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підтекстовці збільшення під час зйомки бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з 
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найменування) величин, що відкладаються вздовж осей, і відділені комою їхні одиниці вимірювання. 
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technology are studied. The presence of ferromagnetic ordering in these ceramic 

multiferroics at room temperature is established. The concentration dependenc-
es of the magnetization M(x) for both systems of solid solutions have an extre-
mum; the maximum magnetization is observed in the compositions at x = 0.15. 
The coercivity field Hc for these compositions is of ≅ 5–90 Oe. The dielectric 

permeability of the samples (at T = 300 K) varies in the range ≅ 17–297 at a fre-
quency of 1 kHz, and at a frequency of 1 MHz, it varies in the range ≅ 7–25. 

Key words: multiferroics, ferromagnets, magnetization, coexistence of mag-
netic phases, dielectric permeability. 

(Отримано 17 серпня 2022 р.; остаточн. варіянт — 23 вересня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

В даний час до матеріялів, в яких спостерігається взаємозв’язок 

магнетних та електричних властивостей, проявляється великий 

інтерес. Зокрема, до систем твердих розчинів на основі BiFeO3. Ін-
терес до даної тематики зумовлений фундаментальними властивос-
тями мультифероїків, а також очікується можливість практичних 

застосувань у таких областях як спінтроніка, системи оброблення 

інформації, сенсорна техніка [1–3]. Мультифероїк BiFeO3 викликає 

найбільший інтерес, оскільки він має температури антиферомагне-
тного (при TN ∼ 643 К) і сеґнетоелектричного (при Tc ∼ 1083 К) впо-
рядкувань вище кімнатної. Однак, через існування просторової 
спін-модульованої структури циклоїдного типу з довжиною хвилі 
62 нм, відсутній магнетоелектричний ефект. Існують різні способи 

руйнування або придушення гармонічности спінової циклоїди, на-
приклад, одержання тонких плівок з BiFeO3 частковим заміщенням 

йонів Bi катіонами рідкісноземельних елементів або йонів Fe катіо-
нами 3d-перехідних елементів [1–7]. 
 Нами досліджувалися системи твердих розчинів (1 − x) BiFeO3–
xRMnO3 (BFO–xRMO) (0,1 ≤ x ≤ 0,4), де R = Sc або Y. Структурні змі-
ни в твердих розчинах BFO–YMO досліджені в роботах [4–6], а маг-
нетні та діелектричні властивості цих твердих розчинів в [5, 6]. Для 

твердих розчинів BFO–ScMO даних значно менше. Очікується, що 

сильно спотворені ромбоедричні кристалічні структури (R3c) є хара-
ктерними для BFO, при заміщеннях йонів Bi3+

 йонами Y3+
 або Sc3+, які 

відбуватимуться в A-підґратниці. В роботі [4] показано, що при ма-
лих заміщеннях Bi3+

 на Y3+
 (х ≤ 0,1) зберігається ромбоедрична струк-

тура перовскіту R3c. При збільшенні вмісту Y3+
 до х = 0,3 переважає 

орторомбічна фаза Pbnm, а при х = 0,4 — моноклінна фаза С2. В робо-
ті [5] показано, що в синтезованих нанокерамічних зразках 

(1 − x)BFO–xYMO в діяпазоні заміщень 0,1 ≤ x ≤ 0,2 співіснують фази 

R3c і Pbnm. Йон Y3+
 з меншим йонним радіюсом, ніж у йона Bi3+, си-

льно дестабілізує R3c фазу, що понижує фактор толерантности та збі-
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льшує кут нахилу октаедрів. Коли спотворення досягають верхньої 
межі ромбоедричної структури, і вона стає нестійкою, пониження 

симетрії викликає перехід до орторомбічної Pbnm фази. Йонний ра-
діюс Sc3+

 ще менше, ніж у Y3+, тому в складах (1 − x)BFO–xScMO спо-
творення кристалічної структури повинні бути ще більше. 
 В роботі [7] показано, що при малих заміщеннях йонів Феруму 

