

повышении работы распространения хрупкой трещины. Положительное влияние на 

хладостойкость оказывает дисперсионное или дисперсное упрочнение частицами фаз, 

выделяющихся из твердого раствора в объеме зерен в процессе предварительной ТО или 

ТМО [9].  

Металлургическими путями являются раскисление и модификация, приводящие к 

снижению концентрации вредных примесей (S, P, O) и уменьшению объемной доли 

неметаллических включений. Так, повышение индекса загрязненности малоперлитной 

низколеrированной литой стали с 14,110
3

 до 19,510
3

 снижает ударную вязкость KCV при T 

= 60 С (KCV
60

) с 32 до 14 Дж/см
2
 [7]. Поскольку трещина зарождается на гpанице 

«неметаллическое включение – матрица» в результате концентрации напряжений, на 

хладостойкость влияет как количество, так и форма включений. Наиболее опасны 

межкристаллитные пленочные включения. Так, давно используют метод бескремнистогo 

раскисления – марганцево-алюминиевого раскисления [7]. Так же используют внепечную 

обработку расплава, что позволяет осуществить его глубокую очистку (рафинирование) от 

вредных примесей, растворенных газов и неметаллических включений. Для этого 

используют щелочноземельные металлы, особенно кальций, которые не только раскисляют 

сталь, но и активно связывают S, P. 

Таким образом, хладостойкость – это характеристика, которая сильно зависит как от 

состава стали, так и ее структуры. Поэтому, изменяя микроструктуру путем модификации, 

микролегирования и соответствующими режимами ТО и/или ТМО, можно улучшить 

хладостойкость. Так, отмечено [8], что наличие субструктуры оказывает сильное 

положительное влияние на хладостойкость (понижает температуру вязко-хрупкого перехода) 

(рис.). Следует отметить, что наиболее активной отраслью проведения работ, в настоящее 

время, является легирование и микролегирование. Работы, посвященные другим способам 

воздействия на параметры хладостойкости встречаются реже. 

Экспериментальные результаты 

Для проведения исследований были выбраны конструкционные стали, зачастую 

использующиеся в одинаковых климатических условиях с одинаковыми требованиями к их 

механическим показателям. Образцы, изготовленные из этих сталей, подвергали 

нормализации и улучшению (табл.). 

Сталь 09Г2С является наследственно мелкозернистой и содержит незначительное 

количество углерода. Эти два фактора позволяют этой стали обладать значительным запасом 

вязкости, что в свою очередь позволяет в широких диапазонах варьировать температуры 

термической обработки, а значит и управлять фазовым составом. Нагрев под закалку до 

температуры 920 С позволяет получить аустенит повышенной гомогенности без увеличения 

размера зерна. Незначительно заниженная температура отпуска позволяет, в свою очередь, 

получить более высокие прочностные характеристики без опасения падения пластических 

свойств. 

 
Рис. 1. Некоторые пути повышения хладостойкости конструкционных сталей 
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Сталь 32Г2А обладает относительно высоким содержанием углерода и повышенной 

чистотой по содержанию вредных примесей. Это позволяет ей иметь достаточные 

прочностные характеристики, однако небольшой запас пластичности не позволяет в 

широком диапазоне варьировать температуру термической обработки. Анализ изломов 

свидетельствует, что доля вязкой составляющей в изломе стали 09Г2С существенно 

превышает сталь 32Г2А. 

Таблица 

Режимы термической обработки сталей и результаты их испытаний 

 

Марка 

стали 
Режим ТО  

σ0,2, 

МПа 

σв, 

МПа 

KCV-40, 

Дж/см
2
 

Относительное 

удлинение, % 

Доля вязкой 

составляющей, 

% 

09Г2С 

Нормализация 

980 С 
343 471 154 36,5 33 

Закалка 920 °С, 

отпуск 560 °С 
593 700 128,8 22,1 90 

32Г2А 

Нормализация 

880 С 
621 736 27,5 7,26 17 

закалка 860 °С 

отпуск 600 °С 
548 622 34,7 6,43 6 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, существует множество путей управления хладостойкостью и 

термическая обработка это одно из направлений при помощи которого можно существенно 

повысить хладостойкость сталей. Однако для каждой стали существуют свои особенности 

лимитирующие возможности получения необходимого комплекса свойств. 
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Встановлені закономірності дестабілізації аустеніту за рахунок виділення карбідів в 

залежності від температури нормалізації та відпуску, що забезпечує оптимальну 

мартенситно-аустенітно-карбідну структуру та активізацію деформаційного 

мартенситного перетворення для підвищення зносостійкості чавуну ЧХ14Г6СТ 

  

 Підвищення зносостійкості багатьох матеріалів, в т.ч. зносостійких білих чавунів є 

актуальним завданням сучасного матеріалознавства. У більшості дотеперішніх підходів 

підвищення їх абразивної зносостійкості зазвичай пов'язували з отриманням найбільшої 

вихідної твердості [1], що досягається формуванням мартенситной структури металевої 

основи і спеціальних карбідів. При цьому далеко не завжди враховується можливість 

отримання метастабільних станів і реалізації фазових перетворень в процесі зношування.  

В роботах [2-6] вказується на позитивну роль аустеніту, присутнього поряд з мартенситом  

і карбидами, а підвищення зносостійкості пов'язують з протіканням в поверхневому шарі  

в процесі зношування структурних і фазових перетворень (дифузійних і мартенситних 

  

виділення надлишкових фаз і ін.). Тим часом, питання і механізми дестабілізації аустеніту 

литого стану з точки зору регулювання кінетики цих перетворень залишаються недостатньо 

вивченими.  

Метою цієї роботи є вивчення особливостей дестабілізації аустеніту для активізації 

деформаційного мартенситного  перетворення і підвищення зносостійкості Fe-Cr-Mn білого 

чавуну. 

Матеріалом дослідження був чавун марки ЧХ14Г6СТ з аустенітної металевою 

основою [7]. Чавун виплавляли у дуговій електропечі ДСП-3 з основною футеровкою в 

ПрАТ «ММК імені Ілліча» методом сплавлення шихтових матеріалів без окислення. Зразки 

(проби) для досліджень розміром 15×15×130 мм відлили разом з футеровочними плитами 

агломераційних машин.  

Для досліджень використовувалися металографічний, рентгеноструктурний, 

магнітометричний методи, вимірювання твердості по Роквеллу, мікротвердості. Із метою 

комплексного вивчення властивостей розробленого чавуну були проведено  випробування на 

зношування в різних умовах: абразивного (в середовищі електрокорунду), ударно-

абразивного (в середовищі чавунної литої дробу), тертя ковзання метал-метал (установка  

МІ-1М) згідно методик роботи [8]. Зразки чавуну ЧХ14Г6СТ піддавалися нормалізації при 

температурах 880, 920, 1050 °С (охолодження на повітрі), відпуску при температурі 250 °С 

(після нормалізації 880 °С - відпуск при 580 °С). Для порівняння використовувалися зразки 

чавуну в литому стані і після відпуска 250 °С. Мікроструктура чавуну в литому стані 

переважно вона складається з дендритів первинного аустеніту (рис. 1 а), які ймовірно 

частково розпадаються при сповільненому охолоджуванні виливків і евтектичних колоній  

(А + К) (Cr7C3).  

Мікроструктура чавуну ЧХ14Г6Т після різних режимів термічної обробки наведена на 

рисунку 1 б - д. Після відпуску 250 °С в зернах первинного аустеніту з’являються темні 

області, що свідчить про початок дестабілізації аустеніту та появи ознак початку відділення 

метастабільних карбідів (рис. 1 б). Після нормалізації при температурі 880 °С і високого 

відпуску при 580 °С структура складається з продуктів розпаду зерен первинного аустеніту, 

mailto:alex_edu@epage.ru
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евтектики (А+К1+К2) і первинних карбідів (рис. 1 в). При температурі 900…920 °С 

формується найбільш сприятлива мартенситно-аустенітно-карбідна структура (М-А-К), яка 

містить 15…20 % Азал. У цьому випадку утворюється досить насичений вуглецем і 

легуючими елементами мартенсит. У зернах первинного аустеніту виділяються 

високодисперсні вторинні карбіди (Cr, Fe)23C6, які армують мартенсит. Паралельно 

відбувається часткове розчинення евтектичних і первинних карбідів. 

 

 

У результаті цього збільшується насичення аустеніту вуглецем, хромом, марганцем, 

точка Мн його знижується, що призводить до підвищення вмісту залишкового аустеніту. 

Тому області залишкового аустеніту розташовуються переважно навколо частинок карбідів, 

в центрі колишніх зерен первинного аустеніту виявляється суміш безструктурного 

мартенситу і вторинних карбідів, області первинного аустеніту який не розпався (рис 1 г). 

З метою розширення можливості регулювання ступеня метастабильности аустеніту в 

чавунах з переважно аустенітной структурою, представляло інтерес дослідити питання 

розпаду первинного і евтектичного аустеніту при нагріванні. З цією метою досліджувалися 

процеси при температурах нагріву 920 і 1050 ° С з різними витримками від 20 до 60 хв. і 

наступному охолодженні на повітрі. Магнітометричні і металографічні дослідження 

показали, що при нагріванні до 920 ... 1050 ° С з первинного аустеніту (А1) і евтектичного 

аустеніту (Ае) (розташованого в междендрітних ділянках евтектичних колоній) виділяються 

карбіди Cr23C6, при цьому А1 і Ае дестабілізуються, що викликає підвищення т . Мн вище 

кімнатної температури. 

Зі збільшенням температури нагріву c 920 до 1050 ° С ступінь дестабілізації А1 

зростає: т. Аr (розпаду аустеніту по реакції А → (α'+ Сr23C6)-суміш збільшується з 567 до 781 

°С. (Рис. 2). При цьому мікровердість утворюється суміші α'+ Cr23C6 знижується з 8680 МПа 

до 7580 МПа (табл.), а зниження мікротвердості А1 з 6280 МПа до 5840 МПа пояснюється 

його збіднінням по вуглецю і хрому. Збільшення часу витримки при кожній температурі 

нагріву неоднозначно впливає на стан т. Аr. Так збільшення витримки при 920 °С з 20 до 60 хв. 

ступінь дестабілізації аустеніту також збільшується: т. Аr підвищується з 567 до 737 °С  

(рис. 2), що пояснюється інтенсифікацією виділення карбідів Cr23C6. Зі збільшенням часу 

 
а) 

  
б) 

 
в) 

        
г)                                             д) 

Рис. 1.  Мікроструктура чавуну ЧХ14Г6Т: а) литої стан;  б) відпуск 250 °С  

(без нормалізації); після нормалізації при температурах: в) 880 °С (відпуск 580 °С); 

г) 920 °С;  д) 1050 °С (відпуск 250 °С); х1000 
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витримки при 1050 ° С з 20 до 60 хв. виявляється зворотна картина – дестабілізація А1 

змінюється  стабілізацією, про що свідчить зниження кр. т. Аr з 781 до 700 °С (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вплив температури нагрівання та часу витримки на критичну температуру 

початку розпаду аустеніту при безперервному охолодженні на повітрі (Аr) чавуну 

ЧХ14Г6СТ 

 

Таблиця 

Мікротвердість структурних складових чавуну ЧХ14Г6Т 

 після різних режимів термічної обробки 

 

Режим термічної обробки 

HV, МПа 

(Мартенсит + 

карбіди) 
Аустеніт Эвтектика 

Литий − 4460 5125 

Відпуск 250 °С 8360 6700 8410 

Нормалізація 920 °С + відпуск 250 °С 8680 6280 8190 

Нормалізація 1050 ºС + відпуск 250 °С 7580 5840 9380 

Нормалізація 880 °С + відпуск 580 °С 7465 6110 8190 

 

За фото структур видно, що карбіди Cr23C6 виділяються як в зернах А1 так і Ае (рис. 1 

в, г, д). При нагріванні 1050 °С в порівнянні з витримками при 820 і 920 °С в колишніх 

зернах А1 утворюються світлі ділянки (рис. 1 г і д), які можуть свідчити про початок 

розчинення частинок карбідів Cr23C6 які попередньо виділилися. 

Твердість чавуну у литому стані та після відпуску при 250 °С найнижча HRC37…42. 

Після нормалізації 880 °С і високого відпуску при 580 °С через великий вміст аустеніту 

твердість так само не має високих значень HRC48. Нормалізація при 900…920 °С збільшує 

твердість чавуну до HRC54. Це пояснюється розпадом первинного аустеніту і виникненням з 

нього мартенсито-карбідної суміші. Зі збільшенням температури нормалізації до 1050 °С 

твердість чавуну незначно збільшується до HRC55,5. Це пояснюється тим, що відбувається 

розпад первинного аустеніту, більш ефективно виділяються карбіди, це збіднює аустеніт і 

робить більш повним його перетворення в мартенсит.  

Ударна в'язкість в залежності від температури нагріву змінюється протилежно зміни 

твердості: максимальна  - 1,55 Дж/см
2
 у литому стані, що відповідає переважно аустенітної 

структурі металевої основи; мінімальна – 0,35 Дж/см
2
, після нормалізації та відпуску при 580 

°С, коли формується переважно мартенситно-карбідна структура.  

Встановлено, що в процесі випробувань на зношування в робочому поверхневому 

шарі протікає γ→α' ДМПЗ. Ступінь його розвитку і кількість α'-мартенситу деформації, який 

утворюється, визначаються його кінетикою і залежать від вихідного фазового складу (після 

обробок) і ступеня метастабільності аустеніту. Вона може регулюватися режимами 

термообробок [6, 8].  
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Слід зазначити, що отримання максимальної зносостійкості не відповідає найбільшій 

вихідній твердості. У більшості випадків не спостерігається прямої залежності між 

зносостійкістю і твердістю чавунів. Це обумовлено значним внеском γ→α' ДМПЗ в 

підвищенні зносостійкості чавунів з метастабільною структурою. 

Температура гартування неоднозначно впливає на зносостійкість дослідженого 

чавуну. При випробуваннях в умовах сухого тертя ковзання (метал по металу) зносостійкість 

збільшується при температурах нормалізації 920 °С і 1020 °С відповідно до εт=3,8 і εт=3,6 

(рис. 3). При цих температурах формується найбільш сприятлива структура - мартенсито-

аустеніто-карбідна суміш в якій мартенсит досить насичений вуглецем і легуючими 

елементами. Так само збільшення зносостійкості відбувається за рахунок виділення 

високодисперсних вторинних карбідів (Cr, Fe)23C6, які армують мартенсит і залишковий 

аустеніт.  

Після нормалізації при 880 °С і відпуску при 580 °С зносостійкість досягає максимуму 

εт=4,8 ймовірно за рахунок розвитку γ→α' ДМПЗ. Схожа залежність зміни зносостійкості 

спостерігається і в умовах абразивного зношування в середовищі електрокорунду. У цьому 

випадку максимальне значення εа=4,56 досягається після нормалізації при 1020 °С (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Відносна зносостійкість при зношуванні тертям ковзання (метал по металу) (ɛт) та 

абразивному (ɛа) чавуну ЧХ14Г6Т після різних режимів термообробки 

 

В інших умовах зношування – ударно-абразивного картина впливу температури 

нагріву по нормалізацію відрізняється від розглянутого вище. З підвищенням температури 

нагріву чавуну ЧХ143Г6СТ в інтервалі 880…1050 °С ударно-абразивна зносостійкість 

зміняється екстремально. Відносна ударно-абразивна зносостійкість змінюється від εу.а=9,5 у 

литому стані до максимуму εу.а=46,1 після нормалізації при 920 °С (рис. 4). Це можна 

пояснити з одного боку, формуванням більш твердих спеціальних карбідів хрому Cr23C6, з 

іншого боку - збільшенням вмісту метастабільного аустеніту в металевій основі, який потім, 

в процесі ударно - абразивного впливу в поверхневому шарі зазнає фазові перетворення, які 

пов'язані з утворенням твердих фаз і викликають самотвердіння.  

Фазові перетворення в поверхневому шарі, які протікають під ударно-абразивним 

впливом дробу, викликають ефекти самотвердіння та підвищення зносостійкості чавунів 

безпосередньо в процесі випробувань. Слід зазначити, що γ→α' ДМПЗ що розвивається 

супроводжується релаксацією мікрона пруг в перенапружених областях [6], що також э 

фактором підвищення працездатності метастабільного матеріалу. Надійно встановлено [9, 6, 

8], що на розвиток γ→α' ДМПЗ витрачається значна кількість механічної енергії (абразиву, 

контр-тіла) при зношуванні, внаслідок чого менша частина її залишається на утворення 

мікротріщин та зруйнування поверхні зразків чавуну. Тому γ→α' ДМПЗ використовується як 
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ефективний механізм перерозподілу механічної енергії, що підводиться до матеріалу, на 

складові енергетичного балансу в користь фазових перетворень [8]. 

 

  
Рис. 4. Відносна ударно-абразивна зносостійкість чавуну ЧХ14Г6ТЛ 

після різних режимів термообробки 

  

За результатами проведених досліджень проведено опитно-промислові випробування, 

скореговане режим термообробки захисних плит жолоба агломашин аглофабрики ПрАТ 

«ММК імені Ілліча», яки виробляються з розробленого та впровадженого у виробництво 

чавуну ЧХ14Г6Т [7].  

 

ВИСНОВКИ 

 

1. З підвищенням температури нормалізації 880…1050 °С в початку виникає 

дестабілізація аустеніту (920 °С) в структурі чавуну ЧХ14Г6СТ, яка змінюється початком 

стабілізації при 1050 °С.  

2. Оптимальними температурами нормалізації для підвищення зносостійкості чавуну 

в різних умовах зношування є: тертя-ковзання – 880 °С; абразивного – 1050 °С; ударно-

абразивного – 950 °С, що відповідає оптимальному фазовому складу мартенсит-аустеніт-

карбиди і ступеню метастабільності аустеніту для реалізації деформаційного мартенситного 

перетворення при зношуванні. 
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В статті розглянуті склад та властивості нових сплавів цирконію, а також 

перспективи використання таких сплавів у атомному машинобудуванні. 

 

Сплави цирконію широко використовуються для виготовлення деталей гарячої зони 

теплових ядерних реакторів. Виготовлення труб діаметром 9,15 мм з товщиною стінок 0,8 мм 

для оболонок твелів вимагає високої технологічної пластичності сплаву, а для експлуатації 

таких виробів необхідна висока корозійна стійкість і значний рівень міцності. 

Необхідні характеристики сплавів досягаються легуванням і створенням 

дрібнозернистої структури. Подрібнення зерна викликає збільшення як механічних 

властивостей, так і радіаційної стійкості. Подрібнення зерен структури металевих матеріалів 

є умовою отримання їх однорідних властивостей, зростання статичної і втомної міцності, 

технологічної пластичності і тріщиностійкості. Все це необхідно враховувати при виборі 

оптимальних режимів виготовлення виробів, для підвищення і забезпечення стабільності 

робочих характеристик сплавів. 

Сплави цирконію з необхідними характеристиками досліджуються в багатьох країнах 

світу. 

У патенті японських вчених [3] заявлений склад цирконієвого сплаву складу 1...2 % 

Sn, 0,20...0,35 % Fe, 0,03...0,16% Ni з співвідношенням залізо / нікель від 1,4 до 10. Виходячи 

з описаної технології виробництва, сплав піддавався складним термічним і механічним 

обробкам, після яких він набував високого опору модульної корозії, поліпшувалася 

корозійна стійкість, зменшувалося поглинання водню. 

Огляд використання цирконію і його сплавів в ядерній енергетиці Франції, їх обробка 

та основні властивості проведено в роботі [4]. 

Властивості сплавів циркалой-2,4 і Zr-2,5Nb і їх використання як конструкційних 

матеріалів ядерних реакторів досліджувалися в роботі [5]. Розглянуто питання екстракційної 

металургії, поділу цирконію та гафнію, електронно-променевої плавки, отримання трубної 

заготовки, холодної і гарячої обробки. Наведено основні металографічні дослідження 

(травлення, анізотропія механічних властивостей, зміцнення, рекристалізація і ін.), текстура і 

радіаційна повзучість, радіаційне зростання і ін. 

Робота [6] присвячена дослідженню механічних властивостей нового сплаву на основі 

цирконію (Zr-основа, Sn-3,5%, Мо-0,8%, Nb-0,8%, O-0,113% мас.%), розробленого для 

застосування в реакторах типу CANDU-PHW. Механічні властивості сплаву досліджені в 

діапазоні температур 300...1375 К. Показано, що механічні властивості досліджених сплавів 

мають більш високі характеристики, ніж у відомих сплавів. 

Механічні властивості при розтягуванні і структура деформації в напрямку прокатки і 

в перпендикулярному напрямку відпалених сплавів цирконію складу Zr-0,5% Nb-0,8% Bi при 

швидкостях деформації 10
-4

, 10
-3

 і 10
-2

 c
-1

 досліджувалися в області температур 298...673К. 

Пластичність і межа міцності сплаву зменшуються з ростом температури незалежно від 

швидкості деформації. Сплави виявляють незначну анізотропію механічних властивостей 

при розтягуванні, при цьому пластичність знижується, а межа міцності збільшується при 

випробуваннях уздовж і поперек прокатки. Коефіцієнт чутливості до швидкості при всіх 

досліджених температурах зменшується незначно вище 573К, що свідчить про незначний 

mailto:fhotm@mail.ru
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ефект динамічного деформаційного старіння. Електронно-мікроскопічні дослідження 

показали, що сплави мають рівносьову альфа-зернисту структуру з дрібними 

внутрішньозерновими виділеннями ОЦК-структури (β-Zr) і деформуються тільки по 

призматичній площині, як в напрямку поперек прокатки, так і вздовж неї, у всій області 

вивчених температур. 

Процес виробництва труб з цирконієвого сплаву наступного складу (мас.%): олово - 

0,4...0,6; залізо 0,5...0,8; ванадій 0,35...0,5; кисень 0,1...0,18 описується в патенті [8]. Вміст 

домішок вуглецю і кремнію знаходиться в межах 0,01...0,018 і 0,008...0,012 відповідно. Сплав 

був повністю рекристалізований. Порівняльні корозійні випробування труб зі сплаву даного 

складу в порівнянні з трубами з циркалою-4 показали кращу корозійну стійкість і більш 

низьку швидкість утворення гідридів нового сплаву, навіть в присутності літію і йоду. 

Механічні властивості нового сплаву незначно нижчі, ніж у циркалою-4, однак після двох 

циклів опромінення вони перевищують властивості циркалою-4. 

Дослідження зі створення конструкції реакторних труб з відмінними корозійними 

властивостями і тривалим часом служби проведено в роботі [9]. Розглядається наступна 

конструкція труби: основу труби становить цирконієвий сплав, який по зовнішній поверхні 

покривається шаром металу більш корозійностійким, ніж цирконієві сплави. Автори, 

вважають, що титан і його сплави (пропонуються сплави типу Ті-Аl, Тi-Nb, що містять не 

більше 20 мас.% Аl, Nb) є підходящим матеріалом для цієї мети. Пропонуються способи 

нанесення зовнішнього шару (осадження з парової фази або гальванічне) і виробництва труб. 

Для підвищення міцності цирконієвих сплавів для труб паливної збірки пропонується 

в сплав вводити дрібні керамічні частки (переважно ZrO2). Якщо розмір зерен частинок 

цирконієвої кераміки великий, то механічні властивості сплаву при виробництві труб 

деградують. Найбільш сприятливим розміром зерна ZrO2 є величина <0,1 мкм. Кількість 

частинок оксиду цирконію в сплаві від 0,1 до 5 мас.%. Сплав виготовляється методом 

порошкової металургії, бажано, щоб розмір зерна цирконієвого сплаву не перевищував 

десятків мікролітрів. 

Перспективні закордонні розробки спрямовані на значне поліпшення якості оболонок 

твелів в зв'язку з вимогами вигоряння палива до 50...60 МВт добу / кг і обумовленої цим 

зростанням тривалістю роботи твелів в реакторах до 5-6 років і роботи реакторів не тільки в 

базовому, а й в маневрених режимах. Збільшеним вимогам до якості оболонок твелів не 

задовольняє сплав Э-110 і не в повній мірі задовольняє (зокрема, по корозійної стійкості) 

сплав циркалой-4. Як альтернативи в США (фірма Вестінгауз) і в РФ розроблені близькі за 

складом багатокомпонентні цирконієві сплави, що містять ніобій, олово і залізо (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Склад сплавів цирконію 

Тип сплаву 

Основні легуючі добавки, 

мас. % 

Nb Sn Fe 

ZIRLO (США) 1,0 1,0 0,1…0,3 

Э-635 (РФ) 0,9…1,1 1,0…1,5 0,3…0,5 

Оболонки з цих сплавів відрізняються більш високою радіаційною і корозійною 

стійкістю в порівнянні з оболонками зі сплаву типу циркалой і Э-110. У США сплав 

отримують з цирконію магнітермічним відновленням, в РФ для отримання сплаву Э-635 

використовується цирконій електролітичний і йодидний. І в тому, і в іншому випадку всі 

легуючі елементи вводяться на стадії брикетування всіх складових сплаву - цирконієвої 

губки, скрапу і добавок. 

Металевий цирконій, який використовується для виробництва сплавів Э-110 і Э-635, 

зазвичай отримують сплавом електролітичного і йодидного цирконію. Йодидний цирконій 
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отримують з тетрайодида цирконію (ZrI4) на розжареній вольфрамовій або цирконієвій 

нитці, нагрітій до температури 1300° С (метод Ван-Аркеля). Чистота отриманого цирконію 

дуже висока. Електролітичний цирконій отримують електролізом K2ZrF6 в розплавах KCl, 

NaCl, суміші KCl-NaCl або інших галогенідів. Металевий цирконій, отриманий цим методом, 

містить домішки фтору, який потрапляє в цирконій на стадіях розкриття руди, видалення 

гафнію і електролізу. 

Практично весь металевий цирконій, який використовується для виробництва сплавів 

М5, Zirlo, циркалой, MDA і NDA в західних країнах отримують методом Кролл [7]. При 

цьому чистий від гафнію ZrCl4 відновлюється розплавом магнію з отриманням цирконієвої 

губки: 

ZrCl4 + 2Mg = 2MgCl2 + Zr 

Цирконієва губка містить залишок MgCl2 і додатковий Mg. Концентрації MgCl2 і Mg 

зменшуються дегазацією в вакуумі або вакуумною дистиляцією. Однак повністю видалити 

залишки цих речовин неможливо. Таким чином, в отриманій цирконієвії губці міститься Mg. 

На сьогодні в Україні промислове виробництво металевого цирконію в обсягах 

попиту в країні відсутнє, в той час як всі необхідні технології рафінування, отримання 

цирконію реакторної чистоти і виробів з них відпрацьовані в ННЦ ХФТІ НАН України, ІЕЗ 

ім. Є.О. Патона НАН України, ФТІМС НАН України. 

В даний час проводиться комплекс матеріалознавчих і технологічних досліджень, 

спрямованих на обґрунтування створення виробництва цирконієвих сплавів і виробів на їх 

основі для ядерного палива реакторів ВВЕР з вітчизняної сировини. Організація 

цирконієвого виробництва передбачає отримання: цирконової концентрату, тетрафториду 

цирконію, цирконію ядерної чистоти і сплавів на його основі, цирконієвого прокату, 

комплектуючих виробів і тепловиділяючих збірок, які відповідають сучасним світовим 

вимогам надійності і підвищеного терміну експлуатації до 5...6 років. Рішення проблеми 

цирконієвого виробництва сприятиме зміцненню національної безпеки України і 

підвищенню економічної ефективності. 

В Україні на ДНВП «Цирконій» було освоєно промислове отримання пластичного 

кальцітермічного цирконію (КТЦ) реакторної чистоти по екстракційно-кальцітермічній 

технології. Основу гідрометалургійного переділу складають содово-екстракційна технологія, 

яка дозволяє отримувати чистий тетрафторид цирконію. Основними операціями отримання 

тетрафториду цирконію є: розщеплення цирконового концентрату в розплаві соди, що 

переводить цирконій в розчинний стан; вилуговування цирконію азотною кислотою; 

екстракційний поділ цирконію і гафнію з використанням трибутилфосфату, що приводить 

також до очищення цирконію від багатьох домішок; випаровування азотнокислого розчину; 

осадження моногідрату тетрафторида цирконію (МГ ТФЦ) плавиковою кислотою; 

дегідратація МГ ТФЦ в струмі безводного фтористого водню; сублімаційне очищення ТФЦ 

від кисню. 

В основі металургійного переділу лежить процес кальцітермічного відновлення 

тетрафторида цирконію. Відновлення відбувається по реакції: 

ZrF4 + 2Са = Zr + 2CaF2 

У зв'язку з тим, що тепла реакції відновлення не достатньо для отримання 

компактного металу, проводиться попереднє прогрівання шихти. Після його закінчення 

реакція ініціюється. Отримані продукти реакції витягуються з печі і поділяють механічним 

шляхом. Злиток чорнового цирконію відмивається азотною кислотою і направляється на 

електронно-променевий переплав, який проводиться з метою рафінування цирконію від 

металевих домішок і шлаку, і отримання злитка, придатного для отримання заготовок під 

прокат. 
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ВИСНОВКИ 

 Цирконієві сплави - основний матеріал оболонок твелів водо-водяних і киплячих 

енергетичних реакторів. Використання цирконію для цієї мети перш за все обумовлено 

основною фізичною характеристикою конструкційний матеріал активних зон - малим 

коефіцієнтом захоплення нейтронів. 

В світі сплави на основі цирконію досліджуються переважно в країнах з високою 

часткою атомної енергетики в загальній структурі виробництва електроенергії (Японія, 

Франція). 

Сплав Э-110 є базовим матеріалом діючих українських реакторів, паралельно 

проводяться роботи з промислового впровадження більш радіаційно і корозійно-стійкого 

сплаву Э-635 з метою підвищення вигорання і ресурсу активних зон. Характерною 

особливістю цих сплавів є наявність ніобію, основного легуючого елемента як для бінарного, 

так і для багатокомпонентного сплавів. Базові цирконієві сплави західного виробництва 

(циркалой-2 і 4) леговані оловом, залізом, хромом і нікелем. В останній час на Заході 

з'явилися нові перспективні цирконієві сплави, леговані в основному або в тому числі 

ніобієм (Zirlo, M4, M5, NDA, MDA). 
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Деформівні сплави системи Al-Zn-Mg-Cu мають високі значення 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 фасонних виливок відповідального 

призначення внаслідок схильності до утворення гарячих тріщин під час кристалізації, 

невисокої рідкотекучості, грубої макро – та мікроструктури. 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 титану і вуглецю, введених за 

допомогою промислові лігатури AlTi6C1, а також оптимізацією режимів термічної обробки. 

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. 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.  

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.  

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.  

Встановлено, що введення комплексу добавок титану та вуглецю зменшувало як 

схильність до розтріскування так і підвищувалась 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. Обов΄язковою 

умовою є розігрів металевої форми перед заливанням до температури не нижче (300-350)
0
С.  

Вихідна дендритна структура сплаву В95 мала крупні кристали стовпчастого типу з 

довжиною у напрямку тепловідводу 4-5 мм. Після введення лігатури AlTi6C1спостерігається 

зменшення довжини дендритів до 1 мм. 

Кількість виродженої евтектики в литих зразках практично не змінювалася й 

знаходилась в межах 8-12%. Ширина надлишкових евтектичних складових у міждендритних 

прошарках становила (2-4) мкм і також практично не змінилася після додавання лігатур. 

Окремі ділянки евтектики мали ширину від 5 до 8 мкм, але кількість їх була незначною.  
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Утворення крупних макрозерен та дендритної стовпчастої структури супроводжується 

посиленням усадкових напружень і схильностю до утворення тріщин під час кристалізації. 

Мікротріщини, що утворюються під час кристалізації, знижують ефект зміцнення литого 

металу після термічної обробки. Подрібнення макроструктури та зміна морфології 

дендритних кристалів зі стовбчастої на рівноосну, за рахунок мікролегування комплексом 

вуглецю і титану, сприяє зменшенню усадкових напружень, запобіганню розтріскуванню під 

час кристалізації та підвищенню властивостей у литому стані та після термообробки. 

Оптимальний вміст титану, введений в досліджуваний сплав за допомогою  лігатури 

AlTi6C1, дорівнює (0,07 – 0,1) %. 

Твердість зразків сплаву одразу після лиття становила 105 ± 10 НВ.  

Експериментально встановлено, що максимальне підвищення твердості (150 НВ) 

литих зразків сплаву В95, мікролегованих титаном та вуглецем, забезпечує  гартування з 450 
0
С та старіння при температурі 160 

0
С на протязі 60 хвилин.  

Таким чином, мікролегування сплаву В95 лігатурою AlTi6C1 впливає на зміни 

структури як під час кристалізації, так і під час штучного старіння даного сплаву. Під час 

твердіння зменшується схильність до утворення кристалізаційних тріщин та подрібнюється 

зерно за рахунок наявних в лігатурі алюмінідів титану та карбідів титану. 

Під час штучного старіння, в досліджуваному сплаві мікролегованому лігатурою 

AlTi6C1, прискорюється процесс розпаду пересиченого твердого розчину та відбувається 

підвищення твердості до 150 НВ. 
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Одним з ефективних фізичних методів впливу на структуру і властивості алюмінієвих 

сплавів різних систем є механічне перемішування розплаву в перегрітому стані і в інтервалі 

температур кристалізації. 

В даній роботі досліджено ефективність використання операції механічного 

перемішування розплаву на один з параметрів мікроструктури - товщину включень –фази 

(Al3Mg2) ливарних сплавів системи Al–Mg: АМг6л, АМг10 та АМг11. Обробку розплаву 

робили при температурах перегріву до 150 °С, а також у прилягаючій до температури 

ліквідус зоні слабко перегрітого розплаву і в області двофазного стану металу.  

Порцію базового сплаву розплавляли в плавильній печі. Після розплавлення і 

перегріву рідкого металу до температури 690–700 °С робили рафінування розплаву флюсом 

у кількості 2 % від маси сплаву. Склад флюсу: 85 % карналіту ( MgCl2KCl) та    15 % 

фтористого кальцію. Потім після витримки розплаву протягом 15–20 хв. видаляли шлаки з 

поверхні розплаву в плавильному тиглі і охолоджували (або нагрівали) метал у печі до 

температури, необхідної для перемішування розплаву. Перемішування розплаву 

досліджуваних сплавів проводили при температурах 750 °С, 730 °С, 710 °С, 690 °С, 670 °С, 

650 °С, 630 °С, 610 °С і 600 °С (для сплаву АМг6л мінімальна температура перемішування 

розплаву обмежувалась на рівні 610 °С). При даних температурах змінювали час 

перемішування розплаву з 3 до 20 хв. Після перемішування розплаву досліджуваних сплавів 

при різних температурах і часі витримки його заливали в дослідні форми для одержання 

зразків на яких досліджували  структуру литого металу. 

На рис. 1 наведено результати експериментальних досліджень по впливу температури 

перемішування розплаву на ступінь подрібнення  товщини включень –фази 
îáðîá

âèõ³ä

m

m
N   (де 

mвихід – середній розмір товщини включень –фази (Al3Mg2) вихідного сплаву, mоброб – 

середній розмір товщини включень –фази (Al3Mg2) сплаву який в рідкому стані піддали 

механічному перемішуванню) ливарних сплавів системи Al–Mg.  

Експериментально встановлено, що оптимальний часовий інтервал перемішування 

для досліджуваних сплавів – (10 – 15) хв. В даному експерименті тривалість перемішування 

розплаву – 10 хв. 

Після перемішування розплаву досліджувані сплави охолоджували з постійною 

швидкістю – Vохл. = 0,5 °С/с. 

З даних наведених на рис. 1 можна зробити висновки, що перемішування розплаву 

типових ливарних сплавів системи Al–Mg в температурному інтервалі 750 – 600 °С (для 

сплаву АМг6л нижній температурний поріг 610 °С) і часі витримки 10 хв. та при наступному 

охолодженні сплавів зі  швидкістю охолодження Vохл. = 0,5 °С/с  суттєво не впливає на 

середній розмір товщини включень –фази ливарних сплавів системи Al–Mg.  

Зменшення температури перемішування розплаву дещо збільшує ефект подрібнення 

розміру товщини включень –фази усіх трьох досліджуваних сплавів (рис. 1). 

Тільки в двофазному стані (для сплаву АМг6л при температурі 610 °С, для сплавів 

АМг10 і АМг11 при температурі 600 °С) спостерігається незначне зменшення розміру 

товщини включень –фази.  
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Рис. 1 – Вплив температури перемішування розплаву на ступінь подрібнення товщини 

включень –фази 
îáðîá

âèõ³ä

m

m
N   ливарних сплавів системи Al–Mg. Тривалість перемішування 10 хв. Vохл. 

= 0,5 °С/с. 1 – сплав АМг6л; 2 – сплав АМг10; 3 – сплав АМг11. 

При даних температурах для сплаву АМг6л середній розмір товщини включень  

–фази  зменшується з 12 до 11 мкм, для сплаву АМг10 середній розмір товщини включень 

–фази зменшується з 14 до 12 мкм, для сплаву АМг11 середній розмір товщини включень 

–фази зменшується  з 15 до 13 мкм. 

На рис. 2. наведено результати експериментальних досліджень по сумісному впливу 

перемішування розплаву і швидкості охолодження при кристалізації на ступінь подрібнення 

товщини включень –фази 
îáðîá

âèõ³ä

m

m
N   ливарних сплавів системи Al–Mg.  

Дані дослідження проводили при постійних температурах для кожного сплаву, які є 

на 10–20 °С нижчими за температуру початку кристалізації сплавів (температура 

перемішування розплаву: для сплаву АМг6л – 610 °С, для сплавів АМг10, АМг11 – 600 °С). 

Як було показано вище, при даних температурах ефект подрібнення розміру зерна та 

дендритної комірки від перемішування розплаву є максимальним. Час перемішування був 

постійним – 10 хв.  

Експериментально встановлено, що збільшення швидкості охолодження під час 

кристалізації ливарних сплавів системи Al–Mg суттєво підсилює вплив від перемішування 

розплаву на подрібнення товщини включень –фази досліджуваних сплавів.  
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Рис. 2 – Вплив швидкості охолодження на ефективність подрібнення товщини включень –

фази 
îáðîá

âèõ³ä

m

m
N   під час перемішування розплаву ливарних сплавів системи Al–Mg. Температура 

перемішування розплаву: для сплаву АМг6л – 610 °С, для сплавів АМг10, АМг11 – 600 °С. Час 

перемішування 10 хв. 1 – сплав АМг6л; 2 – сплав АМг10; 3 – сплав АМг11. 

 

Так, при збільшенні швидкості охолодження з 0,5 °С/с до 4,5 °С/с, після 

перемішування розплаву за оптимальними температурно–часовими параметрами, 

спостерігається зменшення  товщини включень –фази сплаву АМг6л з 1,09 до 2,6 раз (з 11 

до 5 мкм.), сплаву АМг10 з 1,16 до 3,0 раз (з 12 до 4 мкм.), сплаву АМг11 з 1,15 до 2,8 раз ( з 

13 до 5 мкм). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Встановлено вплив механічного перемішування розплаву на середній розмір товщини 

включень –фази ливарних сплавів системи Al–Mg. Для сплавів АМг6л, АМг10 та АМг11 

встановлено оптимальні температури та час перемішування розплаву. Показано, що для 

даних сплавів, тільки в двофазному стані спостерігається незначне зменшення розміру 

товщини включень –фази. 

Збільшення швидкості охолодження під час кристалізації ливарних сплавів системи 

Al–Mg суттєво підсилює вплив від перемішування розплаву на подрібнення товщини 

включень –фази. При збільшенні швидкості охолодження під час кристалізації з 0,5 °С/с до 

4,5 °С/с, після перемішування розплаву за оптимальними температурно–часовими 

параметрами, спостерігається зменшення середньої товщини включень –фази сплаву 

АМг6л до 2,6 раз, сплаву АМг10 до 3,0 раз та сплаву АМг11 до 2,8 раз. 
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ДИСПЕРСНОУПРОЧНЕННЫЕ СПЛАВЫ СИСТЕМЫ 

Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – С) 

 

к.т.н. Христенко В. В., асп. Ушкалова О. В.
 

НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», 

инженерно-физический факультет, кафедра МТО 

starosta_mt51@ukr.net, Kvad63@mail.ru 

 

Экспериментально подтверждена возможность существования расплавов системы 

Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) в двухфазном состоянии.  Установлено, что структура литых 

сплавов системы Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) содержит фазу на основе меди, включения, 

сформировавшиеся в расплаве на базе (Fe – Cr – C) добавки, включения, образовавшиеся при 

кристаллизации, а также включения, образовавшиеся в результате уменьшения 

растворимости добавок в твердом растворе на основе меди при охлаждении. На базе 

указанной системы возможно создание сплавов, упрочненных, как включениями, 

формирующимися в жидком состоянии, так и включениями, образовавшимися по механизму 

дисперсионного твердения. 

 

Среди кондуктивных (например, тепло- и электропроводных) материалов особенное 

место занимают литейные сплавы на основе меди [1]. Однако основным недостатком меди, 

как конструкционного материала, являются сравнительно низкие показатели механических 

свойств, особенно при повышенных температурах. В тоже время традиционные методы не 

позволяют получать литейные сплавы на основе меди, способные сохранять показатели 

механических и кондуктивных свойств при температурах, превышающих 60% температуры 

плавления основы. 

Перспективным, с точки зрения получения упрочненных кондуктивных сплавов, 

является использование монотектичекой системы Cu – (Fe – Cr – C). В сплавах на базе 

указанной системы упрочняющей фазой являются сформировавшиеся еще в расплаве 

(Fe – Cr – C) включения [2, 3]. Достаточно высокие кондуктивные свойства обеспечиваются 

выбором меди в качестве основы, а минимальная растворимость в основе компонентов 

(Fe – Cr – C) упрочняющей фазы в принципе позволяет сохранять показатели механических 

и кондуктивных свойств при повышении рабочих температур, вплоть до температуры 

плавления основы. Однако к недостаткам таких сплавов следует отнести ограниченные 

возможности при получении оптимальных показателей всего комплекса свойств из-за 

сложности управления размерами и объемным распределением включений упрочняющей 

фазы [4]. Представляется целесообразным совместить преимущества дисперсионного 

твердения частицами, выделяющимися в результате старения перенасыщенных твердых 

растворов, с упрочнением частицами, формирующимися непосредственно в расплаве. 

Установлено, что реализация указанного подхода возможна при наличии в сплаве двух групп 

компонентов: первая обеспечивает существование расплава в двухфазном состоянии, а 

вторая – возможность дисперсионного твердения. Поэтому первая группа компонентов 

должна иметь ограниченную растворимость в расплаве основы (меди) и предельно малую 

растворимость в основе в твердом состоянии. Выполнение первого требования обеспечивает 

двухфазное состояние расплава и возможность его перевода в состояние эмульсии; 

выполнение второго требования – достаточную устойчивость сформировавшихся в расплаве 

упрочняющих дисперсных включений (в том числе и в условиях повышенных температур). 

Вторая группа компонентов должна неограниченно растворяться в расплаве основы, а для 

обеспечения возможности дисперсионного твердения максимальная растворимость в основе 

компонентов второй группы должна иметь ярко выраженную зависимость от температуры. 