Fe3+
 на йони Манґану Mn3+

 в BFO спостерігається зростання залиш-
кової намагнетованости (Mr). Максимального значення Mr в цій ро-
боті досягає при x = 0,03. При подальшому збільшенні x відбуваєть-
ся спад Mr до рівня BFO. У той же час дослідження локальної стру-
ктури Bi(Fe–Mn)O3 свідчать про співіснування двох кристалографі-
чних фаз R3c і Pbnm в діяпазоні заміщень 0,03 < x < 0,2. Виникнен-
ня залишкової намагнетованости в складах (1 − x)BFO–xYMO було 

виявлено за кімнатної температури і пояснено на основі часткового 

руйнування просторово-модульованої спінової циклоїди [6, 7]. У 

нанорозмірних мультифероїках (1 – x)BFO–xYMO склад х = 0,15 

містить 61,77% фази R3c і 38,23% фази Pbnm, а склад х = 0,2 — 

52,42% і 47,58% відповідно [5]. Таким чином, з ростом х відбува-
ється перерозподіл обсягів (V) співіснуючих фаз: V(R3c) зменшуєть-
ся, а V(Pbnm) збільшується. 
 Мета роботи — вивчення впливу одночасного заміщення йонів 

Bi3+
 йонами Sc3+

 або Y3+
 та йонів Fe3+

 йонами Mn3+
 на магнетні та 

електричні властивості мультифероїків (1 − x)BiFeO3–xScMnO3 і 

 

Рис. 1. Криві магнетування Ì(Н) для твердих розчинів системи 

(1 − x)BFO–xScMO, виміряні за Т = 300 К для різних значень х: 1 — 0,15, 2 

— 0,2, 3 — 0,25, 4 — 0,3, 5 — 0,35, 6 — 0,4, 7 — 0,1. 

Fig. 1. Magnetization curves Ì(Н) for solid solutions of the system 

(1 − x)BFO–xScMO measured at T = 300 K for different values of x: 1—0.15, 
2—0.2, 3—0.25, 4—0.3, 5—0.35, 6—0.4, 7—0.1. 
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(1 − x)BiFeO3–xYMnO3. 

2. ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ 

Зразки керамік складів (1 − x)BFO–xRMO (0,1 ≤ x ≤ 0,4), де R = Sc 

або Y, були одержані за нітратної технології. Вихідними речовина-
ми для одержання даних складів служили нітрати Бісмуту, Феру-
му, Манґану, Скандію й Ітрію. Одержаний продукт для розкладан-
ня нітратів нагрівали за температур у 200–500°C. Після перетиран-
ня з одержаного продукту були спресовані таблетки ∅ 8 мм і тов-
щиною d = 1,5 мм для кожного значення х. Таблетки піддавали від-
палу при Т = 850°C, 10 хвилин на повітрі. 
 Рентґенофазова аналіза здійснювалася на рентґенівському диф-
рактометрі ДРОН-1,5 (випромінення CuKα). Одержані дифрактог-
рами підтверджують про співіснування двох кристалографічних 

фаз R3c і Pbnm в сполуках (1 − x)BFO–xRMO, де R = Sc або Y при 

концентраціях x = 0,1, 0,15 і 0,2. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Запис кривих магнетування проводили за кімнатної температури 

 

Рис. 2. Криві магнетування Ì(Н) для зразків системи (1 − x)BFO–xYMO, 
виміряні за Т = 300 К для різних значень х: 1 — 0,15, 2 — 0,1, 3 — 0,05, 4 

— 0,25, 5 — 0,2, 6 — 0,3, 7 — 0,35. 

Fig. 2. Magnetization curves Ì(Н) for samples of the system (1 − x)BFO–
xYMO measured at T = 300 K for different values of x: 1—0.15, 2—0.1, 3—
0.05, 4—0.25, 5—0.2, 6—0.3, 7—0.35. 
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на вібраційному магнетометрі LDJ-9500 в магнетних полях 

Н = ± 2,5 кЕ. Виміри проводили для систем твердих розчинів 

(1 − x)BFO–xRMO (R = Sc або Y) за Т = 300 К. Результати вимірювань 

польових залежностей намагнетованости M(H) за T = 300 К для ке-
рамічних зразків твердих розчинів (1 − x)BFO–xScMO (0,1 ≤ x ≤ 0,4) 
представлені на рис. 1. Характер кривих магнетування свідчить 

про те, що ці тверді розчини за кімнатної температури проявляють 

феромагнетні властивості. Результати вимірювань 

M(H) для керамічних зразків твердих розчинів (1 − x)BFO–xYMO 

(0,05 ≤ x ≤ 0,35) представлені на рис. 2. Характер кривих, також як 

і для твердих розчинів (1 − x)BFO–xScMO, свідчить про прояв феро-
магнетних властивостей за кімнатної температури. По характеру 

кривих магнетування (рис. 1, 2) можна зробити висновок, що спо-
луки (1 − x)BFO–xRMO (R = Sc або Y) — феромагнетики, чутливі до 

слабкого магнетного поля. Величина коерцитивної сили Hc для цих 

сполук змінюється в межах від ∼ 5 E до 90 E. Несиметричність пе-
тель магнетної гістерези щодо Н = 0 свідчить про те, що, крім феро-
магнетної фази, в системах твердих розчинів (1 − х)BiFeO3–xRMnO3 

(R = Sc або Y) є і антиферомагнетне впорядкування (через дію об-
мінної анізотропії між феромагнетною та антиферомагнетною фа-
зою). Перевага зразків цих композиційних систем у тому, що нама-
гнетованість у малих магнетних полях (∼ 2 кЕ) значно більша, ніж 

намагнетованість зразків із частковим заміщенням йонів Бісмуту в 

низці тривалентних або двовалентних йонів, а також із частковим 

 

Рис. 3. Концентраційні залежності намагнетованости M(x) зразків систе-
ми твердих розчинів (1 − x)BFO–xRMO (R = Sc або Y) при H = 2,5 кЕ. 

Fig. 3. Concentration dependences of magnetization M(x) of samples of solid 

solutions system (1 − x)BFO–xRMO (R = Sc or Y) at H = 2.5 kOe. 
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заміщенням йонів Fe (у магнетному полі ∼ 20–60 кЕ) [7]. 
 Концентраційні залежності намагнетованости M(x) (рис. 3), оде-
ржані з кривих магнетування за кімнатної температури в зовніш-
ньому магнетному полі H = 2,5 кЕ, мають немонотонний характер: 
максимального значення M(x) досягають склади з концентрацією 

x = 0,15. Причини такої поведінки намагнетованости M(x) в систе-
мах твердих розчинів (1 − x)BFO–xRMO (R = Sc або Y) наступні. У 

сполуках Bi1−хRxFe1−xMnхO3 спостерігається співіснування двох кри-
сталографічних фаз: R3c і Pbnm, кожна з цих фаз має різні за вели-
чиною намагнетованості M; при цьому M(R3c) > M(Pbnm). 
 Зі зростанням вмісту ітрію, скандію та марганцю відбувається 

перерозподіл обсягів цих фаз: V(R3c) зменшується, а V(Pbnm) збі-

ТАБЛИЦЯ 1. Діелектричні параметри зразків (1 − х)BiFeO3–xYMnO3, ви-
міряні на частотах 1 кГц (Е7-8) і 1 МГц (Е7-11). 

TABLE 1. Dielectric parameters of samples (1 − х)BiFeO3–xYMnO3, measured 

at frequencies of 1 kHz (E7-8) and 1 MHz (E7-11). 

х tgδx Gx, мкСм Cх, пФ Cп, пФ εх ± ∆ε 

1 кГц (Е7-8) 

0 0,26 0,05 15,2 0,90 16,9 ± 0,2 

0,05 0,40 2,0 21,2 0,90 23,6 ± 0,3 

0,10 0,20 1,28 50,4 0,98 51,4 ± 0,5 

0,15 0,10 > 10 57,24 0,96 59,6 ± 0,5 

0,20 0,15 1,25 135,6 0,90 150,7 ± 1,5 

0,25 0,18 3,44 37,5 0,93 40,3 ± 0,5 

0,30 0,81 2,4 296,5 1,0 296,5 ± 3,0 

0,35 0,08 2,5 179,4 0,90 199,3 ± 2,0 

0,40 0,20 2,1 112,5 0,90 125,0 ± 1,5 

1 МГц (Е7-12) 