Установлено, что с учетом выполнения этих условий для создания медных сплавов, 

упрочненных как включениями, сформировавшимися в расплаве, так и включениями, 

mailto:starosta_mt51@ukr.net
mailto:Kvad63@mail.ru
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образовавшимися по механизму дисперсионного твердения, можно использовать систему 

Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C). Структура Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) сплава содержит как 

первичные (Fe – Cr – C) включения, сформировавшиеся еще в жидком состоянии, так и 

вторичные Ni2Si дисперсные частицы, образовавшиеся в результате старения полученного 

закалкой пересыщенного твердого раствора (рис. 1). 

Особенности формирования структуры медных сплавов указанной системы 

экспериментально исследовали на образцах, полученных путем ввода в медно-никель-

кремниевый расплав предварительно выплавленных (Fe – Cr – С) добавок различного 

состава (табл.1). Шихта рассчитывалась таким образом, чтобы содержание никеля и кремния 

в сплаве соответствовало составу бронзы К1Н3 (3,3 % Ni, 1,1 % Si). Составы (Fe – Cr – С) 

добавок подбирались с учетом обеспечения приемлемых (с точки зрения технологии 

получения отливок) значений температуры плавления, а также вариации их фазовых 

составляющих. Во всех случаях количество вводимых добавок составляло 5% от массы 

исходного Cu – Ni – Si расплава. Свойства сплавов оценивали по показателям твердости и 

удельного электрического сопротивления. 

Установлено, что термическая обработка существенно влияет на величину удельного 

электрического сопротивления и твердости исследованных Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) 

сплавов (табл. 1). При этом величины удельных электрических сопротивлений всех сплавов, 

в том числе и бронзы К1НЗ, после одинаковой термической обработки близки между собой. 

Таблица 1 

Удельные электрические сопротивления и изменение твердости сплавов системы 

Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) после различных видов термической обработки 

Обозначение сплава 

(состав Fe – Cr – C 

добавки) 

Свойства сплава после термической обработки 

Закалка Закалка + исскуственное старение 

Удельное 

электрическое 

сопротивление, 

 х10
8
 Ом∙м 

Твердость, 

НВ 

Удельное 

электрическое 

сопротивление, 

х10
8
 Ом∙м 

Твердость,  

НВ 

Д1 

(20% Cr, 1,8% C,  

Fe – основа) 

 

12,7 86 

 

6,0 114 

Д2 

(20% Cr, 4,4% C,  

Fe – основа) 

 

13,6 85 

 

6,4 125 

Д3 

(16% Cr, 1,4% C, 

Fe – основа) 

 

13,1 57 

 

6,1 125 

Д4 

(21% Cr, 2,9% C,  

Fe – основа) 

 

13,1 69 

 

6,5 121 

Бронза К1Н3 12,4 60 6,0 178 

После закалки (t = 850 
0
С, охлаждение – в воде) в структуре всех исследованных 

сплавов системы Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) визуально обнаруживаются основа, 

представляющая собой твердый раствор на основе меди, и первичные (сформировавшиеся в 

расплаве на базе (Fe – Cr – C) добавки) включения (рис. 1). В тоже время в процессе 

выдержки при температуре 850 
0
С в процессе закалки практически все Ni2Si включения 



287 

 

растворяются в основе и фиксируются в таком состоянии при быстром охлаждении (рис. 1). 

Из-за наличия в структуре устойчивых по отношению к растворению в основе первичных 

включений, твердость закаленных сплавов ((Fe – Cr – C) добавки Д1 и Д2) существенно 

превышает твердость подвергнутой закалке бронзы К1Н3 (60 НВ), в структуре которой 

отсутствует упрочняющая дисперсная фаза. Показатели твердости сплавов, содержащих 

добавки Д3 и Д4, после закалки близки к твердости закаленной бронзы К1Н3. 

Рис. 1. Микроструктура сплавов после различных видов термообработки, х 500 

Сплав Cu – (Ni – Si) – (F – Cr – C)  Бр. К1Н3 

 

                  а 

                           

закалка: 850
0
С в воду 

 

                б 

                   в 

 

            исскуственное старение:  500
0
С 1 час 

 

                г 

                  д 

                                

отжиг:  850
0
С 12 час 

 

                 е 
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После исскуственного старения (t = 500
0
С, выдержка – 1 час ) структуры сплавов 

системы Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) содержат не только первичные (Fe – Cr – C) включения, 

но и включения, образовавшиеся по механизму дисперсионного твердения (рис. 1). Твердость 

всех сплавов, содержащих (Fe – Cr – C) добавки (в среднем для группы из четырех сплавов – 

121 НВ), после старения увеличивается в 1,5 – 2 раза (табл. 1).  

 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально подтверждена возможность использования системы 

Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) для получения медных дисперсноупрочненных сплавов, 

упрочненных, как включениями, формирующимися в жидком состоянии, так и 

включениями, образовавшимися по механизму дисперсионного твердения. Структурными 

составляющими сплавов указанной системы являются фаза на основе меди, первичные 

(сформировавшиеся в расплаве – (Fe – Cr – C)) включения, а также включения, 

образовавшиеся в результате уменьшения растворимости элементов в твердом растворе на 

основе меди при охлаждении. Установлено, что механические и кондуктивные свойства 

сплавов системы Cu – (Ni – Si) – (Fe – Cr – C) зависят от состава (Fe – Cr – C) упрочняющей 

добавки. 
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 Інженерно-фізичний факультет, кафедра МТО 
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 Ливарні сплави системи Аl – Mg з підвищеним вмістом магнію (вище 9 %) 

характеризуються високим, але нестабільним рівнем властивостей [1, 2]. Наприклад, сплави 

АМг10, АМг11 схильні до природного старіння, під час якого суттєво погіршуються 

характеристики пластичності та корозійна стійкість [3]. Тому одним з перспективних 

напрямків розробки нових ливарних сплавів на базі системи Al – Mg є збільшення стійкості 

твердого розчину щодо розпаду. 

Стосовно стадійності структурних змін під час старіння ливарних сплавів системи    

Аl – Mg існують суперечливі погляди. Так автори [4, 5] вважають, що в сплавах системи Al – 

Mg утворення зон Гіньє–Престона ускладнене і, якщо воно і відбувається, то одночасно з 

розпадом твердого розчину і утворенням стабільної фази. Тобто, висунуто гіпотезу про 

співпадіння фазової і зонної фаз старіння. 

Мета роботи – за змінами показників питомого електричного опору в ході штучного 

старіння загартованих ливарних сплавів системи Al – Mg  встановити послідовність розпаду 

пересиченого твердого розчину. 

Досліджували промисловий ливарний сплав АМг10 (Mg 9,5–10,5 %; Be 0,05–0,15% ; 

Zr 0,05–0,20% ; Ti 0,05–0,15%). та експериментальні сплави системи Al – Mg: AlMg10 (Mg 

10%) і AlMg10Zr0,15 ( Мg 10% ; Zr 0,15%). 

            Виплавку сплавів здійснювали в алундових тиглях в лабораторній електричній печі 

опору. Для визначення питомого електричного опору сплавів у твердому стані застосовували 

проби, отримані шляхом всмоктування розплаву в кварцові трубки з внутрішнім діаметром  

3 – 6 мм. З метою усунення похибок, пов’язаних з наявністю дефектів усадкового 

походження, отримані проби піддавали холодному деформуванню на ручних валках з 

регульованим зазором. Заготовки розкатувалися до товщини 0,5 – 3 мм. 

Для гартування зразки нагрівали в камерній печі опору до температури 430 С і після 

ізотермічної витримки при цій температурі тривалістю 20 год. охолоджували у воді. Штучне 

старіння здійснювали при температурах 100 та 150 С. Електричний опір зразків визначали 

методом вольтметра – амперметра за чотиризондовою схемою підключення. 

Структура ливарних сплавів системи Al – Mg в основному складається з зерен твердого 

розчину на основі алюмінію, форма і розмір яких залежить від вмісту магнію, легуючих та 

мікролегуючих елементів. В литому стані в структурі промислових магналіїв з високим 

вмістом магнію (вище 9 %) також міститься велика кількість інтерметалідних фаз (особливо 

фази  (Al3Mg2)). Ці фази розташовуються по границям дендритних комірок і суттєво 

погіршують показники механічних властивостей та корозійної стійкості. Тому відпал з 

наступним гартуванням для зазначених сплавів є необхідним, адже це дозволяє суттєво 

розчинити інтерметаліди в твердому розчині на основі алюмінію або змінити їх морфологію 

на більш компактну та зафіксувати таку будову при кімнатній температурі. 

         Досліджені часові залежності зміни питомого електричного опору при штучному 

старінні загартованих сплавів AlMg10,  AlMg10Zr0,15 та АМг10). Як кількісну характеристику 

зміни питомого електричного опору в ході штучного старіння прийнята величина: 

δ = Δρ/ρ0 , 
         де ρ0 –  величина питомого електричного опору сплаву, визначена відразу після гартування. 

mailto:kvad63@mail.ru
mailto:minko_igor@bk.ru
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 Δρі=ρі – ρ0 – зміна величини питомого електричного опору сплаву  в і–тий момент часу 

відносно значення питомого електричного опору відразу після гартування (ρ0). 

Результати аналізу залежностей зміни питомого електричного опору досліджуваних 

сплавів від тривалості штучного старіння свідчать, що початку розпаду пересиченого 

твердого розчину передує збільшення опору (рис. 1, 2). В літературних джерелах цей факт 

пояснюється так званим передстарінням, яке полягає в утворенні в пересиченому твердому 

розчині зон Гіньє–Престона [3]. 

Встановлено, що мікролегування сплаву AlMg10 суттєво збільшує стійкість 

пересиченого твердого розчину щодо розпаду під час старіння (рис. 1, 2). Для подвійного 

сплаву AlMg10 активна фаза розпаду пересиченого твердого розчину починається через, 

приблизно, 10 годин ізотермічної витримки при 100 
0
С. В той же час для сплаву AlMg10Zr0,15, 

навіть через 100 годин ізотермічної витримки при 100 
0
С навіть повністю не завершується 

процес утворення зон Гіньє–Престона. 

При підвищенні температури штучного старіння до 150 
0
С процеси розпаду 

пересиченого твердого розчину, як для сплаву AlMg10, так і для сплаву AlMg10Zr0,15 

інтенсифікуються (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.  Залежність зміни питомого електричного опору від тривалості витримки в ході штучного 

старіння при 100С.  - сплав AlMg10;  - сплав AlMg10+Zr 0,15. 
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Рис. 2. Залежність зміни питомого електричного опору від тривалості витримки в ході штучного 

старіння при 150С.  - сплав AlMg10;  - сплав AlMg10Zr 0,15. 

 

При такій температурі ізотермічної витримки також скорочується тривалість фази 

передстаріння і для обох досліджених сплавів передстаріння триває близько 6 годин. Однак 

інтенсивність активної фази старіння мікролегованого цирконієм сплаву суттєво менша, ніж 

відповідна характеристика сплаву AlMg10, який не містить добавок цирконію (рис. 2, табл. 1). 

 

Таблиця 1 

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

) 
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Рис. 3.  Залежність зміни питомого електричного опору від тривалості витримки в ході штучного 

старіння при 150С сплаву AlMg10. 

Результати порівняльного аналізу характеристик сплавів AlMg10, AlMg10Zr0,15, та 

АМг10свідчать, що комплексне мікролегування сплаву AlMg10 такими елементами, як 

цирконій, титан та берилій найбільшою мірою підвищує стійкість пересиченого твердого 

розчину при старінні. 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 (рис.3). 
 

ВИСНОВКИ 

Встановлено, що розпад пересиченого твердого розчину на основі алюмінію в сплавах 

AlMg10, AlMg10Zr0,15 та АМг10 в ході штучного старіння при температурах 100 і 150 
0
С має 

стадійний характер. Зонна і фазова стадії старіння в досліджених сплавах відокремлені одна 

від одної.  

Мікролегування подвійного сплаву AlMg10 цирконієм у кількості 0,15 % збільшує 

тривалість зонної стадії старіння. При підвищенні температури штучного старіння тривалість 

зонної стадії старіння для сплавів AlMg10 та AlMg10Zr0,15 суттєво скорочується і не 

перевищує 360 хв. При цьому також інтенсифікується фазова стадія штучного старіння, 

проте для сплаву, мікролегованого цирконієм інтенсивність розпаду твердого розчину 

значно менша. Комплексне мікролегування сплаву AlMg10 такими елементами, як цирконій 

(0,15 %), титан (0,10 %) та берилій (0,10 %) (сплав АМг10) збільшує тривалість зонної стадії 

старіння при 150 
0
С більш ніж у 8 разів. 
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В 2007 році J.W. Yeh розробив наукові основи і запропонував формальні критерії 

належності матеріалу до нового класу сплавів, які були названі високоентропійними 

сплавами (ВЕС). Згідно цих критеріїв до ВЕСів відносяться сплави, які містять не менше 5 

елементів, причому кількість кожного з них не повинна перевищувати 35 ат % і не повинна 

бути меншою 5 ат %. Цей клас сплавів є новим, так як процеси фазоутворення а також 

механізм формування механічних властивостей суттєво відрізняється від аналогічних 

процесів у традиційних сплавах. До останніх відносять сплави, в яких є базові елементи  

(Fe, Al, Cu та ін.), що визначають кристалічну гратку матеріалу. Ціллю даної роботи  

є встановлення на основі експериментальних даних закономірностей впливу середньої 

електронної концентрації на фазовий склад литих ВЕСів. 

Матеріали і методи дослідження 

ВЕС CrFeNiCuCoAlх отриманий шляхом аргоно-дугової плавки в печі МІФІ-9. 

Вихідним матеріалом слугували метали чистотою близько 99%. Охолодження розплаву після 

плавки відбувалося зі швидкістю близько 80-100 К/с. 

Фазовий склад аналізувався за допомогою рентгенівського дифрактометра PROTO 

AXRD, який оснащений точковим кремнієвим детектором (SPD) з використанням CuK 

випромінювання. Отримані результати аналізувалися за допомогою програмного комплексу 

PowderCell 2.4. 

Обговорення результатів 

В якості початкового ВЕСу був обраний сплав  CrFeNiCuCo, який має середню 

електронну концентрацію VEC=8,8 ел./ат. В якості шостого елементу для зменшення 

величини електронної концентрації сплаву ми взяли Al оскільки в даного металу 3 електрони 

на зовнішньому рівні, що дозволить суттєво знизити середню електронну концентрацію 

сплаву. Також Al має від’ємну попарну ентальпію змішування з іншими елементами сплаву, 

що з точки зору термодинаміки не повинно сприяти ліквації сплаву. 

На рис. 1 наведено спектри рентгенівської дифракції сплаву  CrFeNiCuCoAlх з різним 

вмістом Al. Вихідний сплав AlCrFeCoNi має середню електронну концентрацію, розраховану 

за шихтовим складом VEC = 8,8 ел/ат та кристалізується з утворенням двох твердих розчинів 

на основі фаз з ГЦК-структурою, які незначно відрізняються один від одного періодом 

ґратки а = 0,3584(8) нм та а = 0,3608(8) нм (табл. 1) і чітке розділення їх піків відбувається на 

кутах дифрактограм 2Ө>70º. При введенні алюмінію в розплав в кількості 0,5 моль, разом з 

двома твердими розчинами на основі фаз з ГЦК-структурою також з’являється ОЦК фазова 

складова. 

mailto:olexandr@materials.kiev.ua
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Рис. 1. Дифрактограми сплавів системи CrFeNiCuCoAlх, в залежності від вмісту Al 

(монохроматичне Cu-Kα випромінювання) 

Таблиця 1  

Результати фазового аналізу та теоретичні періоди ґраток фаз сплавів системи 

CrFeNiCuCoAlх 

Сплав 
Фазовий склад Період 

гратки, нм Структура % мас.  

CrFeNiCuCo 
ГЦК1 65,5 0,3584(8) 

ГЦК2 34,5 0,3608(8) 

CrFeNiCuCoAl0,5 

ГЦК1 38 0,3600(8) 

ГЦК2 33 0,3629(8) 

ОЦК 29 0,2873(3) 

CrFeNiCuCoAl 

ГЦК1 16,5 0,3602(8) 

ГЦК2 30 0,3630(8) 

ОЦК 53,5 0,2876(3) 

CrFeNiCuCoAl2 

ГЦК1 6 0,3617(9) 

ГЦК2 17 0,3634(9) 

ОЦК 77 0,2881(2) 

CrFeNiCuCoAl3 ОЦК 100 0,2898(2) 

 

Еквіатомний сплав CrFeNiCuCoAl вже досить детально вивчений [1, 2, 3, 4-6]. 

Результати рентгеноструктурного аналізу приведені на рисунку 1 та таблиці 1 узгоджуються 

з публікаціями [1,3-4]. Але згідно робіт [2, 5-6] в даному еквіатомному сплаві 

дифрактометричними дослідженнями та електронною мікроскопією реєструється тільки 

один, а не два твердих розчина на основі фази з ГЦК-структурою. На нашу думку, це може 

бути як наслідком різної швидкості кристалізації розплаву (висока швидкість кристалізації 

запобігає утворенню вторинних структур), так і впливом домішок. Оскільки ми та інші 

дослідники працюємо на різній по чистоті сировині, то процеси ліквації і зародкоутворення, 

а значить і формування фаз можуть в деякій мірі відрізнятися від плавки до плавки. 
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При х = 2 і більших концентраціях алюмінію в системі CrFeNiCuCoAlх, у твердому 

розчині на основі фази з ОЦК-структурою спостерігається  пік  (100)  від  впорядкування  по  

структурному  типу  В2. 

На дифрактограмі сплаву CrFeNiCuCoAl3 реєструюється тільки твердий розчин на 

основі фази з ОЦК-структурою. Зміна масового співвідношення фаз в залежності від вмісту 

алюмінію у сплавах системи CrFeNiCuCoAlх представлена в таблиці 1. Таким чином, зі 

збільшенням вмісту алюмінію фазовий склад змінюється від двох твердих розчинів на основі 

фази з ГЦК-структурою до одного з ОЦК-структурою. Отже, на основі даних кількісного 

рентгеноструктурного аналізу (табл. 1) можна сказати про те, що алюміній активно сприяє 

утворенню в системі CrFeNiCuCoAlх твердого розчину на основі фази з ОЦК-структурою. 

Крім кількісної та якісної зміни фазового складу в системі відбувається також зміна 

періодів ґраток фаз, що утворюються (табл. 1). Ця зміна теж має  залежність від концентрації 

алюмінію. Зі збільшенням вмісту алюмінію в розплаві періоди ґраток усіх фаз зростають. 

Очевидно цьому сприяє те, що алюміній серед усіх елементів сплаву має найбільший 

атомний радіус  і, відповідно, величини періодів граток зростають. Отже, на основі цього 

можна судити про те, що алюміній входить в усі фазові складові даної системи сплавів у 

всьому досліджуваному концентраційному інтервалі. Але зростання періодів ґраток фаз не 

носить лінійний характер. Це може бути пояснено тим, що при додаванні алюмінію 

відбувається утворення і подальше збільшення твердого розчину на основі фази з ОЦК-

структурою, до того ж при х = 2 та х = 3 проходять процеси його впорядкування. Все це 

призводить до перерозподілу елементів між фазовими складовими. 

 

ВИСНОВКИ 

Алюміній при введенні його до системи CrFeNiCuCoAlх інтенсивно підвищує її 

середню електронну концентрацію та сприяє утворенню ОЦК фазової складової 

впорядкованої по типу В2, при цьому відбувається  збільшення періодів граток усіх 

утворених фаз.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Розробка матеріалознавчих принципів структуроутворення в високоміцних чавунах 

бейнітного класу для реалізації механізмів, що підвищують зносостійкість виробів 

сільськогосподарського призначення є надзвичайно актуальною проблемою. 

З літератури відомо, що підвищена зносостійкість та високий опір втомі пов’язаний  

з протіканням так званого TRIP-ефекту, коли під дією деформації відбувається фазове 

перетворення залишкового аустеніту в мартенсит. 

Аналогічний ефект відомий в TRIP-сталях, котрі широко використовуються  

в автомобільній промисловості. В цьому випадку фазове перетворення сприяє різкому 

збільшенню зміцнення та величини рівномірного подовження, тобто фазове перетворення 

впливає на характер діаграми навантаження.  
 

МЕТА РОБОТИ 

Проаналізувати температурну залежність механічних властивостей бейнітного чавуну 

в діапазоні температур випробувань 20 – 100
о
С та розглянути вплив фазового перетворення 

на характер кривих зміцнення.  
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

В роботі досліджувався бейнітний чавун (який використовується для створення 

леміхів та лап культиваторів) наступного складу: 3,2 – 3,4 % С, 1,4-1,6 % Si, 0,2 – 0,3 % Mn, 

0,01 – 0,02 % Cr, 0,18 % Mo, 0,3 % Cu, 0,4 % Ni, 0,02 % P, S < 0,02 % та модифікатори: 7,5 % 

Mg, 35 % СК25, 17 % Al, 9 % SiBa (20 Ва), 17,5 % Fe, 12 % модифікатор-флюс «Рефтокон» та 

9% РЗМ (ФС30РЗМ30). 

Для отримання бейнітної структури відливки гартуються при температурі 310
о
С та 

350
о
С та ізотермічно витримуються протягом 1, 2 та 3 годин. 

З отриманих заготовок були виготовлені зразки розміром 10х10х14 мм, які були 

продеформовані стисненням до деформації 30%. Зразки, що знаходяться в початковому і 

деформованому станах, були досліджені на дифрактометрі ДРОН 3М. 

Прямокутні зразки розміром 3х3х5 мм вирізались із зливку за допомогою 

електроерозійної різки та випробувались на стиснення в універсальній машині U100000зі 

швидкістю 10
-3

 с
-1

 з автоматизованим записом діаграми навантаження.  

Умовна діаграма навантаження перераховувалась згідно з принципами теорії міцності. 

З цієї діаграми розраховувались значення границі плинності σ02, руйнуючого напруження σр, 

деформації руйнування ε. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Результати рентгенофазових досліджень показали, що пластична деформація після 

ізотермічного гартування при 350
о
С призводить до часткового розпаду залишкового 

аустеніту. При всіх параметрах процесу гартування розпалася приблизно п’ята частина від 

початкової кількості (рис 1). Розпад залишкового аустеніту при температурі гартування 

310 
о
С не спостерігався. 
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Рис. 1. Зміна кількості залишкового аустеніту від часу витримки при ізотермічному 

гартуванні: 1 – 350 °С, вихідний стан; 2 –350 °С, після деформування 

 

Така, здавалося б, невелика кількість матеріалу, що піддається перебудові з ОЦК 

структури в мартенсит, може істотно впливати на процеси деформаційного перетворення, 

оскільки такий перехід супроводжується значною зміною об’єму. Очевидно, що, виявлений 

частковий розпад аустеніту під дією деформації є, безсумнівно, значущим для підвищення 

інтенсивності зміцнення. Саме ці структурні стани є предметом дослідження, оскільки 

реальні вироби для потреб сільгосптехніки термооброблюються за одним з вищенаведених 

режимів. 

За результатами механічних випробувань було визначено основні механічні 

характеристики бейнітного чавуну. Результати розрахунків наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Механічні властивості бейнітних чавунів 

Параметри 

гартування 
20 °С 50 °С 100 °С 

Темпе-

ратура 
Час 

S02, 

МПа 

Sв, 

МПа 

ε, 

% 

S02, 

МПа 

Sв,  

МПа 

ε, 

% 

S02, 

МПа 

Sв, 

МПа 

ε, 

% 

310 

1 1071 1882 0,45 984 1911 0,50 924 1826 0,48 

2 1127 1994 0,63 1000 1903 0,56 923 1890 0,54 

3 1076 1891 0,45 1000 1882 0,51 909 1834 0,48 

350 

1 917 1904 0,47 950 1872 0,45 907 1795 0,49 

2 1006 1953 0,36 989 1799 0,35 886 1749 0,39 

3 1122 1956 0,37 1002  1561 0,47 909 1842 0,47 

  

За даними табл. 1 побудовані температурні залежності механічних характеристик, які 

представлені на рис. 2. 

З наведених графіків видно, що границя плинності для обох температур гартування 

зменшується з підвищенням температури, але якщо для гартування при 310 °С це зменшення 

спостерігається для всіх трьох термінів витримки, то для гартування при 350°С найбільше 

зниження границі плинності спостерігається при 3 годинах витримки, тоді як при 1 годині – 

зменшення границі плинності практично відсутнє. 
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Рис. 2. Температурні залежності механічних характеристик. Границя плинності : 

а– 310 °С, б–350 °С; Пластичність до руйнування : в– 310 °С, г–350 °С 

 

Найбільшу пластичність до руйнування демонструє зразок, загартований при 310°С 

протягом 2 годин. Навпаки, зразок, що загартований при 350°С демонструє найнижчі 

значення деформації до руйнування. Загалом ця характеристика слабо змінюється з 

температурою випробування. Зазначимо, що абсолютні величини деформації на стиснення є 

достатньо високими як для матеріалів такого класу.  

З теорії TRIP-ефекту відомо, що фазове перетворення залишкового аустеніту в 

мартенсит веде до збільшення швидкості деформаційного зміцнення та підвищує опір 

локалізації пластичної деформації. Тому в другій частині роботи було проведено 

порівняльний аналіз кривих деформаційного зміцнення зразків, що вивчались. На рис. 3 

наведені істинні криві деформаційного зміцнення на стиснення та проведено їх порівняння 

після гартування при різних температурах для однакового терміну витримки (2 години).  
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Рис. 3. Істинні криві деформаційного зміцнення: а) 20
о
С, б) 50 

о
С та в) 100 

о
С 

 

З отриманих даних видно, що зразки загартовані при 350°С мають більшу швидкість 

зміцнення на початкових ділянках діаграми. Для більш ретельного дослідження цього 

параметру була взята похідна від цих кривих. Залежність швидкості зміцнення від 

деформації наведено на рис 4. 

  

 
а б в 

Рис 4. Залежність швидкості зміцнення від деформації: а) 20
о
С, б) 50 

о
С та в) 100 

о
С 

 

В якості кількісної характеристики підвищення швидкості зміцнення в зразках 

загартованих в 350 °С у порівнянні з зразками загартованими при 310 °С було використано 

коефіцієнт kякий є відношенням швидкості зміцнення при 350 °С до швидкості при 310°С 

при даному ступені деформації. Значення цього коефіцієнту для різних параметрів 

випробування наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Значення коефіцієнту k 

       ε, % 

Темп., °С 
1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

20 2 1,7 1,5 1,2 1,1 1 1 1 

50 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

100 1 0,9 0,8 1 1,1 1,2 - - 

 

Таким чином, з таблиці 2 видно, що швидкість зміцнення при більш низьких 

температурах суттєво більше в матеріалі загартованому при 350 °С ніж при 310 °С, але вже 

при температурі 100 °С різниця в швидкостях зміцнення практично зникає. Наведена на 

рис.4 похідна була використана для оцінки схильності матеріалів до локалізації деформації 

за результатами випробування на стиснення. Для цього згідно до рівняння Консідера на 

кожному графіку була визначена точка перетину кривої зміцнення з її похідною. Значення 

деформації при якій повинна відбуватись локалізація в досліджених зразках наведені на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Залежність деформації від температури : а) 1 година гартування, б) 2 години 

гартування, в) 3 години гартування 

 

Як видно з рисунку абсолютні значення деформації, що відповідає моменту 

локалізації у всіх випадках достатньо великі ~ 20%. Режим термообробки слабко впливає на 

цю характеристику. З літературних даних отриманих на TRIP-сталях відомо, що при 

зменшенні температури випробувань спостерігається збільшення швидкості зміцнення на 

початкових ділянках деформації, що співпадає з отриманими нами результатами [1-4]. З 

іншого боку з цих же публікацій відомо, що величина деформації, що відповідає локалізації 

змінюється з температурою не монотонно і максимальне значення відповідає 50 °С[3], що 

дещо відрізняється від отриманих нами результатів на бейнітному чавуні. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, TRIP-ефект котрий спостерігається на бейнітних чавунах впливає на 

характер кривих зміцнення, що можна пояснити близькістю температури фазового 

перетворення(згідно літературним даним, близько – 100°С) до температур випробувань. Цей 

результат слід враховувати при експлуатації сільгосптехніки, оскільки вибраний 

температурний діапазон відповідає кліматичним умовам України  
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The problem. Design of material science principles of structure formation in ductile bainitic 

cast iron for realization of mechanisms that raise durability of products for agricultural purposes is 

extremely urgent problem.  

It is known that high durability and high resistance to fatigue is associated with the 

occurrence of so-called TRIP-effect when there is a phase transformation of retained austenite to 

martensite under the strain. 

A similar effect is known as so-called TRIP steels [1-3], which are widely used in the 

automotive industry. In this case the phase transformation leads to a sharp increasing of strength 

and value of uniform elongation. The temperature of working environment can cause the presence 

of phase transformations. The working conditions and chemical composition of working 

environment have an intense impact for the durability of material.  

The new technology of obtaining articles with bainitic cast iron containing for agricultural 

machinery has been developed in the Institute for Problems of Material Science (IPMS).  

The purpose. The aim of this work is to create material science principles of determining of 

maximum operating conditions and to develop technological principles of obtaining of working 

articles made from bainitic cast iron for soil agricultural machinery of different constructive types. 

Materials and methodology. For the manufacture of plowshares and cultivators claws it is 

used the cast iron of following composition: 3,2 – 3,4 % С, 1,4-1,6 % Si, 0,2 – 0,3 % Mn, 0,01 – 

0,02 % Cr, 0,18 % Mo, 0,3 % Cu, 0,4 % Ni, 0,02 % P, S < 0,02 % and modifiers: 7,5 % Mg, 35 % 

СК25, 17 % Al, 9 % SiBa (20 % Ва), 17,5 % Fe, 12 % modifier-flux «Рефтокон» and bainitic  9% 

REM  (ФС30РЗМ30).  

For obtaining bainitic cast iron structure the material was subjected to isothermal quenching 

in the range of temperatures from 310 to 350 
o
C during 1, 2 and 3 hours of exposition.  

Specimens for friction have the size 10×10×20 mm. The rotation of samples was at a speed 

of 3 m/sec, which corresponds to the speed of the tractor 10 km/h. Specific load amounted to 8 

kg/cm
2
, which corresponds to 200 kg load on a plowshare. Friction happened on the edges and 

faces. The total length of track friction is 5 km (± 50 m). Abrasive environment had been changing 

after each test. Durability was determined by the weight change to within 0,0005 grams. Modifiers 

composition significantly affects the wear resistance. 

The Results of Wear Experiment. The series of experiments show that the best wear 

resistances have specimens that had been subjected to isothermal quenching at 350 
o
C during 

2 hours.  

 Data of the durability of materials for plowshares (fig. 1) allow to predict the dynamics of 

the wear process considering the formation of hardened layer. As plowshares works in different 

mediums with different temperatures, it was studied the impact on subsurface layers by various 

soils such as black soil, clay soil, wet and dry ravine sand.  
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Black soil Clay soil Wet ravine sand Dry ravine sand 
 

1 – heating temperature 890 
o 
C, 30 min. Quenching in oil with tempering 320 

o 
C, 3 hours 

exposition; 2 – heating temperature 890 
o 
C, 30 min. Isothermal quenching in temperature 310 

o 
C, 

1 hour exposition; 3– the same, but 2 hour exposition; 4 – the same, but 3 hour exposition; 5 – 

heating temperature 890 
o 
C, 30 min. Isothermal quenching in temperature 350 

o 
C, 1 hou      bmn         

r exposition; 6 – the  same, but 2 hour exposition; 7 – the same, but 3 hour exposition 

 

Figure 1. Results of tribotechnical test of bainitic  cast iron specimens friction in different media 

 

Comparison of the results shows the significant benefits of the products from bainitic cast 

iron. The best durability in all cases shown samples after isothermal quenching with 3 hours 

exposition. 

According to wear resistance theory of bainitic cast iron the physical reason of such 

phenomenon is phase transformation of residual austenite into martensite.  

Phenomenological wear resistance theory offers a semi-empirical relationship between the 

wear parameters and mechanical properties: hardness, fracture toughness, and Young's modulus as 

the Evans’ formula (1981) [ ]: 

V – volume reduction in friction, Р – stress, K
1c

 – fracture toughness, Н – hardness, Е – modulus of 

elasticity, s – friction path length. 

The results of standard mechanical tests show that in these conditions both structural 

characteristics differ not more than 10%, whereas the wear characteristics - more than twice. 

Therefore, it became necessary to investigate the physical reasons that are responsible for a sharp 

increase in the wear resistance of cast iron, heat-treated under the mode of the isothermal quenching 

at 350 ° C with 2-3 hours of exposure. 

High wear resistance of bainitic cast iron can be explained by phase transformation of 

residual austenite into martensite. For this purpose, it was conducted the series of experiments: 

- The hardening of the subsurface layer; 

- Defects formation in subsurface layers. 

 

In the study of the friction mechanism of bainitic cast iron it should been taken into account 

the specific of structure formation during deformation that is not typical for others classes of 

materials. First of all, in the area of localized shear there is almost instantaneous rearrangement of 

residual austenite to cementite with a sharp hardening gradient of the material of the subsurface 

zone (hardness increases as we approach the surface). Moreover, there is a typical ability for such 

structures to withstand inhomogeneous strain (deformability) due to the preventing of some cracks 

formation and deceleration of destruction process in general. 

 

V=P
1/1,25

K
1c

-0/5
H

-0/625
(E/H)

0,8
s  , 
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The presence of hardened subsurface layer is confirmed by researching hardness change 

from the depth of penetration. The hardness is determined by the formula bellow: 

 

 

 

Hν1 – the hardness of the subsurface layer, Hν2 – the hardness of the matrix, l0 – layer depth, l – the 

depth of penetration. 

The values of hardness and depth of penetration at different indentation force of bainite cast 

iron quenched at 350 ° C is showed in table 1. 

 

Table 1 

The values of hardness and depth of penetration at different indentation force of 

bainitic cast iron quenched at 350 ° C 

Stress, g 10 20 50 100 200 

Hardness, GPa  8,7 8,5 8,0 6,5 5,5 

Depth, μkm 0,7 0,9 1,67 2,8 3,8 

 

The data in the table 1 indicate that the subsurface strain layer has a size about 2 μkm. Its 

hardness coincides with the hardness obtained at penetration load of 20 grams. It is 8,5 GPa, which 

is almost twice higher than the hardness of the matrix (5 GPa). Due to the gradient of deformation, 

the hardness decreases rapidly with the depth and during the loading force of 200 grams at the depth 

of 4 μkm, it is close to the hardness of the matrix. 

The process of defects formation in the subsurface layer in structure of specimen is difficult 

to discover by direct studies because of the high locality of the studied phenomena. That is why to 

confirm the suggested hypothesis it was used a technique widely used in the analysis of TRIP-

steels. A similar physical effect is the process of formation in the plastic zone at the tip of a moving 

crack due to the strain gradient. To do this, with the help of a scanning microscope it has been 

studied the plastic zone near the crack on bainitic  iron specimens pots subjected to different 

isothermal hardening and tested to fracture.  

According to the reported data, it is noticeable that for specimens subjected to isothermal 

hardening at 310 
o
C there is big amount of microcracks in the processing zone. Specimens hardened 

at 350 
o
C, destruction is localized in a narrow zone along the crack tip.  

The analysis of the destruction surface shows that specimen subjected to the first mode is 

breaking only by ductile mechanism. On the fracture of the second specimen there are clearly 

visible areas of cleavage. This may indicate the formation of brittle phases during deformation – 

martensite, which causes the destruction by the cleavage mechanism. Despite the differences in 

destruction mechanisms, energy consumption for crack propagation (which can be estimated by the 

value of fracture toughness) is comparable. Apparently, less energy consumption in the destruction 

of cleavage mechanism is offset by the addition of energy to the phase change. 

The results of X-Ray experiment. Research results of X-Ray experiment of bainitic cast 

iron, hardened at temperatures of 350 C showed that the amount of residual austenite in it reaches to 

35% and decreases slightly with increasing exposure time (fig.2). 

Data obtained by X-Ray method from the specimen that was subjected to heat-treatment 

described above; the partial decomposition of residual austenite takes place in this instance and is 

about 25 %. It can be explained by a well-known TRIP effect. Obviously the same effect can be 

realized in the surface layer of material subjected to friction. 
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Figure 2. The changing of  the amount of residual austenite according to an exposure time in an 

isothermal quenching: 1 – 350 °С, initial state; 2 – 350 °С, after deformation 

 

CONCLUSIONS 

Data on the wear resistance of the materials for the plowshares allow to predict the 

dynamics of the wear process, taking into account the formation of hardened layer. It was used the 

specimen with the square 1 cm
2
, which is hardened at 350 ° C, excerpted 3 hours at the wet sand in 

the gully loses 22 mg per 1 km. Taking into account the specific weight of iron ~ 6.8 g / cm
3
, it was 

determined that its size when wearing on the plane is reduced by 30 mm for 1 km, and a hardened 2 

μkm layer will be worn out after 60 m of working. Considering the speed of movement of modern 

agricultural machinery, this distance can be overcome in 5 seconds. Since the martensitic 

transformation occurs at the sliding mechanism with a speed close to the speed of sound, during that 

time instead of the worn-out layer it is formed a new layer with high wear resistance. 
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В роботі представлені результати експериментів по отриманню фуллеритоподібного 

нітриду бору з графітоподібного нітриду бору при його лазерній обробці.  

 

Зразки  графітоподібного нітриду бору  -BN були представлені для експериментів у 

вигляді  зпресованих брикетів діаметром 12 мм. Лазерну обробку матеріалів проводили в 

спеціальній вакуумній камері в середовищі гелію з прокачкою газу під тиском Р=2,5атм. 

Лазерну обробку матеріалів проводили в імпульсно-періодичному режимі з частотою 

послідовності імпульсів f = 1-20 Гц. Довжина хвилі лазерного випромінювання  = 1,06 мкм.  

         Енергія випромінювання   знаходилась в діапазоні 0,7-0,8 Дж. Довжина імпульсу 

випромінювання була постійною: τ=0,12х10
-3

с. Поверхневу обробку контролювали за 

допомогою оптичної системи СОК-1. На поверхні зразків формуються кратери розміром         

~ 0,15 см, та глибиною ~ 0,1 - 0,5 см. Склад продуктів обробки вивчали попередньо на 

бінокулярному мікроскопі МБС-10, структуру визначали рентгенографічним методом на 

приладі ДРОН-3М в мідному випромінюванні в межах кутів 2θ=3
0
–100

0
.  

 

1. Вихідний  -BN. 

 

     В середовищі гелію були проведені експерименти з графітоподібним гексагональним 

нітридом бору (-BN), що отриманий  (Туреччина) хімічним лабораторним методом (рис.1.і 

2,  №8019 біл.).   

 

Рис.1. Рентгенограма вихідного  -BN (зразок №8019 біл.),  Cu K. 
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Рис. 2.Рентгенограма зразка   №8019біл. (збільшення рисунку 1),   Cu K. 

     Слід відмітити, що при представленні рентгенограми зі збільшенням (рис.2)  в вихідному 

гексагональному нітриді бору крім  -BN (лінії 13, 18,  19, 20, 21, 22, 23, 24,  25,  26,  27,  28  

з  d=3,3411, 2,1709, 2,0668,  1,8200,  1,6684,  1,5583,  1,3204,  1,2533  1,1732,  1,1114, 1,0864, 

1,0233Å, відповідно, /3/)  присутня в дуже невеликій кількості ще й додаткова невідома фаза.  

Крім того присутня аморфна фаза (13
0
-20

0
).  З  рис.2  видно, що справа від основного 

дифракційного рефлексу -BN (лінія 13) є асиметрія, тобто там можуть бути основні лінії 

інших фаз.   

        Лінії вихідного α-ВN знаходяться трохи при менших кутах 2θ, чим розрахункові 

значення  /1 /, тобто він має більші параметри елементарної комірки, чим теоретичні. 

Крім того відомо, що по літературних даних у  , , , r - модифікацій нітриду бору на 

рентгенограмах, знятих в випромінюванні  Cu K, немає ліній в інтервалі кутів  3
0
-40

0
, крім 

однієї основної лінії -BN (2θ=26,74
0
, d=3,331Å) /1/, тому всі інші лінії в інтервалі кутів 3

0
-

40
0
 треба сприймати як належні до новоутворень. 

 

2. Експеримент №8019 ч. 

             В результаті проведеного експерименту з вихідним α-ВN (№8018біл) в гелії  

(№8019-ч) з якісних змін слід відмітити (рис. 3 і 4) зникнення аморфної фази (13
0
-20

0
) і появу 

на її місці невідомої   кристалічної фази. 

Лінії    6, 7, 8  при кутах  9,76
0
,  20,16

0
, 21,30

0
 ( відповідно   d=4,4928,  4,4046,   

4,1713 Å)  найбільш ймовірно,  наряду з іншими (14,  16,  17,  17а) належать до ліній 

чаоїтоподібної фази нітриду бору («Ч»).           

          Інтенсивність ліній 3, 9, 11 (  12,28
0
,  21,32

0
,  24,80

0
)   після експерименту помітно 

збільшилась.   Тому дуже ймовірно відносити їх до системи одної і тієї ж фази. 

      Інтенсивність лінії 10 при куті 23,96
0
 (d=3,7139Å) не змінилась. Це - невідома домішка 

(основна лінія на рентгенограмі  знаходиться при кутах, близьких до 24
0
 ), яка присутня в 

багатьох порошках вуглецевих і нітридборних фаз. 
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Рис.3.  Рентгенограма експериментального зразка №8019ч,   Cu K. 

 

 

Рис.4.Рентгенограма експериментального  зразка №8019ч (збільшення рисунку 3), Cu K. 

        

             Лінії основної фази (-BN) в інтервалі кутів  26
0
 - 60

0
  практично не змінились.                        

  Це наглядно видно, якщо порівняти інтенсивність ліній 18, 19, 20, 21, 22 в одному  і іншому 

випадках.  Спостерігається деяке зменшення значень кутів 2θ. 

        В той же час, інтенсивність ліній 3, 9, 11  (2θ=12,28
0
,  21,32

0
,  24,80

0
, відповідно, 

d=7,2075, 4,1675, 3,5900Å) на рентгенограмі експериментального зразка різко збільшилась.  
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Можна робити висновок, що ці лінії (і можливо, деякі інші, наприклад,   лінія 5)  належать до 

рентгенограми новоутвореної невідомої фази, утворення якої стимулюється  лазерним 

нагруженням  в середовищі гелію  -  газу з малорозмірними атомами (1,96Å) порівняно з 

міжплощинними відстанями між боразотними  «графеновими» шарами (3,331Å). Цю фазу ми 

називаємо Ф1 – фуллеритоподібна фаза нітриду бору (фулбореніт). Вона легко утворюється 

при лазерному нагруженні графітоподібного нітриду бору різних виробників (Україна /4/, 

Туреччина ), як в середовищі аргону /4/, так і в середовищі гелію.  Параметр кубічної 

комірки фази Ф1  складає а=12,639Å /4/. Ця фаза по рентгенівським даним (наприклад, по 

положенню основної лінії в області кутів біля 12
0
) найбільше близька до вуглецевої фази – 

фуллериту С60, який теж найбільш легко утворюється порівняно з іншими фуллеритами.                

        Лінії 1 і 2, найбільш ймовірно, характеризують нітридборний аналог  фуллериту /2/  -  

вищого фулбореніту  ФФ(2θ <10
0
).  Під дією лазерного нагруження  він практично не 

змінюється. 