0 0,16 1,84 6,39 0,90 7,1 ± 0,1 

0,05 0,18 1,75 15,5 0,85 18,2 ± 0,2 

0,10 0,09 9,45 18,8 0,85 22,1 ± 0,2 

0,15 0,42 15,5 17,23 0,84 20,5 ± 0,2 

0,20 0,25 43,6 20,0 0,80 25,0 ± 0,2 

0,25 0,13 0,66 8,53 0,93 9,2 ± 0,1 

0,30 0,20 39,14 20,1 0,91 22,1 ± 0,2 

0,35 0,27 33,5 19,25 0,90 21,4 ± 0,2 

0,40 0,32 46,7 20,9 0,90 23,2 ± 0,2 
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льшується. Тому сумарний магнетний момент при деякій концент-
рації спільного заміщення (xc) досягає максимуму, а при подаль-
шому збільшенні x починає зменшуватися. Аналізуючи концент-
раційні залежності намагнетованости M(x) (рис. 3) і беручи до ува-
ги (враховуючи) величини йонних радіюсів A-катіонів, Å: 1,03 — 

для Bi3+
 та йонів заміщення, 0,90 — для Y3+, 0,745 — для Sc3+

 можна 

зробити важливий висновок. Величина намагнетованости та дефо-
рмації кристалічної ґратниці при малих концентраціях х більше 

для йонів заміщення з великим йонним радіюсом (Y3+), а при вели-
ких концентраціях х навпаки, намагнетованість і деформації біль-
ше для йонів заміщення з меншим йонним радіюсом (Sc3+). 
 Діелектричні властивості зразків складів (1 − x)BFO–xScMO 

(0,1 ≤ x ≤ 0,4) і (1 − x)BFO–xYMO (0,05 ≤ x ≤ 0,35) вимірювались за 

кімнатної температури в конденсаторному осередку з обкладинка-
ми у вигляді дисків діяметром 8 мм за допомогою RLC-метрів Е7-8 

(частота 1 кГц) і Е7-12 (1 МГц). Діелектрична проникність εх визна-
чалася як відношення ємности осередку зі зразком Сх до ємности 

осередку з повітрям Cп: 

εх = Сх/Сп. 

ТАБЛИЦЯ 2. Діелектричні параметри зразків (1 − х)BiFeO3–xScMnO3, ви-
міряні на частотах 1 кГц (Е7-8) і 1 МГц (Е7-11). 

TABLE 2. Dielectric parameters of samples (1 − х)BiFeO3–xScMnO3, meas-
ured at frequencies of 1 kHz (E7-8) and 1 MHz (E7-11). 

х tgδx Gx, мкСм Cх, пФ Cп, пФ εх ± ∆ε 

1 кГц (Е7-8) 

0,10 0,07 32,5 нСм 39,5 0,97 40,7 ± 0,5 

0,20 0,03 1,47 72,4 0,99 73,1 ± 0,7 

0,25 0,02 2,7 96,3 0,99 97,3 ± 1,0 

0,30 0,04 1,45 42,6 0,98 43,5 ± 0,5 

0,35 0,06 5,8 нСм 20,9 0,99 21,1 ± 0,3 

0,40 0,08 8,2 нСм 16,6 0,99 16,8 ± 0,3 

1 МГц (Е7-12) 

0,10 0,06 6,0 нСм 15,13 0,80 18,9 ± 0,3 

0,20 0,07 2,92 7,0 0,81 8,6 ± 0,3 

0,25 0,64 33,2 8,21 0,80 10,3 ± 0,3 

0,30 0,26 10,9 8,3 0,83 10,0 ± 0,3 

0,35 0,57 23,7 7,65 0,90 8,5 ± 0,3 

0,40 0,25 11,33 7,05 0,90 7,8 ± 0,3 
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Тут Сх = εхε0S/d, Cп = εпε0S/d, де ε0 = 8,85⋅10−12
 Ф/м, S — площа об-

кладинок і d — відстань між обкладинками конденсатора. Ця фор-
мула справедлива, оскільки діелектрична проникність повітря 

εп = 1 з достатньою точністю. Крім діелектричної проникности ε, 

прилади дають змогу виміряти танґенс кута діелектричних втрат 

tgδ і адмітанс G — аналог провідности. Результати вимірювань на-
ведено в табл. 1 і 2. 