 

ВИСНОВКИ 

Гелій активно впливає на утворення нових фаз при лазерній обробці графітоподібного 

нітриду бору.     
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Вступ 

Квазікристали вперше були відкриті на двокомпонентному сплаві Al-Mn у 1982 р. та 

опубліковані в 1984 р. Д.  Шехтманом [1]. В основному це інтерметалідні фази, в яких відсутня 

трансляційна симетрія та реалізується тільки орієнтаційний порядок, а їх дифракційна картина 

містить осі симетрії (5, 8, 10, 12 порядку) «заборонені» для кристалів в рамках класичної 

кристалографії. За своїми властивостями квазікристалічні (або близькі по локальній укладці атомів 

апроксимантні) фази займають проміжне місце між аморфними та кристалічними матеріалами, що 

викликає необхідність в проведенні їх всебічних досліджень. 

Вперше квазікристали  в системах на основі титану були знайдені у 1985 році в системі (Ti1-x Vx )2 

Ni [2]. На сьогоднішній день відомі сплави систем Ti-V-Si  [3], Ti-Zr-Co (Kim, Kelton et.) [4], Ti-Zr-Fe 

(Kim, Kelton et) [5], Ti-Cr-Si (Kelton, Zhang, ) [6, 7, 8], Ti-Zr-Ni [8, 9, 10, 11].  

Незважаючи на значну кількість досліджень таких сплавів, до цього часу існує ряд 

невисвітлених питань. Зокрема, недостатньо проаналізовано закономірності структуроутворення 

квазікристалів та апроксимантних кристалічних фаз, які значною мірою можуть впливати на 

формування їх властивостей, узагальнені дані про які в літературних джерелах майже відсутні. 

Метою даної роботи було дослідження особливостей фазового складу литих та відпалених 

сплавів системи Ті-Сr-Al-Si-О, які містять апроксимант квазікристалічної фази в залежності від 

вмісту титану.  

Матеріали та методика досліджень 

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). 

Введення кисню у всі сплави даної системи здійснювалось за допомогою додавання плавленого 

кварцу. Після багаторазового переплаву сплави кристалізувались зі швидкістю 20 
о
С/с у вигляді 

циліндра вагою ~ 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-випромінюванні. В якості монохроматора використовували монокристал 

графіту, встановлений на дифрагованому пучку. Обробку даних проводили з використанням 

програми для повнопрофільного аналізу дифракційних картин PowderCell 2.4. Мікроструктурні 

дослідження були виконані за допомогою оптичного мікроскопа МІМ-8.  

Результати досліджень 

В работі були досліджені литі сплави, концентрація титану в яких змінювалась від 50 до 

72 % ат. В таблиці 1 наведено хімічний та фазовий склад сплавів системи Ti-Cr-Al-Si-O. У сплаві 

Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5  у вихідному стані рентгеноструктурним аналізом встановлено наявність 

70 % мас апроксимантної фази 1/1 (TiCrSi), що має параметр гратки а=1,3158 нм. Оскільки в 

системі Ti-Cr-Al алюміній обмежує область існування твердого розчину β-Тi, тому в даному сплаві 

окрім апроксиманту фіксується 30 % мас. інтерметаліду Cr2Ti, що має гексагональну кристалічну 

гратку з параметрами а=0,4989 та с=0,8142 нм. Слід зазначити, що основні максимуми (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 
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41
о
 (рис. 1), який знаходиться між двома найбільш інтенсивними піками (530) та (532), 

характерними як для ікосаедричного квазікристалу, так і для його апроксиманту. 

 
а 

 
б 

 
в  

Рис. 1   Дифрактограми сплавів у вихідному стані (а - Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5; б - Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5; в - 

Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4 
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 З підвищенням вмісту титану до 60 % ат і одночасним зменшенням кількості Al з 13 до 3 

ат%., в сплаві Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5 спостерігається зміна фазового складу сплаву - кількість (TiCrSi) 

зростає до 78 % мас. і в сплаві фіксується ОЦК твердий розчин на основі β-Тi. Сплав 

Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4 з найбільшим вмістом Тi у вихідному стані містить три фази – (TiCrSi), а 

також два твердих розчини на основі титану α – та β – Тi. Кількість аппроксиманту 1/1 (TiCrSi) при 

цьому знижується до 45 % мас, а кількість α и β – Тi складає 21 и 34 % мас. відповідно. 

 

 Таблиця 1   

Фазовий склад та періоди гратки литих сплавів системи Ti-Cr-Al-Si-O 

 

Отже, у вихідному стані найбільша кількість апроксимантної фази (79 % мас.) формується у 

сплаві Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5. При чому її період гратки має максимальне значення у сплаві 

Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5 а=1,3158 нм, оскільки він містить підвищену кількість алюмінію, який має 

більший радіус атома, ніж у Сr і Si. В подальшому зі збільшенням концентрації титану в сплаві до 

60 % ат. значення періоду гратки апроксиманту зменшується до 1,3130 нм, а в сплаві 

Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4 він дещо збільшується до  а=1,3132 нм.  Мікроструктури сплавів у вихідному 

литому стані наведено на рисунку 2. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис 2. Мікроструктура сплавів у вихідному стані а)-Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5; б)- Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5;             

 в)-Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4 

 

Структура сплавів Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5 та Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5 є схожою.  Обидва сплави 

проявляють дендритний характер кристалізації, причому в сплаві, що містить 50 ат. % Ті зерна 

дендритів є більш округлими та мають менші розміри. В обох сплавах в міждендритному просторі 

спостерігається утворення евтектики – в сплаві Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5 це суміш ((TiCrSi) + Cr2Ti), що 

має пластинчату форму, а у випадку Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5 це суміш (TiCrSi) та залишкової  β-фази, 

які мають більш  округлу форму. Мікроструктура сплаву, що містить 72 ат. % Ті, кардинально 

відрізняється від попередніх. На первинних дендритах апроксиманту спостерігаються виділення 

зерен β -Ті, а в міждедритному просторі кристалізується рівноважний твердий розчин α -Ті, який має 

характерний полосчатий вигляд.  

 

Склад сплаву 
Стан 

сплаву 
Фазовий 

склад 
Тип гратки 

Кількість 
фази, 

% мас. 

Параметри 
гратки, нм 

а с 

Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5 Литий 
1/1α(TiCrSi) 

Cr2Ti 
Кубічна  

Гексагональна 
70 
30 

1,3158 
0,4989 0,8142 

Ti60Cr30Al3Si2(SiO2)5 Литий 
1/1α(TiCrSi) 

β-Ті 
Кубічна 

ОЦК 
79 
21 

1,3130 
0,3155  

Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4 Литий 
1/1α(TiCrSi) 

α-Ті 
β-Ті 

Кубічна 
ГЩУ 
ОЦК 

45 
21 
34 

1,3132 
0,2957 
0,3186 

0,4756 
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ВИСНОВКИ 

В роботі досліджено литі сплави системи Ti-Cr-Al-Si-O, які містять від 50 до 72 ат. % Ті. 

Встановлено, що сплав з меншою кількістю титану Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5 є двофазним, і окрім 

апроксиманту 1/1 (TiCrSi) містить інтерметалід Cr2Ti зі структурою фази Лавеса типу С14. Період 

гратки апроксиманту 1/1 (TiCrSi) в даному сплаві становить а=1,3158 нм, а його кількість складає 

70 мас. %. 

З підвищенням концентрації Ті до 60 ат. %, кількість апроксиманту в сплаві зростає до 

79 ат. %, при цьому спостерігається формування твердого розчину на основі β -Ті. Період гратки 

апроксиантної фази 1/1 (TiCrSi) зменшується до 1,3130 нм. Подальше підвищення концентрації 

титану до 72 ат. % сприяє формуванню в сплаві трьохфазного стану – сплав містить окрім 

апрксимантної фази 1/1 (TiCrSi) α - та β - тверді розчини на основі Ті. Кількість апроксиманту при 

цьому знижується до 45 ат. %. 
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В роботі досліджено фазовий склад високоентропійного сплаву AlCrMn0,5FeCoNi в 

литому стані та після високотемпературного окиснення при 900С. Методом 

рентгеноструктурного аналізу визначено зміну фазового складу сплаву в залежності від 

тривалості високотемпературного відпалу. Встановлено, що під час тривалої 

високотемпературної витримки (50 год) в сплаві відбувається перетворення впорядкованої 

ОЦК структури типу В2 на суміш двох твердих розчинів, що мають  ОЦК і ГЦК 

кристалічні структури та -фазу з тетрагональною граткою. Після 25 годин витримки в 

середовищі спокійного повітря  на поверхні сплаву формується двофазна окалина, що 

містить оксид алюмінію Al2O3 та оксид марганцю Mn3O4. Збільшення тривалості окиснення 

до 50 годин призводить до формування складної гетерофазної окалини, яка містить окрім 

простих оксидів Al2O3 та Mn3O4 складний оксид FeMnO3 та шпінель NiMn2O4. 

 

Вступ 

Останнім часом широко досліджується новий клас сплавів, які мають низьку вільну 

енергію та високу ентропію змішування. Дані сплави отримали назву високоентропійні, 

оскільки містять у своєму складі від 5 до 13 елементів в еквіатомному, чи близькому до 

еквіатомного співвідношенні [1]. Високоентропійним сплавам зі структурою твердих 

розчинів характерні покращені механічні властивості [2-3]. Оскільки фазовий склад таких 

сплавів відіграє значну роль для їх майбутнього застосування, а інформація про зміну 

фазового складу при підвищених температурах дозволяє в подальшому оптимізувати 

режими експлуатації виробів на їх основі, тому метою роботи є дослідження структурних 

перетвореннь високоентропійного сплаву AlCrMn0,5FeCoNi під час тривалого 

високотемпературного окиснення. 

 

 Методика експерименту 

Багатокомпонентний високоентропійний сплав системи AlCrFeCo3NiCu було отримано 

в аргонно-дуговій печі МІФІ-9 з використанням невитратного вольфрамового електроду 

переплавом високочистої шихти масою 50 г на мідній водоохолоджуваній подині в 

атмосфері високочистого аргону. Відпалення зразків було проведено в камерній печі опору 

при температурі 900С протягом 50 годин. Фазовий склад окалини та матричного сплаву у 

вихідному та відпаленому станах досліджували на дифрактометрі ДРОН УМ-1 в 

монохроматичному CuKα - випромінюванні. В якості монохроматора використовували 

монокристал графіту, встановлений на дифрагованому пучку. Зйомку проводили в кутовому 

інтервалі 2θ = 28 – 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 PowderCell 2.4. Мікротвердість сплаву 

визначали за допомогою приладу ПМТ-3 при навантаженні 100 г. 

 

Результати досліджень 

За даними рентгеноструктурного аналізу встановлено, що сплав у вихідному стані є 

однофазним твердим розчином, який має ОЦК впорядковану структуру по типу В2 з 

mailto:olenka2403@ukr.net
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періодом гратки а=0,2892 нм (рис.1, a). Мікроструктуру литого сплаву AlCrMn0,5FeCoNi 

наведено на рис.2,а. 

Після окислення при температурі 900 ºС впродовж 50 годин в атмосфері спокійного 

повітря на сплаві формується тонка оксидна плівка без видимих сколів та тріщин, товщина 

яких не перевищує 8 мкм. В залежності від тривалості відпалу формується складна 

багатофазна окалина. Після 10 годинної витримки на поверхні сплаву формується двофазна 

плівка, яка за даними рентгенівського фазового аналізу містить оксид алюмінію Al2O3, та 

оксид марганцю Mn3O4. Кількість Al2O3 становить 35 мас%, а Mn3O4 лише 5 мас%. (таб.1). 

При цьому також фіксується зміна фазового складу сплаву – в підокалинному шарі 

спостерігається відбиття фази з ГЦК кристалічною структурою (рис.1,b). Після відпалу 

протягом 25 годин фазовий склад окалини на сплаві залишається незмінним, змінюється 

лише кількісне співвідношення фаз (табл.1). Подальший відпал протягом 50 годин 

призводить до зміни фазового складу окалини – окрім Al2O3 та Mn3O4 спостерігається 

формування складних оксидів FeMnO3 та шпінелі  типу NiMn2O4, яка має досить високі 

захисні властивості. Але оскільки оксидна плівка є тонкою (8 мкм), а ефективна глибина 

проникнення рентгенівських променів складає 10-15 мкм, то на дифрактограмі також 

фіксується відбиття ГЦК твердого розчину (рис.1,c). 

Для уточнення зміни структури та фазового складу матриці сплаву після тривалого 

високтемпературного відпалювання, були проведені додаткові дифрактометричні 

дослідження торцевих поверхонь після повного зішліфовування оксидних шарів (-50 мкм). 

Як бачимо (рис.1, d), у відпаленому стані фазовий склад сплаву кардинально змінюється – на 

дифрактограмах окрім ОЦК твердого розчину фіксуються відбиття -фази та ГЦК твердого 

розчину. Мікроструктура сплаву після відпалу  наведено на рис. 2, б. 

Проведене дослідження зміни мікротвердості сплаву в литому та відпаленому станах 

(табл. 1) показало, що у вихідному стані сплав має 4,67 ГПа. Після відпалу при 900 ºС 

тривалістю 50 годин мікротвердість сплаву різко зростає до 7,64 ГПа, що можна пояснити 

виділенням дрібнодисперсної інтерметалідної -фази.  

 

Таблиця 1 

Фазовий склад, періоди граток та мікротвердість сплаву AlCrMn0,5FeCoNi після 

окиснення при 900С 

 

Стан сплаву 
Фазовий 

склад 

Кількість 

фази, 

%мас 

Періоди гратки, нм 
Мікротвердість, 

 Нµ ГПа а с 

Вихідний стан ОЦК(В2) 100 0,2892 - 4,67 

Після відпалу  

10 год 

ГЦК 

Al2O3 

Mn3O4_t 

60 

35 

5 

0,3594 

0,4753 

0,5769 

 

1,3040 

0,9408 

- 

Після відпалу  

25 год 

ГЦК 

Mn3O4_t 

Al2O3 

76 

5 

19 

0,3571 

0,5774 

0,4762 

 

0,9392 

1,3007 

- 

Після відпалу  

50 год 

FeMnO3_c 

ГЦК 

Al2O3 

NiMn2O4 

Mn3O4_t 

19 

22 

6 

43 

10 

0,9409 

0,3590 

0,4478 

0,8481 

0,5800 

 

 

1,3084 

 

0,9352 

- 

- 50  мкм 

ГЦК 

ОЦК 

 

44 

18 

38 

0,3590 

0,2894 

0,8808 

 

 

0,4561 

7,64 
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Рис. 1. Дифрактограми сплаву AlCrMn0,5FeCoNi у вихідному стані (a) та після окиснення при 

температурі 900°С тривалістю 10 год (b), 50 год (c), а також після зняття шару  

50 мкм (d) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Мікроструктура сплаву AlCrMn0,5FeCoNi у вихідному стані (а) та після 

відпалення при 900С, 50 год (б) 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі досліджено вплив тривалості високотемпературного відпалу в середовищі 

спокійного повітря на структурні перетворення сплаву AlCrMn0,5FeCoNi. Встановлено, що 

під час тривалої високотемпературної витримки (50 год) в сплаві відбувається перетворення 

впорядкованої ОЦК структури по типу В2 на суміш двох твердих розчинів, що мають  ОЦК і 

ГЦК кристалічні структури та -фазу з тетрагональною граткою. Після відпалу 

спостерігається зростання мікротвердості сплаву з 4,67 до 7,64 ГПа за рахунок виділення  

σ – фази. Підвищення жаростійкості відбувається за рахунок присутності в окалині оксиду 

алюмінію Al2O3 та складнолегованої шпінелі типу МеMn2O4, які мають високі захисні 

властивості.  
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В роботі досліджено фазовий склад високоентропійного сплаву AlCrFeCo3NiCu в 

литому стані та після високотемпературного окиснення при 900С. Методом 

рентгеноструктурного аналізу визначено зміну фазового складу сплаву в залежності від 

тривалості відпалу. Встановлено, що під час тривалої високотемпературної витримки (50 

год) в сплаві відбувається перетворення твердого розчину з ГЦК кристалічною структурою 

на два тверді розчини, що теж мають ГЦК структуру (ГЦК1 та ГЦК2) та фазу з ОЦК 

кристалічною граткою.  На поверхні сплаву протягом 10 годин витримки формується 

тонка бездефектна окалина з оксиду алюмінію Al2O3. Після 25 годин спостерігається 

формування складної гетерофазної окалини, яка окрім Al2O3 містить складний оксиду 

FeMeO3 та два оксиди типу Me3O4 з кубічною та тетрагональною граткою. Проведений 

дифрактометричний аналіз зразків після тривалої витримки протягом 50 годин показав , що  

в окалині, фіксується лише оксид алюмінію Al2O3 та шпінель CoAl2O4.  

 

Вступ 

Високоентропійні сплави (ВЕСи ), як правило, в своєму складі містять від 5  

до 10 елементів в еквіатомному співвідношенні. При цьому значення ентропії змішування 

таких сплавів становить Smix = 13-19 Дж / моль  К. 

Наявність в складі сплавів різнорідних атомів з різною електронною будовою, 

розмірами та термодинамічними властивостями призводить до суттєвого викривлення 

кристалічної гратки твердого розчину заміщення Тому знання кристалоструктурних 

перетворень в таких сплавах відіграє значну роль для їх майбутнього застосування, а 

інформація про зміну їх фазового складу за високих температур дозволяє оптимізувати 

режими подальшої експлуатації виробів на їх основі. 

Метою даної роботи є дослідження структурних перетвореннь високоентропійного 

сплаву AlCrFeCo3NiCu під час тривалого високотемпературного відпалу в середовищі 

спокійного повітря. 
 

 Методика експерименту 

Багатокомпонентний високоентропійний сплав системи AlCrFeCo3NiCu було отримано 

в аргонно-дуговій печі МІФІ-9 з використанням невитратного вольфрамового електроду 

переплавом високочистої шихти масою 50 г на мідній водоохолоджуваній подині в 

атмосфері високочистого аргону. Відпалення зразків було проведено в камерній печі опору 

при температурі 900С протягом 50 годин. Фазовий склад окалини та матричного сплаву у 

вихідному та відпаленому станах досліджували на дифрактометрі ДРОН УМ-1 в 

монохроматичному CuKα 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 PowderCell 2.4. Мікротвердість сплаву 

визначали за допомогою приладу ПМТ-3 при навантаженні 100 г. 
 

Результати досліджень 

За даними рентгеноструктурного аналізу встановлено, що сплав у вихідному стані є 

однофазним твердим розчином, який має ГЦК кристалічну структуру з параметром гратки 
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а=0,3597нм (рис.1, а). Мікроструктуру литого сплаву AlCrMn0,5FeCoNi наведено на рис.2,а. 

В сплаві спостерігається незначна міждендритна ліквація, оскільки під час кристалізації 

матричного ГЦК твердого розчину елементи, що мають нижчу температуру плавлення, 

відтісняються у міждендритний простір. 

Після витримки протягом 10 годин на поверхні сплаву AlCrFeCo3NiCu починає 

формуватись тонка однофазна оксидна плівка, що містить оксид алюмінію Al2O3 (рис.1,б) . 

При цьому в матричному сплаві спостерігається зміна фазового складу – окрім ГЦК1 

твердого розчину в кількості 79 % мас. також спостерігається формування в сплаві незначної 

кількості (4 %мас.) ГЦК2 твердого розчину, збагаченого міддю (таб.1).  

Подальша витримка протягом 25 годин при температурі 900 
о
С сприяє формуванню на 

поверхні сплаву складної багатофазної оксидної плівки. При цьому кількість оксиду 

алюмінію Al2O3 зменшується з 17 мас% до 9% мас, що свідчить про руйнування тонкого 

захисного шару з Al2O3. Окрім оксиду алюмінію, в окалині присутні складний оксид FeMeO3 

та два оксиди типу Me3O4 з кубічною та тетрагональною граткою (рис. 1, в). Причому їх 

кількість є близькою і становить 19% мас. для FeMeO3 та 18 і 23 % мас для Me3O4cub та 

Me3O4tetr відповідно. Це, в свою чергу, призводить до розтріскування та часткового сколу 

окалини, оскільки в ній формуються оксиди, що мають різні значення КТР. 

Проведений дифрактометричний аналіз зразків після тривалої витримки протягом 50 

годин показав (рис.1, г), що окалина вже містить лише дві оксидні фази - оксид алюмінію 

Al2O3 (9%мас) та шпінель CoAl2O4 (20 мас%). Але оскільки оксидна плівка є тонкою (10 

мкм), а ефективна глибина проникнення рентгенівських променів складає 10-15 мкм, то на 

дифрактограмі також фіксується відбиття ГЦК1 та ГЦК2 твердих розчинів  

Для уточнення зміни структури та фазового складу матриці сплаву AlCrFeCo3NiCu 

після тривалого високотемпературного відпалювання, були проведені додаткові 

дифрактометричні дослідження торцевих поверхонь після повного зішліфовування оксидних 

шарів (-50 мкм). Як бачимо (таб.1), у порівнянні з вихідним литим станом, у відпаленому 

стані фазовий склад сплаву кардинально змінюється – сплав містить ГЦК1 та ГЦК2 тверді 

розчини та сліди фази, що має ОЦК кристалічну структуру (2% мас.).Мікроструктуру 

матриці сплаву після відпалу наведено на рис. 2, б. 

  Проведене дослідження мікротвердості сплаву в литому та відпаленому станах (табл. 1) 

показало, що у вихідному стані значення  Нµ  становить 4,42 МПа. Після відпалу при 900 ºС 

тривалістю 50 годин мікротвердість сплаву різко знижується до 3,66 МПа, що пояснюється 

формуванням в достатній кількості ГЦК2 фази (12 мас%), яка є значно збагаченою Cu, і 

відповідно, має високі характеристики пластичності.  

Таблиця 1  

Фазовий склад, параметри граток та мікротвердість сплаву AlCrFeCo3NiCu після 

окиснення при 900С 

Стан сплаву 
Фазовий 

склад 
Кількість 

фази, %мас 

Періоди гратки, нм Твердість, Нµ 

ГПа а с 

Вихідний стан ГЦК 100 0.3599 - 4,42 

Після відпалу  
10 год 

ГЦК1 
Al2O3 
ГЦК2 

79 
17 
4 

0.3580 
0.4761 
0.3623 

 

1.3031 - 

Після відпалу  
25 год 

ГЦК 
Me3O4 

Me3O4_t 
FeMeO3_c 

Al2O3 

31 
18 
23 
19 
9 

0.35883 
0.84922 
0.57931 
0.94076 
0.47741 

 

 

0.9359 

 

1.3049 

- 

Після відпалу  
50 год 

ГЦК1 
Al2O3 
ГЦК2 

CoAl2O4 

69 
9 
2 

20 

0.3573 
0.4776 
0.3618 
0.8119 

 

1.3016 - 

 
- 50 мкм 

ГЦК1 
ГЦК2 

ОЦК(сліди) 

88 
12 

0,3574 
0,3621 

 
3,66 
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Рис. 1  Дифрактограми сплаву AlCrFeCo3NiCu у вихідному стані (а) та після відпалу при 

температурі 900°С тривалістю 10 год (б), 25 год (в), 50 год (г) 

 

         
                        

                                а                                                                            б 

Рис. 2  РЕМ  мікроструктура сплаву AlCrFeCo3NiCu у вихідному стані (а) та після 

відпалення при 900С, 50 год (б) 
 

ВИСНОВКИ 

В роботі досліджено вплив тривалості високотемпературного відпалу в середовищі 

спокійного повітря на структурні перетворення сплаву AlCrFeCo3NiCu. Встановлено, що під 

час тривалої витримки при температурі 900С протягом 50 год в матричному сплаві 

відбувається перетворення однофазного твердого розчину з ГЦК кристалічною структурою 

на два тверді розчини, що теж мають ГЦК гратку ( ГЦК1 та ГЦК2) та сліди фази з ОЦК 

кристалічною структурою.  Після відпалу спостерігається різке зниження мікротвердості 

сплаву з 4,42 до 3,66 ГП, оскільки в сплаві спостерігається утворення достатньої кількості 

ГЦК твердого розчину на основі міді, який має високі характеристики пластичності. 
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Показано наявність впливу електромагнітного поля на міцність сплаву. Встановлено, 

що зовнішнє електромагнітне поле при кристалізації призводить до подрібнення структури 

сплаву АК18. Використання даного методу обробки є технологічно та економічно вигідним, 

тому його застосування і розвиток є  актуальним і перспективним напрямом, зокрема для 

виробництва деталей двигунів внутрішнього згорання. 

 
Силуміни широко використовуються в промисловості, але без певної обробки вони 

мають крупнозернисту структуру, яка в свою чергу погіршує властивості сплаву [1]. 

Метою даної роботи було проведення експериментів для дослідження впливу 

електромагнітного поля на структуроутворення сплаву АК18. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1) Провести дослідженя впливу електромагнітного поля на структуру сплаву АК18 

під час кристалізації. 

2) Визначити вплив електромагнітного поля на структуру та міцність на розрив у 

сплаві АК18. 

3) Одержати розподіл фаз та визначити їх хімічний склад. 

В даній роботі проведено досліди по виплавці алюмінієвого сплаву з використанням в 

якості шихтових матеріалів різносортної шихти. Для одержання дослідних виливків сплаву 

АК18 обрано промислові відходи сплавів АК12, АК18 та А95 у вигляді обрізків та стружки, а 

також лігатура AlSi50(B).  Використання вторинної та різносортної сировини в проведенні 

дослідження є важливим рішенням, що забезпечує ресурсозберігаючий підхід для вирішення 

прикладних промислових задач. 

Першочергово необхідно одержати сплав АК18 відповідно з хімічним складом ДСТУ 

[2]. Для цього були проведені стандартні розрахунки складу шихти та почерговість введення 

її компонентів. 

Дослідні плавки проводились в лабораторній шахтній печі опору СШОЛ-1.1,6/12. 

Шихту було розплавлено в сталевому тиглі, пофарбованому дінессіліманітовою фарбою на 

рідкому склі при температурі 850-900 ᴼС для забезпечення розчинення всіх тугоплавких фаз 

та нівелювання структурної спадковості. 

Метал заливали з температури 800-825°С (після нагрівання проводилося 

підстужування до вказаної температури) в графітовий кристалізатор Ø70 мм і висотою 250 

мм. Товщина стінок кристалізатора дорівнювала 30 мм і забезпечувала повільний 

тепловідвід. Отримані циліндричні виливки мали висоту 170-200 мм і масу 1,7-2 кг. 

Кристалізатор розміщується всередині системи накладення електромагнітного поля. 

Виливки зі сплаву АК18 було одержано двома шляхами – з накладанням ЕМП та без 

нього. Накладення поля після заповнення кристалізатора тривало до моменту його кристалізації 

і становило 10-15 с. Рух силових ліній поля при цьому йшов від стінок до центру кристалізатора. 

Одержаний сплав АК18 мав відхилення від норми вмісту Fe, тому в сплаві могли 

утворитися голкоподібні фази типу Al5SiFe. Зважаючи на невелике збільшення вмісту Fe, 

було мало ймовірним знаходження цих фаз та оцінити вплив на їх форму і розміри 

електромагнітної обробки. Тому, для зв’язування Fe було додано незначну кількість Mo, що 

забезпечило утворення більш помітних та контрастних фаз і полегшило оцінку 

досліджуваного впливу. 

mailto:dosha@iff.kpi.ua
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На першому етапі досліджень було застосовано світлову металографію для 

попереднього аналізу структури сплаву, оцінювання розмірів структурних складових та їх 

розподілу. Основну увагу було приділено формі та розмірам кристалів первинного Si та їх 

розподілу в об’ємі досліджуваних зразків. 

Структура необробленого сплаву характеризувалася нерівномірним розподіленням 

евтектики, включеннями Si великого розміру та різної форми, переважно з гострими кутами. 

Si був нерівномірно розподілений по структурі та переважно знаходився у вигляді скупчень. 

Гострі кути фази Si відіграють роль концентраторів напружень, тому виріб з такого сплаву 

матиме невисокі механічні властивості. 

Структури обробленого електромагнітним полем сплаву АК18, порівняно з 

попереднім випадком, мала більш рівномірно розподілену евтектику, розміри включень 

первинного Si були значно меншими, а їх форма наближалася до глобулярної, що безперечно 

є кращим з точки зору впливу на механічні властивості. 

Згідно металографічного аналізу, в сплаві АК18 після електромагнітної обробки під 

час кристалізації, розміри часток первинного Si знаходились в межах 40 – 70 мкм, порівняно 

з 70 – 150 мкм в необробленому сплаві.  

Ще одним важливим питанням є аналіз механічних властивостей сплаву. Відомо, що 

зазвичай силуміни піддають литтю під тиском, а досліджувані в роботі зразки 

кристалізувалися досить повільно в графітовій формі. Тим не менш, було проведено 

випробування для дослідження принципового впливу електромагнітної обробки на метал під 

час кристалізації. В результаті було отримано, що міцність на розрив необробленого сплаву 

становила 85МПа, а після обробки міцність була 92МПа. 

Загальний низький рівень міцності є закономірним, з огляду на використану 

сировину, хімічний склад сплаву, умови плавки та лиття. Разом із цим, більш ніж помітним є 

вплив обраної технології обробки металу при кристалізації, що чисельно виражається у 

підвищенні міцності на 8%. 

Для одержання розподілу фаз та визначення їх хімічного складу було застосовано 

растрову електронну мікроскопію. 

В результаті структура мала неоднорідність розподілу як основних фаз в цілому, так і 

легуючих елементів на межах зерен. 

Аналіз зображення та локального хімічного складу показав утворення фази 

Al15(FeMn)3Si2, яка не мала класичної голчастої форми, що обумовлено дією Mo. Також 

імовірне утворення складних евтектик, які містять Fe. 

Дані локального хімічного аналізу фаз показали в структурі фази типу Al15(FeMn)3Si2, 

які містили Mo. Замість протяжних включень голчастої форми можемо спостерігати досить 

компактні включення ромбовидної форми. Крім того, було визначено наявність фази 

первинного Si і твердий розчин на основі Al. 

Підсумовуючи вищесказане можна підвести підсумки, що в роботі було  

1. Показано наявність впливу електромагнітного поля на міцність сплаву. Визначено, 

що в силуміні без обробки показник міцності становить 85 МПа, а з використанням 

електромагнітного поля 92 МПа.  

2. Показано, що зовнішнє електромагнітне поле при кристалізації призводить до 

подрібнення структури сплаву АК18, фаза первинного Si значно змінює розміри 

(зменшується в кілька разів) та форму (стає однорідною кубоподібною). 

3. Використання даного методу обробки є технологічно та економічно вигідним, тому 

його застосування і розвиток є  актуальним і перспективним напрямом, зокрема для 

виробництва деталей двигунів внутрішнього згорання.  
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Для виробництва відливок відповідального призначення широко використовують 

сплави на основі алюміній-кремній з комплексом мікролегуючих добавок. Це пов’язано з 

тим, що дані сплави мають високий рівень технологічних властивостей, низьку об’ємну та 

лінійну усадку, що дозволяє отримувати з них відливки з плотною герметичною структурою 

при литві в кокіль. 

Виготовлення відливок із силумінів на основі тільки первинних шихтових матеріалів 

потребує значних матеріальних затрат. Знизити їх можливо при використанні в якості шихти 

лому та відходів. Але сплави, виготовлені на основі лому та відходів алюмінієвих сплавів, 

мають нестабільний рівень властивостей. Причиною цього є недомодифікована 

макроструктура (крупні зерна алюмінієвого твердого розчину) і мікроструктура (частки 

кремнію в евтектиці), велика кількість залізомістких фаз кристалізаційного походження, 

наявність шлакових та оксидних включень та ін. 

Відповідно підвищення якості сплавів виготовлених з вторинної сировини є 

актуальною. Традиційними засобами підвищення властивостей є їх рафінування, 

мікролегування і модифікування. В силу різного трактування впливу мікролегуючих 

комплексів було розглянуто вплив легування та модифікування. При дослідженні сплавів 

використовувались класичні методики. 

Для модифікування зерен твердого розчину алюмінію в роботі використовували 

комплекс мікродобавок ТИТАН та БОР, внесених за допомогою модифікуючої лігатури 

AlTi5B1. Для комплексного модифікування зерен твердого розчину алюмінію та 

евтектичного кремнію використовували лігатуру  AlSr3,5Ti1B0,2.     

Встановлено вплив комплексу мікродобавок титану і бору внесених в розплав за 

допомогою модифікуючої лігатури AlTi5B1 на структуру і механічні властивості 

дослідженого сплаву. Вплив лігатури на макроструктуру приведено на рис. 1. 

 

                             
а            б 

 

Рис. 1. Вплив лігатури AlTi5B1 на макроструктуру сплаву АК5М2: а – структуру 

до модифікування, б – структура після модифікування (1% лігатури). 
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Таблиця 1  

Вплив  лігатури AlTi5B1на механічні властивості сплаву АК5М2 

Вміст лігатури AlTi5B1, 

% мас. 
В, МПа , % НВ 

0,5 170 1,0 83 

1,0 183 1,5 84 

1,5 182 1,5 84 

 

З табл. 1 видно, що збільшення вмісту лігатури до 1% в досліджуваному сплаві 

спостерігається незначне збільшення міцності (до 20 МПа) при суттєвому підвищенні 

пластичності. Даний вміст лігатури відповідає додатковому введенню сплав приблизно 

0,04% бору і  0,2% титану. Також враховані експериментальні дані, що вказують на 

оптимальне співвідношення вмісту титану до бору в даній лігатурі: Ti/B=5. 

Це можна пояснити суттєвим впливом домішок титану і бору на процес кристалізації 

досліджуваного сплаву. В лігатурі AlTi5B1 наявні частки фаз TiB2, AlB2, Al3Ti, що мають 

однотипні кристалічні гратки і розмірну відповідність їх параметрів в деяких 

кристалографічних площинах з кристалічною граткою алюмінієвого твердого розчину, і 

таким чином, можуть бути додатковими центрами кристалізації під час кристалізації сплаву 

АК5М2. В свою чергу, це впливає на зменшення розміру зерна досліджуваного сплаву після 

кристалізації. Вплив лігатури AlTi5B1 на макроструктуру сплаву АК5М2 наведено на рис. 1. 

Для подрібнення  кремнію в евтектиці та з метою подрібнення зерна α-твердого 

розчину в сплав АК5М2 вводили модифікуючи лігатуру AlSr3,5Ti1B0,2 в кількості 1% від 

маси сплаву. 

Встановлено вплив модифікуючої лігатури на мікроструктуру (рис. 2) та механічні 

властивості (табл. 2) сплаву АК5М2. Встановлено, що замість крупних голчастих виділень 

кремнію в евтектиці (рис. 2, а), при введенні в сплав данної лігатури евтектичний кремній 

кристалізується у розгалуженій скелетній з тонкими вітками волокнистої форми (рис. 2, б).  

З даних наведених в табл. 2 видно, що оптимальний вміст запропонованої лігатури в 

досліджуваному сплаві відповідає 1% від маси сплаву. При даному вмісті лігатури рівень 

пластичності сплаву АК5М2 підвищується на 40% порівняно з комплексом титану та бору 

при незначному підвищенні міцності.  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

а       б 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вплив модифікуючої лігатури на мікроструктуру сплаву АК5М2:а – без обробки, 

б – вміст лігатури 1%. Х250 
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Рис. 3. Вплив модифікуючої лігатури на макроструктуру сплаву АК5М2:а – без обробки, 

б – вміст лігатури 1%. 

 

Таблиця 2 

Вплив рафінуючи – модифікуючого  флюсу на механічні властивості сплаву АК5М2 

Вміст флюсу,              

% мас. 
В, МПа , % НВ 

0,5 170 2,2 83 

1,0 183 3,5 83 

1,5 184 3,5 84 

 

                 
                      а                                                                  б 

 

Рис. 4. Мікроструктура евтектик в вихідному сплаві і після флюсової обробки  

(глибоке травлення). 

 

 

Після комплексної обробки розплаву лігатурою AlTi5B1 та стронцієм рівень 

механічних властивостей підвищується на 20-25 МПа, а пластичність збільшується  в 3 рази 

(табл. 3). Порівняно ж з рівнем властивостей сплаву АК5М2 зазначених в державному 

стандарті, міцність сплаву АК5М2 оптимального складу після модифікування зазначеними 

лігатурою и стронцием підвищується більш ніж на 40%, а пластичність більш ніж в 5 разів. 
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Таблиця 3 

Механічні властивості сплаву АК5М2 після обробки лігатурою 

Сплав σв, МПа δ, % НВ 

(АК5М2) 157 0,5 78 

(АК5М2)+ AlTi5B1 180 2,2 83 

(АК5М2)+ AlSr3,5Ti1B0,2 183 3,5 84 

 

Таким чином, застосування в модифікуючої лігатури алюміній-титан-бор та стронцію, 

забезпечує найвищий результат з точки зору підвищення рівня механічних властивостей та 

стабілізації структури. Аналіз структури сплаву після даної обробки показав, що 

подрібнюється евтектичний кремній за рахунок модифікування стронцієм, подрібнюється 

зерно алюмінієвого розчину за рахунок дії алюміній-титан-бор лігатури. Зміни в макро -  і 

мікроструктурі досліджуваного сплаву відображено на рис. 2 і рис. 3. 

З даних рисунків видно, що після комплексної обробки розплаву структура сплаву 

АК5М2 стає модифікованою (подрібнюється розмір зерна алюмінієвого твердого розчину та 

кремній в евтектиці) як по краям зливку так і в його центрі. Зміна морфології кремнієвої 

евтектики після глибокого травлення показана на рис. 4  

Проведені експериментальні дослідження вказують на стабілізацію та покращення 

структури по всьому перетину зливка досліджуваного сплаву, що і викликає відповідне 

підвищення комплексу механічних властивостей досліджуваних зразків сплаву АК5М2 після 

запропонованої комплексної обробки розплаву.  

 

ВИСНОВКИ 

1. В доевтектичних сплавах системи Al-Si-Cu (сплав АК5М2) подрібнення зерна  -  

твердого розчину досягається при введенні промислової лігатури AlTi5B1. Введення 1% від 

маси металу лігатури веде до зменшення розмірів литого зерна сплаву з 2,7 до 0.4. Дія 

лігатури проявляється в здатності частинок TiB2 до зародження твердої фази під час 

кристалізації. 

2. Обробка розплаву сплаву АК5М2 рафінуючи – модифікуючою лігатурою 

AlSr3,5Ti1B0,2 призводить не тільки до зменшення литого зерна, а й до зміни морфології 

ламелей евтектичного кремнію з голчастої на тонко волокнисту у вигляді китайських 

ієрогліфів. Встановлено, що оптимальна кількість лігатури для обробки складає 1% від маси 

розплаву. Зміна морфології кремнієвої евтектики відбувається за рахунок засвоєння 

стронцію з лігатури, який накопичується на фронті зростання кремнію і уповільнює 

швидкість його зростання. Така зміна морфології веде до підвищення пластичності сплаву 

АК5М2 ще на 40% при незначному підвищенні міцності. 
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В роботі запропоновані та досліджені нові способи отримання чавунних виливків для 

роботи в умовах навантажень та ударно-абразивного зношування з використанням методу 
внутрішньоформового модифікування одного вихідного розплаву. Запропоновані способи 
дозволяють значно спростити технологічний процес отримання шаруватих литих деталей 
з диференційованими властивостями, скоротити витрату дефіцитних і дорогих 
легувальних елементів, знизити собівартість литва та не потребують додаткового 
встановлення плавильних агрегатів або іншого обладнання, що покращує умови праці в цехах 
підприємств. 

 

Зубчасті вінці, вальці, лемехи плугів, коронки зубів ковшів екскаваторів, шестерні, 

рейки, робочі деталі прокатних станів, молотки та інші деталі дробарок під час експлуатації 

піддаються знакозмінним навантаженням, а також ударно-абразивному зносу. 

Для таких умов роботи перелічені деталі частіш за все виготовляють монолитими з 

низьколегованих сталей 35ХН2ВЛ, 35ХН2МЛ, високомарганцевої сталі 110М13Л, 

високолегованих сталей типу 27ХГСНМДТЧЛ, 12ДХН1МФЛ, а також легованих чавунів 

типу ЧХ28Н2. 

Данні матеріали містять значну кількість дорогих та дефіцитних елементів, що в свою 

чергу збільшує вартість матеріалу та деталей. 

Перспективним напрямком сучасної промисловості при виробництві деталей для 

роботи в умовах навантажень та ударно-абразивного зношування є покращення економічних 

показників та зниження витрат дефіцитних, дорогих легувальних матеріалів.  

Це можливо забезпечити шляхом використання в їх складі чавунів з протилежною 

структурою та властивостями в локальних їх частинах (шарах) наприклад, робоча частина 

(поверхня) таких деталей повинна мати високу твердість і зносостійкість, а серцевина або 

монтажна частина – в'язкість та ударостійкість. 

Високу зносостійкість робочої поверхні литих деталей в достатній мірі може 

забезпечити вибілений чавун з карбідами заліза та інших елементів в ледебуритній евтектиці, 

а підвищену пластичність і ударну в'язкість – високоміцний чавун з кулястим графітом 

ферито-перлітного класу. 

На практиці виробництво чавунних литих деталей з поєднанням таких типів чавунів 

здійснюється різними методами. Найчастіше – послідовною заливкою ливарної форми 

різними чавунами через незалежні ливникові системи з паузою між заливаннями; 

виливанням рідкого залишку одного чавуну з доливанням серцевини іншим чавуном; 

відцентровим литвом з пошаровим заливанням різними чавунами виливниці, яка 

обертається, та іншими методами. 

Загальними недоліками більшості методів отримання шаруватих литих деталей є 

необхідність використання спеціального обладнання та виплавляння різних чавунів у двох 

плавильних агрегатах, що значно ускладнює технологічний процес і збільшує собівартість 

литва. При цьому потрібна чітка синхронізація процесів виплавляння та розливання різних 

чавунів. 

mailto:fesmak@ukr.net
mailto:fesenkoev87@gmail.com
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На кафедрі ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного 

технічного університету України КПІ (м. Київ), спільно з співробітниками кафедри 

технології та обладнання ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної 

академії (м. Краматорськ) запропоновано нові способи отримання шаруватих виливків з 

диференційованою структурою і властивостями в різних їх частина (поверхнях). 
Способи реалізуються шляхом заливання ливарної форми одним вихідним розплавом 

через ливникову системи, яка забезпечує підвід розплаву до виливка через живильники з 
різних сторін (частин, шарів) і передбачає можливість внутрішньоформової обробки 
модифікувальними добавками розплаву в реакційній камері на шляху руху до порожнини 
форми (рис.1). Модифікувальна обробка розплаву всередині ливарної форми призводить до 
зміни структури та властивостей металу в порівнянні з вихідним розплавом, який 
заливається, та в разі не змішування різних чавунів дозволить отримати диференційовані 
властивості в окремих зонах або частинах литих деталей. 

Моделюванням можливих варіантів вибрано перспективні конструктивно-
технологічні варіанти, які передбачають розділення вихідного чавуну, схильного до 
кристалізації з вибіленням (БЧ) на потоки один з яких заповнює порожнину форми без 
обробки, а інший піддається сфероїдизувальному модифікуванню в  реакційній камері 
ливарної форми (рис.1, а, в). При використанні в якості вихідного чавуну, схильного до 
кристалізації з графітизацією (СЧ) потоки розплаву чавуну піддаються сфероїдизувальному 
та карбідоутворювальному модифікуванню (рис. 1, б, г) [1-5]. 

 

 
БЧ – вибілений чавун, СЧ – сірий чавун, схильний до кристалізації з графітизацією, 

ВЧ – високоміцний чавун з кулястим графітом, СМ – сфероїдизувальний модифікатор,                   

КМ – карбідоутворювальний модифікатор 

Рис 1. Схема технологічних варіантів отримання шаруватих литих деталей  

з диференційованою структурою та властивостями в різних її частинах (шарах) 

отриманих шляхом внутрішньоформового модифікування з одного вихідного розплаву 

 
Однак, незважаючи на простоту ідеї в перших лабораторних випробуваннях 

досліджуваних конструктивно-технологічних варіантах замість очікуваних литих деталей з 
диференційованою структурою та властивостями в різних шарах всі експериментальні 
виливки кристалізувалися з монолітною структурою. Гідродинамічне перемішування різних 
потоків чавунів при заливанні форм і подальше конвективно-дифузійне перерозподілення в 
рідко-твердому сплаві елементів-модифікаторів з однієї зони в іншу призводило до 
нівелювання та усереднення структури і властивостей чавуну по всьому об'єму виливка. 

Проблему запобігання гідродинамічного перемішування і перерозподілу елементів 
при отриманні литих деталей за схемами представленими на рисунку 1 в, г усунули 
установкою в порожнину ливарної форми розділової перегородки з листового оцинкованого 
заліза. При певному поєднанні товщини перегородки та температури заливання розплаву час 
розчинення або розплавлення перегородки збігається з часом знаходження чавуну в рідкому 
та рідко-твердому стані, що забезпечує отримання виливків з диференційованими 
структурою й властивостями в лівій і правій їх частинах.  
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При отриманні литих деталей за схемами приведеними на рисунку 1, а, б проблему 

запобігання гідродинамічного перемішування усували шляхом часової витримки між 

етапами заливки форми При певній паузи, достатньої для утворення на поверхні нижнього 

шару виливка твердої розділової скоринки, гідродинамічний перемішуванні і дифузійне 

перерозподіл елементів - модифікаторів запобігається. 
В результаті експериментів були отримані виливки, що складаються в лівій (нижній) 

частині (половинці) з твердого зносостійкого білого чавуну (БЧ) і в правій частині 
(половинці) – з високоміцного чавуну з кулястим графітом (ВЧ) (рис.2). Різниця в твердості 
між лівою і правою частинами виливка складала 100...160 НВ. При цьому, як підтверджують 
експерименти, перегородка повністю не розчиняється, а надійно зварюється з різнорідними 
чавунами по центру виливка.  

 
 
 

 
                     б)                                                                                            

 

  
 

        
в) 

 

 
а) 

Рис. 2. Колір зламу (а), мікроструктура в лівій (нижній) (б) БЧ і правій (верхній) ВЧ 
(в) частинах експериментальних литих деталей 

 
Таким чином, в роботі підтверджена можливість реалізації запропонованих способів 

диференціації структури і властивостей чавуну в локальних частинах або зонах деталей, 
одержаних з застосуванням технології внутрішньоформового модифікування базового 
(вихідного) розплаву, виплавленого в одному плавильному агрегаті.  

Результати численних лабораторних досліджень свідчать про перспективність 
застосування запропонованого способу на промислових підприємствах при виготовленні 
деталей, що працюють в умовах ударно-абразивного зносу замість литих деталей отриманих 
з високолегованих сталей, а також легованих спеціальних зносостійких чавунів.  

Запропонований спосіб дозволяє значно спростити технологічний процес отримання 
виливків з диференційованими властивостями, скоротити витрату дефіцитних і дорогих 
легуючих елементів, знизити собівартість литва та не потребує додаткового встановлення 
плавильних агрегатів або іншого обладнання. 
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             Обнаружено, что при изотермической выдержке сплава Al-21,5Si при 610 °С в полужидком сплаве 

кроме равновесных жидкой и β-Si присутствуют еще 2 фазы: α-Al и L2a. Появление двух последних объяснено 

на основе термодинамики необратимых процессов. Предложено модифицированное правило фаз для системы 

с микрогетерогенной жидкой фазой. 

 

Introduction. The Gibbs’s thermodynamics of equilibrium  state operates within the 

parameters describing only macroscopic characteristics of system, such as quantity and volume 

fractions of phases, their equilibrium concentration. Usually it is accepted that equilibrium in 

thermodynamic system comes after more or less long holding at the state of invariable independent 

intensive parameters.  

The second assumption presumes that all phases have homogeneous composition. In the 

conditions of equilibrium the equality of chemical potentials of the atoms of a given component in 

any point of the given phase is established that excludes both possibility directed diffused transfer 

of substance and spontaneous infringement of the phase equilibrium at the state of invariable 

equilibrium parameters.  

It is known however that the homogeneous liquid or solid solutions under certain conditions 

can become instabile. It leads to occurrence of ascending diffusion. As a result in originally 

homogeneous solution the micro-areas enriched by one or several components are spontaneously 

formed. The thermodynamic aspect of this phenomenon is developed by Borelius [1]. In the 

systems containing clusters the assumption about chemical uniformity of equilibrium phases is not 

carried out which inevitably should entail certain complication of thermodynamics of this system in 

an equilibrium state. 

The thermodynamics of metallurgical systems with micro-heterogeneous phases is 

developed insufficiently which makes research of features of an equilibrium state of these systems 

as topical. 

The results and discussion.  The microscopic analysis indicates that the Al- 21.5 Si alloy, 

quenched after heating up to 610 
 ͦ
 C (i.e., according to the phase diagram of Al-Si, after heating up 

in two-phase region L+ α-Al), included in its microstructure not only the primary Si crystals and the 

eutectic (Si+ α-Al), but also the large primary crystals α-Al (fig. 1, a). Latest structural constituent 

according to the phase diagram can not exist in the biphasic (Si+L) field of this diagram. 

           

Si

l

  
                                            a                                        b   

Fig. 1. Microstructure of AL-21 Si alloy: a- as cast; b- as cast + holding at 610 °C, 5 hrs+ quenching  

in water. Note coalescence of α-Al. Black areas symbolize quenched liquid phase. 

  Furthermore, upon  prolonged exposure of the alloy in the semi-liquid state at 610 
 ͦ
 C, the 

α-Al crystals do not dissolve, which they are expected to do as an unstable phase, but, on the 
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contrary, they coalesce and coarsen (fig. 1, b). In other words, α-Al behaves like the thermodynamic 

equilibrium phase. It look like a thermodynamic paradox. 
The micro-heterogeneous structure of a liquid phase is revealed in alloys Al-Si with the help 

of both micro-structural analysis of quenched semi-liquid alloy and XRD in situ analysis [2, 3]. By 

results of these works the polystructural model of hypereutectic melt is offered [3]. It includes two 

zone that are differ by degree of heterodesmicity of inter-atomic bonds and parameters of short-

range order. At small overheat over liquidus the metallized zone of a liquid phase is formed on the 

basis of liquid aluminum. The second structural constituent of a liquid phase represented by clusters 

of FCC coordination. They have close to silicide Al3Si concentration and occupy 36 % of volume of 

a liquid phase. During the overheat rising the silicide clusters decrease and then disappear. 
These features of a structure of liquid hypereutectic silumines make them a  convenient 

object for studying the phase equilibria in systems with a micro-heterogeneous liquid phase. In the 

previous work [4] the results of XRD in situ analysis of alloy Al-21,5Si was performed for semi-

solid state.  In the present work the results of the specified phase analysis of alloy are discussed. 

By the way of calculation combined with the modeling using the help software CaRIne 3.1 it 

is established that among crystal phases in an investigated alloy at 610 °С, together with  α-Al and 

β-Si, the volume-aligned tetragonal L2a is present also; the D14h-P4/mmm (type δ-TiCu)  phase 

has the lattice parameters a=b=4.1981Å and c=4.4352Å. The tetragonal elementary cell has atoms 

of aluminum in the apexes of a tetragon with probability of 0.85 (in the others of 15 % of cases 

some probable atoms of silicon are present in the apexes) and the central atom of silicon with 

probability 0.5, in others of 50 % of cases the atom of silicon is replaced by vacancy. Such high 

density of vacancies causes occurrence of super-structural lines on the diffraction pattern in area of 

small angles (10
о
2Θ14

о
) where these lines are well identified due  to the absence of reflexes from 

α-Al and β-Si, with an exception of β-Si (111) on 2Θexp=12.54°. The intensity of some interference 

maxims at relatively high  temperatures of research can change under influence so-called «fuzzy» - 

effect 5]. 

The distinctive feature of a crystal lattice of a L2a-phase is good conformity of some of its 

interplane distances with those for two other equilibrium phases - α-Al and β-Si, namely: (102) L2a 

and  (200) β-Si;  (103) L2a and  (400) β-Si, as well as  (220) L2a and (220) β-Si; (222) L2a and  

(222) β-Si – Table 1. 

Table 1.  

A parity of some interplane distances in phases L2a, α-Alandβ-Si 

 
L2a β-Si α-Al dHKL, % 

HKL dHKL, Å HKL dHKL, Å ,Å HKL dHKL, Å ,Å Å 

(102) 1.961 (200) 1.965       +0.004    0.20 

(220) 1.484    (220) 1.498   +0.014 0.94 

(103) 1.394 (400) 1.389       +0.005    0.36 

(222) 1.233    (222) 1.223   0.010 0.08 

(321) 1.126 (422) 1.134      +0.008    0.71 

(400) 1.050    (400) 1.060   +0.010 0.09 

 

From the table follows that parameters of crystal lattice of L2a phase satisfy to Dankov’s 

principle of orientation and dimensional conformity and this phase can serve as a good substrate for 

nucleation of crystals both α-Al and β-Si. 

On the other hand the L2a phase can carry out a role of a buffer phase between α-Al and β-

Si at growth of crystals of silicon in α-Al shell (see fig. 2, in [4]). The layer of this phase between 

silicon and aluminum crystals provides coherence of inter-phase borders β-Si/L2a and L2a/α-Al and 

it reduces inter-phase tension. For these reasons the L2a phase can be considered as a transitive 

phase (transient phase [5]) in multi-phasic transformation L+ (β-Si) → (α-Al) + (β-Si) of eutectic 

type in hypereutectic  alloy Al-Si.  



331 

 

As the L2a phase is formed on base of silicide clusters which are not Gibbs phase, it is 

necessary to consider it as metastable one in the given conditions.microstr 

From the experimental results[3] and analysis of Borelius[1]follows that in a micro-

heterogeneous liquid phase of alloy Al-21,5 Si energy of interaction of dissimilar atoms exceeds the 

same for the atoms with the same name, i.e. 

εAl-Al<εAl-Si>εSi-Si                             (1) 

and besides 
2

2
0/G x                                      (2) 

εAl-Si>>kT                                       (3) 

where 

εAl-Si- pair potential of interaction of dissimilar atoms; 

           k – Boltzmann’s constant. 

 

When plotting the curves of Gibbs free energy for a liquid phase of system we will consider 

that according to (2) on the free energy curve of this phase which convexity fases the axis of 

concentration, in some concentration interval the local maximum is formed. It means that in this 

interval the process of micro-stratification of originally micro-homogeneous phase is energetically 

profitable and consequently is spontaneous. The inequality (3) indicates that because energy of pair 

interaction Аl-Si exceeds energy of thermal movement kT surrounding atoms, thermal degradation 

of clusters Аl-Si is improbable. Therefore it is possible to tell about cluster stability not only in 

statistical sense, but also in sense of its stability as the individual. 

The arrangement of curves of specific free energies G of equilibrium phases at Т=610 °С is 

shown on fig. 2, a. The common tangents to minima of curves G show concentration of phases in a 

situations of local equilibria, and the pieces cut on axis G by these tangents, give value of chemical 

potentials of atoms Al and Si in corresponding local equilibria. 

Without pressing in the detailed analysis of growth of eutectic phases crystals we will note 

only influence of cluster formation  on feature of local equilibria  on borders of phases. 

If clusters are  absence occurrence of the third phase α-Al in diphasic area (L+Si) of a Al-Si 

phase diagram according to principles of thermodynamics of irreversible processes [6] will cause an 

establishment local equilibria on interphase borders  L /α-Al, L/β-Si and α-Al/β-Si. Thus value of 

chemical potentials of component atoms in these local equilibria µ
Al

3> µ
Al

2> µ
Al

1 and µ
Si

3<µ
Si

2<µ
Si

1 

– fig. 2, a.  

Under influence of chemical potential gradients, the local diffusion flows arise in all three 

phases. On border L/α-Al in a liquid phase atoms of silicon go to α-Al, and atoms of aluminium  in 

the opposite direction – fig. 2, a. It will lead to liquid depletion with Al atoms on border of 

aluminium and to enrichment with atoms of silicon. According to Le Chatelier’s – Brown’s 

principle for maintenance of local balance Al atoms should pass from α-Al in a liquid and it will 

cause local dissolution of this phase. As a result   α–Al crystal, independently existing in a liquid, 

will be dissolved. Consideration local diffusion flows arising at epitaxial contact of both solid 

phases, shows that in a liquid phase Al atoms are directed from α-Al to β-Si, and atoms of silicon 

are directed in the opposite direction. It leads to dissolution α-phase and to establishment of 

diphasic equilibrium as it is provided by the Al – Si phase diagram. 

The occurrence in a liquid phase of a new disperse phase - clusters with stoichiometry Al3Si 

[3] – make enter three more types of inter-phase border into system.  

When  triple equilibrium of cluster↔(α-Al)↔(β-Si) chemical potentials of atoms of the 

given component are equal µ3 by definition in all phase.. On interfaces of the metallized zone of Lmet 

with (α-Al) and (β-Si) value of chemical potentials will make µ4 and µ2, and on border with 

кластерами µ1 accordingly. Thus it is important to note inequalities µ
Al

4> µ
Al

3> µ
Al

2> µ
Al

1 and 

µ
Si

4<µ
Si

3<µ
Si

2<µ
Si

1, defining a direction of local diffusion flows of atoms of components in phases 

between diphasic borders (fig. 2, b). Crystals α-Al, independently existing in a liquid phase, as well 

as in the previous analysis, are doomed to dissolution as the liquid phase on their border is enriched 

with Si and depleted with Al. 
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              a                                                              b 

Fig. 2. Distribution of chemical potentials and diffusion flows at the local phase equilibria in alloy Al-21,5 Si 

with: a- micro-homogeneous, b-micro-heterogeneous liquid phases. 
 

When silicide cluster approaches to Si crystal on the interfaces of cluster/β-Si the localized 

phase equilibrium [4] with chemical potential µ3 is established and on interface cluster/Lmet 

localized phase equilibrium with chemical potential µ1 is also established. Due to µ
Al

3> µ
Al

1, 

µ
Si

3<µ
Si

1, inside of cluster diffusion flow of Si atoms arises to a surface of Si crystal and thatof the  

Al atoms arises in the opposite direction. The first flow causes local growth of Si crystal, the second 

one leads to enrichment cluster with Al and its transformation (after achieving necessary super-

saturation with Al) in a α-Al phase. 

In a β-Si crystal two diffusion flows of Si atoms are established: from border β-Si/Lmet to 

border β-Si/α-Al and from border β-Si/Lmet to border β-Si/cluster, caused by an inequality µ
Si

3<µ
Si

2. 

Al atoms are transferred in opposite direction. 

Arguing analogically we will obtain that in crystals (α-Al) local diffusion flows of Si atoms 

arise from border (α-Al)/β-Si to border (α-Al)/Lmet, and Al atoms in opposite direction – fig. 2, b. 

Enrichment with Al of frontier layers of α - phases raises its stability and simultaneously halts the 

growth of β-Si crystals on this border. 

Because of the fact that  in crystal phases Al atoms are connected by the metal bond, and Si 

atoms by the covalent one the diffusion mobility of Al and Si atoms will very essentially. The 

noncompensation of the diffusion flows of these two component atoms will cause Kirkendall – 

Frenkel effect. As a result of the latter, in crystals of both phases the diffusion flow of vacancies 

will arise. The raised concentration of vacancies explains the super-structure lines on XRD, fixed in 

the previous work [4]. The diffusion porosity of silicon crystals in the samples heated after 

isothermal endurance in a semi-fluid condition (fig. 3),  also forms due to the coalescence of 

vacancies. 

 
Fig. 3. Diffusion porosity in a primary crystal of the silicon, generated during isothermal endurance  

at 610 °С. White arrows indicate thin layer of L2a phase. 

 

Thus, genesis of α-Al crystals as equilibrium phase (for a micro-heterogeneous condition) is 

caused by the diffusion flows in a liquid phase between borders Lmet/(β-Si) and Lmet/cluster. As 
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appears from fig. 1 suppression of the cluster forming leads to dissolution of the third equilibrium 

phase and to transition to classical Gibbs diphasic equilibrium. 

As the third equilibrium α-Al phase (in the given conditions) is genetically connected with 

clusters in a liquid phase, then the formation of the clusters of the given type can be qualified as 

addition of one more degree of freedom. 

From here the rule of phases of Gibbs for system with micro-heterogeneous phases  is put in 

the  following form: 

С=К+N-Ф+n 

K - number of components; N - number of independent parameters; n - number of clusters 

types; Ф - number Gibbs phases in the given phase area, whence 

Ф = K+N-C+n 

In other words, in micro-heterogeneous system, the quantity of the phases which are in 

equilibrium in given phase diagram  area, raises by the number of clusters types which are present 

in this system. 

In the specific case of alloy Al-21,5Si for 610 °С: Ф = K+N+n-C = 2+1+1-1 = 3 and the 

equilibrium condition of micro-heterogeneous system includes three phases: L+Si+α.  

L2a phase, whose genesis is connected with relative, instead of the absolute minimum of 

Gibbs free energy for a micro-heterogeneous liquid phase, is a metastable phase and as usually, it is 

not considered in a rule of phases for stable equilibrium. 

 

CONCLUSIONS 

1. The microscopic and specified computer modeling of the XRD phase analysis result of alloy 

Al-21,5 Si at 610 °С has shown that at equilibrium conditions there are three stable phases: 

liquid and solid solutions: β-Si and α-Al. Besides these one more the metastable (or 

transitive) L2a phase was defined. 

2. It is established that in the system with a micro-heterogeneous liquid phase in equilibrium 

condition, the local diffusive flows take place caused by an inequality of chemical potentials 

of atoms of components on inter-phase borders. 

3. The modified Gibbs rule phases is offered, considering quantity of the cluster types in the 

given phase area in the equilibrium condition. 
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У даній статті автори зробили огляд конкурсів Програми «Горизонт 2020» у галузі 

матеріалознавства, а також висвітлили пріоритети та головні задачі, які ставить перед 

заявниками Європейська Комісія. 

 

Розвиток сучасних галузей техніки тісно пов’язаний із використанням передових 

матеріалів. Характеристики та працездатність пристроїв та технічних засобів значною мірою 

залежать від особливостей, міцності та довговічності матеріалів, які використовуються при 

їх створенні. А оскільки наука та інновації не стоять на місці, то існує й багато актуальних 

проблем, що стосуються сучасних матеріалів та галузі матеріалознавства. Необхідність 

вирішити ці проблеми знайшла своє відображення, зокрема, у Програмі «Горизонт 2020». 

Восьма Рамкова програма ЄС «Горизонт 2020» розпочалась у 2014 році та стала 

найбільшою європейською програмою з фінансування досліджень та інновацій. Новим 

виміром «Горизонту 2020» став засіб оцінювання ступеню «зрілості» технологій для 

розуміння їх інноваційного стану, в якості якого Програма використовує систему рівнів 

технологічної готовності (Technology Readiness Levels, TRL), що складається з дев’яти 

ступенів [1]. Як правило, Європейська Комісія вимагає 4-5 рівні готовності технології, втім 

це залежить від конкретного конкурсу та цілей, які в ньому переслідуються. 

Широкий діапазон завдань, які передбачається вирішити в рамках Програми, потребує 

відповідних схем фінансування, що реалізується через різні типи проектів. У переважній 

більшості конкурсів зустрічаються три типи проектів: науково-інноваційні дії (Research and 

Innovation Action, RIA), інноваційні дії (Innovation Action, IA), дії з координації та підтримки 

(Coordination and Support Action, CSA). Крім того, досить часто зустрічається ще один тип – 

інструмент підтримки малих і середніх підприємств (SME Instrument), спрямований на 

інноваційні підприємства середнього і малого бізнесу.  

8 листопада 2016 року був відкритий конкурс «Нові рішення для сталого виробництва 

сировинних матеріалів» (SC5-13-2016-2017), який спрямований на підтримку науково-

дослідних дій (RIA).  Подача заявок триватиме до 7 березня 2017 року. Його бюджет  

на 2017 рік складає 10 млн. євро [2]. 

На думку Європейської Комісії, Євросоюз значною мірою залежить від сировинних 

матеріалів, які на сьогодні можна назвати важливою «цеглиною» у міцній «стіні» збереження 

лідируючих позицій європейської промислової бази, її посилення та конкурентоспроможності. 

Забезпечення стабільного доступу до сировинних матеріалів, включаючи метали, промислові 

мінерали та конструкторські матеріали, зокрема, дефіцитну сировину, відіграє важливу роль 

для європейської економіки. Однак, ЄС стикається із цілою низкою технологічних проблем 

продовж всього процесу виробництва сировинних матеріалів, як первинних, так і вторинних. 

Зокрема, є необхідність у розробленні безпечних та сталих рішень з виробництва сировини, які 

б запобігали забрудненню навколишньої середи. Саме ці задачі, на сьогодні, визначені у 

головних пріоритетах Європейського інноваційного товариства з питань сировинних 

матеріалів (European Innovation Partnership on Raw Materials, EIP). 

Всі пропозиції, наголошує Єврокомісія, повинні розробляти стійкі системні рішення за 

допомоги промислових та міждисциплінарних консорціумів користувачів, які пов’язані з не-

енергетичними і не-сільськогосподарськими сировинними матеріалами. Проекти мають 
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включати робочий пакет для об’єднання з іншими проектами, що фінансуються в межах цієї 

тематики та, бажано, Програмою «Горизонт 2020», для підтримки EIP з питань сировини. 

Пропозиції повинні розробляти рішення, які підтверджені в лабораторії або у відповідному 

промисловому середовищі та будуть завершені на рівні технічної готовності 4-5 (Technology 

Readiness Levels, TRL). 

Єврокомісія очікує, що в 2017 році в пропозиціях будуть висвітлені питання, пов’язані 

з новими точними дослідницькими технологіями. Так, пропозиції мають бути спрямовані на 

розроблення нових, точніших, допустимих з екологічної точки зору дослідницьких 

технологій та рішень (таких як дистанційні сенсорні технології, інноваційні 

багатометодологічні підходи для повторного опрацювання існуючих або нових геофізичних 

даних), які здатні визначити цілі для детальної розробки землі з меншими витратами та із 

спрямованістю на пошук нових родовищ та повторне оцінювання мінерально-сировинного 

потенціалу ЄС, а також – на створення металевих, промислових та/або конструкторських 

матеріалів. Крім того, в пропозиції повинна бути належним чином продемонстрована 

важливість цільових сировинних матеріалів. Єврокомісія також наголошує, що до пропозиції 

мають бути включені малі та середні підприємства, орієнтовані на технологічні рішення. 

За очікуваннями Єврокомісії проекти, які будуть виконуватись в рамках даного 

конкурсу, повинні призвести до наступних результатів: досягнення мети EIP, зокрема, 

забезпечення сталих поставок сировини в ЄС і поліпшення їх умов; виведення ЄС на 

лідируючі позиції у галузі сталих видобувних технологій та рішень за допомоги створення 

ноу-хау (планові патенти, публікації у впливових журналах і спільних державно-приватних 

виданнях, тощо); збільшення запасів різноманітних первинних сировинних матеріалів в 

межах ЄС; зменшення витрат на видобувну галузь за рахунок нових, економічно-ефективних 

видобувних технологій, які б одночасно зберігали коротко- та довгострокову перспективу 

екологічної стабільності; в довгостроковій перспективі – підвищення 

конкурентоспроможності та створення доданої вартості і нових робочих місць у галузях 

виробництва сировинних матеріалів, виробництва обладнання, інформаційно-

комунікаційних технологій; покращення рівня інформованості, визнання та довіри 

суспільства в галузі стійкого виробництва матеріалів у Європейському Союзі. 

За іншим типом дій – інструмент для малих і середніх підприємств (SME instrument) – 

було оголошено конкурс «Прискорення сприйняття нанотехнологічних передових матеріалів 

або передових виробничих і переробних технологій малими і середніми підприємствами». 

Даний конкурс є двоетапним та був відкритий 26 листопада 2015 року. Триватиме подача 

заявок до 8 листопада 2017 року для першої фази та до 18 жовтня 2017 року – для другої. 

Найближчі зрізи (cut-off) плануються, відповідно, на 15 лютого та 18 січня 2017 року [3]. 

Результати досліджень повинні бути розглянуті в промисловості з точки зору 

можливості використання досі нереалізованого потенціалу нанотехнологій, сучасних 

матеріалів та передових виробничих і переробних технологій. Загальна мета полягає у 

створенні доданої вартості за допомоги творчого поєднання вже існуючих результатів 

досліджень з іншими необхідними елементами для того, щоб передати результати в інші 

сектори, де вони можуть бути застосовані, з ціллю прискорення інноваційного процесу і, в 

кінцевому підсумку, отримання прибутку. Після завершення проекту технології і 

виробництво мають бути в стані технічної готовності для їх подальшої комерціалізації. 

Інструмент МСП складається з трьох етапів, включаючи підготовчий етап. Заявники 

можуть приєднатись як до першого етапу, так і відразу до другого. 

На першому етапі має бути розроблено техніко-економічне обґрунтування з метою 

перевірки технологічної/практичної, а також економічної життєздатності інноваційної 

ідеї/концепції зі значною новизною у галузі, в якій вона представлена (нові продукти, 

процеси, дизайн, послуги і технології або нові ринкові застосування існуючих технологій). 

Діяльність може, наприклад, включати оцінку ризиків, дослідження ринку, залучення 

користувачів, управління інтелектуальною власністю, розроблення інноваційної стратегії, 

пошук партнерів, техніко-економічне обґрунтування концепції, а також створення стійкого 
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інноваційного проекту, який був би спрямований на виконання стратегії підприємства і 

лежав би у європейському вимірі. Під час першої фази мають бути виявлені та 

проаналізовані вузькі місця у контексті здатності проекту підвищити рентабельність 

підприємства за рахунок інновацій для того, щоб в ході другого етапу збільшити вкладання 

інвестицій в інноваційну діяльність. Пропозиція повинна містити первинний бізнес-план, 

заснований на запропонованій ідеї/концепції. Вона має окреслити специфікації більш 

складного бізнес-плану, який повинен бути результатом проекту, та критерії успіху. 

Фінансування цього етапу здійснюватиметься у вигляді одноразової суми 50 тис. євро. 

На другому етапі будуть підтримані інноваційні проекти, які вирішують конкретні 

проблеми та демонструють високий потенціал з точки зору конкурентоспроможності 

компанії і її зростання, що має бути підкріплено стратегічним бізнес-планом. Діяльність 

повинна бути спрямована на такі інноваційні дії, як демонстрація, тестування, створення 

прототипу, пілотні дії, розширення діяльності, мініатюризація, розроблення, тиражування 

ринку тощо з метою підготовки інноваційної ідеї (продукту, процесу, обслуговування тощо) 

до технічної готовності впровадження на ринок. Разом з цим, діяльність може також 

включати деякі дослідження. Пропозиції повинні базуватись на складному бізнес-плані. 

Особлива увага має бути приділена захисту інтелектуальної власності. Заявники повинні 

представити переконливі докази забезпечення можливості комерційної експлуатації. 

Пропозиції мають містити специфікацію результату проекту і критеріїв успіху та включати в 

себе пояснення того, як результати проекту можуть бути комерціалізовані і вплив якого роду 

очікується на компанію. 

Фінансування другого етапу складає 31,7 тис. євро на 2017 рік. 

Третій етап спрямований на підвищення економічного впливу фінансування, що 

надається в межах грантів інструменту МСП. Він не є результатом першого та/або другого 

етапів, але забезпечує певну підтримку одержувачам фінансування протягом або після 

виконання дій в рамках першого та/або другого етапів. 

Після виконання проектів за даним конкурсом Європейська Комісія очікує на 

отримання наступних результатів: підвищення прибутковості і зростання продуктивності 

МСП шляхом об'єднання нових та існуючих знань в інноваційні та конкурентоспроможні 

рішення; сприйняття на ринку та поширення інновацій, які вирішують конкретні проблеми 

на постійній основі; збільшення приватних інвестицій в інновації; очікувані наслідки повинні 

бути чітко описані в якісному і кількісному вираженні (наприклад, з точки зору 

перестановки кадрів, зайнятості, охоплення ринку, управління інтелектуальною власністю, 

продажів, повернення інвестицій і отримання прибутку). 

До типу дій з координації та підтримки (CSA) належить конкурс «Підтримка для 

збільшення та демонстрації впливу проектів у галузі ключових біотехнологій» (BIOTEC-08-

2017), що був відкритий 20 вересня 2016 року. Подача заявок триватиме до 19 січня 2017 

року. Його бюджет складає 8,4 млн. євро на 2017 рік [4]. 

Велике значення в цьому проекті мають такі види діяльності як поширення, 

експлуатація та передача результатів проекту протягом життєвого циклу проекту та після 

його завершення. На думку Європейської Комісії, це необхідно для того, щоб переконатися в 

тому, що проекти матимуть очікувані результати. Ефективними способами стимулювання 

покращення результатів проекту та експлуатації синергії вбачаються кластеризування 

проектної діяльності відповідно до цілей і тематик, які розглядаються, та їх поєднання з 

відповідними існуючими видами діяльності в галузі трансферу технологій. Адекватний 

моніторинг такої діяльності, вважають у Єврокомісії, також забезпечує ефективне 

впровадження на програмному рівні. 

Координаційна діяльність повинна бути головним чином націлена на вже існуючі дії у 

галузі біотехнологій в рамках Програми «Горизонт 2020» і може включати попередні дії, 

розпочаті в рамках FP7 (Сьома рамкова програма). 

Проектна діяльність за конкурсом, наголошують в Єврокомісії, може включати огляди 

останніх технологічних розробок, публікацій, міжнародних науково-дослідних програм в 
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галузі технологій; семінари за участі міжнародних експертів з різних дисциплін, які будуть 

спрямовані на розроблення майбутніх пріоритетів в галузі біотехнологій і виявлення 

прогалин в наукових знаннях; так звану «наукову розвідку», що включає в себе збір 

інформації про бізнес-тенденції та ринкові перспективи в ЄС та за його межами, а також 

відповідну аналітичну та інформаційну діяльність; сприяння організації міжнародних 

конференцій, національних та міжнародних заходів, які висвітлюють досягнення за 

тематикою та можуть також проходити за участі представників керуючих органів та/або 

широкого колу учасників. 

Після завершення проектів за даним конкурсом Європейська Комісія висловлює 

зацікавленість в отриманні наступних результатів: прискорення промислової експлуатації та 

освоєння результатів біотехнологічних проектів; формування альянсу для проведення 

подальших досліджень і розроблення промислових інновацій на основі досягнень 

біотехнології; підвищення інформованості громадськості про діяльність в цій галузі шляхом 

цільових заходів в сфері комунікації; ефективніше проведення заходів, що становлять 

спільний інтерес, зокрема, таких як управління правами інтелектуальної власності, 

стандартизація та розроблення політики. 

Серед інструментів програми «Горизонт 2020» існує ще один тип дій, який має назву 

«нагороди» (PRI – Prize). Це гранти, які надаються за офіційне визнання вже досягнутих 

результатів або спонукання до створення нових розробок. І саме до цього типу належить 

конкурс «Нагорода Горизонту – Матеріали для чистого повітря» (CLEANAIR-01-2015). Дата 

його відкриття запланована на 26 січня 2017 року, а подача заявок триватиме до 23 січня 

2018 року. Бюджет конкурсу нараховує 3 млн. євро [5]. 

Основна тематика даного конкурсу пов’язана із тією проблемою, що середня тривалість 

життя в Європейському Союзі за оцінками експертів знизилась на 8,6 місяців внаслідок 

викидів у повітря твердих часток, які є результатом людської діяльності. Вдихання цих часток 

має значний вплив на здоров’я людини та може привести до негативних ефектів для дихальної, 

серцево-судинної, імунної та нервової системи. Крім того, тверді частки також шкідливо діють 

на екосистему планети та, як наслідок, впливають на глобальний процес зміни клімату. 

Премія Горизонту за матеріали для чистого повітря – це трьохмільйонна винагорода, 

яка буде присуджена особі або команді, які зможуть найбільш ефективно вирішити наступну 

задачу: розробити найкраще інноваційне рішення у галузі матеріалознавства для зменшення 

концентрації твердих часток в міських районах. Ці рішення повинні бути досяжними і 

стійкими та мають продемонструвати, що вони можуть ефективно видаляти тверді частки з 

атмосфери або запобігати їх утворенню (включаючи автомобільні вихлопні гази). 

Таким чином, бачимо, що Європейський Союз висловлює значну зацікавленість в галузі 

матеріалознавства. Дослідження, пов’язані з передовими матеріалами, можуть розглядатись як 

в контексті власне матеріалів, так і в контексті їх використання у різних секторах, наприклад, 

промисловому, медичному, енергетичному тощо. Саме тому спектр задач, які пропонує до 

вирішення Європейська Комісія, охоплює різні тематики та сфери застосування. Детальніше з 

усіма конкурсами Програми можна ознайомитись за посиланням [6]. 
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В роботі представлені результати системного аналізу деформаційної поведінки 

сплавів з пам’яттю форми при різних термомеханічних режимах деформування, які 

можуть виступати в якості самостійних систем управління, завдяки своїм унікальним 

фізико-механічним властивостям. Запропоновано модель деформаційної поведінки сплавів з 

пам’яттю форми в змінних циклах навантаження-температура.  

 

Розвиток сучасної техніки потребує значних зусиль інженерно-технічних працівників, 

спрямований на розробку та впровадження сучасних матеріалів і технологій, для 

забезпечення покращення їх експлуатаційних характеристик. На зміну конструкційним 

матеріалам приходять функціональні, які поступово витісняються багатофункціональними. 

Багатофункціональні матеріали здатні автономно адаптуватися до зміни форми в залежності 

від зовнішніх умов і внутрішніх факторів в адаптивних конструкціях, системах регулювання 

і т.п. Зазвичай для забезпечення точного і стійкого керування технічним процесом 

використовують автоматичні системи управління (АСУ), які потребують автоматизації, 

енергозалежності і точного регулювання. Альтернативою цьому можуть виступати системи 

самостійного управління (ССУ), дія яких основана на адаптивних властивостях самих 

функціональних матеріалів. До таких матеріалів з можливостями ССУ відносяться сплави з 

пам’яттю форми (СПФ). 

В пристроях з ССУ, які потребують значних переміщень робочого елемента, 

використовують, як правило, конструкції різноманітних пружин. Однак, в деяких випадках, 

їх використання обмежується через їх нестабільну роботу при циклічних режимах 

термомеханічних навантажень. В умовах високих тисків і температур, виникає необхідність 

використовувати занадто масивні пружини, що підвищує інерційність системи та погіршує 

точність регулювання діапазону робочого тиску, що значно збільшує габарити конструкції з 

урахуванням відведення від них тепла. На заміну пружинним механізмам приходять 

термосилові конструкції на основі СПФ, які забезпечують надійне ССУ.  

Широко відомі приклади використання СПФ. В аерокосмічний галузі ССУ із СПФ 

застосовуються в якості виконавчих пристроїв [1]: з’єднувальних та збірних муфт, 

мартенситних шприцювальних пристроїв, надпружних трансформерів, м’язових 

мартенситних дублерів з мартенситним приводом і т.д. Перевагою аварійних мартенситних 

приводів над традиційними дублюючими гідро - і пневмосистемами є те, що робочі елементи 

пам’яті являють собою твердотільні прямі перетворювачі теплової чи електричної енергії в 

механічну. При цьому вони не потребують додаткових перетворювачів енергії типу 

електричних насосів і компресорів, та не вимагають герметизації [2]. В запірній апаратурі 

СПФ використовують в якості ущільнювачів або регуляторів тиску [3,4]. Застосування таких 

конструкцій призводить до збільшення зусилля притискання запірного клапану до сідла та 

надає можливість його багатократного спрацювання, що забезпечує розширення 

функціональних можливостей і спрощує конструкцію запірної арматури.  

Непружні деформації, викликані мартенситними перетвореннями (МП) в СПФ 

реалізуються за допомогою наступних можливих механізмів [5]: 1) рухом поверхні розділу 

між мартенситом і матрицею; 2) рухом двійникових границь; 3) деформаційним 

двійникуванням по різноманітним кристалографічних системам; 4) рухом поверхні розділу 
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мартенсит - мартенсит; 5) переорієнтацією варіантів мартенситних кристалів в існуючому 

мартенситі; 6) перетворенням одного мартенситу в інший. Зазвичай 1-3-й механізми 

деформації діють при низьких напруженнях, а 4-6-й при досить високих напруженнях [5].  

До переваг силових приводів із СПФ варто віднести наступні [6]: велику діючу силу; 

великі відновлювальні деформації; деформування різними видами (розтяг, стискання, згин та 

кручення); велику питому величину роботи в розрахунок на одиницю маси. Саме через 

великі величини деформації та питомої роботи на одиницю маси СПФ є найбільш 

перспективними матеріалами для силових приводів і ССУ в виконавчих пристроях. 

Виходячи з вищезазначеного видається переконливим застосування СПФ в пристроях, 

робота яких пов’язана з ССУ в термосилових механізмах, для чого потрібно проаналізувати 

та запропонувати оптимальні характеристики термодеформаційної поведінки цих сплавів, 

надаючи рекомендації по їх функціональній циклічній роботоспроможності.  

Метою даної роботи є розробка моделі деформаційної поведінки сплавів з пам’яттю 

форми в змінних циклах навантаження-температура та встановлення принципів їх 

функціонування як основних активних виконавчих елементів в запірній і виконавчій 

апаратурі.  

В даній роботі запропоновано модельну діаграму деформування СПФ при змінних 

термосилових режимах випробовування, яка представлена на рис.1. Основними кривими 

процесу виступають криві 1 (позначені точками 0-6) та 2 (4-7), по яких по кривій 1 

протікають пружні деформації вихідної фази за певної температури, а по кривій 2 

розвантаження індукованої мартенситної фази. При навантаженні в т. 1 відбувається 

відхилення від прямої 1, що відображається горизонтальним плато, яке пов’язане з 

структурною перебудовою матеріалу вихідної фази, після чого вже в т. 3 пружно 

деформується саме мартенситна фаза з меншими пружними константами. Навантаження до 

т. 1 супроводжується розвантаженням по цій самій кривій 1, а після розвантаження по кривій 

2 відбувається повне відновлення деформації 4-5 за рахунок зворотного фазового 

перетворення, про що свідчить ще одне плато з меншим напруженням. Основними вимогами 

до кривих 1 та 2 є те, що вони мають бути безгістерезисними. В разі підвищення робочої 

температури процесу згідно рівняння Клаузеуса-Клайперона діаграма деформування лінійно 

зміщується в сторону більш високих напружень σ: 
 

d/dT=ρΔH
PM

/T0()
PM

 = ρΔS
PM

/
PM

                                          (1) 
 

де Т0 – температура рівноваги між аустенітною і мартенситною фазами, ΔH
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 – 

скрита теплота перетворення и ΔS
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 – ентропія перетворення (при Т0), 
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– деформація 

перетворення,  ρ – густина матеріалу.  
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Рис. 1. Діаграма деформування СПФ при різних термосилових впливах 
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При більш високій температурі та напруженні σ1'(Т1')>σ1(Т1) індукування мартенситу 

відбувається вище кривої 0-1-2-3-4-5-0 з меншим механічним гістерезисом. При цьому 

загальна деформація εзаг. складається з пружної εпр. та деформації фазового перетворення ε
ф.п.

: 

εзаг.=εпр.+ε
ф.п.

, а оскільки аустенітна фаза має більш високі пружні константи, то ε
ф.п.

пр.>ε
ф.п.

зв. 

Так, наприклад, в сплавах TiNi зміна зворотної деформації з ростом температури 

випробовувань при стисканні може бути обумовлена різницею ефективних модулів 

пружності аустеніту Еа і мартенситу Ем [7]. Якщо зміна лінійних розмірів тіла пов’язана не 

лише з деформацією ґратки, але й з пружним подовженням/стисненням через різницю 

пружних модулів між аустенітом Eа та мартенситом Eм, то з’явиться додатковий вклад, який 

пов’язаний з різницею Еа та Ем [7]: 

. 0

1 1
[ ] ,звор

m aE E
                                                                    (2) 

 

де ε0 – теоретичний ресурс деформації ґратки; σ – напруження утворення мартенситу. 

В монокристалах NiFeGa [8] при деформації стисненням значення ефективного 

пружного модуля аустеніту Еа стає меншим, ніж модуля мартенситу Ем, що призводить до 

зменшення зворотної деформації ε
ф.п.

зв. при дослідженні надпружності. З ростом температури 

модуль пружності аустеніту Еа збільшується приблизно в 2 рази в інтервалі температур від 

300 до 350 К, а різниця модулів сильно скорочується. Проте, разом з тим в 3,5 рази зростає 

критичне напруження індукування мартенситу. Відповідно до (2), при підвищенні 

температури випробовувань та зовнішніх напружень значення ε
ф.п.

зв. через різницю 

ефективних пружних модулів Еа < Ем зменшується, що призводить до більш низьких значень 

ε
ф.п.

зв. при розвитку надпружності, в порівнянні з ефектом пам’яті форми [8]. 

В різних моделях  визначення загальної деформації є надто складною описовою 

задачею, де як правило, враховують велику кількість різних параметрів процесу, наприклад, 

у феноменологічному  опису деформації без параметра порядку в моделі Баумгарта [9]: 

0 1 0 2 0

0

1
( , ) ( ) [ ( )]Т С Т Т C T T

E
                                           (3) 

де E(T0) – модуль Юнга при початковій температурі, С1, С2 – експериментальні 

значення констант.  

Зменшення механічного гістерезису Δσ (різниця між значеннями на середині кривих 

1-2 та 4-5 в нашому випадку) із збільшенням температури випробовування відмічено в 

багатьох роботах, наприклад [8, 10-11], що є основною закономірністю деформаційної 

поведінки СПФ. Для монокристалів NiFeGa величина механічного гістерезису мала, слабо 

залежить від температури і складає Δσ~16 МПа, а під навантаженням супроводжується 

дефектоутворенням. 

Механічний гістерезис МП (Δσ) тісно пов’язаний з функціональними властивостями 

СПФ [12]. В статті [13] вивчали вплив кристалічних дефектів на Δσ. Фізичний механізм 

цього впливу пояснюється наступним чином: MП призводить до генерації та просторової 

перебудови кристалічних дефектів з реконфігурацією дефектної підсистеми, що в кінцевому 

результаті зводиться до появи залежного від часу внутрішнього напруження. В свою чергу, 

внутрішні напруження, які виникають при прямому и зворотному МП відрізняються, ширина 

петлі гістерезису Δσ приблизно пропорційна різниці цих напружень. До того ж моделювання 

пояснює різке звуження петлі напруження - деформація при підвищеній температурі [14]. 