4. ВИСНОВКИ 

У системі твердих розчинів (1 − х)BiFeO3–xRMnO3, де R = Sc або Y 

(0,05 ≤ x ≤ 0,4), виявлено феромагнетне впорядкування за кімнатної 
температури. Руйнування або придушення гармонічности спінової 
циклоїди приводить до росту намагнетованости і збільшення діеле-
ктричної проникности. 
 За характером петель магнетної гістерези можна зробити висно-
вок, що сполуки (1 − x)BFO–xRMO (R = Sc або Y) — феромагнетики, 
чутливі до слабкого магнетного поля. Ця властивість робить їх пер-
спективними для використання в пристроях перемикання елект-
ричної поляризації магнетним полем і, навпаки, перемикання на-
магнетованости електричним полем. Величина коерцитивної сили 

Hc для цих сполук змінюється в межах від ∼ 5 E до 90 E. 
 Несиметричність петель магнетної гістерези щодо Н = 0 свідчить 

про те що, крім феромагнетної фази, в системах твердих розчинів 

(1 − х)BiFeO3–xRMnO3 (R = Sc або Y) присутнє і антиферомагнетне 

впорядкування. 
 Встановлено, що концентраційні залежності намагнетованости 

M(x) мають максимуми для обох систем при х = 0,15. Величина на-
магнетованости при малих концентраціях х більше для йонів замі-
щення з великим йонним радіюсом (Y3+), а при великих концентра-
ціях х навпаки, намагнетованість більше для йонів заміщення з 

меншим йонним радіюсом (Sc3+). 
 Виявлено, що діелектрична проникність зразків (1 − х)BiFeO3–
xRMnO3 (R = Sc або Y) змінювалася в межах ∼ 17–297 на частоті 
1 кГц і на частоті 1 МГц — ∼ 7–25. 
 Отже, одночасне заміщення в BiFeO3 йонів Bi3+

 на Sc3+
 або Y3+, а 

також йонів Fe3+
 на Mn3+

 відіграє важливу роль в поліпшенні магне-
тних і магнетоелектричних властивостей мультифероїків, що може 

представляти практичний інтерес для використання цих систем 

твердих розчинів у різних багатофункціональних пристроях. 
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PACS numbers: 61.05.cp, 61.50.Ks, 61.66.Dk, 61.72.Bb, 61.72.Dd, 61.72.S-, 81.30.Kf 

Tetragonality and Real Crystal Structure of Martensite 

in the Carbon Steels 

V. A. Lobodyuk and Yu. Ya. Meshkov  

G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, 
36 Academician Vernadsky Blvd., 
UA-03142 Kyiv, Ukraine 

The results of the previous investigations of martensite crystal structure in 

the carbon steels, in which, based on the doublet splitting of some XRD lines, 
the conclusion on tetragonality of martensite was made, is analysed. As pro-
posed, the crystal structure of martensite in the carbon steels is considered as 

a system of the lattice blocks with C atoms at the block axes and the distorted 

lattices without carbon atoms around the blocks. Carbon concentration in the 

steel specifies quantity of the blocks. Edges of the lattices in the blocks and 

outside them have different sizes depending on the distance to the block axis 

with carbon atom. As defined, the martensite crystal structure in the carbon 

steels is pseudotetragonal or trigonal. New approach is proposed for an expla-
nation of a great width value of the martensite XRD lines in the carbon steels. 

Key words: carbon steel, martensite, crystal structure, lattice, tetragonality, 

lattice block, diffraction line width. 

Проведено аналізу результатів попередніх досліджень кристалічної стру-
ктури мартенситу вуглецевих криць, в яких на основі появи дублетного 

розщеплення ряду дифракційних ліній зроблено висновок про тетрагона-
льність мартенситу. Запропоновано розглядати кристалічну структуру 

мартенситу у вуглецевих крицях як певну систему блоків із ґратниць з 

атомом С на центральній осі блоків і ґратниць без атомів С навколо бло-
ків. Кількість блоків у кристалічній структурі мартенситу визначається 

концентрацією Карбону в криці. Ребра ґратниць мають різну величину, 

яка визначається відстанню до осі блоків з атомом С. Кристалічну струк-
туру мартенситу в крицях можна визначити як псевдотетрагональну або 
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тригональну. Запропоновано нове пояснення великої ширини дифрак-
ційних ліній мартенситу, що виникає у вуглецевих крицях. 

Ключові слова: вуглецева криця, мартенсит, кристалічна структура, ґра-
тниця, тетрагональність, ґратницевий блок, ширина дифракційної лінії. 

(Received October 18, 2022) 
  

1. INTRODUCTION 

Beginning from the time when the diffraction methods for the structur-
al investigations have appeared, much attention has always spared to 

the study of the crystal structure. Especially a lot of the works have de-
voted to examining of the crystal structure of martensite in the carbon 

(C) steels. Beginning from the first works on an investigation of the 

crystal structure of martensite in the steels, it accepted that martensitic 

lattice was body centred tetragonal (b.c.t.) [1–6]. This conclusion made 

on an appearance of the doublet splitting of a number diffraction lines of 

the martensitic phase in the steels. Value of the crystal lattice parame-
ters depends on the carbon concentration: a decreases a little and c in-
creases with C content growth in the steel [6]. However, the long-time 

doublet splitting of the diffraction lines and tetragonality did not ob-
serve in (0.1–0.6) wt.% C steels and therefore they concluded that mar-
tensitic phase had the cubic lattice under these concentrations [4, 5]. 
 Until recently, nobody explained how small quantity of the carbon 

atoms (less than 7–8 at.% C) might change the body centred cubic lat-
tice (b.c.c.) of iron (Feα) to the tetragonal (b.c.t.) lattice. Really, C at-
oms are at one c edge only in some lattices and there are many lattices 

without C atoms. In the recent years, some investigations have ful-
filled in which a new approach has proposed for describing the crystal 
structure of martensite in the carbon steels [7, 8]. 
 Changes in the Feα crystal structure under an introduction of the C 

atoms and a manner of the description of the real crystal structure of 

martensite in the carbon steels considered in this article. A new ap-
proach proposed also for an explanation of a great width of the diffrac-
tion lines of the martensitic phase in the carbon steels. 

2. INVESTIGATIONS OF THE CRYSTAL STRUCTURE 

OF MARTENSITE IN THE CARBON STEELS 

Investigations of the crystal structure of martensite in the carbon 

steels have begun in twenties of the previous century and proceed up to 

now. The doublets of the diffraction lines (110)–(101) (011), (200) 

(020)–(002), (211) (121)–(112) have observed in the x-ray diffraction 

patterns of the martensitic phase [1–3, 6]. Authors of these investiga-
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tions concluded that martensite in the steels, containing more than 0.6 

wt.% С, has the tetragonal crystal lattice. The lattice parameter c, in-
terdoublet distances and ratio of the lattice’s parameters c/a increase 

with carbon content growth. 
 For a long time splitting of the diffraction lines of martensite did 

not observe in the steels with C concentration lesser 0.6 wt.% and it 

was concluded that martensite in these steels had the cubic lattice [4, 

5]. Cubic structure explained by the fact that in the steels with the con-
centration C < 0.6 wt.% the martensitic point is above room tempera-
ture. During quenching partial decomposition of martensite occurs 

and, in the result, C concentration in martensite decreases [9, 10]. 

However, if decomposition delayed and temperature of the martensitic 

transformation decreased, splitting of the corresponding diffraction 

lines and doublets observed in the diffraction patterns [11]. 
 Great discussion generated by a question whether martensite with 

the cubic lattice arose in the steels with large, more than 0.6 wt.% C, 
carbon concentration. First reports of the cubic martensitic structure 

(b.c.c.) in the steels with increased C concentration have appeared long 

time after [5, 11] but were questioned. However, a number of the works 

have published later, confirming a formation of martensite with the cu-
bic lattice in the steels with high C concentration [12–16]. Explanation 

of the possible reasons of an appearance of the tetragonal or cubic mar-
tensite proposed in some works [17, 18]. The explanation founded on an 

assumption of ordering of the C atoms in the martensitic structure. 
 Next peculiarity of the x-ray diffraction patterns of martensite in the 

carbon steels needs note: the diffraction lines are very wide always. It 

suggested that broadening of the diffraction lines caused by an appear-
ance of the micro stresses and small sizes of the coherent scattering do-
mains [2]. However, the investigations, carried out on the extracted, to 

relieve the stress, martensitic powders of the steel with 0.98 wt.% С, 
showed broadening of the diffraction lines of martensite appeared in 