 Визначимо питому механічну енергію матеріалу (рис.1), що дорівнює площі фігури, 

яка обмежена кривими в координатах напруження-деформація. Робота, затрачена на 

деформування по шляху кривій 5-1-2, оцінюється величиною: W2=(σ12-σ54)εпр.
мар.

/2+σ12ε
ф.п.

пр., 

а на шляху 2-4-5: W1=(σ12-σ54)εпр.
зв.

/2+σ45εф.п.
мар

. Корисна робота, що здійснюється за повний 

цикл деформування, визначається площею заштрихованої фігури у вигляді: Акор.= W2-W1, 

або з геометричних параметрів: 

Акор.=½(σ12-σ54)εпр.
мар.

+½(σ12-σ54)εпр.
аус.

+(σ12-σ54)(ε
ф.п.

зв.-εпр.
аус

). 
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Запропонована нами модельна діаграми деформування СПФ при різних термосилових 

впливах цілком збігається з ідеальною діаграмою деформування в циклі Карно для робочого 

тіла мартенситного двигуна [15].  

Варто відмітити, що при різкому навантаженні (жорсткий режим) можливе деяке 

відхилення від прямолінійного плато і процес навантаження протікає з деяким коефіцієнтом 

зміцнення, що пов’язане з високою швидкістю деформації матеріалу (крива 0-6-7). Це 

зумовлено температурними змінами матеріалу, що пов’язані з теплотою перетворення (ΔH), 

оскільки в ході прямого перетворення температура зростає, а в ході зворотного – 

зменшується. Максимальне зміна температури визначається із співвідношення: δТ=ΔH/с, де с 

– питома теплоємність мартенситу для прямого або матриці при зворотному МП і може 

сягати ~12
0
С [5], а Δσ на 1,9 кг/мм

2
 (20 МПа). Найбільш затребуваними для широкого 

практичного застосування стають сплави Cu-Zn-Al з покращеними характеристиками 

непружних ефектів у порівнянні із сплавами Ni–Ti, а діапазон перетворення в Cu-Zn-Al 

(0÷150°С) знаходиться в температурному інтервалі використання Ni–Ti (50÷110°С) [2,14,16].  

 

ВИСНОВКИ 

В результаті обґрунтування непружних характеристик СПФ запропонована модель 

деформування СПФ при різних термосилових впливах. Відмічені технічні аспекти, які не 

сприяють, або погіршують роботу СПФ, усунення яких призведе до збільшення 

працездатності з більшим коефіцієнтом корисної дії. Покращення робочих характеристик 

СПФ безпосередньо пов’язане з технологією їх отримання та додатковими обробками, що 

призводить до збільшення їх собівартості. Максимальна корисна робота по деформуванню 

СПФ реалізується розтягом, який в більший мірі сприяє індукування мартенситної зворотної 

фази.  
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Наведена структура математичної моделі керування конвертерної плавки. 

Розглянуті питання стратегії управління з використанням “плавок позитивного досвіду”.   

 

ВСТУП 

Основною задачею замкнутого режиму керування киснево-конверторним процесом по 

ходу продувки є ефективне керування дуттьовим, температурним та шлаковим режимами. 

Замкнута система синтезує керування по відхиленню вихідних параметрів із забезпеченням 

відтворення протікання реакції зневуглецювання, процесу нагріву ванни та прискорення 

процесу шлакоутворення [1].  Швидке розчинення попередньо непрогрітого лому викликає 

уповільнення шлакоутворення і десульфурації, а також із-за низької температури металу 

переокиснення ванни. Погіршення процесу шлакоутворення, особливо на початку продувки 

призводить до збільшення виносів і викидів металу із конвертора, заметалювання фурми  

і горловини конвертора. Тому замкнута система повинна забезпечити параметри для 

оптимального керування процесом [2].  

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ  

ПРОБЛЕМОЮ  

 На цей час відома велика кількість моделей контролю параметрів ванни й керування 

процесом. Моделі основані на законах термодинаміки [3], кінетики [4], використанні 

статистичних залежностей [5]. Як правило, відомі моделі є достатньо складними, 

характеризуються відсутністю зворотного зв’язку про хід процесу, приводять до задовільних 

результатів тільки у вузькому діапазоні зміни початкових і кінцевих параметрів процесу. 

Часто ці моделі дозволяють контролювати тільки один вихідний параметр – вміст вуглецю у 

ванні [6] або її температуру [7].  

Таким чином, використання відомих моделей призводить до помилок в результатах 

вимірів і як наслідок до неоптимального керування конвертерною плавкою. 

Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному університеті 

України «КПІ ім. І. Сікорського»,  за темою “Управління конвертерною плавкою в умовах 

неполної информації про начальні і кінцеві умови продувки”, Державний реєстраційний 

номер 0114U005002. 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 

Метою дослідження є створення моделі, що враховує позитивний досвід раніш 

проведених плавок. 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проводили методом математичного моделювання. При побудові 

математичної моделі керування були застосовані основні положення теорії металургійних 

процесів і практики конвертерного виробництва сталі, основи математичного моделювання. 

mailto:bogysh@gmail.com
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Обробка результатів здійснювалась на ПЕОМ. Перевірка моделі проводилася за даними 

плавок поточного виробництва. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРІМЕНТІВ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Замкнуте керування процесом продувки базується на використанні статичної та 

динамічної моделей управління, які побудовані нами за допомогою поєднання 

детермінованих і статистичних методів. Замкнута модель керування конверторним процесом 

забезпечує: 

  розрахунок шихтовки плавки – витрат чавуну і лому на плавку відповідно заданих 

параметрів (маса рідкої сталі, хіманаліз та температура сталі), рекомендованої основності 

шлаку і кількості вапна на плавку, а також розрахунок шихтовки при фіксованих параметрах 

однієї із складових плавки (лома, чавуну, вапна); 

  розрахунок кількості охолоджувачів на плавку та матеріалів, які вносять додаткове 

тепло; 

  розрахунок необхідної кількості кисню на плавку; 

  розрахунок тривалості продувки; 

 розрахунок прогнозованої маси рідкої сталі; 

  визначення стадійності основного періоду продувки плавки (з проміжним 

скочуванням шлаку чи без); 

  визначення моменту закінчення продувки для проміжного скочування шлаку; 

  розрахунок необхідної кількості феросплавів та легуючих елементів за видами. 

Виконання даних функціональних задач вирішується завдяки побудові відповідних 

математичних моделей. Структура побудованої замкнутої моделі керування конверторним 

процесом представлена на рис. 1.  

 

Замкнута модель керування ККП
 

Статична модель

 

Динамічна модель

 

Модель розрахунку металевої 

частини шихти

 

Модель розрахунку сипких на 

звичайну плавку

 

Модель розрахунку кисню на 

звичайну плавку

 

Модель динамічного розрахунку 

прогнозованої маси рідкої сталі

 

Модель динамічного розрахунку 

швидкості зневуглецювання і вмісту 

вуглецю при продувці і додувці

 

Модель додувки

 

 Модель розрахунку розкислювачів

 

Модель коректування 

поправочних коефіцієнтів

 

Динамічна модель контролю 

температури конверторної 

ванни

 

 
Рис. 1. Математичні моделі замкнутої системи керування 
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До статичної складової замкнутої моделі відносяться всі моделі розрахунків, які 

виконуються до початку продувки (розрахунок металевої частини шихти, сипких матеріалів 

на плавку, кисню на звичайну плавку, розкислювачів), до динамічної – моделі 

зневуглецювання, контролю температури, динамічного розрахунку прогнозованої маси сталі, 

коректування плавки після виміру параметрів зондом, додувки.  

Модель побудована на принципі використання “плавок позитивного досвіду”. В основі  

математичного описання технології киснево-конверторної плавки лежить статичне управління 

плавкою, тобто розрахунок необхідних керуючих діянь до початку процесу продувки. Маючи 

вибірку траєкторій управління успішно проведених плавок ( ), можна говорити 

про виділення в реальній траєкторії управління , двох складових:  програмної частини 

і додаткового управління , пов’язаного як з неточним визначенням вихідного 

стану плавки, так і з дією збурень. Звідси можна зробити висновок , що стратегія управління не 

може бути зведена тільки до детермінованої, а містить детерміновану частину по вибору 

програми і стохастичну для додаткових управляючих діянь.  

Якщо представити траєкторію управління   для кожної “плавки позитивного 

досвіду”,  у вигляді кусочно–неперервної кривої в багатомірному евклідовому 

просторі за допомогою одиничних ступінчатих функцій  то керуюче діяння , 

яке реалізується у вигляді постійних уставок, що почергово змінюються у часі (витрати 

дуття, відстань сопла фурми до рівня спокійної ванни), і можуть бути виражені через 

одиничну ступінчату функцію безпосередньо: 

                                                                                        (1) 

де   – величина уставки для  – момент зміни уставок. 

Для керуючих діянь  у вигляді короткочасних імпульсів: 

                                              ,                                                (2) 

будемо розглядати їх як інтеграл по часу: 

                                              .                                                           (3) 

 Дві траєкторії управління    і  відповідно для і-ї і j-ї плавок вибірки 

порівнюють між собою за допомогою міри з векторною ваговою функцією: 

                                                                    (4) 

                                              = 

                                                   (5) 

де τ – час, який відраховується від початку продувки;    

Отримані відстані  між траєкторіями управління відповідно для і-ї і j-ї 

плавок використовували для класифікації траєкторій управління на класи  так, 

щоб кожному класу  відповідали траєкторії управління   які 

представляють собою реалізацію однієї програми управління  з різними додатковими 

керуючими діяннями . Цю умову можна виконати шляхом відповідного вибору 

функції маси, так щоб відстань між реальними траєкторіями управління було менше, ніж 

відповідні відстані  для траєкторій, які реалізують різні програми управління.  

При проведені плавок, спостерігаючи за дією різних збурень на якість металу й 

оцінюючи за непрямими ознаками відхилення ходу плавки від нормального, плавильник 

дослідним шляхом підбирає додаткове керуюче діяння, що найбільш ефективно діє в 

кожному окремому випадку. Цей досвід може бути зафіксований, зокрема, з допомогою 

матриці вірогідностей вибору додаткового управління при наявності визначеного збурення. 

Оскільки плавильник передбачає хід плавки за визначеними ознаками, то шляхом 

опитування плавильника встановлюємо повний набір ознак, для того чи іншого збурення. Ці 

ознаки акумулює “плавка позитивного досвіду”.  
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За таким же принципом будуються динамічні моделі управління. Правда, в даному 

випадку ставиться завдання попередньо знайти відповідність між непрямими ознаками, 

якими оперує плавильник, і непрямими параметрами хода плавки, що піддаються 

вимірюванню. Як керуючі діяння розраховувалися такі, що використовуються 

плавильником: витрата дуття, відстань сопла фурми до рівня спокійного металу, добавки 

шлакоутворюючих і охолоджуючих матеріалів як по масі, так і за моментом їх введення в 

конвертер. Вихідний параметр, який при управлінні ходом продувки намагається 

підтримувати плавильних, - наведення шлаку заданої рідкоплиності. Непрямі ознаки, що 

враховує плавильник є бризки металу і шлаку, які виносяться із конвертера. Для контролю 

процесу шлакоутворення нами використані акустична характеристика продувки і кількість 

теплоти, що уноситься із водою для охолодження фурми.     

Масиви “плавок позитивного досвіду” для кожної моделі створюються окремо. 

Для підвищення точності керування проводять адаптацію математичної моделі 

шляхом оперативної і періодичної корекції коефіцієнтів в рівняннях розрахунку керуючих 

параметрів і прогнозу вихідних змінних [8]. 

Дослідження і побудова математичних моделей проводилися для 160 – тонного 

конвертора в умовах киснево-конверторного цеху ВАТ “АрселорМіттал, Кривий Ріг”. 

Використання моделей дозволило підвищити кількість плавок, що не вимагали коректування 

після продувки на 10 %. 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження показали, що стратегія управління конвертерною плавкою не може бути 

зведена тільки до детермінованої (побудованої на законах термодинаміки, кінетики, 

використанні статистичних залежностей), а містить детерміновану частину по вибору 

програми і стохастичну для додаткових управляючих діянь. Останні обумовлені як неточним 

визначенням вихідного стану плавки, так і дією збурень.  

Використання при управлінні “плавок позитивного досвіду” дозволило суттєво 

поліпшити результати управління. 
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Анотація. Розглянуті питання побудови обчислювального комплексу в АСКТП машини 

лиття під тиском (ЛПТ). Комплекс представлено у вигляді три контурної ієрархічної 

структури, що виконана у мультипроцесорному варіанті. Передбачено резервування засобів 

керування в разі відмови окремих мікроконтролерів.    

 

ВСТУП 

Процес ЛПТ – найбільш перспективний спосіб виробництва виливків, що піддається 

автоматизації, так як все технологічне устаткування повністю механізоване і підготовлене для 

функціонування у складі автоматичної системи керування технологічним процесом (АСКТП). 

Головні його переваги – можливість отримання заготовок з мінімальними припусками на 

механічну обробку і мінімальною шорсткістю поверхонь, що не оброблюються, забезпечення 

високої продуктивності й низької трудомісткості виготовлення деталей [1]. 

Виробництво ЛПТ характеризується використанням засобів автоматизації й 

обчислювальної техніки для керування процесом. АСКТП забезпечує нормальну роботу 

комплексів ЛПТ при мінімальній собівартості продукції, підвищує якість і розширює 

сортамент відливок, що виплавляються [2]. 

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 [3]. 

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ  

ПРОБЛЕМОЮ  

Технологічний процес ЛПТ характеризується швидкодією, циклічністю операцій, 

підвищеними вимогами по точності й своєчасності видання регламентованих керуючих діянь 

при виробництві відливок, різноманітністю устаткування, що використовується. Передання 

керуючому обчислювальному комплексу (КОК) функцій автоматизації технологічного 

процесу значно підвищує функціональні можливості устаткування, якість відливок і 

ефективність процесу в цілому [4].  
Питання автоматизації процесу ЛПТ викладені в [5 – 7]. Як правило, розглядається 

автоматизація окремих функцій машини ЛПТ (регулювання швидкості прес-поршня, тиску 

пресування, підпресовки та інш.). Незважаючи на високу інформативність цих робіт такі 

питання, як аналіз якості відливок у темпі з процесом, критерій оптимального керування 

якістю не розглянуті. Відсутність цих складових в системах автоматизації значно знижує 

ефективність їх роботи.  

Для скорочення числа перевірок, спрямованих на підтримання заданої якості відливки, 

необхідні контроль і регулювання тих параметрів процесу, які безпосередньо визначають 

властивості відливки і піддаються вимірюванню в ході процесу. 

Підтримання заданої якості відливки базується на принципі компенсації збурень, 

технологічних параметрів, що виникають на фіксованому такті роботи машини ЛПТ [8]. 

Реалізація наведених функцій висуває визначені вимоги для побудови 

обчислювального комплексу. 

Наведені у статті дослідження проводилися в Національному технічному університеті 
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України «КПІ ім. І. Сікорського» по темі “Система керування машини лиття під тиском  
на основі нечіткої логіки”, Державний реєстраційний номер 0114U002566.  

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 
Метою досліджень є підвищення точності контролю і керування процесу ЛПТ шляхом 

раціональної побудови обчислювального комплексу. 
 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проводили методом математичного моделювання. Обробка результатів 
здійснювалась на ПЕОМ. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРІМЕНТІВ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідження, проведені в останні роки, показали, що безпосередній вплив на якість 

виливка надають: температура розплаву, температура стінки прес-форми, швидкість 
пресування, тиск в прес-формі, деформація (знос) і герметичність прес-форми. Ці параметри 
легко піддаються вимірюванню [9]. Стабілізувати їх можна двома способами: підтриманням 
сталості вторинних параметрів, що впливають на них, і безпосереднім регулюванням. При 
цьому параметри по ступеням їх впливу на якість виливки можна умовно розділити на 2 
категорії: 

– категорія А: якість погіршується повільно, але незмінно протягом тривалого періоду 
часу. Основні причини – поступовий знос прес-форми, камери пресування, зміна 
температури стінки прес-форми, розплаву, в'язкості мастила в результаті старіння  
і забруднення, умов охолодження прес-форми, тиску мультиплікації; 

– категорія Б: якість змінюється від циклу до циклу. Основні причини – коливання 
характеристик металу, що заливається, швидкості спрацьовування зворотного клапана, 
тривалості кожної з фаз пресування, швидкості запресовування металу, тиску мультиплікації. 

Температура розплаву в роздавальної печі визначає коливання температури розплаву в 
прес-формі, відповідно, швидкості охолодження, а також динамічних і статичних втрат 
тиску. Причому саме зміна втрат тиску особливо сильно впливає на відтворюваність якості 
відливки. Основними умовами підтримки постійного рівня температури розплаву в печі є: 
точна настройка регулятора температури нагрівачів.  

Температура стінки прес-форми. Коливання цього параметра обумовлюють 
неоднорідність структури виробів, а також зміни їх маси і розмірів. Вони викликані значною 
тепловіддачею через кріпильні плити машини (в період пуску); зміною температури 
навколишнього середовища і пов'язаним з нею витратою охолоджувальної рідини (внаслідок 
зміни частоти обертання відцентрового насоса термостата при коливанні напруги в мережі 
або в результаті зменшення діаметра каналів при забрудненні системи охолодження) і т.д. 

Реєстрація температури стінки дозволяє також виявити вплив переривання циклу на 
цей параметр і якість відливки. Причини відхилення температури стінки форми від заданого 
значення можна встановити шляхом безперервного її контролю. Наприклад, циклічні 
коливання середнього рівня температури так само, як і великі коливання температури 
розплаву, вказують на нестійкість режиму регулювання в системі охолодження. Нерегулярні 
або тривалі зміни свідчать про коливання витрати охолоджувальної рідини, її температури, 
температури навколишнього середовища або тривалості циклу. 

Оскільки багато параметрів впливають на температурне поле форми протягом 
тривалого періоду часу, відтворюваність температури її стінки при відсутності постійного 
контролю практично недосяжна. Це відноситься, зокрема до форм з декількома контурами 
охолодження, а також до великих форм. 

Тиск у формі надає найбільший вплив на якість відливки. До контрольованих 
параметрів в даному випадку відносяться тиск розплаву в самій формі, в камері пресування і 
тиск робочої рідини в гідросистемі. Відхилення тиску у формі від заданого значення на 
різних стадіях процесу формування відливки може бути викликано зміною швидкості 
пресування, температури розплаву і форми, моментів перемикання тиску, оскільки ці 
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Рис. 1. Структурна схема мульти-

процесорної системи управління 

ЛПТ 

 

1 2 4 3 

5 6 7 8 

9 

14 16 15 13 

11 10 12 

фактори визначають умови заповнення форми, підживлення та охолодження розплаву. 
Коливання температури розплаву, швидкості пресування і маси металу можуть бути виявлені 
по зміні тиску в гідросистемі. 

Всі вище викладені параметри можна контролювати за допомогою автоматизованої 

системи контролю і реєстрації параметрів процесу пресування. 

АСКТП виконує інформаційні й керуючі функції.  

Інформаційні функції: 

– автоматичний збір і первинна обробка інформації, зокрема вимірювання параметрів, 

фільтрація вимірів, перевірка інформації на достовірність, масштабування; 

– оперативне відображення технологічних параметрів, сигналізація про вихід 

параметрів за критичні межі, видача значень параметрів у АСК верхнього рівня й оператору-

ливарнику. 

Керуючі функції: 

– замкнуте управління процесом, зокрема порівняння поточних значень параметрів зі 

заданими, визначення керуючих діянь, видача їх на виконавчі механізми, а також повне 

керування циклом машини по заданій циклограмі; 

– замкнуте управління процесом у напівавтоматичному режимі.  

Для управління окремими каналами комплексу ЛПТ замість локальних регуляторів 

використовують мультимікропроцесорну систему, в якій окремими субблоками апаратури 

керують відповідні мікроконтролери. Мультимікропроцесорна система дає можливість 

вирішувати задачі управління блоками складного технологічного об’єкта одночасно у 

відповідності з програмами виділених контурів. Продуктивність обчислювальної системи 

управління і об’єм інформації, що перероблюється, збільшується. 

Архітектура таких керуючих систем заснована на використанні внутрішньосистемної 

магістралі. Обчислювальні модулі в них мають свій процесор (комп’ютер нижнього рівня) 

або пасивно виконують відповідні мікрокоманди.  

Система формує керуючі програми в пам’яті в режимі навчання, видає сигнали управ-

ління машиною ЛПТ в режимі обробки програми на аналогові й дискретні виходи, здійснює 

обмін інформацією із системою верхнього рівня, що дозволяє проводити тестовий контроль і 

діагностику ЕОМ. 

Розвинене програмне забезпечення системи створює сприятливі умови для 

програмування функцій і задач управління, логічної організації програм з використанням 

стандартних циклів і т.д. 

Як базовий засіб автоматизації машини ЛПТ обрано обчислювальний комплекс (рис. 1), 

що складається із чотирьох контролерів. Перший (5) реалізує задачі керування процесами 

запресовки і підпресовки (6), регулювання натягу колон (7), температури і дози розплаву (8). 

Другий (9) – задачі регулювання процесів 

кристалізації відливки і прес-залишку (10), тиску (13) 

і температури робочої рідини (14), термостатування 

прес-форми (15). Третій (11) здійснює керування 

технологічними операціями машини ЛПТ (12) і 

маніпулятором знімання відливки і змащування (16) у 

визначеній послідовності. Четвертий (3) – зв’язок 

КОК із пультом оператора-ливарника (4) й системою 

верхнього рівня (1) через інтерфейс (2).  

Зв'язок кожного контролера з джерелом 

інформації, видача керуючих діянь на виконавчі 

механізми проводиться через пристрій зв’язку з 

об’єктом, що дозволяє безпосередньо виходити на 

виконавчі механізми (слідкуючі золотники, 

тиристори, електромагніти, тиристорні ключі). 

Уставки в системі задаються вручну з пульта 
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оператора-ливарника і від системи верхнього рівня. Видача уставок в контролери 5, 9, 11 

відбувається через контролер зв’язку 3. Крім того, через нього передаються значення 

регульованих технологічних параметрів від контролерів на індикаторне табло пульта 

оператора-ливарника. З метою підвищення надійності системи кожний контролер має контур 

діагностики, забезпечуючи резервування модуля. Стійка КОК виконана у пилозахищеному 

конструктиві, тому її можна розміщувати безпосередньо біля технологічного агрегату. 

 Для передачі інформації у КОК використовується чотири типи вхідних сигналів: 

аналогові від датчиків тиску, зусиль і температури, число-імпульсні від датчиків швидкості 

прес-поршня і кута повороту реверсивного двигуна, позиційні від контактного рівнеміра і 

кінцевих вимикачів і дискретні від пульта оператора-ливарника. Вихідні сигнали 

поділяються на аналогові для управління слідкуючими золотниками і дискретні для 

управління електромагнітами і тиристорами. 

Зв'язок між оператором-ливарником комплексу ЛПТ і АСКТП відбувається через 

пульт, з якого задається рівень управління (верхній або місцевий) і режим роботи (ручний, 

напівавтоматичний, автоматичний), управління окремими механізмами і вузлами, уведення 

параметрів технологічного процесу, відображення інформації про його хід, функціонування 

системи. Окрім координації роботи мікропроцесорних блоків управління керуючий 

контролер 3 здійснює функції загального управління, зв’язок з центральною ЕОМ і 

клавіатурою пульта оператора-технолога 4.  

При відмові контролерів другого і третього рівня передбачено перерозподіл їх функцій 

і виконання програми безаварійного виходу із режиму виготовлення відливки. При 

автономній роботі (без участі центральної ЕОМ) і виконанні нескладних програм управління 

машиною ЛПТ здійснюється від пульта оператора-технолога 4.  

   

ВИСНОВКИ 

Для управління окремими каналами комплексу ЛПТ замість локальних регуляторів 

доцільно використовувати мультимікропроцесорну систему, в якій окремими субблоками 

апаратури керують відповідні мікроконтролери.  

Використання КОК у складі АСКТП дозволяє підвищити якість відливок. 
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Анотація. Розглянуті питання утворення неметалевих включень (НВ) під час зливу 

плавки і при розкислені металу в сталерозливному ковші. Наведені основні реакції і склад НВ 

при розкисленні манганом, силіцієм, алюмінієм, як окремо, так і при комплексному 

розкисленні. Наведено порядок і час ведення розкислювачів у ківш.      

 

ВСТУП 

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

сировинних витрат на її виробництво в деяких випадках не можуть бути реалізовані за 

звичайної виплавки у сталеплавильному агрегаті[1]. Це зумовило розроблення нових 

прогресивних процесів, які проводять у ковші чи в спеціальних агрегатах позапічного 

оброблення металу.  

Якість сталі значною мірою залежить від вмісту, форми, розміру і розподілу в ній НВ. 

Досить часто експлуатаційні властивості сталі визначаються ступенем розходження 

фізичних властивостей НВ (твердість, міцність, коефіцієнт термічного розширення) з 

металевою матрицею [2]. Істотне значення має й те, що сталь являє собою гетерогенний 

матеріал, компоненти якого у формі оксидів, сульфідів, нітридів і т.п. входять до складу 

складних, а часто і багатофазних НВ. 

НВ, залежно від моменту їхнього утворення поділяють на первинні, які утворюються 

безпосередньо після введення феросплавів; вторинні, що зароджуються під час охолодження 

рідкого металу до температури кристалізації; третинні, що виникають в процесі кристалізації 

сталі, і четвертинні, які виділяються під час наступного охолодження затверділої сталі. За 

деформацією НВ поділяють на три класи: недеформовані глобули (наприклад, SiO2), 

недеформовані оксиди, що подрібнюються на стрічки (корунд Al2O3), алюмінати кальцію 

СаО – Al2O3, шпінелі МnO – Al2O3; пластичні сульфіди і силікати.  

Силікати (SiO2 
. 
CaO, SiO2 

. 
FeO, SiO2 

. 
MnO) за низьких температур крихкі, за високих –  

пластичні. Температура їх розм’якшення залежить від складу: знижується із зростанням 

вмісту в них марганцю й зростає – зі збільшенням концентрації заліза або кальцію. Тому від 

незначних, на перший погляд, особливостей ведення плавки й розкислення залежить чи 

будуть деформуватися силікати під час прокатки цієї плавки чи ні.  

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ  

ПРОБЛЕМОЮ  

Дослідження останніх років показали, що для забезпечення високої якості сталі 

необхідно контролювати і керувати складом і кількістю НВ. Зокрема для отримання 

рідкорухливих НВ, що легко видаляються і взаємодіють із шлаком, необхідно оптимізувати 

відношення СаО і Al2O3, MnO, SiO2, як в НВ, так і в шлаку [3], для запобігання утворення 

великих НВ знизити температуру металу і концентрацію кисню [4], для виключення 

утворення корозійно-активних неметалевих включень знизити кількість силікокальцію, що 

вводять [5], для підвищення ефективності видалення НВ з металу керувати процесом 

продування металу в ковші газом [6, 7]. Проводяться також дослідження про характер 

розподілу НВ в металі [8]. 

Однак питання утворення первинних НВ в сталерозливному ковші під час випуску 

плавки і розкисленні розглянуті недостатньо.  

mailto:bogysh@gmail.com
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Наведені у статті дослідження проводилися в Національному технічному університеті 

України «КПІ ім. І. Сікорського» по темі “Отримання високоякісних сталей при виробництві  

труб і рейок”, Державний реєстраційний номер 0116U005574.  

 

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 

Метою дослідження є вивчення процесу утворення первинних НВ при розкисленні 

металу в ковші манганом, силіцієм і алюмінієм.  

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження 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. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРІМЕНТІВ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Первинні НВ в сталі утворюються в  результаті взаємодії феросплавів, що подають у 

сталерозливний  ківш в процесі випуску плавки, з киснем, в металі. У рідкій сталі 

рівноважний вміст кисню, при малій кількості домішок, визначається вмістом вуглецю.    

У відповідності із практикою розкислення металу в ківш в першу чергу подаються 

мангановміщуючі феросплави, тобто манган, що попадає у рідкий метал, взаємодіє з киснем, 

що знаходиться у ньому.  

При присадці мангановміщуючих феросплавів у сталерозливний ківш при випуску 

плавки, утворюються рівноважні оксидні фази у  відповідності до діаграми стану FeO–МnО  

9, що із зростанням концентрації мангану  мають наступний ряд перетворень:  

                           .                    (1) 

Фази постійного складу  і  відносяться до чистого залізу і мангану. Рідка 

окисна фаза змінного складу  відноситься до низькоманганових, а тверда 

фаза  – до середньо і високоманганових сталей. Чистий твердий закис 

мангану ніколи  не може бути продуктом розкислення сталі. 

Відповідно діаграмі стану системи FeO–МnО  і величини присадки мангану для 

отримання його вмісту в сталі 1,40 – 1,60 % при розкисленні можливо проходження 

моноваріантних рівноваг з утворенням НВ змінного складу  в рідкому і 

твердому стані. 

При виробництві металу, що розливається на МБЛЗ, температура на випуску плавки 

наближена до 1700 
○
С.  При вмісті  вуглецю [C]ст. = 0,07 – 0,12 % утворюються  поряд з 

твердими переважно рідкі оксиди заліза і мангану з масовою більшістю оксидів заліза. При 

[C]ст менше 0,07 % утворюються тверді оксиди заліза і мангану з масовою більшістю оксидів 

мангану. При температурі металу на випуску 1650 
○
С  термодинамічно більш ймовірно 

утворення твердих оксидів заліза і мангану із значною масовою перевагою оксидів мангану. 

При зниженні температури металу до 1600 
○
С спостерігається стабільне утворення твердих 

НВ, що складаються в основному  із оксидів мангану з незначним вмістом оксидів заліза. 

Сумарна реакція при розкисленні манганом має вигляд 

                                                       FeМе + MnFe + 2[O]Fe → (FeO · MnO)тв..                                   (2) 

 Хімічний склад НВ:     

                                                       FeO · MnO → FeO(50,3%)MnO(49,7%)                                  (3) 

При розкисленні силіцієм сумарна реакція 

                                                       FeМе +SiFe + 3[O]Fe → (FeO · SiO2)тв.                                                            (4) 
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При розкисленні алюмінієм 

                                                       FeМе +2AlFe + 4[O]Fe → (FeO · Al2O3)тв.                         (5) 

При комплексному розкисленні металу манганом, силіцієм і алюмінієм сумарна реакція 

6FeМе + 2MnFe + 2SiFe + 4AlFe + 18[O] → 2(FeO · MnO)тв + 2(FeO · SiO2)тв + 2(FeO · Al2O3)тв. (6) 

Хімічна формула даного НВ має вигляд: 

2(FeO · MnO)тв + 2(FeO · SiO2)тв + 2(FeO · Al2O3)тв → 6FeO · 2MnO · 2SiO2 · 2Al2O3,            (7) 

а хімічний склад НВ, % 

                                   FeO (48,1) · MnO (15,8) · SiO2 (13,4) ·Al2O3 (22,7).                                   (8) 

У реальних промислових умовах при розкисленні сталі в сталерозливному ковші в 

процесі випуску плавки, як правило, утворюються нерівноважні НВ. 

Причиною їх утворення є процеси, що проходять при взаємодії струменя металу, що 

падає із сталеплавильного агрегату в розливний ківш з киснем повітря, зокрема, інтенсивні 

процеси насичення металу киснем і окиснення вуглецю. Високій інтенсивності даних 

процесів сприяє висока температура металу при випуску плавки і подрібнення струменя, що 

значно збільшує поверхню контакту металу з киснем в потоці повітря, коли до поверхні 

металу постійно поступають нові порції кисню. Це призводить до зміщення рівноваги 

системи в бік підвищеного вмісту кисню в металі, тобто до переокиснення металу.  

При розкисленні переокисненого металу за надлишкового вмісту кисню утворюються 

складні оксидо-силікатні НВ рідкої або рідко-твердої фази. Видалення таких первинних НВ є 

значно складним процесом ніж твердих, що призводить до їх підвищеного залишкового 

вмісту в металі й, як наслідок, до погіршення якості сталі. Тому зняття переокиснення металу 

перед його розкисленням є необхідною умовою забезпечення високої якості сталі. 

Для зниження окисленості перших порцій металу в сталерозливному ковші й 

покращання його десульфурації ТШС рекомендується на початку випуску плавки 

присаджувати в сталерозливний ківш кусковий силікокальцій.  

У відповідності із викладеним рекомендується такий порядок присадки матеріалів 

(табл. 1). Час початку присадки залежить також від очікуваної тривалості зливу плавки. 

 

Таблиця 1  

Час початку присадки матеріалів від початку зливу плавки 

Найменування 

матеріалів 

Тривалість випуску плавки, хв., с 

5 6 7 8 9 і більше 

Силікокальцій 

кусковий, 

навуглецювач 

10 – 30 с 20 – 30 с 30 – 40 с 40 – 50 с 50 – 60 с 

ТШС, флюс-

розкислювач 

АК-45  

40 – 60 с 1 хв. – 1 хв. 

20 с 

1 хв. 20 с –  

1 хв. 40 с 

1 хв. 40 с –   

2 хв. 10 с 

2 хв. 10 с –   

3 хв. 

Феросплави, 

що вміщують 

Mn, Si, Cr, Ca 

1 хв. 20 с –  

1  хв. 40 с 

1 хв. 40 с –  

2 хв.  

2 хв. – 2 хв. 

20 с 

2 хв. 20 с –   

2 хв. 40 с 

2 хв. 40 с –   

3 хв. 40 с 

Алюміній 2 хв. –          

2 хв. 30 с 

2 хв. 20 с –  

3 хв. 

2 хв. 50 с –  

3 хв. 20 с 

3 хв. 10 с –   

3 хв. 40 с 

3 хв. 40 с –   

5 хв. 

Феросплави, 

що вміщують 

Nb, V, N, РЗМ 

2 хв. 40 с –  

3 хв. 30 с  

3 хв. 20 с –  

4 хв. 10 с 

3 хв. 50 с –  

4 хв. 50 с  

4 хв. 10 с –   

5 хв. 30 с 

4 хв. 40 с –   

6 хв. 10 с 

Кінець 

присадки 

3 хв. 30 с –  

3 хв. 50 с 

4 хв. 10 с –  

4 хв. 30 с 

4 хв. 50 с –  

5 хв. 10 с  

5 хв. 30 с –   

5 хв. 50 с 

6 хв. 10 с –   

7 хв. 40 с 
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Для розкислення сталі використовують алюміній у вигляді чушок, зливків, гранул, а 

також алюмосиліцієвого флюса-розкислювача. При використанні алюмінію вторинного його 

присадку проводять двома порціями: 1 порція – під час присадки ТШС; 2 порція – після 

присадки феросплавів. При розкисленні алюмінієвими зливками маса їх повинна бути від 

200 до 300 кг. Введення алюмінієвого зливка в метал проводять на глибину не менше 2-х м 

від верха зливка. Тривалість витримки зливка визначають із розрахунку швидкості його 

розчинення – 100 кг за 1 хв. 20 с. Флюс-розкиснювач вводять разом з ТШС.   

 

ВИСНОВКИ 

Для забезпечення високої якості сталі необхідно контролювати і керувати складом і 

кількістю НВ, зокрема для отримання рідкорухливих НВ, що легко видаляються і 

взаємодіють із шлаком. 

Первинні НВ включення в сталі утворюються в  результаті взаємодії феросплавів, що 

подають у сталерозливний  ківш в процесі випуску плавки, з киснем в металі й струменя 

металу з киснем повітря. При розкисленні переокисненого металу за надлишкового вмісту 

кисню утворюються складні оксидо-силікатні НВ рідкої або рідко-твердої фази. Видалення 

таких первинних НВ є значно складним процесом ніж твердих, що призводить до їх 

підвищеного залишкового вмісту в металі й, як наслідок, до погіршення якості сталі. Для 

зниження окисленості перших порцій металу в сталерозливному ковші й покращання його 

десульфурації ТШС рекомендується на початку випуску плавки присаджувати  

в сталерозливний ківш кусковий силікокальцій.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями 

 

В даний час як за кордоном, так і в Україні визначилася тенденція до зниження вмісту 

сірки відповідно новим стандартам, і змінилися технічні умови на сталь багатьох марок. Це 

викликано необхідністю усунення анізотропії металу та прагненням до підвищення ударної 

в'язкості сталей, що експлуатуються при низьких температурах [1]. У звичайних умовах 

близько 70 % від загальної кількості сірки, що потрапляє в ванну конвертера вноситься 

чавуном. Тому логічним і виправданим при конвертерному виробництві сталі з пониженим 

вмістом сірки є скорочення її кількості за рахунок застосування знесірчуваного чавуну. 

Зазвичай доменні цехи не завжди в змозі забезпечити стабільне отримання якісного 

чавуну при одночасному збереженні високої продуктивності й економічності процесу. Тому 

все більш широке застосування для підвищення якості переробного чавуну отримує 

позапічне рафінування, що забезпечує виплавку високоякісних сталей з вмістом сірки менш 

як    0,01 % [2]. Існує велика кількість різноманітних технологій позапічної десульфурації 

рідкого чавуну. Результати досліджень [3] і досвід позапічної обробки чавуну свідчить, що 

найбільш ефективними матеріалами для десульфурації металу в промисловому виробництві 

є магнієвмісні матеріали.  

Вдосконалення технологічних розрахунків при рафінуванні рідкого металу від 

шкідливих домішок, включаючи видалення сірки з чавуну є важливим завданням. Все це 

підтверджує актуальність вирішення проблеми отримання аналітичних рівнянь для 

керування процесом видалення сірки з чавуну. 

Дослідження, що представлені в статті, проводились в НТУУ „Київський 

політехнічний інститут, ім. І. Сікорського” за темою “Отримання високоякісних сталей при 

виробництві труб і рейок”, Державний реєстраційний номер 0116U005574.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з розглянутою проблемою 

 

Основним завданням, що розв'язується за допомогою процесу десульфурації,  

є підвищення якості сталі, і забезпечення технологічних можливостей для отримання 

відповідальних марок сталі з наднизьким вмістом сірки. Ефективність застосовуваної 

технології дозволяє одержати сталь із низьким вмістом сірки.  

Введений в чавун магній витрачається на реакцію десульфурації, частина його 

розчиняється в чавуні (зазвичай до 0,015 ... 0,025 %), частина витрачається на з'єднання  

з розчиненим у чавуні киснем (до 0,010 %) [1], а решта магнію, що не вступив в реакцію, 

з'єднуючись з киснем повітря і утворюючи MgO, випаровується у вигляді білого диму. 

Загальним для всього різноманіття варіантів технологій десульфурації чавуну 

магнієвими реагентами є те, що магній, маючи низьку температуру кипіння, при температурі 

чавуну знаходиться, в основному, в пароподібному стані. Утворені при введенні в чавун 

твердого магнію бульбашки пароподібного магнію спливають в рідкій ванні, при цьому 

відбувається процес взаємодії магнію з сіркою [1]. 

 Результати промислового виробництва та досліджень показують, що ефективність 

застосування магнію в значній мірі визначається повнотою вирішення комплексу завдань 

отримання магнієвого реагенту з відповідними властивостями і забезпечення сприятливих 
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умов його введення в рідкий чавун. Це обумовлено в першу чергу дуже високою активністю 

магнію й інтенсивним його випаровуванням при відносно невисокій температурі  

(Тпл = 654 
0
С і Ткип = 1170 

0
С) [1]. Застосовувані в даний час технологічні процеси обробки 

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

інжектування  в рідкий чавун диспергованого магнію і введення в розплав окремих порцій 

кускового або брикетованого магнію. 

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

занурення за допомогою спеціальних пристосувань. 

Гранульований магній виробляється у вигляді частинок розміром 0,5 – 2,0 мм 

сферичної форми, має високу плинність, гранули покриті соляною плівкою (NаСl, СаСl, КСl, 

МgСl), яка покращує умови їх введення в чавун. В якості газу – носія використовують 

повітря, азот, аргон, природний газ. Введення в чавун гранульованого магнію в струмені 

газу-носія через занурювальну фурму супроводжується не тільки миттєвим утворенням 

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

і погіршення екологічних умов. Застосування для десульфурації чавуну порошкового 

магнієвого дроту істотно знижує ці недоліки [4].  

Використання суміші порошків магнію з CaO або доломітом, що вводяться через 

фурму, для десульфурації чавуну, дозволило знизити масову частку сірки  

до Sк = 0,002 – 0,003 % (незалежно від початкового вмісту). При вдуванні порошкового 

магнію не можна обробляти повні чавуновозні і заливальні  ковші, так як газ-носій займає 

частину об'єму ковша і, крім того, виникає сильний барботаж. Тому при вдуванні магнію 

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

рахунок його висоти, що не завжди можливо [5]. 

Відомо, що при температурах чавуну вище 1400 
0
С особливо глибока десульфурація 

чавуну до (<0,002–0,001 % сірки) є досить проблематичною і практично важко здійсненною, 

так як повинна супроводжуватися великим рівноважним значенням [Mg] – 0,15 % і вище [6].  

 

Формулювання мети статті 

 

Метою дослідження є вивчення процесу десульфурації чавуну з метою підвищення 

ефективності видалення сірки з металу і отримання заданого вмісту сірки за допомогою 

обробки магнієвмісними реагентами. 

 

Методика досліджень 

 

Дослідження впливу температури чавуну та вмісту кремнію на ефективність 

видалення сірки з чавуну в чавуновозному ковші проводили методом статистичної обробки 

даних. При отриманні залежностей були застосовані основні положення теорії металургійних 

процесів і практики позапічної обробки сталі, літературні дані. Обробка результатів 

здійснювалась на ПЕОМ. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

           

В сучасних умовах найважливішими завданнями є оптимізація технології отримання 

металу з метою забезпечення економічного виробництва широкого сортаменту 

конкурентоспроможних і високоякісних марок сталі, зниження енергетичних і матеріальних 

витрат на виробництво. Тому дуже важливо провести попередній розрахунок доцільності 

використання магнієвмісних реагентів для отримання заданого вмісту сірки.  

Для моделювання процесу десульфурації чавуну в ковші магнієво-доломітовою 

сумішшю проводимо розрахунок питомої витрати магнію на десульфурацію з метою 
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отримання заданого вмісту сірки. Вхідними даними для розрахунку є початковий вміст сірки 

в чавуні та кінцевий вміст сірки в сталі, що визначається замовленням на плавку. 

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

50 – 100 кг/хв. через фурми з відігнутою нижньою частиною і каналом постійного перетину 

діаметром 25 – 30 мм. В якості транспортуючого газу використовують осушене повітря під 

тиском 0,4 – 0,5 МПа. Витрата повітря на одну фурму становить 100 – 130 м
3
/год. При 

збільшенні витрати магнію продування чавуну магній-доломітового сумішшю дозволяє 

знизити вміст сірки в металі й до більш низьких значень – 0,002 – 0,003 %. 

На рис.1 показані емпіричні залежності між залишковим вмістом сірки в чавуні, 

початковою її концентрацією та питомою витратою магнію [1]. 