such powders [19]. Thus, not a whole broadening was due to an influence 

of the micro stresses and the coherent scattering domains. Possible rea-
sons of broadening of the diffraction reflections will be discuss later. 
 Now let us consider the main results of the investigations of the 

martensitic crystal structure in the carbon steels. 
 Based on the doublet splitting of a number of the x-ray diffraction 

lines it has concluded in the previous investigations that martensite 

with the tetragonal lattice appeared during quenching of carbon steels. 
The lattice parameters and c/a ratio determined using the doublet of 

the diffraction lines (110)–(101) (011) as the most intensive. The pa-
rameters of the martensitic lattice depend on the carbon concentra-
tion: c grows and a decrease a little with growth of C concentration, 
Fig. 1 [20]. 
 Dependences of the tetragonality degree c/a on carbon concentra-
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tion in the steels, obtained in a number of the previous works, present-
ed in Fig. 2. 
 Various slopes of c/a dependences on C concentration may be due to 

some differences in an accuracy of a determination of carbon concentra-
tion in steel and the methods used to measure the angles of the XRD lines. 
 Some distinguishing dependence of c/a ratio on carbon concentration 

received in [16]. There is c/a = 1 up to concentration 0.6 wt.% C, and on-
ly then, ratio c/a begins to grow with the C content increase (Fig. 3). 
 The empirical dependence has proposed to evaluate an influence of 

carbon concentration in steels on c/a ratio [6]: 

 c/a = 1 + 0.0467p, (1) 

where p is C concentration in wt.%. 
 Somewhat distinguishing dependence of c/a ratio and the lattices 

parameters c, a on C concentration has offered in [15]: 

 c/a = 1 + (0.0095 ± 0.0001)xC, (2) 

 à = 0.28664 − (0.00027 ± 0.00001)xC [nm],  

 c = 0.28664 + (0.00243 ± 0.00003)xC [nm];  

xC is the number of C atoms per 100 Fe atoms and 0.28664 is the lattice 

parameter of b.c.c. Feα at 300 K. 
 The cubic structure of the martensitic phase in steels explains by 

 

Fig. 1. Dependences of the lattice parameters of martensite on C content in 

quenched steels: ■—from [5], ▲—from [20]. 
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disordered arrangement of C atoms in the octahedral interstices of the 

bcc lattice of α-iron [17, 18]. However, under certain conditions (cor-
responding quenching rate and temperature of the martensitic for-
mation) C atoms are ordered and located only in the interstices along 

[001]M directions, that leads to an increase of c lattice parameter. In 

this case, the martensitic lattice of the carbon steel becomes tetragonal 
one, the doublets of some diffraction lines appear. Such explanation 

has proposed in many investigations. 
 The concept of carbon atoms ordering in martensite of steels have con-
firmed by the experimental results of a number of works [13, 14, 21, 22]. 
An influence of the cooling rate and holding at the different temperatures 

on the crystal structure of martensite in steels Fe–(3.0–6.3) wt.% Mn–
(0.97–1.75) wt.% С investigated in [14]. X-ray diffraction study showed 

that after quenching and formation of martensite at temperature slightly 

lower Ìs = −58°С well-separated doublet (112)M–(211)M appeared (Fig. 4, a). 
 However, splitting practically disappeared and the diffraction lines 

almost merged upon subsequent cooling to temperature −196°C and 

further martensitic transformation, Fig. 4, b. This explained by disor-
dering of C atoms during cooling and proceeding of the martensitic 

transformation. The diffraction pattern changed again after heating 

to 20°C: doublet appeared, although not the same as at −58°C (Fig. 4, 

 

Fig. 2. Dependences of the c/a ratio on the carbon concentration, received in 

the different investigations. 
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c), diffraction lines recovered partly. 
 Differences in the observed diffraction patterns explained as fol-
lows. When quenching and holding at −58°C carbon atoms are arranged 

orderly in the interstices situated along [001]M directions. This causes 

formation of the tetragonal lattice and an appearance of doublets. 
With rapid cooling to temperature −196°C, martensite forms, in which 

carbon ordering does not have time to occur. In the result, the diffrac-
tion lines do not split and doublets do not appear. Heating to 20°C leads 

again to the ordered arrangement of carbon atoms and an appearance 

of doublets (Fig. 4, c). Doublet appearance of a number of the lines in 

the diffractograms caused, on author opinion, by the formation of te-
tragonal martensite in a result of ordering of C atoms [14]. Author did 