 

 
Рис.1  Номограма для визначення витрати магнію на десульфурацію чавуну магній-

доломітовою сумішшю 

 

Як видно із рис. 1 незалежно від початкового вмісту сірки емпіричні криві  

є експонентами, і при низьких вмістах сірки (нижче 0,01%) подальше збільшення витрат 

магнію є економічно недоцільним, оскільки не призводить до значного зниження вмісту 

сірки в чавуні. Тоді виникає необхідність використання інших або додаткових способів 

десульфурації, наприклад, застосування твердих шлакоутворюючих сумішей. 

Запропонована методика розрахунку необхідної кількості магнію для десульфурації 

чавуну включає наступні етапи. На першому етапі проводиться комп'ютерний розрахунок 

витрати магнію, що дозволяє отримати необхідні вихідні дані для проведення продувки 

чавуну магнієм. Вихідними даними для розрахунку є початковий і кінцевий вміст сірки  

в металі. 

На другому етапі залежності (рис. 1) скоректували з врахування впливу температури 

чавуну на витрати магнію [1]. Після обробки експериментальних даних статистичним 

методом за допомогою ПЕОМ отримали аналітичну формулу для розрахунку витрати магнію 

на десульфурацію чавуну з врахуванням температури розплаву q, кг/т: 

 
2

2 3 3

0 6 0 00086 0 724 42 25 56 29 152 49 650 09

1408 66 4645 18 13337 9 0 00086 0 724

ср п к п к п

к п к
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, S , S , S , t ,

             

        
                 (1) 

де q  – витрата  магнію на десульфурацію, кг/т; 

tср – середня температура розплаву, ˚С; 

Sп  – початковий вміст сірки в чавуні, %; 

Sк  – кінцевий вміст сірки в чавуні, %; 

t – температура розплаву, ˚С. 

Югов П.І., розглядаючи наукові аспекти десульфурації металу в роботі [7] зазначив, що 

в доменному процесі зміна вмісту кремнію в чавуні помітно впливає на вміст в ньому сірки: 

зі зменшенням [Si] на 0,1 % вміст сірки збільшується на 0,003 %, що випливає з рівняння: 

 

                                              [S] = 0,058 – 0,033 [Si],                                                         (2) 

де  [S], [Si]  – відповідно вміст сірки і кремнію в чавуні, %. 
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На основі цих даних отримані залежності впливу вмісту кремнію в чавуні на 

визначення витрати магнію при десульфурації  магній-доломітовою сумішшю. З рис.2 

випливає, що збільшення вмісту кремнію в чавуні призводить до зростання витрати магнію 

на десульфурацію при однаковій кількості видаленої сірки. 

                                 
Рис.2.  Вплив вмісту кремнію в чавуні на визначення витрати магнію при десульфурації    

магній-доломітовою сумішшю 

 

ВИСНОВКИ 

 

 Для зниження вмісту сірки в чавуні широко використовують магній і магнієвмісні 

реагенти. У зв’язку зі збільшенням витрати магнію на видалення сірки за її низького вмісту 

ефективність використання зменшується і при певних значеннях стає недоцільною. На 

ефективність десульфурації переробного чавуну також вливає його температура, чим нижча 

температура рідкого чавуну, тим краще йде видалення сірки з металлу та вміст кремнію. 

Подальші дослідження будуть проводитись в напрямку порівняльного визначення 

ефективності видалення сірки з металу в сталеплавильному і позапічному агрегатах [8].  
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными  

и практическими задачами 

Электрошлаковый переплав металла (ЭШП) характеризуется высокими температурами 

процесса. Из-за этого экспериментальное измерение свойств шлаков обусловлено рядом 

трудностей. 

Известно, что при ЭШП с увеличением удельного электрического сопротивления 

шлака (при прочих равных условиях) повышается температура шлаковой ванны и растет 

скорость расплавления электрода, определяющая производительность процесса и удельный 

расход электроэнергии. Определяющим фактором при этом является именно электрическое 

сопротивление шлака. Поэтому исследованию удельного электрического сопротивления 

шлаков ЭШП посвящено большое количество работ, результаты которых обобщены  

в изданиях [1-7]. Проанализировав ряд зарубежных работ, были выделены математические 

модели, описывающие свойства шлаков [8], но они оказались очень громоздкими  

и неудобными в использовании. Кроме этого, они рассчитаны для составов шлаков, которые 

отличаются от отечественных. Из этого следует, что проблема создания простых  

и адекватных математических моделей, способных определять удельное электрическое 

сопротивление шлаковых систем в зависимости от их состава и температуры, актуальна. 

 

Анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме 

При использовании различных составов шлаков одному и тому же напряжению на 

шлаковой ванне соответствуют различные значения электрических токов, проходящих через 

шлаковую ванну. Или, если привести такие режимы для всех приведенных составов шлаков, 

при которых значения электрических токов будут одинаковыми, то напряжения на шлаковой 

ванне будут тем меньше, чем больше удельная электропроводность шлаков. Это объясняется 

снижением доли сопротивления шлаковой ванны в контуре вторичной цепи трансформатора 

печи и перераспределением мощностей в контуре. При увеличении тока через шлаковую 

ванну значительно снижается напряжение на шлаковой ванне и, соответственно, мощность, 

вводимая в шлаковую ванну. Главным образом из-за различий физико-химических свойств 

разных сплавов получение максимальной производительности печи ЭШП на одном и том же 

шлаке представляется невозможным. Для обеспечения максимальной производительности 

для каждого конкретного сплава необходимо промоделировать все возможные варианты 

прохождения процесса со стороны электрического режима установив оптимальное удельное 

электрическое сопротивление шлакового расплава по его составу и значению температуры. 

Это означает, что удельное электрическое сопротивление шлака ЭШП является 

функцией как его состава, так и температуры. Проведенные экспериментальные исследования  

и литературные данные позволили рассчитать математические модели зависимости  

удельного электрического сопротивления жидкого шлака в зависимости от его состава  

и температуры.  

mailto:ivasha09007@gmail.com
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 Формулировка цели работы 

Целью данной работы является повышение эффективности процессов ЭШП путем 

создания математических моделей зависимости удельного электрического сопротивления 

шлаков ЭШП от их состава и температуры, а также реализация полученных математических 

моделей в компьютерных программах «Автоматизированная система расчета параметров 

шлаков ЭШП» [9] и «Имитационная модель электрошлаковой тигельной плавки» [10]. 

 

Методика исследований 

Для реализации поставленной цели применялись основные положения теории 

металлургических процессов, практики электрошлакового производства, теории 

математического моделирования. Для построения и расчета математических моделей 

использовались литературные данные и данные, полученные в результате проведения 

электрошлаковых тигельных плавок. Это позволило получить математические модели  

с высокой степенью достоверности аппроксимации. Расчет моделей и проверка  

их адекватности осуществлялись в пакете MS Excel 2014. 

 

Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных 

научных результатов 

Всего было получено 8 математических моделей для шлаков различных систем  

с широкими диапазонами содержания компонентов и температуры: 

1) Система CaF2-CaO (степень достоверности аппроксимации математической  

модели – 0,99 при уровне надежности 95%); 

2) Система CaF2-Al2O3 (степень достоверности аппроксимации математической 

модели – 0,97 при уровне надежности 95%); 

3) Система CaF2-CaO-Al2O3 (степень достоверности аппроксимации математической 

модели – 0,96 при уровне надежности 95%); 

4) Система Al2O3-CaO (степень достоверности аппроксимации математической 

модели – 0,94 при уровне надежности 95%); 

5) Система CaO-SiO2-Al2O3 (степень достоверности аппроксимации математической 

модели – 0,93 при уровне надежности 95%); 

6) Система Al2O3-CaO-MgO (степень достоверности аппроксимации математической 

модели – 0,98 при уровне надежности 95%); 

7) Система CaO-SiO2-Al2O3-MgO (степень достоверности аппроксимации 

математической модели – 0,88 при уровне надежности 95%). 

8) Система CaF2-CaO-SiO2-Al2O3-MgO (степень достоверности аппроксимации 

математической модели – 0,91 при уровне надежности 95%). 

 

ВЫВОДЫ 

Полученные математические модели зависимости удельного электрического 

сопротивления шлаков ЭШП от их состава и температуры показали свою высокую 

эффективность (степени достоверности аппроксимации для математических моделей 

различных шлаковых систем лежат в пределах от 0,88 до 0,99). Это позволяет применять их 

при проведении разнообразных инженерных расчетов, построении автоматических систем 

управления технологическим процессом ЭШП, в компьютерных программах расчета 

параметров шлаков ЭШП по их составу и температуре или подбора состава шлака  

для обеспечения заданных параметров процесса, имитационных моделях ЭШП и т. д.  
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В материале излагается метод расчета распределения постоянного сварочного тока  

в сварном соединении при сварке под водой с помощью математического моделирования. 

Программа позволяет осуществить расчет технологического режима сварки под водой  

с использованием внешнего электромагнитного воздействия. 

 

Управление качеством сварного соединения при подводной дуговой сварке  

с внешним электромагнитным воздействием позволяет обеспечить заданный уровень 

технологических требований к изделию.  

Потребность в технологиях электромагнитного воздействия на жидкие металлы  

и сплавы в физически неоднородных средах, в том числе в воздухе, под водой, в вакууме, 

при многочисленных конструктивных отличиях и технологических ограничениях 

электротехнических устройств определяет необходимость соответствующего развития 

методов расчета и прогнозированного моделирования. 

В настоящее время для расчёта электромагнитных полей существуют разные подходы 

и методы: метод конченых разностей, метод конченых элементов, метод интегральных 

уравнений и другие, которые эффективно используются с применением компьютерной 

техники. 

              Использование метода конечных разностей или конечных элементов ведет  

к выполнению большого объема избыточных вычислений, поэтому существует 

необходимость разработки не просто новых, но и рациональных с точки зрения 

использования вычислительных ресурсов, методов и моделей электродинамических 

процессов, протекающих в расплавленном металле сварочной ванны [1-3]. 

На первом этапе исследования гидродинамических процессов, протекающих  

в жидкометаллической ванне при сварке под водой, необходимо решить задачу по 

распределению в ней сварочного тока. 

Расчётная модель распределения сварочного тока представлена на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1 Схема для расчёта распределения сварочного тока 
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Алгоритм решения осесимметричной задачи для определения распределения 

постоянного сварочного тока следующий: 

1. Задаём геометрические размеры и электрофизические свойства системы. 

2. Задаём сварочный ток и напряжение ( ñâI / ñâU ). 

3. Решаем систему интегральных уравнений и находим распределение зарядов i . 

4. По найденным i  находим компоненты поля ( )E Q  и ( )zE Q  и плотности 

сварочного тока ( )ñâ Q  и ( )zñâ Q . 

5. Окончание счёта. 

На основании алгоритма разработана программа на языке Delphi 7.  

 

Результаты расчёта распределения плотности сварочного тока в ванне показаны  

на рис. 2 и приведены в таблице 1. 

  
                                   (а)                                      (б)                                       (в) 

Рис. 2. Распределение плотности постоянного сварочного тока (а) –  , 

(б) – z , (в) – 
2, Ì À/ìñâ  в сварочной ванне 

 

Таблица 1 

Величина Обозначение Макс. значение 

Плотность постоянного сварочного тока 
ñâ  2722 Ì À/ì  

 

ВЫВОДЫ 
1. Ток в сварочной ванне распределяется неравномерно, у поверхности ванны в 30-40 

больше чем у основания. Это определяет особенности  расчета  конфигурации 

электромагнитного поля. 

2. Математическая модель распределения сварочного тока позволит в дальнейшем 

определить такие характеристики электромагнитного процесса в неоднородной 

электропроводной среде, как плотность вихревых токов,  электродинамические усилия в 

жидком проводнике и скорость перемешивания расплавленного металла.  
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Проаналізовано вплив основних збурюючих діянь на вихідні параметри киснево-

конверторного процесу. На основі отриманих математичних моделей. було створено 

функціональну схему системи управління конверторним процесом з врахуванням 

неконтрольованих збурень та побудовано структурну систему управління процесом 

отримання сталі в кисневому конвертері. 

 

Існуючі підходи, методи та формалізовані алгоритми управління складними 

технологічними процесами базуються в основному на уявленнях і моделях внутрішніх 

механізмів протікання процесів, або на функціональних залежностях, що відображають 

вхідні-вихідні відповідності цих процесів. У значно меншій мірі враховуються властивості 

різного роду зовнішніх і внутрішніх збурень, що діють на процес, особливо 

неконтрольованих збурень. Одним з конструктивних підходів є оцінювання збурень з 

подальшим їх урахуванням при моделюванні процесу.  

Фактори, що впливають на процес і призводять до неповної інформації, можна 

поділити на три групи: 

- фактори, що визначаються параметрами шихти; 

- фактори, що визначаються параметрами продувки; 

- фактори, що визначаються параметрами замовлення. 

Фактори можна поділити на такі, що піддаються прогнозуванню з тією або іншою 

точністю (перша група – хімічний склад чавуну, насипна щільність брухту, друга – вміст 

кисню у дутті, третя – кінцевий вміст вуглецю і температура металу), і на такі, що 

прогнозувати неможливо (перша група – маса піску, що попадає в конвертер разом із 

брухтом, маса в брухті окисненого шару, друга – попадання води з водооходжувальної 

системи, третя – параметри устаткування). Тому для вирішення задачі керування треба 

використати підходи управління системою з неповною інформацією. 

Результати оцінки впливу неконтрольованих збурюючих впливів на хід конвертерної 

плавки показали їх істотну величину як на процес зневуглецювання ванни, її температурний 

режим, так і шлакоутворення. Врахувати цей вплив можна шляхом введення зворотних 

зв'язків за результатами проведених плавок або з контролю динамічних параметрів. Суттєве 

зменшення впливу неконтрольованих збурюючих діянь можна досягти ретельною 

підготовкою шихтових матеріалів. 

На основі проведених експериментальних досліджень і обробки алгоритмів керування 

конвертерною плавкою була розроблена узагальнена системи управління кисневим 

конвертером в умовах невизначеності. Представлена  на Рис 1. 

  Дана схема дозволяє підвищити точність керування процесами, що протікають в 

кисневому конверторі за рахунок зменшення похибок неконтрольованих збурень, які можна 

врахувати в подальшому. 
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Усереднення поправочних коефіцієнтів для збурюючи діянь на наступні плавки 

розраховуємо за методом експоненційного згладжування: 

Qt+1х = Qtх + α (ytх – Qtх) 

де  Qt+1х – усереднений коригувальний параметр для х компонента на наступну плавку;  

Qtх – усереднений коригувальний параметр для х компонента за історією попередніх плавок;  

ytх – фактичне значення відхилення параметра для х компонента за попередню плавку; 

α  - константа згладжування (0 < α < 1). 

Аналіз результатів прогнозування показує, що зі збільшенням порядку згладжувальної 

функції точність прогнозу суттєво зростає. Особливості прогнозування процесів більш точно 

відображають коефіцієнт згладжування, близький до одиниці. Це дозволяє з високою 

перевагою враховувати не попередні дані, а його останні значення. Експериментальним 

шляхом було встановлено, що для даної математичної моделі оптимальне значення 

коефіцієнту згладжування α =0,8. 

Принцип роботи системи управління: 

До початку продувки оператор вводить за допомогою пристрою вводу, розташованого 

на передній панелі, хімічний склад і температуру чавуну, масу чавуну, значення вмісту 

вуглецю і температури сталі, основності кінцевого шлаку і ефективності продувки. Остання 

величина задавалася з досвіду попередніх плавок. Інформація про номер плавки по кампаніі 

футерівки і тривалості простою конвертера формувались пристроєм автоматично. 

Автоматична система управління (АСУ) розраховувала необхідну кількість 

металобрухту, вапна і кисню на плавку і видавала значення; прогнозувала момент 

припинення продувки на заданих значеннях вмісту вуглецю в сталі, її температури і 

основності кінцевого шлаку. По ходу продувки на підставі інформації про тиск кисню перед 

фурмою і її положенні щодо конвертера автоматично визначалася ефективна витрата кисню і 

фіксувалася на вторинному приладі. На підставі показань приладу АСУ за допомогою 

задатчика витрати кисню керувало режимом продувки, підтримуючи поточну витрату кисню 

при певному положенні фурми в межах, при яких значення коефіцієнта ефективної витрати 

кисню встановлювалося на рівні, прийнятому при розрахунку шихти. 

Після закінчення продувки з отриманням результатів аналізу металу на вміст вуглецю 

і вимірювання температури АСУ розраховувала корекційні коефіцієнти на наступну плавку. 

Дана схема дозволяє підвищити точність керування процесами, що протікають в 

кисневому конверторі за рахунок зменшення похибок неконтрольованих збурень, які можна 

врахувати в наступних плавках. 
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Наведені результати видалення неметалевих включень під час продування рідкого 

металу аргоном. Визначено час градієнтного укрупнення монодисперсної суспензії, 

оптимальні діаметр бульбашки й витрата газу. Розглянуті сили, що діють на спливаюче 

включення. Наведені результати моделювання на фізичній моделі за деформацією домішки 

під час спливання в залежності від її діаметру. Проаналізована ефективність відділення 

включень в залежності від параметрів технологічного процесу.  

 

ВСТУП 

У світовій практиці за останні два десятиріччя технологія виробництва сталей, зокрема 

конструкційних, значно удосконалена, що дозволило суттєво підвищити їх якість і  механічні 

властивості, а також забезпечити  виробництво сталей більш високої категорії міцності.  

Сучасні тенденції розвитку технологій виробництва і розливання сталі 

характеризуються жорсткістю вимог, які пред'являються до якості металопродукції. При 

цьому все більшого значення набуває система технологічних операцій, які спрямовані на 

поліпшення якості безперервнолитої заготовки, в тому числі й за рахунок рафінування сталі 

в ковші й промковші. В даний час багато дослідників розглядають процес безперервного 

розливання сталі як кінцеву стадію, яка безпосередньо впливає на якість металопродукції. 

Найважливішим елементом, що забезпечує рафінування сталі, є проміжний ківш, в який 

рідка сталь потрапляє з сталерозливного ковша. Як правило, рідка сталь знаходиться  

в промковші протягом 5 – 10 хвилин і після цього проходить через склянки-дозатори в 

кристалізатори МБЛЗ. Одною з основних вимог до організації руху конвективних потоків сталі 

в промковші є забезпечення спливання в шлак неметалічних включень (НВ), що знаходяться  

в рідкій сталі, а також запобігання захоплення шлакових включень потоками металу [1 – 2]. 

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З РОЗГЛЯНУТОЮ  

ПРОБЛЕМОЮ  

Для глибокого рафінування сталі в металургійній практиці широко застосовується 

продування аргоном через блоки (балки), встановлені безпосередньо в днище проміжного 

ковша [3]. За даними різних дослідників [2, 4] продування інертним газом в промковші 

дозволяє скоротити кількість НВ розміром понад 50 мкм на 70 %, а включень розміром  

25 – 50 мкм – на 40 %.  

Під час інтенсивної продувки, що охоплює весь обсяг рідкої ванни, в ній встановлюється 

режим розвиненою однорідної й ізотропної турбулентності, при якій укрупнення зважених 

часток за рахунок пульсацій конвективних потоків відбувається швидше. 

Найважливішим результатом продувки металевої ванни аргоном є швидке видалення НВ 

за рахунок інтенсивного їх укрупнення в потоках, що обтікають спливаючі бульбашки. Беручи 

до уваги результати ряду робіт останніх років, присвячених питанню видалення НВ за рахунок 

флотації газовими бульбашками на холодних і гарячих моделях [4], можна стверджувати,  

що на даний момент відсутнє фундаментальне трактування механізмів видалення включень  

з рідкої сталі за рахунок флотації бульбашками аргону в проміжному ковші. 

Наведені у статті дослідження проводилися в Національному технічному університеті 

України «КПІ ім. І. Сікорського» по темі “Отримання високоякісних сталей при виробництві 

труб і рейок”, Державний реєстраційний номер 0116U005574.  
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ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ 

Метою дослідження є вивчення процесу утворення і видалення НВ при продувці сталі 

в проміжному ковші аргоном.  

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження 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. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРІМЕНТІВ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Видалення неметалевих включень зі сталі в шлак може здійснюватися за рахунок 

флотації суспензії спливаючими бульбашками і прискореного укрупнення їх в потоках, що 

утворюються. Час швидкого градієнтного укрупнення монодисперсної суспензії можна 

визначити з співвідношення [1]: 

                                                                                                   (1) 

де n0 – кількість частинок неметалічних включень; r – радіус частинок, мкм; R – радіус 

спливаючих бульбашок, мм; Q – витрата газу, л/хв.; U – швидкість руху металу, м/хв. 

З цього виразу випливає, що градієнт лінійно зменшується зі зменшенням розміру 

бульбашок і дещо в меншій мірі – зі збільшенням витрати газу. Відповідно рафінуючі 

продування доцільно здійснювати в режимі дрібних бульбашок, рівномірно розподілених за 

обсягом розплаву. 

За даними роботи [5] загальна кількість ефективних прикріплень включень до 

бульбашок аргону в секунду може бути оцінена за такою формулою            

                                                                                       (2)                                                     

де Vст – обсяг рідкої сталі переміщуваний бульбашкою в процесі флотації на вільній 

поверхні, м
3
; H – висота металевої ванни, м; Qг – витрата газу, м

3 . 
c

-1
; dп – розмір бульбашки, 

м; pв – щільність включення. 

                                                                                                                 (3) 

Узагальнюючи отримані дані зазначимо, що висока ефективність видалення НВ може 

спостерігатися при діаметрі бульбашок в діапазоні 1,0 – 3,25 мм і витраті газу 10 – 12 л 
.
 хв

-1
. 

При цьому слід мати на увазі, що при виборі оптимального розміру бульбашок вдуваємого 

газу необхідно враховувати мінімальні значення часу рафінування (часу необхідного 

бульбашці для спливання через 1 м стовпа сталі) при високій швидкості спливання.  

Виходячи з виконаних розрахунків, можна зробити припущення, що для процесу 

флотації НВ у ванні проміжного ковша можна рекомендувати розмір спливаючих бульбашок 

аргону діаметром приблизно рівним 3,0 – 3,25 мм і витрату газу 10 – 12 л 
.
 хв

-1
. 

Тим часом, різна ступінь видалення зі сталі НВ різного хімічного складу при 

ідентичних гідродинамічних умовах свідчить про різну ефективність зустрічей частинок 

одна з одною і міжфазної поверхнею. Стійкість дисперсної системи, якою є розплав сталі, в 

умовах, коли виправданий процес укрупнення, визначається поведінкою тонких прошарків 

середовища, які поділяють частки [2]. Якщо прийняти, що агрегація неметалевих включень 

між собою й їх перехід на поверхню газової бульбашки відбувається після зменшення і 

розриву розділового шару, то фактором, що визначає стійкість плівок металу, за даними Б.В. 

Дєрягіна, є розклинюючий тиск [5]: 

                                                                 (4) 

де Р
час

, Р
пл

, Р
бул

 – тиск у фазах НВ, плівка і газовий міхур; год.-пл .;  пуз.-пл. – повер- 
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хневий натяг на межі поділу фаз частка – плівка, бульбашка – плівка, Дж / м
2
, l – товщина  

розділової плівки, м. 

Проведені в даній роботі розрахунки показали, що кількість НВ в сталі зменшується 

надзвичайно швидко. Зокрема, за 1 с число включень в 1 см
3
 металу зменшується з 2,18 · 109 

до 2,03 · 102. 

В процесі злиття включень істотну роль грає градієнтна коагуляція. 

На спливаюче включення діють три сили: опір руху, що викликаний в'язкістю сталі; 

виштовхуюча сила; зусилля, що обумовлене капілярним тиском. З огляду на це швидкість 

спливання включень зі сталі визначається як [6 ] 

                                                                                                          (5) 

З рівняння (5) видно, що швидкість спливання НВ з сталі менше швидкості, 

розрахованої за рівнянням Стокса. Рівняння (5) застосовується для опису швидкості 

спливання включень r <20 мкм, що не сплющуються при спливанні в вертикально в'язкому 

середовищі. 

Розрахунки, проведені з використанням приведених рівнянь, показують, що включення 

розміром r <5 мкм можуть спливати лише при зміщенні обсягу металу, в якому вони 

безпосередньо знаходяться. При переміщенні включень r <20 мкм відбувається їх 

деформація внаслідок опору сталі, яка супроводжується сплющенням неметалевої фази, що 

призводить до спливання по гвинтовій лінії. 

Подальші дослідження ефективності продувки рідкої ванни в проміжному ковші на 

спливання НВ виконувалися на фізичній моделі. Фізична модель промковша й її основні 

функціональні елементи були виготовлені з світлопроникаючого матеріалу (оргскла) в 

масштабі 1 : 4 до промислового промковша двохструменевого слябового МБЛЗ, а в якості 

робочої рідини, що імітує рідку сталь, використовувалася вода, що має близьку за величиною 

кінематичну в'язкість. Імітація покривного шлаку на поверхні металу в промковші 

здійснювалася за допомогою силіконового або трансформаторного масла. Основними 

критеріями гідродинамічної подібності, які враховувалися при моделюванні, були критерій 

Фруда і критерій гомохронності. Така модель дала можливість вивчати явища, які 

супроводжують перемішування рідкої ванни промковша в сукупності з явищем залучення 

покривного шлаку в перемішування. Крім того наявність системи вода-масло дозволило 

моделювати процеси виходу бульбашок повітря, як вдуваємого газу, на поверхню рідкої 

ванни в промковші і оцінювати ефективність такої продувки. 

На першому етапі досліджень на фізичній моделі було виконано порівняння 

ефективності різних конструктивних елементів промковша на видалення неметалічних 

включень з рідкої ванни. Для цього в захисну трубу вводилося 200 г субстанції, яка імітувала 

забруднення сталі НВ. При цьому рідина, яка витікала з проміжного ковша, збиралася в 

спеціальній ємності, відстоювалася протягом декількох годин і речовина, що імітує НВ, 

зважувалась. Кожен експеримент повторювався по три рази, а результати були як середнє 

арифметичне. Ефективність відділення включень визначалася за такою формулою 

                                                                                                                   (6) 

де M – маса речовини, яка вводиться в захисну трубу, що імітує НВ, г; m – маса 

речовини, що вводиться і спливає на поверхню рідини проміжного ковша, г. 

На другому етапі моделювання вивчалися явища, які супроводжують проникнення 

бульбашок газу через шар шлаку в системі «вода – силіконове масло». Вдування газу 

здійснювалося через калібровані циліндричні трубки з фіксованим діаметром отвору. 

Діаметр отворів варіювався в діапазоні 0,1 – 1,5 мм.  

Механізм утворення крапель металу в шлаці досліджувався, стосовно проходженню 

шару масла поодинокими бульбашками. Формування крапель, що імітують металеву фазу, 

відбувається в момент розриву плівки при переході міхуром кордону розділу фаз вода-масло. 

При просуванні міхура в шлак формується рідка лінія струму. На деякій висоті вона 
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відділяється від міхура і розбивається на краплі, внаслідок поверхневої нестабільності. При 

русі вгору бульбашки газу, проникаючи в шлак, втягують з собою деяку кількість частинок 

металу. Цей метал спливає до кордону розділу шлак – атмосфера, а потім при руйнуванні 

бульбашки занурюється назад в шлак і переходить в метал. У цей момент, відбувається 

рафінування металу і видалення частини неметалевих включень, розташованих в цих 

краплях металу. 

Встановлено, що при малих витратах газу (менше 5 л 
.
 хв

-1
) досить чітко 

спостерігається затримка виходу міхура на міжфазну межу метал-шлак (з боку металу). В 

цьому випадку прорив міжфазної межі здійснюється за рахунок підходу до кордону розділу 

2-го (і навіть 3-го) міхура. При більш високих значеннях витрати вдуваемого газу більше     

(6 л 
.
 хв

-1
), стік плівок відбувається в поверхні шлакової фази за рахунок зіткнення з 

подальшими бульбашками газу, що є небажаним, оскільки краплі металу з адсорбованими 

НВ можуть захоплюватися назад в фазу металу. 

Проведені дослідження показали, що в узагальненому вигляді механізм рафінування 

сталі є прикріплення частинок неметалевої фази до спливаючого міхура, який залучає з 

собою деяку кількість металу в шлакову фазу. Цей метал, разом з прикріпленими 

включеннями, спливає до кордону розділу фаз метал - атмосфера, де міхур руйнується. Далі 

агрегат метал-включення проходить через шлакову фазу і переходить в метал. У цей момент 

всі НВ, що знаходяться в рідкій лінії струму металу, згідно із законом розподілу переходять в 

шлакову фазу. 

 

ВИСНОВКИ 

Процес вдування аргону в промковші повинен бути оптимізований в частині витрат 

газу і діаметра бульбашок. В результаті проведенного фізичного моделювання і промислових 

випробувань при розливанні на слябовой МБЛЗ показано, що продування металу в 

промковші може забезпечувати істотний рафінуючі ефект (видалення НВ), який багато в 

чому залежить від правильного вибору конструкції продувочного вузла і параметрів 

вдування аргону. Для розробленої конструкції кільцевого продувочного блоку встановлено, 

що найбільший рафінуючий ефект досягається при його розташуванні в області склянки-

дозатора при витраті аргону в діапазоні 10 – 12 л 
.
 хв

-1 
і діаметрі бульбашок аргону не більше 

3,25 мм. Це сприяє максимальному виносу НВ в покривний шлак. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на математичне моделювання процесу 

управління видаленням НВ [7]. 
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Введение в сварочную ванну тугоплавких инокулянтов является перспективным 

способом оптимизации структуры и свойств металла шва ВПНЛ сталей за счет управления 

параметрами структуры и, соответственно, механическими свойствами металла шва. 

Известно, что размер зерен первичной структуры оказывает влияние на характер процессов 

 превращений. Если в дисперсной дендритной структуре зарождение –фазы начинается 

на границах зерен аустенита в верхней области бейнитного превращения, то для более 

крупных дендритов характерным является зарождение феррита внутри первичных зерен на 

границах с неметаллическими включениями при температурах близких к завершению 

бейнитного превращения [1]. 

На основе работ [2-3] предложена модель кристаллизации, которая позволяет 

моделировать качественные изменения дендритной структуры металла шва в зависимости от 

количества и свойств, вводимых инокулянтов. В основу модели взаимодействия тугоплавких 

инокулянтов с фронтом кристаллизации была положена база данных, построенная на 

массиве экспериментальных результатов [4]. Эта модель описывает взаимодействие 

тугоплавкого инокулянта с границей раздела фаз на фронте кристаллизации, в результате 

которого происходит изменение межфазной энергии, что приводит к изменению локальной 

скорости движения фронта кристаллизации [5]. Результаты вычислительных экспериментов 

показали, что с увеличением угла смачивания тугоплавкого инокулянта расплавом металла 

сварочной ванны, расстояние между осями первичных дендритов уменьшается. Проведенная 

верификация показала, что такая зависимость параметров первичной структуры  

от поверхностных свойств тугоплавких инокулянтов подтверждается экспериментально. 
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 Розглянуто математичні методи вирішення логістичної задачі оптимізації процесу 

виробництва виливків на ділянці лиття під тиском. Вихідними даними для розрахунків 

обрано номенклатуру деталей, що виробляються, час переналадки машини для різних 

деталей та продуктивність ділянки. Задача вирішується методом задачі комівояжера для 

знаходження найбільшого прибутку від виробництва та раціонального використання 

робочого часу. 

 

Вступ. При одночасній роботі декількох машин під тиском на одній ділянці 

виникають задачі найшвидшої переналадки машини з одного типу виливка на інший або 

зміна сплаву, з якого вони виготовляються. Вирішення таких задач в межах плану 

виробництва потребує не тільки надійної роботи обладнання але і детального планування 

логістичних операцій та переміщення обладнання на дільниці. На сьогоднішній день 

розроблено та детально описано методи планування та вирішення логістичних задач в 

багатьох сферах промисловості, проте для лиття під тиском вони вирішені недостатньо. Тому 

актуальною задачею залишається вирішення задач даного типу для дільниць лиття під 

тиском. 

Метою дослідження є підвищення ефективності роботи ділянки лиття під тиском 

шляхом вирішення логістичної задачі переналадки обладнання в темпі з процесом 

виробництва.  

Результати досліджень 

 Розглянемо виробничу задачу по виробництву виливків, що вирішується за 

допомогою алгоритму завдання комівояжера. Дане завдання задається матрицею S порядку 

п, для якої визначається час переналагодження обладнання при переході від виготовлення 

одного виду виливки (і) до іншого (j). Рішенням задачі є виробництво виливків всієї 

номенклатури, що задаються перестановкою індексів 1, 2, ..., п. Отримане рішення є сумою п 

доданків, кожне з яких визначається елементом матриці S відповідно до прийнятого порядку: 

s ]2[],1[  + s ]3[],2[ + …+ s nn ][],1[  + s n ]1[],[ . 

 Оптимальним рішенням буде перестановка, яка мінімізує цю суму. 

Для деяких пар і, j безпосередній перехід від j до i може бути заборонений (якщо, 

наприклад, відливки з різних сплавів (і, j)); в цьому випадку елемент матриці S вважається 

рівним нескінченності. І тоді в разі існування кінцевого рішення задачі оптимальне рішення 

не містить дуги (і, j). 

 На кожному кроці алгоритму, що описується, завдання включає п видів виливків, 

причому з п кроків переходу від однієї виливки до іншої k можуть бути вже встановлені, і 

потрібно вибрати оптимальним чином ті, що залишилися n-k. Для всіх можливих переходів 

від однієї виливки до іншої необхідно задати значення Y, що представляє собою нижню межу 

всіх можливих рішень задачі, включаючи і оптимальне. 

 Таким чином, матриця характеризується числом, що залишилося, (n-k) невідомих 

кроків маршруту переходу від виготовлення однієї виливки до іншої і нижньою межею Y 

рішення задачі. Крім того, можна вважати, що для решти кроків відомо принаймні одне 

рішення задачі (наприклад, перестановка 1, 2, ..., п є рішення), і нехай Z буде найкраще з них, 

причому спочатку Z може бути нескінченним. Тепер матриця зазнає подальші зміни за 

наступним алгоритмом: 
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 а) якщо n-k= 2, то залишилося не більше двох кроків маршруту і рішення 

знаходиться відразу. Якщо його значення менше Z, то Z приймається рівним цьому новому 

значенням і вважається кращим з відомих рішень. 

 б) якщо Y більше або дорівнює Z, то даний варіант матриці не підходить, оскільки 

представлені в ній маршрути гірше вже відомих. 

 в) якщо не відбувається жодне, ні перше, ні друге, то замість вихідної матриці 

складаються дві. В одній з них вибирається перехід від і до j, в результаті чого нижня межа 

може зрости, в іншій забороняється перехід від n-k (елементsij
 вважається рівним ∞), в 

результаті чого нижня межа виразно зростає. 

 Таким чином, одержувані матриці характеризуються зростаючою нижньою межею і 

(або) великим числом встановлених кроків. Крім того, для кожної наступної матриці число 

можливих траєкторій менше, ніж для попередньої й врешті-решт досягається такий стан, 

коли траєкторія визначена повністю. 

 Для вирішення задачі задаємося параметрами, що наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Тривалість переналадки машини лиття під тиском 

 Кришка Втулка Корпус Блок Тримач 

Кришка 0 15 25 12 30 

Втулка 20 0 15 35 18 

Корпус 17 10 0 24 11 

Блок 15 21 27 0 14 

Тримач 8 12 19 24 0 

 

 

 

 

S=    →  

 

 

 

В результаті опрацювання було отримано оптимальний варіант переналадки – 

кришка-блок, тривалість роботи переналадки становить 12 хв. 

 

ВИСНОВКИ 

Проаналізовано методи оптимізації переналадки обладнання на дільниці лиття під 

тиском, показано можливе вирішення логістичної задачі методом комівояжера. Подальші 

дослідження будуть направлені на розширення кількості параметрів системи для 

раціонального використання робочого часу та допоміжного обладнання на дільниці. 
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Проведено обчислювальний експеримент з імітаційною моделлю кристалізації 

бінарного сплаву Al-8,2%Si, в якому отримано інформацію стосовно гомогенного утворення 

центрів кристалізації та швидкості їх утворення при різних швидкостях охолодження. 

 

На сьогодняшній день у ливарному виробництві лабораторний експеримент є 

практично єдиним ефективним засобом опрацювання оптимальних технологічних режимів 

для підвищення службових характеристик металевих виливків. Проте використання 

обчислювального експерименту на ЕОМ дозволяє значно зменшити терміни розробок, 

зменшити матеріальні витрати, надає можливість дослідити технологічні режими і 

різноманітні варіанти керуючого впливу на структуру металу, які складно реалізувати в 

лабораторних умовах. 

Імітаційна модель кристалізації, яка розроблена на інженерно-фізичному факультеті 

НТУУ “КПІ”, дозволяє проводити наукові дослідження безпосередньо на ЕОМ, а також 

розробляти нові технологічні прийоми, перевіряючи при цьому різні гіпотези і положення 

стосовно процесу кристалізації. При цьому в результаті експерименту отримується наступна 

інформація: візуальний розвиток процесу кристалізації; розташування області 

переохолодження в розплаві; кількість центрів кристалізації та визначати швидкість їх 

появи; твердої фази та швидкість її росту в процесі структуроутворення; температура в 

центральній точці системи; вплив модифікаторів та стінок виливниці; розподіл другого 

компоненту сплаву по перетину системи; наявність нерівноважної евтектики; середній 

розмір зерна твердого металу. 

Метою даної роботи є дослідження процесу структуроутворення сплаву Al-8,2%Si 

при гомогенній кристалізації з використанням імітаційної моделі кристалізації бінарного 

сплаву з евтектикою. 

Перед початком обчислювального експерименту проводиться настройка моделі, яка 

проходить у три етапи, на кожному з яких використовуються свої групи параметрів моделі 

[1]. Теплофізичні параметри вводили користуючись даними, які зазначені в [2, 3], а точки 

діаграми стану Al-Si відповідали наведеним в [4]. Інші параметри підбирались 

експериментально по результатам моделювання. При цьому отримані результати обчислень 

порівнюються з натурним експериментом, який, попередньо, виконується із сплавом 

Al+8,2%Si. В натурному експерименті фіксується крива охолодження, для чого 

використовується підсистема комп’ютеного термічного аналізу, і виробляється шліф з 

макроструктурою твердого сплаву. Модель вважається настроєною коли співпадають криві 

охолодження і макроструктура сплаву, які отримано в реальному експерименті, із тими, що 

розраховані в процесі моделювання. 

Після настройки моделі подальші дослідження проводили при таких її параметрах: 

температура початку охолодження - 1028 град. К; температура кінця розрахунків - 663 град. 

К; температура оточуючого середовища - 298 град. К; коефіцієнт тепловіддачі - 12,5 Дж·с
-

1
·м

-2
·К

-1
; густина 2350 кг·м

-3
; питома теплоємність - 1185 Дж/(кг·К); теплота кристалізації - 

160000 Дж/кг; коефіцієнт теплопровідності - 94 Дж/(м
2
·К); розміри системи - 0,0250,025 

мм; температура кристалізації чистого Аl - 933 град. К; температура утворення евтектики - 

850 град. К; температура кристалізації Si - 1414 град. К; концентрація евтектики - 12,6%; 

максимальна розчинність Si 1,65 %; концентрація Si в сплаві - 8,2%; максимальна 
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розчинність Аl - 100%; коефіцієнт дифузії Si у розплаві - 10
-5 

м
2
/с; модифікатор відсутній; 

інтервал метастабільності для утворення центрів кристалізації - 5град. К; максимальне 

переохолодження для утворення центрів кристалізації - 50 град. К; інтервал метастабільності 

для росту кристалів - 0,1 град. К; максимальне переохолодження для росту кристалів - 50 

град. К; коефіцієнт адаптації - 76000 у.о.  

В процесі експерименту визначали вплив швидкості охолодження на кількість 

утворених центрів кристалізації, а також фіксували процес формування структури сплаву на 

різних етапах кристалізації. Результати моделювання процесу формування структури сплаву  

Al+8.2%Si під час кристалізації на різних її етапах та при різних швидкостях охолодження 

наведено на рис. 1. Видно, що спочатку формуються зерна твердого розчину, розмір яких 

залежить від швидкості охолодження. Потім в центральній частині формується евтектика, 

яка на рис.1 являє собою зону невеликих за розміром зерен. Збільшення швидкості 

охолодження призводить до зменшення розмірів зерен твердого розчину і практично не 

змінює розмір евтектичних складових. 

На рис. 2 показано кількість утворених центрів кристалізації N (рис. 2 а) та 

швидкість появи 
dt

dN
(рис. 2 б) як функції часу t. На початковому етапі кристалізації 

спостерігається певний стрибок у кількості зародків твердої фази, який відповідає 

формуванню твердого розчину. Потім через деякий час центри кристалізації починають 

знову утворюватись і цей процес продовжується практично до кінця твердіння. Такий 

характер залежності N = f(t) відповідає стадії формування евтектики. Два етапи утворення 

центрів кристалізації добре видно на графіку залежності 
dt

dN
= f(t). Потрібно зазначити, що 

імітаційна модель кристалізації дозволяє отримувати цю залежність безпосередньо. Але для 

більшої наочності в даному випадку криву N = f(t) спочатку фільтрували цифровим 

фільтром, а потім за допомогою числового диференціювання розраховували її похідну у часі. 

З рис. 2 б видно, що першому етапу кристалізації відповідає перший пік швидкості 

утворення центрів кристалізації. Другий етап починається з моменту утворення евтектики і 

продовжується до закінчення кристалізації. Причому швидкість 
dt

dN
 має не монотонний 

характер. 

Як видно із рис. 2, всі зародки з’являються за короткий інтервал часу (декілька 

секунд). Такий стрибок при появі центрів кристалізації свідчить, що процес стає нестійким в 

момент початку кристалізації навіть при низький швидкості охолодження, а ця часова точка 

є точкою біфуркації, тобто точкою втрати сталості. 

Зміна швидкості охолодження не викликала зміну вигляду кривих N = f(t) та 
dt

dN
= 

f(t), а змінювались лише кількісні величини. 

Таким чином обчислювальний експеримент з імітаційною моделлю кристалізації 

дозволяє отримувати інформацію стосовно гомогенного утворення центрів кристалізації при 

різних швидкостях охолодження, тобто при  нерівноважних умовах. 

Змодельовані структури сплаву Al+8.2%Si алюмінію, які отримані при різних 

умовах кристалізації з задовільною точністю співпадають з експериментальними. Показано, 

що варіювання швидкістю охолодження приводить до відповідних змін основних параметрів 

кристалізації та структури твердого металу. 
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Рис. 1. Моделювання формування структури сплаву  Al+8.2%Si під час 

кристалізації на різних її етапах та при різних швидкостях охолодження 
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Рис. 2 Кількість утворених центрів кристалізації (а) та швидкість їх утворення (б) 
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В результате анализа энергетической эффективности вращающихся печей 

предложена конструкция наружного теплообменника, обеспечивающего экономию топлива 

до 10 %, за счет нагрева воздуха до 200°С. Конструкция позволяет экономить топливо без 

существенных изменений в отработанных регламентах технологических процессов  

в действующих вращающихся печах.  

Ключевые слова: вращающаяся печь, температура, потери, энергоэффективность, 

теплообменник, компьютерное моделирование. 

 

Вращающиеся печи нашли широкое распространение в электродной, 

металлургической и других секторах промышленности. Основное назначение печей - 

проведение обжига, сушки, прокалки, технологических процессов с изменением структуры и 

химического состава материалов, протекающих при повышенных и высоких температурах.  

Вращающиеся печи представляют собой металлический цилиндрический корпус (обечайку), 

изнутри футерованный огнеупором и защищенный высокотемпературной теплоизоляцией. В 

качестве источника теплоты обычно используют газообразное топливо, подаваемое в печь 

горелкой с торца. Материал загружается с противоположного торца и движется в сторону 

горелки за счет наклона печи. Схема корпуса печи приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема вращающейся печи 

1 – корпус печи, 2 - бандажи, 3 - опорные ролики, 4 - электродвигатель, 5 - редуктор, 

6 - венцовая шестерня; 7 - упорный ролики; 8 - питатель печи; 9 - дозатор; 10 - 

факел; 

11 - горелка; 12 - теплообменник; 13 - фильтр; 14 – холодильник. 

 

Несмотря на простой и очевидный принцип действия вращающихся печей, 

проводится постоянная работа по повышению их энергетической эффективности, снижению 

удельных расходов топлива и улучшению технологических характеристик [1, 2]. Широкое 

назначение печей требует конструктивных и геометрических решений и усложняет их 

унификацию. 

Анализ энергетической эффективности действующей печи проводился с 

использованием балансовых соотношений, полученных при измерении технологических 
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параметров и температуры наружного воздуха, входящих в печь газов и материала,  этих же 

параметров на выходе, тепловых характеристик обечайки и т.д. Результаты расчетов в 

процентном соотношении наиболее значительных составляющих расходной части теплового 

баланса представлены ниже.  

Тепловые потери:  

1 – с уходящими  газами после печи - 45,8 % 

2 – через вращающуюся часть корпуса печи  в окружающую  среду – 23,2%; 

3 – с холодильника - 25,1% 

 Остальные потери в сумме не превышают 6%. 

Целью настоящей работы является снижение удельного расхода энергии для 

действующих и проектируемых «коротких» вращающихся печей.  

Для применения результатов работы для действующих печей принято решение 

использовать те варианты, которые вносят незначительные изменения в отработанный 

технологический режим. Кроме того, изменения должны быть минимизированы по 

материальным и трудовым затратам. В этом случае есть возможность проверить 

достоверность результатов при натурных испытаниях и появляется возможность исключить 

климатическое влияние окружающей среды на технологический регламент работы печи. 

Анализ тепловых потерь показал, что наибольший интерес представляет утилизация 

теплоты через поверхности корпусов печи и холодильника. 

Для решения поставленной задачи использовалось компьютерное моделирование.  

Рассмотрен вариант нанесения на корпус печи спирального теплообменника 

квадратного поперечного сечения (рис. 2) По каналу теплообменника движется воздух. 

Массовый расход воздуха соответствует необходимому количеству вторичного воздуха, 

подаваемого в горелку. Скорость в сечении канала определялась из уравнения 

неразрывности потока с учетом изменения температуры по длине теплообменника. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент печи со спиральным теплообменником 

 

Эффективный коэффициент теплоотдачи определялся с использованием принципа 

аддитивности конвективной и лучистой составляющих общего теплового потока. 

Конвективная составляющая определялась по известным критериальным уравнениям [3]. 

Предварительный расчет показал, что для теплообменника с поперечным сечением 

500х500мм ламинарный режим наблюдается только на начальном участке теплообменника 

(х/L≤0.01, где х, L- соответственно? длина начального участка и всего теплообменника) и 

может не учитываться. Тогда 

dlt  8.0Re018.0Nu  

где 



 0Nu

l
 - число Нуссельта; 




 0Re
lw

 - число Рейнольдса; α- коэффициент 

теплоотдачи; - теплопроводность; ν- кинематическая вязкость; )(8.11 R
d

d  - поправка 
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учитывающая изгиб канала; 1)
Pr

Pr( 25.0 
c

t
 – поправка, учитывающие направление 

теплового потока; d, R - соответственно, эквивалентный диаметр канала теплообменника и 

радиус его изгиба.  

Лучистую (радиационную) составляющую теплового потока определяли по модели 

теплообмена между двумя цилиндрическими поверхностями, разделенными диатермической 

средой. Тогда для расчета можно считать, что радиационный коэффициент теплоотдачи αrad1 

в пространстве между корпусом печи и внутренней частью корпуса теплообменника равен:  

)( 1)(1 1
tFQradtF

Q
rad

rad    

Канал, по которому движется газовый поток, условно разделен на участки, в данном 

случае кольца канала. При решении определяется количество тепла которое попадает с 

газовым потоком на участок Q’ (рис.3), количество тепла, полученное газом при движении 

по участку, и суммарное количество тепла на выходе Q”. По полученному Q” определяется 

температура газового потока, которая составляет: 

 
Г

Г

Г

Q
t

G C t


 


 

где G – массовый расход газа, кг/с. 

Количество тепла, полученное газовым потоком на рассматриваемом участке, 

определяется с учетом подвода тепла от корпуса печи Qk, через боковые стенки из соседних 

каналов Q’С и Q”С, и отвода в окружающую среду Qос. При определении Qос учитывается, 

что стенка канала состоит из теплоизоляционного слоя (обычно асбоцемент) и 

металлического корпуса. Коэффициент теплоотдачи в окружающую среду составляет 

αОС=3.5+0.062t [4].  
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Рис. 3. Теплообмен при движении газового потока в каналах теплообменника. 

 

Указанная задача решается методом последовательных приближений с 

использованием итерационных методов расчета. 

На кафедре ХПСМ НТУУ «КПИ» разработан пакет прикладных программ (ППП), 

включающий программные модули на языках С++ и AutoLISP с представлением результатов 

в графической среде AutoCAD.  ППП предназначен для моделирования флюидных потоков в 

газоходах и каналах произвольного профиля. Предусмотрена визуализация результатов 

расчета в виде 3D модели, которая включают основные конструктивные элементы 

вращающейся печи и теплообменного устройства, а также диффузоры для подачи и вывода 

подогреваемого газа. 

Цель теплового расчета заключалась в определении тепловых характеристик 

рассмотренного теплообменника и целесообразность его использования на предприятии. 

Используемые граничные условия получены в результате измерений на действующей печи. 

На графике (рис. 4) кривая 1 соответствует измеренной температуре наружной поверхности 

корпуса печи, которая достигает максимума вблизи (на расстоянии 4…6 м) выходного 

сечения. Кривые 2 и 3 соответствуют теплообменнику, расположенному по всей длине печи. 
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Кривая 2 (расчетная) показывает изменение средней температуры воздуха в теплообменнике 

по длине печи. На кривой 3 показано изменение температуры внешней поверхности 

теплообменника. Все рассмотренные кривые согласуются между собой. Заметное различие 

наблюдается на участках, где температура корпуса печи снижается (зоны установки 

бандажей, венцовой шестерни, а также у выходного торца), что объясняется 

консервативностью потока воздуха. Второй особенностью является тенденция к снижению 

температурного напора между корпусом и воздухом и, как  следствие, снижение 

передаваемой теплоты. 

С целью выяснения возможности повышения эффективности теплообменника были 

проведены дополнительные расчеты, при которых теплообменник располагался не по всей 

длине корпуса, а только в области высоких температур. В этом случае теплообменник 

располагался между венцовой шестернею и бандажом( на графике соответствует 

координатам от 2250 до 3450 мм). Как видно из графика в этом случае происходит более 

интенсивный нагрев. В конце нагрева температура воздуха(кривая 4) достигает 180°С что 

практически соответствует использованию «длинного» теплообменника. Аналогичная 

ситуация наблюдается и с изменением температуры внешней поверхности теплообменника 

(кривая 5). 

0

100

200

300

400

500

600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Tkorp Tcp T3 Tcp T3

1 2

54

3

 
Рис. 4. Изменение температуры корпуса, воздуха  и внешней поверхности 

теплообменника по длине печи: 

1 – температура корпуса; 2 – температура воздуха при использовании «длинного» 

теплообменника; 3 – температура внешней части корпуса «длинного» теплообменника; 

4 – температура воздуха в «коротком» теплообменнике; 5 – температура внешней 

части «короткого» теплообменника. 

 

Еще более значительный эффект достигается при использовании теплоизоляции 

внешней поверхности теплообменника. На рис. 5 кривые 1,2,3 соответствуют температуре 

воздуха в теплообменнике, кривые 4,5,6 – температуре внешней поверхности 

теплообменника: 1,4 – при использовании теплоизоляции толщиной 70мм, 2,5 – толщиной 

7мм, 3,6 – без изоляции. Из графика видно что использование теплоизоляции толщиной 7мм 

повышает температуру воздуха на выходе из теплообменника до 205°С, то есть на 25 °С, а 

при использовании теплоизоляции толщиной 70мм до 240°С, то есть на 60°С (при этом 

температура внешней поверхности теплообменника уменьшается до 28°С). 
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Рис. 5. Изменение температуры воздуха и поверхности теплообменника в зависимости от 

толщины теплоизоляции: 

1,4 – при использовании теплоизоляции толщиной 70мм; 2,5 – толщиной 7мм; 

3,6 – без изоляции. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ тепловых потерь действующей печи. Показано, что одной из 

основных составляющих тепловых потерь является потери с корпуса печи. 

2. Предложено использование спирального теплообменника для утилизации теплоты с 

поверхности печи.  

3. Разработана модель спирального теплообменника, позволяющая оценивать 

тепловые и температурные характеристики теплообменника. Показано, что для 

рассмотренной печи можно получать воздух с температурой 180°С в количестве 

необходимым для обеспечения работы горелки. 

4. Проведенный анализ позволил в 2 разы уменьшить габариты теплообменника без 

изменения суммарного теплового эффекта. 

5. Показана эффективность использования тепловой изоляции: при толщине 

теплоизоляции 7мм температура воздуха на выходе из теплообменника повышается до 

205°С, а при использовании теплоизоляции толщиной 70мм до 240°С. 
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В роботі досліджено вплив механічного легування політетрафторетилену на його 

структуру, фізико-механічні та триботехнічні характеристики. Показано практичну 

можливість використання легованого політетрафторетилену для деталей вузлів тертя 

різного обладнання. 

 

Політетрафторетилен (ПТФЕ) проявляє високу хімічну стійкість, хороші електроізоляційні 

властивості, має гранично низький коефіцієнт тертя, високу кліматичну стійкість, не старіє, для 

нього характерні біосумісність і нетоксичність. Ці властивості визначили його застосування  

в багатьох сферах діяльності: атомна і хімічна промисловості, машинобудування, енергетика,  

всі види транспорту, електротехніка, медицина, спорт, побут та інші галузі [1]. 

ПТФЕ має недоліки, що обмежують його більш широке застосування. Лімітуючі 

чинники поділяють на чотири групи: технічні, технологічні, екологічні та економічні [2].  

Технічні проблеми проявляються у холодотекучості матеріалу, низькій теплопровідності, 

низькій зносостійкості та низькій адгезії. У ненаповненому ПТФЕ виявляються протяжні 

орієнтовані надмолекулярні утворення («агрегати»), що представляють собою пачки ламелей 

(рис. 1, а). Фізико-механічні властивості такого матеріалу досить невисокі. 
 

   
            а)           б)                в) 

Рис. 1. Мікроструктури: а) ненаповненого ПТФЕ; б) ультрадисперсного порошку ПТФЕ марки 

«Форум»; в) ПТФЕ-композиту, наповненого 1 мас. % «Форум» 

 

Технологічні чинники полягають у нерозчинності полімеру і високій в'язкості розплаву, 

що виключає можливість застосування рідкофазних технологій. Екологічна проблема полягає у 

великій кількості відходів при виробництві виробів з ПТФЕ і складності їх вторинної переробки. 

Економічний фактор проявляється у високій вартості матеріалу, він є основним обмежувачем. 

Один із шляхів подолання цих обмежень - використання мікро- і нанорозмірних 

фторполімерних продуктів і нанотехнологічних прийомів.  

Можна виділити кілька типів фторполімерних мікро- і нанорозмірних об'єктів, 

одержуваних різними способами. Це, в першу чергу, порошки. Промисловість випускає 

порошки ПТФЕ з розмірами частинок більше 5 мкм, хоча є технічна і комерційна потреба  

в отриманні матеріалів з меншим розміром частинок. 
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Процес отримання ультрадисперсного порошку політетрафторетилену (УПТФЕ)  

з продуктів піролізу принципово можливий економічно і технологічно виправданий [3]. 

Продукт має торгову марку ФОРУМ (ФторОРганічний Ультрадисперсний Матеріал) [4]. 

Форма частинок отриманого порошку близька до сферичної (рис. 1, б). Крім 

моночастинок у порошку спостерігаються агрегати, побудовані з них, і більші агломерати, 

утворені з агрегатів і моночастинок. Моночастинки мають розмір діаметром від 100 до 1000 нм. 

В роботі досліджено введення легуючої домішки сополімеру «Форум» до ПТФЕ. 

Встановлено, що введення легуючої домішки сополімеру «Форум» в невеликих кількостях 

(1-5 мас. %) до ПТФЕ призводить до формування надмолекулярної сферолітної структури  

з підвищеною густиною матеріалу (рис. 1, в).  

Наявність внутрішньомолекулярних подвійних зв’язків, бічних гілок, кінцевих груп різного 

складу в «Форумі» проявляється в підвищеній активності при взаємодії з ПТФЕ та утворенні 

перенесеного шару при фрикційному контакті, що призводить до поліпшення зносостійкості 

композиту та підвищення міцності в результаті зменшення дефектності міжфазної межі  

в полімерному композиті. Це підтверджується результатами випробувань (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Фізико-механічні та триботехнічні властивості розроблених композитів 

№ зразка 
Склад композиції, мас. % Міцність при 

розриві σр, МПа 

Знос, 

мг/год. ПТФЕ «Форум» 

1 99,0 1,0 20,6 65-70 

2 98,0 2,0 19,1 68-72 

3 97,0 3,0 18,5 70-75 

4 96,0 4,0 17,8 73-78 

5 95,0 5,0 16,8 80-85 

 

Аналіз результатів табл. 1 показує, що зі збільшенням вмісту «Форум» з 1 до 5 мас. % 

міцність при розриві знижується, а знос зростає. Оптимальним є наповнення ПТФЕ 1 мас. % 

«Форум», що забезпечує максимум міцносних та зносостійких показників. 

Позитивний ефект забезпечується впливом фторполімерного матеріалу «Форум»  

на структурну активність, морфологію та ступінь впорядкованості легованої (модифікованої) 

матриці ПТФЕ. 

Завдяки підвищеним показникам міцності та зносостійкості легований 

політетрафторетилен може використовуватись для деталей вузлів тертя енергетичного, 

хімічного та спеціального обладнання чи як матричний полімер для виготовлення 

композицій з високими фізико-механічними властивостями [5]. 
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Встановлена можливість термічної стабілізації полігонізаційної субструктури 

технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 методом комбінованого деформування та 

наступної передрекристалізаційної термічної обробки. 

Актуальним завданням сучасного матеріалознавства є розробка методів отримання 

об'ємних наномасштабних металевих матеріалів з унікальними фізико-механічними 

властивостями. Досягається це переважно подрібненням структури (субструктури). В даний 

час найбільш поширеними металевими матеріалами залишаються сплави на основі заліза – 

сталі. Тому подрібнення структури конструкційних сталей є ефективним напрямком 

підвищення експлуатаційних властивостей техніки [1].  

Подрібнення зеренної (субзеренної) структури до нанокристалічного стану 

здійснюють переважно найпоширенішими методами інтенсивної пластичної деформації 

(ІПД). Однак наноструктурування деталей великого розміру методами ІПД викликає значні 

технічні та технологічні труднощі і не є економічно доцільним. Основна частина цих методів 

не доведена до практичного застосування, так як можливості такого формування 

субструктури використовуються далеко не повністю через процеси динамічної і збиральної 

полігонізації, що мають місце при порівняно тривалому часу витримки за високої 

температури.  

На кафедрі Матеріалознавства та технології металів Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова було розроблено спосіб деформаційно-термічної 

обробки [2], який  забезпечує підвищення твердості деформуванням обтискуванням металів і 

сплавів з наступною термічною обробкою, яку назвали передрекристалізаційною. Зміст 

способу полягає у формуванні полігональної субструктури шляхом нагрівання металів та 

сплавів до температури початку первинної рекристалізації з короткочасною (до 10 хвилин) 

витримкою та наступного охолодження до температури навколишнього середовища зі 

швидкістю, яка унеможливлює ріст субзерен (не менше 5 °С/с). Цей спосіб дозволяє 

підвищити, наприклад, твердість на 30…70 % і знизити теплопровідність. З практичної точки 

зору основним недоліком передрекристалізаційної термічної обробки є невелика тривалість 

витримки у декілька хвилин, тому актуальним являється дослідження можливості 

стабілізації здрібненої полігонізаційної субструктури при підвищеній температурі. 

Метою роботи є дослідження впливу комбінованої (динамічної та статичної) 

деформації і наступної передрекристалізаційної термічної обробки на підвищення термічної 

стабільності полігонізаційної субструктури технічно чистого заліза та вуглецевих сталей. 

В дослідженнях використовували технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83), 

сталь 20 (ГОСТ 2691-2006) та сталь 45 (ГОСТ 1050-88) після відпалу при температурі 800 °С 

протягом 1 години. Відпалені зразки розміром 6×6×8 мм піддавали холодній динамічній 

деформації. Після чого проводили статичну деформацію за допомогою гідравлічного пресу 

LosenHousenWLRK (Dusseldorf, 35 т) з навантаженням 20 т.  Термічну обробку зразків 

здійснювали в лабораторній електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Твердість HV5 

визначали на приладі типу «Віккерс» при навантаженні на індентор 5 кг  

(ДСТУ ISO 6507-4:2008), для кожної експериментальної точки проводили 10 вимірів. 

Твердість зразків після відпалу складала: технічно чистого заліза – 1,11 ГПа, сталі 20 –  

1,45 ГПа, сталі 45 – 1,70 ГПа. Зміну величини субструктурних елементів аналізували за 

оцінкою розмірів областей когерентного розсіювання (ОКР), які визначали на 
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рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3 у випромінювані міді 
КMo (λ=0,071069 нм). Розмір 

ОКР визначали за формулою Шеррера по відображенню [110]. 

Спочатку проводили холодну динамічну деформацію на 30 %, потім – статичну 

деформацію на 30 %. Сумарна величина комбінованої деформації  склала 60 %. Значення 

твердості зразків після комбінованої деформації: технічно чистого заліза – 1,65 ГПа,  

сталі 20 – 1,97 ГПа, сталі 45 – 2,24 ГПа. 

Отримані зразки нагрівали у печі до температури початку первинної рекристалізації 

матеріалу (500 °С) так, як у роботі [2]. Результати дослідження впливу тривалості витримки 

наведено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Залежність твердості технічно чистого заліза, сталей 20 та 45  

від тривалості витримки при передрекристалізаційній термічній обробці 

З рисунку 1 видно, що збільшення концентрації вуглецю сприяє підвищенню 

твердості. Чим більше вуглецю, тим більше в сталі твердого цементиту, що і обумовлює ріст 

твердості. Тривалість витримки для отримання максимальних показників твердості 

скорочується. Також видно, що підвищення термічної стабільності полігонізаційної 

субструктури технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 можливе комбінуванням динамічної і 

статичної деформації сумарно на 60 % та наступній передрекристалізаційній термічній 

обробці відповідно до 20…70 хв, 10…60 хв, 5…60 хв. 

Приріст значень твердості зразків технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 наведено  

на рисунку 2. 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Значення приросту твердості зразків відносно комбіновано деформованого стану:  

а) технічно чисте залізо; б) сталь 20; в) сталь 45 

1 – після комбінованої деформації та термічної обробки (максимальне значення 

твердості);  

2 – після комбінованої деформації та термічної обробки протягом 60 хв 
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З рисунку 2 випливає, що приріст твердості після деформування та тривалої витримки 

при передрекристалізаційній термічній обробці дещо зменшується у порівняні з 

максимальними значеннями твердості, але залишається суттєво вищою, ніж після 

деформації. Особливо значний приріст після витримки 60 хв залишається у сталей 20; 45. 

Залежність приросту твердості відносно деформованого стану після 

передрекристалізаційної термічної обробки, яка забезпечує максимальне значення твердості, 

від концентрації вуглецю наведено на рисунку 3. 

 
Рис. 3. Залежність приросту твердості після комбінованого деформування сумарно 

на 60 % та передрекристалізаційної термічної обробки у порівнянні з деформованим та 

відпаленим станом від концентрації вуглецю у сталях 

 

З рисунку 3 випливає, що збільшення концентрації вуглецю приводить до зменшення 

проросту твердості після передрекристалізаційної термічної обробки деформованих сталей у 

порівнянні з деформованим станом, що пов'язано зі збільшенням вмісту цементиту, який 

гальмує утворення дислокаційних сплетінь під час деформації і, як наслідок, призводить до 

зменшення кількості зародків, які формують полігонізаційну субструктуру. Приріст 

твердості відносно відпаленого стану зі збільшенням концентрації вуглецю збільшується. 

Результати дослідження тонкої структури деформованих та термооброблених зразків 

технічно чистого заліза, отримані скануючим електронним мікроскопом ZEISS  

GeminiSEM 500 методом електронної мікроскопії, зображено на рисунку 4. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 4. Мікроструктура технічно чистого заліза: 

а – після комбінованого деформування; б – після комбінованого деформування та 

термічної обробки (10 хв); в – після комбінованого деформування та  

термічної обробки (60 хв) 

 

З рисунку 4 видно, що відбувається здрібнення субструктурних елементів після 

передрекристалізаційної термічної обробки відносно деформованого стану, що 

підтверджують дані визначенні розміри ОКР методами рентгеноструктурного аналізу  

(див. табл. 1), згідно з якими відбувається їх зменшення після передрекристалізаційної 
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термічної обробки відносно деформованого стану. Це є прямим доказом щодо здрібнення 

субструктури пластично деформованого технічно чистого заліза в процесі 

передрекристалізаційної термічної обробки.  

Таблиця 1 

Вплив комбінованого деформування на ОКР після передрекристалізаційної  

термічної обробки технічно чистого заліза та вуглецевих сталей 

Матеріал Тривалість 

витримки, хв 
Розмір ОКР, нм Твердість, ГПа 

Технічно чисте 

залізо 

- 186 / 148 1,65 

10 125 / 110 2,22 

60 175 / 172 2,11 

Сталь 20 

- 143 1,96 

5 119 2,32 
60 187 2,29 

Сталь 45 

- 110 2,23 

2 80 2,55 
60 179 2,44 

Примітка: через / вказано середній розмір ОКР, визначений по  

мікроструктурам, рис. 4. 

Із таблиці 1 випливає, що розмір ОКР технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 після 

передрекристалізаційної термічної обробки, яка забезпечує максимальну твердість, 

зменшується порівняно зі станом після деформації та набуває в окремих випадках, 

наприклад, для сталі 45 наномасштабного розміру. Звідси випливає, що комбіноване 

деформування з наступною передрекристалізаційною термічною обробкою забезпечують 

здрібнення субструктури і підвищення твердості у порівнянні з деформованим станом. 

 

ВИСНОВОК 

Встановлено, що підвищення термічної стабільності полігонізаційної субструктури 

технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 можливе комбінуванням динамічної на 30 % і 

статичної на 30 % деформацій та наступній передрекристалізаційній термічній обробці 

відповідно до 20…70 хв, 10…60 хв, 5…60 хв, при цьому твердість дещо зменшується, але 

залишається вищою у порівнянні зі станом після деформації відповідно на 3, 14 та 27 % . 

Доведено, що підвищення твердості порівняно з комбіновано деформованим станом при 

тривалій витримці, забезпечує здрібнена субструктури, розмір ОКР якої становить менше 

187 нм. 
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Развивается новая концепция существования дискретных этапов (ДЭ) фазовых 

превращений (ФП) в наноструктурах, что позволяет получать новые структурные 

модифика-ции вещества с уникальными свойствами, в том числе с усиленными химическими 

связями. На примере ФП в детонационных наноалмазах доказано, что ДЭ ФП могут 

реализоваться в аномально широкой температурной области ΔТ>1000
0
С.

 
Проведены 

экспериментальные исследования спектров комбинационного рассеяния (514,5 нм) после 

отжига наноалмазов в области 900-2000
0
С, а также их лазерного облучения непрерывным 

излучением 514,5 нм мощностью от 0,07 mW до 20 mW длительностью 300 с. Детальный 

численный анализ с разложением колебательных полос алмазных и графитоподобных 

структур на составные спектральные компоненты D, D(k) и G, G(k
’
), относящихся  

к центру и границе зон Брилюэна, позволил обнаружить ДЭ превращения наноалмазов  

в лукообразный углерод при температурах 940-1200
0
С и 1500-2000

0
С. Особые свойства 

промежуточных углеродных структур на ДЭ ФП характеризуются значительными 

температурными максимумами интенсивностей, частот и полуширин отдельных 

спектральных компонент, а также интенсивности электронного фона. Аналогичные 

максимумы параметров колебательных D и G полос обнаружены при изменении мощности 

возбуждающего лазерного излучения λL. Обсуждается дискретная нелинейно-квантовая 

природа ФП в наноструктурах. 

 

Введение Уровень достижений фундаментальной науки и материаловедения  

в значительной степени определяется развитием способов понимания и описания 

структурных превращений вещества. Существующие и часто используемые способы 

формального термодинамического описания фазовых превращений (ФП) являются довольно 

устаревшими, так как не опериру-ют с квантовыми состояниями вещества и данными 

спектроскопии, которые дают наиболее полную информацию о квантовых энергетических 

состояниях вещества. Более того, термо-динамика не применима к наноструктурному 

состоянию [1]. Ситается, что в макросистемах ФП происходят при фиксированных условиях, 

а в наносистемах они осуществляются в пределах некоторого интервала температур ΔТ [2], 

хотя глубокие фундаментальные механизмы этих процессов до настоящего времени 

остаются мало изученными.  

Вместе с тем проблема ФП в современной науке приобретает особую актуальность  

в связи с развитием нанонауки и основ молекулярной самосборки [1] и построением 

наноструктур по принципу «снизу вверх», а также практическими задачами создания новых 

материалов с повышенными прочностью и пластичностью и перевода материаловедения  

на новый идейный уровень, отражающий современные научные достижения. 

. Впервые ДЭ ФП обнаружены нами при предплавлении льда [3], хотя это явление  

и  существование квазижидкого слоя (КЖС) для поверхности льда известно со времен 

Фарадея. В работе [3] с использованием диференциального метода крутильных колебаний 

для столбика поликристаллического льда с поверхностными нанопленками воды при 

изучении температурних зависимостей действительных G1(T) и мнимых G2(T) частей модуля 

сдвига  были обнаружены квазиэквидистантные максимумы G2(T) при Т= -30, -19, -11, -7 и -

4
0
С, где возрастает вязкость, а упругость ступенчато уменьшается, что характеризует 

дискретность ФП. Кроме того, часть температур максимумов Тmax(G2) практически совпадает 
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с максимумами тепловых эффектов (-2÷-3,3; -6,7÷-7,2 и -11
0
С) в дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) при ФП в нанопленках воды толщиной d=0,6-10 нм, 

ограниченных ламелярными слоями мезофазы [4], а также температурами стабильности 

толщин КЖС, когда плотность нановоды повышается до 1,2-1,3 г/см
3 

[5]. Эти данные 

указывают на значительное изменение свойства веществ около значений Тi, включая 

усиление химических связей (ХС). Существенное изменение свойства поликристаллических 

металлов и сплавов  задолго до температуры объемного плавления Tm0  (Tm=(0,55-0,86)Tm0) 

имеет ключевое значение для металлургических нанотехнологий [6]. Оказалось, что даже 

для монокристаллов металлов плавление происходит в 3-4 дискретные этапы с разностью 

температур ΔТ~0,02-0,6
0
С [7].  

Эти факты показывают, что процессы ФП значительно сложнее существующих 

представлений и теоретических моделей. Важно, что суммы удельных теплот на каждом из 

ДЭ Qi ~(0,15-0,4)Q равны известной удельной теплоте плавления объемных материалов Q 

[3,7]. Это указывает на единый сценарий и целостность дискретного плавления 

наноструктур, что требует углубления существующих представлений и дополнительного 

изучения этих явлений. Ситуация усложняется тем, что в случае слоев воды толщиной d<2 

нм проявляется закономерное  уменьшение общей теплоты ФП Q. Избыточные вариации 

результатов (~50%) в серии десяти серий измерений G1,2(T) ясно указывают  на нелинейную 

природу рассматриваемых явлений. 

 

Спектральные исследования ФП в наноалмазах 

Оказываеся, что область изменения свойств твердых тел ΔТ при ФП тем больше, чем 

выше температура Tm0. В связи с этим особенно интересна проблема ДЭ ФП для углеродных 

материалов в связи с максимально высоким значением Tm0 для графита, что позволяет 

ожидать рекордно широкой области ФП ΔТ. Актуальность изучения ФП алмаз-графит обус-

ловлена как практическими задачами, так и давно ведущейся дискуссией в связи с наблю-

дением низких (3700-4040 К) и высоких (4650-5080 К) температур плавления графита [8,9]. 

В докладе приводятся результаты изучения изменений состояний наноалмазов (НА) 

после их термического и лазерного отжига методами колебательной спектроскопии. Отжиг 

детонационных НА размером 3-5 нм осуществлялся в вакууме (10
-4

 торр) в области 

температур 900-2000
0
С (выдержка 1 час) с образованием лукообразного углерода (ЛОУ). 

Спектры комбинационного рассеяния (КР) изучались при возбуждении 514,5 нм мощностью 

~1 мВт. Дополнительно изучались ИК спектры поглощения. Для изучения влияния лазерного 

излучения на структуру и свойства НА перед записью спектров агломераты НА облучались 

излучением 532 нм длительностью 300 сек при различных мощностях непрерывного 

лазерного излучения PL в диапазоне от 0,07 мВт до 20 мВт (фокусировка 2 мкм). Наблюдение 

интенсивного фона одновременно в КР и ИК спектрах, его немонотонные зависимости от Т и 

PL, а также взаимосвязь с интенсивностями колебательных D и G полос НА и их 

графитоподобных оболочек,  не позволяют связывать его с фотолюминесценцией. Этот фон  

связан с сильным колебательно-электронным взаимодействием (КЭВ) и возникновением 

принципиально новых электронных полос (ЭП) в  области колебательных полос [10,11].  

Установлено, что электронный фон IF в спектрах КР максимален после отжига при 

940
0
С и в 40 раз превышает интенсивности D и G полос. Он существенно уменьшается в 

случае отжига при T>980
0
С и одновременном усилении D и G полос, что указывает на 

взаимосвязь колебательных и электронных возбуждений. При лазерном отжиге фон 

достигает минимума при PL=7,2 мВт и далее усиливаться с ростом мощности, что 

характеризует особые свойства вещества на ДЭ ФП. Это подтверждается сильным усилением 

ИК поглощения (дипольности колебаний) для алмазной полосы D(k) 1060-1100 cм
-1

, 

соответствующей области больших волновых векторов k на границе зоны Бриллюэна, при 

отжиге в интервале 940-1000
0
С. Проведен детальный численный анализ колебательных 

полос, выделенных на широких ЭП в КР и ИК спектрах, включая их разложения на 

спектральные компоненты D и D(k), G и G(k). Обнаружены немонотонные температурные 
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зависимости частот всех полос ν(Т), их интенсивностей Imax(Т) и полуширин δν(Т), что для 

КР спектров частично показано на рис.1а,b. Существование значительных температурных 

максимумов интенсивностей Imax(T) и полуширин δν(Т) около 940-1000
0
С, а также в 

интервале 1500-2000
0
С для всех  спектральних компонент связано как минимум с двумя ДЭ 

ФП НА-ЛОУ. Аналогичные максимумы наблюдаются также для интенсивности  ЭП IF , а 

также частот полос D(k) и D, что показано на вставках рис.1а,b.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Зависимости от Т интенсивностей  Imax спектральных компонент в спектрах КР НА в 

области D и G полос (а), их полуширин  δν (b), IF и частот D(k) и D полос (вставки), а также 

зависимости Imax, частот  D, G полос и фона IF  от лазерной мощности PL (с). 
 

Экстремальные свойства алмазо-графитовой системы при ДЭ ФП связаны с резким 

ростом интенсивностей D и G полос около 2000
0
С (рис.1а), расширением ширины фононной 

зоны НА Δνф= ν(D)-ν(D(k)) от195 до 245 см
-1

, а также положительными ангармоническими 

сдвигами частот Δν=ν(2D)-2ν(D)>0, что указывает на усиление ХС в области возбужденных 

колебательных состояний. Полученные результаты по наблюдению ДЭ ФП с резким 

усилением Imax в аномально широком интервале температур 900-2000
0
С подтвердились и при 

лазерном отжиге, что показано на рис.1с. Здесь также наблюдается два четких ДЭ ФП с 

максимумами интенсивностей D и G полос при мощности лазера  PL около 1 и 20 мВт. При 

лазерном отжиге наблюдаются также два максимума ЭП IF и характерные изменения частот 

полос (см. вставки на рис.1с). Рост частот D полос на заключительном этапе ФП мы 

связываем с внутренним самосжаием остаточного НА окружающей оболочкой. 

 

Обсуждение результатов и выводы 

Проблема дискретных этапов ФП имеет важное значение не только для современного 

материаловедения, но и для развития нелинейно-квантовой физики. В [12] развиты основы 

нелинейно-квантовой (НК) концепции ФП, где ключевую роль играет нелинейное 

взаимодействие колебательных мод с концентрацией энергии [13] в области высших 

колебательных состояний. В результате их близости к электронным состояниям важную роль 

играет сильное КЭВ, которое и приводит к развитию неустойчивости исходного 

конденсированного состояния [14] и радикальному изменению квантового состояния 

вещества при ФП, в том числе коллективных ХС [11]. 

            Рост нелинейности в наноструктурах приводит к сильному понижению температур 

ФП и раздельному проявлению различных ступенией колебательно-электронного 

возбуждения вещества, что и ведет к развитью колебательно-электронной неустойчивости 

[14], проявляющнйся в ряде ДЭ ФП. Развиваемая концепция ДЭ ФП подтверждается и 

наблюдением низких и высоких температур плавления графита. Характерно, что более 

высокие значения Tm0 фиксируются для более коротких времен нагрева, например, с 

помощью коротких лазерных импульсов. Здесь существенную роль играет нелинейное 

взаимодействие колебательных мод с возбуждением высших колебательных состояний – при 

импульсном возбуждении не происходит достаточного пространственно-временного 
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накопления нелинейно-волновых процессов, что требует более высокой степени 

термического возбуждения вещества.   

Малая интенсивность узкой алмазной D  линии 1332 см
-1

 в спектрах КР исходных НА 

в области 290-980
0
С  связана с наблюдением здесь очень интенсивного электронного фона с 

полушириной более 10
3
 см

-1
, а также  локальной ЭП с полушириной δν~200 см

-1
 [15]. Анало-

гично очень большие значения δν~500 см
-1

 для полосы D(k) наблюдаются при отжиге в 

интервале 1000-1200
0
С (см. рис.1b). Это указывает на гибридную колебательно-электронную 

природу состояний НА на промежуточных этапах ФП. Характерно, что при 2000
0
С 

наблюдаются максимумы D и G полос, что связано с наличием остатков НА и незавершенно-

стью ФП.  Лазерный отжиг позволил наблюдать совместное ослабление D и G полос (рис.1с), 

что связано с завершением второго ДЭ ФП наноалмаза в ЛОУ . В целом при термическом 

отжиге НА в аномально широкой температурной области 900-2000
0
С и изменении лазерной 

мощности PL излучения 532 нм более чем в 285 раз получены подобные результаты, что 

подтверждает их достоверность. 

             ДЭ ФП НА-ЛОУ связаны также с двумя максимумами частоты обертона 2D и 

положительных ангармонических сдвигов Δν=ν(2D)-2ν(D)>0 около 1000 и 1980
0
С, что 

связано с усилением ХС, а также аномальным ростом интенсивности обертона 2D и его 

резким сужением в области высоких Т. Немонотонное изменение интенсивности 

электронного фона в области обертонов 2D(k) и 2D указывает на сложность КЭВ. 

Полученные результаты указывают на существование особых промежуточных состояний 

вещества с согласованными изменениями электронных и колебательных состояний и 

усиленными химическими связями, что подтверждается аномальными ангармоническими 

сдвигами Δν~25 см
-1

. Возможность получения промежуточных состояний вещества с 

необычными свойствами при незавершенных ФП открывает новое направление в изучении 

ФП и показывают возможности развития новейших технологий. 
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Осуществлена химическая функционализация ассоциатов электроразрядных 

углеродных наносфер (УНС) (5-30 нм) кислородсодержащими группами, бромом и хлором. 

Измерены рентгеновские дифрактограммы и спектры комбинационного рассеяния (КР), 

а также атомные концентрации О (10,5 %), Br (2,2 %) и Cl (1,7 %). Проведен численный 

анализ структурных и спектральных данных в области фундаментальных D и G полос и 

полос 2-го порядка с их разложением на спектральные компоненты. Установлено наличие в 

УНС графито- и алмазподобных состояний углерода, а также существование 

делокализованой электронной плотности (ЭП) и распределенной около атомов С ЭП. 

Впервые установлена корреляция широкополосных фонов в спектрах КР и рентгеновских 

дифрактограммах, что подтверждает их электронную природу. Показано усиление 

алмазоподобной фазы при модификации УНС кислородом и максимальная делокализация ЭП 

в УНС-Br. Анализируются низкочастотные спектральные компоненты D(k) и G(k) 

колебательных полос и сверструктурные рефлексы, связанные с удвоением размеров 

элементарных ячеек. 

 

Введение Впервые углеродные наносферы (УНС) был получены в 1992 г. – их 

идеальная структура представляет собой концентрические фуллереноподобные оболочки. 

Основными методами получения таких наносфер являются дуговой разряд между угольными 

электродами в воде или бензоле [
1
] (размер 5-100 нм) и высокотемпературный отжиг 

детонационных наноалмазов (НА), что позволяет получить сфероидальные частицы с 

хорошо выраженными оболочками [2] и узким распределением по размерам 2-10 нм. 

Большая удельная поверхность (200-500 м
2
/г), высокие электропроводность (1-10 См/см) и 

термическая стойкость УНС дают возможность создавать на их основе новые 

функциональные материалы. УНС могут успешно использоваться для электромагнитного 

экранирования, хранения газа, в трибологии, топливных элементах и оптических 

ограничителях,  в гетерогенном катализе и суперконденсаторах, в терапии раковых 

опухолей. В 2014 году на основе УНС были получены сверхтвердые материалы имеющие 

твердость и термическую стойкость выше, чем у природного алмаза [3]. 

 Модифицирование углеродных наноматериалов различными функциональными 

группами позволяет значительно повысить их растворимость в органических растворителях 

[4] и эффективно вводить нанообъекты в полимерные, смазочные и резиновые материалы. 

Обычно функционализацию наносфер, нанотрубок или графена карбоксильными группами 

осуществляют методом окисления, что дополнительно позволяет очистить углеродный 

материал от примесей аморфного углерода и металлических катализаторов. В качестве 

прекурсоров для дальнейшего получения органо- и водорастворимых нанообъектов 

достаточно успешно используются также галогенопроизводные углеродных наноматериалов. 

Кроме химической функционализации УНС
 
кислородом, бромом и хлором (соответственно 

образцы УНС-O, УНС-Br и УНС-Cl) в настоящей работе значительное внимание уделялось 

изучению их структуры и свойств методами рентгеновской дифракции и спектроскопии 
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392 

 

комбинационного рассеяния (КР), в том числе детальному численному анализу полученных 

рентгенограмм и колебательных полос, поиску проявлений алмазоподобной структуры и 

искажений графитоподобной структуры, а также перераспределению электронной плотности 

(ЭП) в результате ее переноса от атомов кислорода и галогенов к атомам углерода. Исполь-

зование взаимодополняющих методов рентгеноструктурного анализа и колебательной 

спектроскопии на основе развиваемой нами концепции сильных колебательно-электронных 

взаимодействий (КЭВ) позволило обнаружить принципиально новые электронные состояния 

[5-7], возникающие из-за КЭВ. В связи с обнаружением коллективных свойств химических 

связей (ХС) атомов металлов с фуллеренами С60 и квантово-химического сжатия молекул С60 

[7], а также фундаментальных различий ХС в молекулах и конденсированных средах [8], 

модифицированные О, Br и Cl УНС являются хорошими модельными объектами для 

проведения фундаментальных физико-химических исследований. 

 Методика эксперимента  Нами использовались УНС, полученные методом 

высоковольтной высокочастотной электроразрядной обработки газа пропан-бутана [9]. Этим 

УНС свойственна более разупорядоченная структура, которая характеризуется электронным 

изображением высокого разрешения, полученным с помощью трансмиссионного 

электронного микроскопа (ТЭМ) JEM-2100F фирмы "JEOL" с ускоряющим напряжением 

электронов 200 kV (см. рис.1). Для электроразрядных УНС характерно наличие 

алмазоподобной фазы [10], что подтверждается и в настоящем исследовании.  Окисление 

УНС проводилось азотной кислотой (HNO3, концентрация 68 % масс.) при температуре 

120±1 ºС (выдержка 5 час при перемешивании со скоростью 2000 об/мин). После окончания 

реакции полученный продукт выдерживался 24 час. в вакуумном сушильном шкафу при 

105±1 ºС. При этом УНС обогащались большим количеством кислородсодержащих групп, в 

основном карбоксильных (-СООН), а также -С=О,-С-О-С, -ОН. Образцы УНС-Br 

синтезировали при взаимодействием УНС с жидким бромом (99,5% масс.) в течение 45 суток 

в запаянной ампуле при 20-25 °С. Образцы УНС-Cl получены пропусканием газообразного 

хлора через исходные УНС течение 2 час. при 130°С. Полученные образцы УНС-Br и УНС-

Cl  основательно промывались ацетоном и просушивались 24 часа на воздухе и далее 1 час в 

вакууме при 80°С. Согласно нашим исследованиям функционализированные УНС 

растворяются в полярных растворителях, в частности, УНС-O - в N’N-диметилформамиде, 

N-метилпирролидоне, 1,4-диоксане и т.п. Элементный состав в ат. % исходных УНС (1,51% 

О) и УНС-O (10,48 %), УНС-Br (2,16 %), УНС-Cl (1,67 %) изучался с помощью 

энергодисперсионного спектрометра, которым оснащен 

используемый нами ТЭМ. Последние образцы содержат 

соответственно 2,11 и 2,48 ат.% О, что связано с наличием 

кислорода в исходных УНС, а также окислительными 

свойствами Br и Cl. 

Рентгеноструктурные исследования проводились на 

дифрактометре ДРОН-4 с использованием рентге-

новского излучения  МоКα (длины волн 0,709 и 0,714 нм 

Ǻ). Спектры КР анализируемых УНС изучались на 

спектрометре LabRAM фирмы Jobin Yvon при 

возбуждении непрерывным лазерным излучением 532 нм. 

Полученные рентгеновские дифрактограммы и спектры 

КР исходных и функционализированных О, Br и Cl УНС показаны на рис.2a,б. Использована 

здесь нумерация образцов УНС сохраняться и далее.  

Обсуждение результатов и доказательства наличия алмазоподобной структуры в УНС 

Полученные рентгенограммы соответствуют разупорядоченным углеродным нано-

материалам, что связано с изгибом графитоподобных слоев и другими их деформацииями. 

Асимметричные максимумы около 2θ≈11,6°;  19,7° и 34,3° соответствуют хорошо известным 

рефлексам (002), (101) и (110) в рентгеновской  дифрактограмме монокристаллов графита. 

Для сравнения на вставке рис.2а показана рентгенограмма химически чистого поликристал-
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лического графита, где рефлексы существенно уже и интенсивнее чем в изучаемых УНС. 

Причем резкий рефлекс графита (004) в УНС сильно ослабляются, как и рефлексы (100), 

(112) и (006), которые могут давать вклады на крыльях более интенсивных рефлексов. 

Пиковые интенсивности основных рефлексов (002) в УНС-О  возрастают в 2,67 раза, а в 

УНС-Br и УНС-Cl – соответственно в 1,92 и 1,28 раз, что связано с  возрастанием ЭП на 

атомах углерода в результате перераспределения от атомов кислорода и галогенов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Сравнение рентгенограмм(а) и спектров КР (б) исходных (1) и функционализированных О (2), 

Br(3) и Cl (4) УНС. На вставках рис.(а) для сравнения показана рентгенограмма 

поликристаллического графита,  а на рис.(б) - обнаружение новых ЭП в разности спектров3-1. 

  

В спектрах КР проявляются известные D и G полосы графитоподобных материалов, а 

также обертон 2D и суммарный тон D+G. Интенсивности полос КР значительно ослабляются 

при функциализации УНС О и Cl и возрастают в УНС-Br. Этим спектры КР существенно 

отличаются от рентгенограмм УНС (см. вставку на рис.3). Проведено изучение тонкой 

структуры рефлексов дифрактограмм и колебательных полос путем разложения их на 

составные компоненты. Характерной особенностью наблюдаемых рентгенограмм и спектров 

КР есть наличие широкоугловых (6-60°.) и широкополосных (более 3000 см
-1

) электронных 

фонов, которые наиболее интенсивные в УНС-Br и соответствуют более распределенной ЭП.   

В разности спектров КР 3-1 на вставке рис.2б кроме возрастания интенсивности в 

области D и G полос обнаруживается куполообразное возрастание электронного фона КР, 

связанного с возникновением новых электронных состояний в области колебательных полос 

[5-7]. В широкой полосе 1100-1700 см
-1 

в разности спектров КР 3-1 на рис.2б можно 

выделить три группы полос, состоящих из более узких компонент. Высокочастотная группа 

линий 1553 и 1624 см
-1 

соответствует графитоподобным состояниям УНС. Средняя группа 

линий 1340-1460 см
-1

 относится к графитовым состояниям G(k) около краев зоны Бриллюэна 

(ЗБ), в том числе в точках К и М, которые разрешаются в спектрах КР при удвоении 

размеров элементарной ячейки (ЭЯ) графита и процессе сложения фононных веток ν(k).   

Наибольший интерес представляет низкочастотная группа в области 1150-1335 см
-1

, 

которая однозначно связана с алмазоподобными состояниями D(k) и D с sp
3 

гибридизацией 

атомов углерода [10,11]. Дополнительные компоненты D(k)≈1150-1215 см
-1 

также уверенно 

появляются при разложении на отдельные лоренцианы структуры D, G полос в спектрах КР 

всех УНС. Таким образом строго доказано, что в наблюдаемые D полосы УНС вносят 

вклады как алмазоподобные состояния, так и разупорядоченный графит. Это подтверждается 

и максимумом 1305 см
-1 

в разности 1-2 D полос на рис.2б. Наблюдение низкоуглового 

рефлекса  (sinθ≈0,04) в УНС-О, соответствующего сверхструктурному рефлексу алмаза (111) 

при увеличении размеров ЭЯ в 4 раза также доказывает  наличие алмазной фазы. Отметим, 

что главный рефлекс алмаза (111) перекрывается с рефлексами (100) и (101) графита. 

Показано, что в УНС-О частоты G и D полос повышаются на 8-10 см
-1

, что может 

быть связано с возникновением внутреннего квантово-химического самосжатия  ~4 ГПа [10]. 

Оценка ширин фононных зон алмазо- и графитоподобных структур УНС дает 
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соответственно максимальное 185 см
-1

 и минимальное значение 158 см
-1

 для УНС-О. Это 

указывает на расширение алмазоподобной структуры за счет уменьшения графитоподобной 

части УНС при взаимодействии с кислородом. Усиление алмазоподобной структуры в УНС-

О подтверждается также максимумом отношения полос D/G и минимумом отношения 2D/D. 

Это согласуется с минимальными полуширинами δν D и G полос в спектрах КР УНС-О.     

Важным результатом настоящей работы есть установление корреляции электронных 

фонов в спектрах КР исходных и функционализированных О, Br и Cl  УНС и электронных 

фонов их рентгенограмм. На рис.3 показано возрастание постоянной составляющей IR0 и 

локального электронного фона IR(002) в области 

основных рефлексов (002) рентгенограмм с ростом 

электронного фона IF(D,G) в области полос D и G в 

спектрах КР. Так как фон в рентгенограммах  связан с 

ЭП, то это подтверждает и электронную природу 

широкополосных фонов в спектрах КР [5-7]. 
 

Рис.3. Корреляции локальных электронных фонов IF(D,G) в 

области D и G  полос в спектрах КР и локальных 

электронных фонов рентгенограмм УНС IR(002) около 

рефлексов (002) и взаимосвязь изменений интенсивности I 

D и G  полос и интенсивности главного рефлекса IR(002). 

                                             

      Пути преобразования графитовой структуры в алмазоподобную можно установить на 

основе рентгенограмм УНС. Установлена дублетная структура главных рефлексов (002) всех 

УНС, которая  соответствует минимальным межплоскостным расстояниям d1≈3,45 Ǻ и 

d2≈3,7 Ǻ в УНС-О, что указывает на особое упорядочение структуры.  В УНС-О и УНС-Br 

обнаружены и структурные компоненты, соответствующие бислоям атомов углерода с 

расстояниями  d =2,56 и 2,66 Ǻ, значительно меньшим чем в графите (3,35 Ǻ). Таким образом 

упрочнение ХС с переходом от графито- к алмазоподобной структуре может осуществляться 

посредством образования межслойных связей в УНС при взаимодействии с кислородом и 

галогенами с одновременной гофрировкой графеновых слоев, в том числе при образовании 

углеродных бислоев. 
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Електронна структура та її зміна при певних методах обробки, як чистих так і 

змішаних матеріалів повинна істотно залежати від кристалічної структури, тому, що при 

цьому є істотна відмінність в структурно-морфологічних та інших характеристиках. В 

роботах [1, 2, 3] представлені результати дослідження зміни розподілу валентних електронів 

внаслідок ударно-вібраційної обробки (УВО), з яких видно, що внаслідок УВО протягом 5 

хв, відбувається перерозподіл валентних Fesd- та Sisd-електронів в слабозв’язану область 

Op-станів. Тому дослідження впливу УВО на морфологічні особливості та кристало-

структурні параметри є безперечно цікавою задачею, яка може дати відповідь на запитання 

чому відбувається зміна енергетичного розподілу валентних електронів. 

Для визначення зміни структурно-морфологічних особливостей використовували 

метод скануюючої електронної мікроскої (СЕМ) (РЕМ-106И, SELMI, Київ, Україна) та 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ, Philips СМ30, Берлін, Німеччина) та метод 

рентгенофазового анаілзу (РФА, ДРОН-УМ1, Rigaku, Київ, Україна).   

За результатами СЕМ (Рис.1 (1,2)) встановлено, що внаслідок УВО відбувається 

подрібнення частинок α-Fe2O3 від розмірів 60 мкм до 1-7 мкм з утворенням більш щільних та 

менших за розміром агломератів із частинок обох оксидів (Рис. 1 (3,4)). 

 

1 2 

Рис. 1. СЕМ зображення нанокомпозитів 0,2α-Fe2O3+0.8SiO2 до 

(1,3) та (2,4) після УВО  

3 4 
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З ПЕМ зображень видно, що внаслідок УВО відбувається нашарування більш дрібних 

(7-10 нм) частинок SiO2 на поверхні крупніших (100-250 нм) частинок α-Fe2O3. 

За даними рентгеноструктурного аналізу (Рис. 3) встановлено, що параметри 

кристалічної решітки а і с становлять 0,5034 і 1,3748 відповідно та внаслідок УВО своє 

значення не змінюють. В той же час за 

даними РФА встановлено, що оксид 

кремнію в суміші до і після УВО 

знаходиться в аморфному стані, про це 

свідчить гало в області кутів дифракії 20
о
. 

Крім того встановлено, що внаслідок УВО 

відбувається зменшення ОКР від 82 нм до 

60 нм, що свідчить про зменшення 

розмірів кристалітів. Це результат добре 

узгоджується з даними СЕМ і ТЕМ і добре 

пояснює результат ультрам’якої 

рентгенівської емісійної спектроскопії,  

а саме зміщення високоенергетичної  

гілки FeLα-смуги в довгохвильову 

сторону, зниження інтенсивності 

низькоенергетичної гілки 

високоенергетичного піку SiLα-смуги та зміщення високоенергетичної гілки OKα-смуги в 

високоенергетичну сторону. Що відповідає розірванням Fe-O-зв’язків при подрібненні та 

утворення нових при нашаруванні наночастинок SiO2. 
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Рис. 3. Рентгенівська дифракційна картина 

вихідної (сіра лінія) суміші 0.8SiO2+0.2 α-

Fe2O3 та після УВО (чорна лінія)  
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ТА ПІСЛЯ УДАРНО-ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ 
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Загальновідомо, що електронна структура та структурно-морфологічні особливості 

взаємопов’язані та формують більшість фізичних, хімічних та механічних властивостей 

наноматеріалів. При цьому зміна одного із цих особливостей приводить до зміни інших. 

Тому для того щоб остаточно пояснити зміни електронної структури внаслідок ударно-

вібраційної обробки (УВО), які представлені в роботах [1,2], необхідно провести 

дослідження морфології та структури таких матеріалів. 

Для визначення зміни структурно-морфологічних особливостей використовували 

метод скануюючої електронної мікроскої (СЕМ) (РЕМ-106И, SELMI, Київ, Україна) та 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ, Philips СМ30, Берлін, Німеччина) та метод 

рентгенофазового анаілзу (РФА, ДРОН-УМ1, Rigaku, Київ, Україна).   

За результатами СЕМ (Рис.1) встановлено, що внаслідок УВО відбувається 

роздроблення агломератів γ-Fe2O3 до розмірів менших за 1 мкм та більш рівномірний їх 

розподіл між наночастинками оксиду кремнію. До того ж з СЕМ зображень видно, що в зразку 

після УВО відбувається утворення агломератів з більш щільним упакуванням, що 

спостерігається також на зображеннях просвічуючої електронної мікроскопії (Рис. 2), на яких 

добре видно, що відбувається нашарування наночастинок аеросилу на частинки гематиту.  

1 2 

Рис. 1. СЕМ зображення нанокомпозитів 0,2γ-Fe2O3+0.8SiO2 до (1)  

та після  (2) УВО 

1 2 

Рис.2. ПЕМ зображення 0.8SiO
2
+0.2γ-Fe

2
O

3
 до (1) та після (2) УВО. 
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За даними рентгеноструктурного аналізу (Рис. 3) встановлено, що параметр 

кристалічної решітки а становлять 0,8343 та внаслідок УВО своє значення не змінюється. 

Крім того з уширень піків встановлено, що розмір кристалітів γ-Fe2O3 становить 10 нм, яке 

внаслідок УВО майже не міняється і знаходиться в межах похибки експерименту. Також 

видно, що на рентгенограмі немає піків, які б відпоівдали кристалічному SiO2, що свідчить 

про його аморфність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виходячи з цих результатів та результатів [1,2] можна говорити про те, що 

перерозподіл Fesd- та Sisd-електронів в Op-смугу є результатом нашарування наночастинок 

аеросилу на наночастинки γ-Fe2O3. 
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Рис. 3. Рентгенівська дифракційна картина 

вихідної (сіра лінія) суміші 0.8SiO2+0.2 γ-

Fe2O3 та після УВО (чорна лінія)  
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Методикой наноиндентирования, с помощью прибора Nano Indentor G200  

исследованы модуль упругости и нанотвердость палладия в исходном состоянии поставки, 

отожженного палладия и палладия, насыщенного водородом до состава ненаклепанного β-

гидрида. Насыщение водородом проводили в оригинальной водородо-вакуумной установке 

ВВУ-3 «в обход» купола двухфазного состояния, то есть таким образом, чтобы не 

допустить распада твердого раствора водорода в палладии. Установили, что существует 

тенденция к понижению модуля упругости палладия, насыщенного водородом «в обход» 

купола двухфазной области, в сравнении с отожженным палладием. Дополнительные 

рентгенографические исследования позволили сделать вывод, что различия в значениях 

модулей упругости образцов  -PdHx, испытанных через 12 и 36 часов выдержки на воздухе,  

объясняются процессами перераспределения водорода в образцах, но не процессами 

дегазации водорода из них. 

 

Водород является примесью, неоднозначно изменяющей свойства металлических 

материалов. В ряде случаев он вызывает водородную хрупкость [1] и неконтролируемое 

разрушение. Однако существует широкий спектр металлов и сплавов, которые способны 

улучшать свои структуру и свойства под воздействием водорода. К улучшаемым водородом 

материалам относятся: титановые сплавы[2], сплавы типа NdFeB для постоянных магнитов, 

алюминиевое литьё, и другие [3]. 

 Традиционно модельной системой для изучения основных закономерностей 

взаимодействия водорода с металлами является термодинамически открытая система 

палладий-водород [4]. Она относится к системам, претерпевающим распад твёрдого 

раствора,  и обладает относительно простой диаграммой состояния, показанной на рис.1. 

Купол на диаграмме (рис. 1) ограничивает двухфазную область, в которой осуществляется 

гидридное превращение. 

 

 
 

Рис.1. Равновесная диаграмма состояния системы Pd-H и схема насыщения палладиевого 

образца водородом «в обход» купола двухфазной области. 
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Механические испытания образцов, претерпевших 100% фазового превращения, 

подтвердили тот факт, что при обработке имел место сильный водородофазовый наклеп и  

водородофазонаклепанный гидрид палладия имел высокие прочностные свойства: в =243 

Н/мм2; 0,2 =178 Н/мм2; с практически полной потерей пластичности –  =1,8 %. Однако 

гидрид палладия, полученный путем медленного насыщения палладия водородом «в обход» 

купола двухфазного состояния, напротив, оказался малопрочным и высокопластичным 

материалом [5]. Его механические свойства (в =200 Н/мм2; 0,2 =31 Н/мм2;  =34 %) в 

целом оказались близки к свойствам чистого отожженного палладия. При этом гидрид 

палладия имеет относительное удлинение, практически соответствующее уровню 

отожженного палладия [5], что является тем более удивительным, поскольку обычно 

гидриды рассматривались как высокохрупкие материалы [1].  

Целью данной работы было получить ненаклепанный -гидрид палладия методом 

насыщения водородом до состава -PdHx «в обход» купола двухфазного состояния, и затем 

исследовать методом наноиндентирования нанотвердость и модуль упругости полученного 

материала. Работа проводилась в сотрудничестве с Национальным научным центром 

«Харьковский физико-технический институт» и впервые была опубликована в [6]. 

Образцы палладия чистотой 99,98% площадью 10х10 мм были вырезаны из 

палладиевой пластины толщиной 2,7 мм. Один из образцов был оставлен в исходном 

состоянии – после прокатки, остальные были подвергнуты отжигу при 700
о
С в течение 1 

часа для снятия наклёпа и остаточных напряжений. Далее на всех образцах были 

приготовлены металлографические шлифы 14 класса (шероховатость поверхности не 

превышала 100 нм). Два образца: исходный и отожжённый сразу же испытали на приборе 

Nano Indenter G200. Наноиндентор G200 предназначен для определения приповерхностных 

свойств структур материалов в микро- и нанодиапазонах, прецизионная точность 

нагружения и измерения смещений обеспечивается электромагнитным приводом зонда и 

емкостными датчиками перемещений. Управляющие компьютерные программы 

обеспечивают  проведение испытаний и составление отчетов по испытаниям.  Испытания 

проводились индентором Берковича с радиусом затупления в вершине 230 нм при 

постоянной скорости деформации 0,05 с-1 с максимальной глубиной внедрения 2 мкм. 

Разрешающая способность перемещений на приборе G200 составляет менее 0,01 нм; 

разрешающая способность нагружения – 1÷50 нН. Для вычисления среднего значения 

проводили по 10 испытаний на каждом образце.  

Два других отожжённых образца с приготовленными металлографическими шлифами 

насыщали водородом в таких условиях, при которых фигуративная точка системы не 

попадает в двухфазную (+)-область.  Один из них после насыщения был оставлен в 

свободном состоянии на воздухе, второй был помещён в переносной контейнер с водородом 

под давлением 0,1 МПа. Первый образец был подвергнут наноизмерениям через 36 часов 

после выдержки на воздухе. Второй образец был помещён в рабочую камеру наноиндентора 

непосредственно после изъятия из контейнера с водородом, но вследствие технологии 

работы наноиндентора Nano Indenter G200 подвергся наноиспытаниям через 12 часов. 

Зависимость значений модуля упругости -гидрида палладия от глубины 

проникновения индентора показана на рис.2. 

Несмотря на то, что зависимости, представленные на рис.2, показывают, что модуль 

упругости гидрида -PdHx меньше модуля упругости чистого отожженного палладия, 

разница в их средних значениях невелика. Так, модуль упругости сплава -PdHx, 

испытанного через 36 часов после извлечения из среды водорода, практически совпадает со 

значением модуля упругости чистого палладия и составляет 128,0 ГПа. Что касается 

значения модуля упругости образца -PdHx, испытанного через 12 часов после извлечения 

из среды водорода, то оно меньше, и составляет 124,8 ГПа. 

Было сделано предположение, что значение модуля упругости -гидрида палладия  

действительно, понижено по сравнению с модулем отожжённого палладия, но увеличивается 

по мере эвакуации водорода из образца в процессе выдержки на воздухе.  
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Рис. 2. Зависимость значений модуля упругости -гидрида палладия (1) и модуля упругости 

чистого отожженного палладия (2) от глубины проникновения индентора. 

 

Чтобы проверить эту гипотезу, были проведены дополнительные рентгенофазовые 

исследования образцов -PdHx размерами (10х5х0,27)мм,  полученных по описанной выше 

методике насыщения водородом в «обход» купола двухфазного состояния. После 

насыщения, их извлекли из рабочей камеры ВВУ-3 и подвергали рентгенофазовому анализу  

непосредственно после насыщения, затем через 24 и 48 часов выдержки на воздухе. 

Рентгенофазовый анализ был проведен на дифрактометре ДРОН-3, в отфильтрованном 

медном излучении (Cu k = 1,54181 Å, Cu k1=1,54056 Å). Дифрактометр снабжён 

программой оцифровки рентгеновских спектров. Дифрактограммы были записаны при 

одинаковых режимах. Анализ показал, что состав образцов не менялся в течение 24 часов 

после извлечения из среды водорода, первые существенные изменения на рентгенограммах 

начались после выдержки 48 часов. 

Следовательно, действительно, существует тенденция к понижению модуля 

упругости палладия, насыщенного водородом «в обход» купола двухфазной области. 

Различия в значениях модулей упругости образцов  -PdHx, испытанных через 12 и 36 часов 

выдержки на воздухе,  объясняются процессами перераспределения водорода в образцах, но 

не процессами дегазации водорода из них. 
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Дослідження енергетичного розподілу валентних електронів внаслідок ударно-

вібраційної обробки (УВО) сумішей SiO2+Al2O3 [1, 2, 3] виявили виникнення нових хімічних 

зв’язків внаслідок перерозподілу Alsd- та Sisd-електронів в слабозвязуючі Орπ-стани, що 

призводить до збільшення зарядів аніонів та катіонів в композиті. Тому дослідження зміни 

морфологічних характеристик структури нанокомпозитів внаслідок УВО є безпосередньо 

актуальним для пояснення змін в електронній структурі.  

Для визначення зміни структурно-морфологічних особливостей використовували 

метод скануюючої електронної мікроскої (СЕМ) (РЕМ-106И,SELMI, Київ, Україна) та 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ, Philips СМ30,Берлін, Німеччина) та метод 

рентгенофазовогоанаілзу (РФА, ДРОН-УМ1, Rigaku, Київ, Україна).   

Дослідження зображень, отриманих з допомогою СЕМ при збільшенні в 1000 раз    

(рис. 1 а) показали, що у вихідної суміші нанооксиди алюмінію і кремнію з великою 

питомою поверхнею об’єднуються в «хмари» з нерівномірним розподілом складових, тоді як 

внаслідок УВО хмароподібні агрегати розділяються на багато менші та щільніші агломерати 

з чітко окресленими межами (рис. 1 б) в яких одночасно присутні кремній і алюміній згідно 

точкового хімічного аналізу (рис. 1, табл. 1). Дослідження цих частинок при більших 

збільшеннях підтвердили чіткість їх меж.  

Таблиця 1 

  

Точковий хімічний склад суміші 0,2Al2O3+0,8SiO2 до і після УВО (рис. 1. а, б) 

Об’єкт дослідження Точка Si, % Відносна похибка, % Al, % Відносна похибка, % 

 

Вихідна суміш 

1 31,2 24,2 68,8 4,4 

2 91,3 6,3 8,7 11,8 

3 25,7 4,9 74,3 5,8 

 

Після УВО  

1 75,2 5,9 24,8 6,3 

2 83,2 5,2 16,8 7,8 

3 90,9 4,8 9,1 10,6 

mailto:born1987@ukr.net
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Аналіз зображень отриманих із допомогою трансмісійної електронної мікроскопії 

(ТЕМ) показав, що у вихідні суміші 0,2Al2O3+0,8SiO2 (рис. 2 а, б) частинки різних розмірів 

рівномірно розподілені по всій площі та між ними чітко видно границі розділу. Тоді як після 

УВО (рис. 2 в, г), частинки об’єднуються між собою в наслідок проникання однієї в іншу на 

глибину порядку 2-5 нм, а також в цих місцях зникають чіткі границі розділу між ними. При 

цьому зразок ущільнюється з утворенням агломератів, які було видно на СЕМ-зображенні, 

що може бути наслідком виникнення нових хімічних зв’язків в процесі обробки.  

 

 
 

Рис. 2. ТЕМ зображення вихідної суміші 0,2Al2O3+ 0,8 SiO2 (а, б) та після УВО (в, г) 

Рис. 1. СЕМ зображення та 

точковий хімічний аналіз вихідної 

суміші 0,2Al2O3 +0,8SiO2 (a), після 

УВО (б) при збільшенні в х1000 раз, 

та УВО (в) при збільшенні в х2500 

раз. (табл 1.) 

 



 

404 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80


o

В
ід

н
о
сн

а
 ін

те
н
си

вн
іс

ть

 Вихідна суміш

 УВО композит

 
Рис. 3. Дифрактограми суміші 0,2Al2O3+ 0,8 SiO2 до та після УВО 

 

Із аналізу рентгенограм (рис. 3) можна сказати, що фазовий склад до і після УВО є 

незмінний, однак дифрактограма останнього є більш інтенсивніша, що пояснюється 

ущільненням зразка в наслідок обробки, тому такі зміни морфології структури в результаті 

обробки є наслідком дифузійного проникнення атомів чи молекулярних фрагментів SiO2 та 

Al2O3 в контактуючі наночастинки, а безпосереднє перекриття орбіталей між поверхневими 

іонами наночастинок призводить до енергетичного перерозподілу валентних Op-, Alsd- та 

Sisd-електронів [1, 2]. 
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ПЛЕНОК Co-Sb – ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРМОЭЛЕКТРИКИ 

 

д.т.н., проф. Ю.Н. Макогон, д.ф.-м.н., проф. С.И. Сидоренко,  

инж. 1-ой кат., м.н.с. Р.А. Шкарбань 
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Энергосбережение – является важной составляющей экономического развития стран. 

Большая часть электроэнергии производится с помощью тепловых машин с низким КПД 

(менее 40%). То есть больше половины энергии впустую рассеивается в виде тепла. В связи с 

этим, термоэлектричество, которое основано на эффектах Зеебека – прямом преобразовании 

тепловой энергии в электрическую и Пельтье – обратном термоэлектрического охлаждения, 

является одним из приоритетных направлений развития науки и техники.  

Эффективность конверсии тепла в электричество зависит от свойств материала и 

определяется безразмерной величиной ZT – коэффициентом термоэлектрической 

эффективности, которая была предложена А.Ф. Иоффе. Параметр ZT рассчитывается по 

формуле ZT=S
2
Тσ/k, где S – коэффициент Зеебека, σ – электропроводность, T – температура, 

k=kеl+kph – общий коэффициент теплопроводности (kеl и kph – электронная и фононная 

составляющие теплопроводности) [1, 2]. Современные традиционные материалы (Bi2Te3, 

PbTe, PbxSn1-xTe) имеют относительно низкий коэффициент термоэлектрической 

эффективности ZT~0,6 [3, 4]. 

          Проблемы, возникающие при поиске новых более эффективных термоэлектрических 

материалов, вызванны тем, что такой материал должен иметь одновременно высокую 

электропроводность и низкую теплопроводность. Эти две характеристики обычно 

сопровождают друг друга и их независимое изменение долгое время оставалось практически 

невыполнимой задачей. Новое направление поиска термоэлектрических материалов 

возникло в 1995 году, когда Г. Слек предложил теорию под названием "Фононное стекло – 

электронный кристалл". Это группа особых материалов, которые могут хорошо проводить 

электрическую энергию (как кристаллический проводник) и плохо проводить тепловую 

энергию (как стекло), к которым относятся антимониды Me-Sb и арсениды Me-As, где Me – 

Co, Ir, Rh, Ni. Таким образом, появляется возможность увеличения энергетического фактора 

S
2
Тσ при одновременном уменьшении теплопроводности k [5].  

  В настоящее время наиболее перспективным материалом является антимонид 

кобальта – CoSb3 (скуттерудит). При этом один из путей увеличения коэффициента 

термоэлектрической эффективности скуттерудита CoSb3 связан с использованием 

наноразмерных материалов, таких как нанопленки. Согласно теоретическим расчетам 

переход к наноразмерным материалам позволяет повысить ZT в несколько раз за счет 

уменьшения теплопроводности в результате увеличения фононного рассеяния на дефектах 

структуры [6-8]. Целью работы являлось исследование влияния среды отжига на 

формирования фазового состава и структуры в наноразмерных пленках CoSbх(30 нм) 

(1,8≤х≤4,2) с концентрацией Sb от 65 ат.% до 81 ат.%. 

Пленочные объекты исследования CoSbх (1,8≤х≤4,2) (65-81 ат.% Sb) толщиной 30 нм 

получали методом молекулярно-лучевого осаждения в условиях сверхвысокого вакуума 

(~7∙10
-9

 Па) на подложках монокристаллического кремния Si(001) со слоем диоксида SiO2 

толщиной 100 нм. Основными физико-технологическими параметрами, изменение которых 

позволяло получать пленки с различными фазовым составом и структурой (кристаллический 

и рентгеноаморфный), являлись: скорость осаждения элементов, температура подложки, 

среда, температура и продолжительность их последующего отжига. Температуру подложки 

(Тп) поддерживали или комнатной, или при 200
о
С. Сурьму (Sb) осаждали с помощью эфузера 

(с использованием ячейки Кнудсена), нагретого до температуры 470
о
С, с постоянной 
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скоростью – 0,3Å/с. Кобальт (Со) испаряли электронно-лучевым методом. Скорость 

осаждения Со контролировали с помощью специального датчика плотности парового потока. 

Для калибровки скорости осаждения Sb при различных температурах подложки и получения 

необходимой толщины использовались данные резерфордовского обратного рассеяния 

(РОР). Толщину пленки дополнительно контролировали методом рентгеновской 

рефлектрометрии, а также с помощью кварцевого резонатора. Статистическая величина 

погрешности при измерении толщины пленки составляла ±1 нм. После осаждения образцы 

отжигали в вакууме или в атмосфере азота.  Отжиг  образцов  проводился на установке ВУП-

5 в вакууме (~10
-3

 Па) в интервале температур (100-700)°С с продолжительностью выдержки 

30 с, 0,5 и 1 час. Отжиг в атмосфере азота проводился на установке скоростной термической 

обработки AST SHS 10 в интервале температур (300-700)°С в течение 30 с. С целью 

определения термической стабильности пленок Co-Sb были проведены длительные отжиги в 

вакууме от 2 до 5 часов.   

         Для исследования фазового состава и структуры пленок в работе использован 

комплекс методов физического материаловедения: рентгеноструктурный фазовый анализ – 

метод Дебая-Шерера с фотографической регистрацией рентгеновских лучей  на установке 

УРС-55, съемка на дифрактометрах ДРОН УМ-1 и Rigaku Ultima IV. Съемка проводилась в 

интервале углов 2=10-80° с шагом 0,02° и временем выдержки в одной точке 2 с. 

Химический состав определяли методами резерфордовського обратного рассеяния с 

точностью ±1 ат.%, используя ионы He+, ускорены энергией 1,7 МэВ. Послойный 

химический анализ проводили методом масс-спектрометрии вторичных нейтралей на 

приборе Specs INA-X. Для исследования морфологии поверхности наноразмерных пленок 

использовали растровую электронную микроскопию и атомно-силовую микроскопию.  

На основе анализа полученных экспериментальных данных было установлено, что 

изменение температуры подложки при осаждении наноразмерных пленок Co-Sb в 

концентрационном интервале (65-81) ат.% Sb позволяет регулировать структурно-фазовое 

состояние. Осаждение на подложки при комнатной температуре приводит к формированию 

рентгеноаморфного состояния с расширенной областью существования фазы CoSb3 (75-80) 

ат.% Sb при дальнейшем нагреве после кристаллизации по сравнению с существующим на 

сегодня массивным состоянием (75 ат.% Sb) [9]. При увеличении температуры подложки до 

200
o
C в пленках Co-Sb образуется кристаллическое состояние и закономерности 

формирования фазового состава определяются последовательностью, которая аналогична 

диаграмме фазового равновесия для массивного состояния системы Co-Sb с образованием 

фазы CoSb3 при ~75 ат.% Sb.  

Отжиги приводят к изменению фазового состава и структуры исследуемых пленок. 

Установлено, что пленки состава CoSb3 термостабильны до ~300
о
С [10]. При повышении 

температуры отжига в вакууме выше (300-400)
о
С в пленках с повышенным содержанием 

сурьмы CoSb3,4 и CoSb3,5 с двухфазным составом (скуттерудит CoSb3 и кристаллическая 

сурьма Sb) уменьшается отношение интенсивностей дифракционных рефлексов 

I(210)Sb/I(310)CoSb3 [11]. Результаты послойного химического анализа и резерфордовского 

обратного рассеяния показывают уменьшение содержания сурьмы в пленках после отжигов. 

Так, например, на спектрах РОР после отжига пленок с избытком сурьмы при температуре 

610
о
С в течение 30 с уменьшается интенсивность энергетической линии сурьмы, а ее 

концентрация уменьшается при отжиге в вакууме на 9,5 ат.%, в атмосфере азота на 6,1 ат.%. 

Это связано с сублимацией сурьмы при отжигах выше 300
о
С, как в вакууме, так и в 

атмосфере азота, что отражается в изменении фазового состава и структуры по схемам: 
   

23
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вследствие  растущей с увеличением температуры отжига способности атомов Sb к 

сублимации,  как с рентгеноаморфного или кристаллического состояний, так и из 

антимонидов кобальта – CoSb2 и CoSb3. При отжиге пленок в атмосфере азота наблюдается 

меньшая скорость сублимации Sb,  чем при отжиге в вакууме (рис. 1).  
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Рис.1. Изменение концентрации сурьмы при отжигах в вакууме () пленки CoSb3,5  

(78 ат.% Sb) и в атмосфере азота (•) пленки CoSb3,4 (77 ат.% Sb), осадженных при Тп=20
о
С. 

 

Эти различия подтверждаются и результатами атомно-силовой микроскопии. На 

снимках (рис. 2) видны структурные отличия в пленках, отоженных в различных средах. 

После отжигов в вакууме наблюдается большая пористость пленки CoSb3,5, чем после 

термической обработки в атмосфере азота. Можно предположить, что это связано с большим 

давлением при отжиге в атмосфере азота, которое препятствует свободному испарению 

сурьмы из объема пленки, как это происходит при отжиге в вакууме.  
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Рис. 2. АСМ-изображения поверхности пленок: а) CoSb4,1 после осаджения при Тп=20
о
С  

и после отжига в вакууме; б) CoSb3,1  после осаджения Тп=20
о
С и после отжига  

в атмосфере азота. 

Установлено, что при отжиге рентгеноаморфных пленок наблюдается более 

интенсивный процесс сублимации, чем из кристаллических пленок. Это отражается в том, 

что значение энергии активации процесса испарения Еа в ~2-3 раза меньше по сравнению с 

пленками с имеющими кристаллическую структуру, где необходимы большие значения 

энергий для разрыва уже имеющийся химических связей, которые в рентгеноаморфных 

пленках еще недостаточно сформировались. Таким образом, механизмы сублимации в 

пленках зависят от их структурного состояния. При отжиге ренгеноаморфных пленок сурьма 

а) 

б) 
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частично сублимирует уже в процессе формирования кристаллической решетки, в то время 

как при отжиге кристаллических пленок после разрыва химических связей Sb сначала 

диффундирует к границам зерен, а затем оттуда сублимирует. 
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 Проанализирован опыт подготовки магистров техники и технологий на кафедрах 

«Материаловедение в машиностроении» «Металлургия литейных сплавов» БНТУ. 

Подчеркнута эффективность практико-ориентированной магистратуры для инженерных 

кадров машиностроительных и металлургических предприятий. Предложены некоторые 

пути повышения эффективности магистерской подготовки. Предложен алгоритм 

взаимодействия кафедры и инженерно-технической службы предприятия при обучении 

заводского специалиста в заочной практико-ориентированной магистратуре.  

 

В современном конкурентном, динамично развивающемся мире технические  

знания устаревают чрезвычайно быстро. Вчерашний высокий технический уровень 

продукции сегодня становится уже недостаточным. Повышение конкурентоспособности, 

снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции во многом 

определяется наличием высококвалифицированных, постоянно повышающих свою 

квалификацию, инженерных кадров. Традиционное обучение студентов в ВУЗе сегодня 

является только первой ступенью в формировании эффективных инженерных кадров 

высокой квалификации. Для подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, широко используют различные формы повышения квалификации, в том  

числе магистратуру.  

Магистратура традиционно является эффективной формой подготовки научно-

педагогических кадров для системы высшего образования и научных учреждений Беларуси. 

Речь идет о научно-педагогической магистратуре. Обучение в магистратуре позволяет 

выполнить своеобразную подготовительную работу для последующего успешного обучения 

в аспирантуре и защите кандидатской диссертации. На кафедрах «Материаловедение в 

машиностроении» и  «Металлургия литейных сплавов» БНТУ более 10 лет ведется 

подготовка по следующим специальностям научно-педагогической магистратуры: 1-42 80 01 

«Металлургия» и 1-36 80 04 «Обработка конструкционных материалов в машиностроении». 

Обучение проводится по очной (1 год) и заочной (1,5 года) формам обучения. Современный 

уровень развития материаловедения и металлургии, бурное развитие нанотехнологий и 

материалов настоятельно потребовало расширения глубины понимания магистрантами 

физической и химической сути процессов, имеющих место при получении, обработке и 

использовании новых материалов. Речь идет в первую очередь о более глубоком понимании 

как механизмов превращений в сталях и сплавах, так и связей между получаемой структурой 

и конечными свойствами металлических материалов. Для этого были разработаны 

интерактивные спецкурсы. В конечном итоге, магистранты и аспиранты получают новые 

систематизированные знания как о механизмах структурообразования в современных 

материалах при их синтезе и обработке, так и о механизмах формирования свойств [1]. Опыт 

обучения и подготовки магистерских диссертаций (2007 – 2015 г.) свидетельствует об 
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эффективности обсуждаемой магистратуры. Ряд магистрантов, почувствовав «вкус» к 

научной работе в магистратуре, впоследствии связали свою судьбу с научно-технической 

деятельностью и поступили в аспирантуру БНТУ или институтов НАН Беларуси.  

В процессе этой работы, однако, были установлены некоторые проблемные моменты. 

В ряде случаев специфика производственной деятельности магистранта диктовала 

необходимость решения конкретных производственных задач, при этом традиционная 

исследовательская компонента сводилась к минимуму. Кроме этого, необходимость 

обязательной сдачи кандидатских экзаменов в научно-педагогической магистратуре для 

заводского инженерно-технического работника не всегда является оправданной, но затраты 

на эту работу велики. Стало очевидно, что магистерская подготовка производственного 

специалиста имеет несколько иные цели, чем будущего научно-педагогического работника. 

Поэтому и содержание этой подготовки должно быть соответственно скорректировано для 

решения научно-производственных задач и подготовки специалиста для конкретного 

производства. Речь идет о двух различных магистратурах: научно-педагогической и 

магистратуре с углубленной практической подготовкой (практико-ориентированной) [2]. 

Результатом этого понимания стала острая необходимость организации подготовки в рамках 

практико-ориентированной магистратуры. 

За последние годы совместными усилиями ряда кафедр механико-технологического 

факультета БНТУ открыта подготовка в магистратуре с углубленной практической 

подготовкой специалистов (практико-ориентированная магистратура) по специальности  

1-42 81 01 «Металлургические технологии повышения конкурентоспособности  

продукции» [3]. 

Обучение в магистратуре по специальности 1-42 81 01 проводится по очной (1 год) и 

заочной (1,0 - 1,5 года) формам обучения. Как правило, тематика магистерской диссертации 

тесно связана с профессиональной деятельностью обучающегося (инженера) и направлена на 

индивидуальную подготовку специалиста в плане совершенствования действующих и 

разработки новых энерго-, ресурсосберегающих металлургических технологий. Групповые 

занятия с магистрантами обсуждаемой формы обучения сведены к минимуму. Основной 

упор сделан на индивидуальную работу руководителя с магистрантом. При этом, за 

руководителем закрепляется не более 3-х магистрантов одного года обучения. Ежегодно 10 – 

15 производственных специалистов повышают свою квалификацию в рамках магистратуры 

вышеуказанных кафедр. За последние годы таким образом повысили свою квалификацию 

специалисты многих ведущих машиностроительных и металлургических предприятий. 

Развитие этой магистратуры привело к пониманию, что наиболее эффективной является 

заочная форма обсуждаемой магистратуры. Среди магистрантов не только молодые 

специалисты, но и начальники отделов, цехов, главные специалисты предприятий. 

Существенным является не только приобретение современных знаний, но и решение 

конкретных технических задач предприятия или организации. Магистрант, не только и не 

столько изучает техническую информацию, но разрабатывает нужные предприятию 

технические решения и при этом повышает свою инженерную квалификацию. В этот период, 

являясь по сути сотрудником кафедры, магистрант имеет возможность эффективно 

консультироваться с профессорами и доцентами кафедры по различным техническим 

вопросам. Интересным является опережающий карьерный рост ряда магистрантов еще до 

защиты диссертации. Острый дефицит на предприятиях квалифицированных инженеров-

материаловедов этому способствует. 

 За последние годы отработан определенный алгоритм организации работы над 

магистерской диссертацией: 1. Подбор профессионально пригодного выпускника кафедры и 

мотивация его для выполнения магистерской диссертации. Ежегодно 20…30% выпускников 

кафедры поступают в магистратуру. 2. Подбор тематики диссертации по возможному 

профилю работы, часто, по научному профилю руководителя. 

3. Формирование плана приема в магистратуру проводится под конкретных выпускников 

кафедры. В настоящее время преимущественно практикуется бюджетная форма обучения. 4. 
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Выполнение и защита диссертации на кафедре с практическим внедрением, или элементами 

практической направленности.  

Наряду с положительным опытом подготовки научно-технических кадров следует 

отметить ряд проблемных вопросов. Степень взаимодействия с предприятиями по подбору 

специалистов для магистерской подготовки и последующего выполнения работы 

недостаточна. Отсутствует согласованный механизм выделения бюджетных мест для 

производственных работников в магистратуру заочной формы обучения. Наличие госзаказа 

на магистерскую подготовку производственных специалистов позволит существенно 

расширить возможности эффективного совместного решения научно-технических проблем и 

активно использовать вузовские возможности для индивидуального повышения 

квалификации конкретных заводских специалистов. Вышеуказанный алгоритм организации 

работы над магистерской диссертацией должен быть существенно скорректирован.  

Оптимальной представляется следующая последовательность работы:  

1. Подбор инженерно-технического сотрудника предприятия заводской кадровой 

службой. Далеко не всегда это должен быть молодой, только что распределенный 

специалист. Видимо, более эффективным будет вариант выполнения диссертации 

специалистом, имеющим определенный производственный опыт. 

2. Формирование тематики диссертационной работы по научно-производственной 

потребности завода. Согласование тематики с профилирующей кафедрой университета. 

Потребности предприятия должны доминировать над научным направлением кафедры. 

3. Формирование плана приема в магистратуру по заявкам предприятий.  

4. Выполнение диссертации при двойном руководстве: от предприятия и от 

университета. 

5. Защита диссертации при участии ведущих специалистов предприятия или 

непосредственно на предприятии. 

 Результатом реализации предложенного алгоритма должно стать повышение 

практической эффективности выполнения диссертации и управляемый карьерный рост 

выпускника магистратуры. 

Недостаточной является производственная и экономическая мотивация повышения 

квалификации через магистратуру. Статус магистра в производственных условиях до конца 

не определен. В последние годы стал заметен определенный антагонизм между 

руководителями среднего звена и инженерами, обучающимися в магистратуре. Следует 

отметить, что конкурентное научно-техническое развитие белорусских предприятий в 

условиях жесткой глобальной конкуренции предполагает широкое использование именно 

таких специалистов. 

 Таким образом, существует острая необходимость в высококвалифицированных 

инженерных кадрах на фоне снижения престижа инженерного труда и старения инженерного 

корпуса. Привычная вузовская подготовка таких кадров недостаточна. Поточная  

аудиторная подготовка на второй ступени получения высшего образования в большинстве 

обучающих ситуаций неприемлема для формирования требуемых компетенций у 

магистрантов. Наш многолетний опыт убедительно доказывает, что только индивидуальная 

работа магистранта с научным руководителем, активная самообразовательная работа 

позволяют добиться желаемых результатов. Выпускник ВУЗа должен самостоятельно 

специализироваться в профессии длительное время, повышая свой инженерно-технический 

уровень. В целом, институт магистратуры может и должен стать эффективным 

инструментом решения научно-технических проблем и подготовки 

высококвалифицированных научно-производственных сотрудников, способных успешно 

конкурировать на внутреннем и внешних рынках. Развитие магистратуры является 

существенным резервом повышения квалификации инженерного корпуса и обеспечения 

инженерной безопасности машиностроительного комплекса. Представляется 

целесообразным сохранение разделения магистратуры на научно-педагогическую  

и магистратуру с углубленной подготовкой специалистов (практико-ориентированная 
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магистратура). Они выполняют различные задачи и одинаково нужны реальному  

сектору экономики. Практико-ориентированная магистратура доказала свою эффективность 

для решения задач машиностроения и имеет потенциал дальнейшего развития. 
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