not explain a great value, more than ten degrees, of the diffraction line 

widths of martensite. 
 Possibility of the reversible order–disorder transitions in marten-
site of carbon steels has confirmed by another experimental investiga-
tions. When ordered state in the samples of steel with 1 wt.% С was 

destroying by the irradiation of neutrons or fast electrons, doublets of 

the diffraction lines in the x-ray patterns were disappearing [21, 22]. 
However, holding at room temperature leads again to some ordering of 

the carbon atoms and an appearance of the diffraction doublets. Upon 

following cooling to −45°C ordered state disappeared but holding at 

20°C restored ordering of the carbon atoms partially. 
 The concept of carbon atoms ordering in martensite of the steels ex-
plains formation of the cubic structure at any C concentration. In the 

case of chaotic distribution of the C atoms along any of three lattice 

edges a, b, c, they increase, accordingly. However, the diffraction lines 

of the tetragonal structure do not observe because the martensitic lat-

 

Fig. 3. Dependence of the c/a ratio on carbon concentration [16]. 
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tices remain b.c.c. ‘in average’. 

3. CRYSTAL STRUCTURE OF MARTENSITE IN CARBON STEELS 

Conclusion about tetragonality of the crystal structure of the martensitic 

phase in carbon steels has made using observations of the doublet splitting 

of the number x-ray lines. However, this conclusion does not correspond to 

the real crystal structure of martensite for the following reasons. 
 It is well known that steels may contain 0.1–1.8 wt.% C, that in the 

atomic percent equal 0.5–8.1. In the previous investigations, it has as-
sumed that when carbon implanted in γ-phase, C atoms located in the 

octahedral pores [1, 6]. In the result of γ → α′ transformation the mar-
tensitic lattice became tetragonal one. However, after the martensitic 

transformation carbon atoms from f.c.c. lattices of the parent phase 

remain only in some b.c.c. lattices of martensite. C atom settles down 

at one lattice edge only (for example, at c edge) and this new lattice be-
comes distorted. This lattice edge increases on the diameter of C atom 

and has size c = dFe + dC ≈ 0,504 nm, where dFe and dC are diameters of 

  

 

Fig. 4. Doublets of the diffraction lines (211)M and (112)M in steel Fe–0.97C–
6.3Mn (wt.%) that received at temperature −58°C (a), after cooling to −196°C 

(b), after heating to 20°C (c) [14]. 
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the atoms Fe and C. Other three c edges of the new lattice change essen-
tially lesser (Fig. 5). 
 This distorted martensitic lattice with one C atom at one c edge is not 

tetragonal. Only two types of the tetragonal lattices (of Brave’s type) 

known: simple tetragonal and body-centred tetragonal. Appearing dur-
ing martensitic transformation in the carbon steels distorted lattices are 

neither tetragonal nor cubic because arising lattices have the different 

edges, do not have tetragonal symmetry and have only one C atom at on-
ly one edge of the lattice. It looks more like as triclinic: the sizes of the 

lattice edges are different and the angles at lattice tops differ from 90°. 

There are as many these distorted lattices as the number of the carbon 

atoms actually are in steel. Edges in the adjacent lattices also change. 
 New model of the martensitic crystal structure in carbon steels has 

proposed in [7, 8, 23]. The crystal structure of the martensitic phase 

 

Fig. 5. Distorted martensitic lattice with C atom (×) at one c edge; ○ and •—
atoms Fe. 

 

Fig. 6. Block of four lattices with common increased c edge (axis of the block) 

with C atom at axis (×—atom C, ○ and •—atoms Fe [23]. 
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presents as system of the blocks. Each block consists of four distorted 

b.c.c. lattices with C atom on the common edge—axis of the block (Fig. 
6). Distorted b.c.c. lattices without carbon atoms are around each 

block. The carbon concentration in steel (number of C atoms) deter-
mines a quantity of the blocks. 
 The edge c with C atom (axis of the block) is the most increased, by the 

diameter of C atom. Other с edges of the lattices in the block change lesser. 
 By the estimations, the carbon content in this lattice block is 

11.1 at.% (2.48 wt.%). The carbon concentration in steel defines the 

number of the blocks with C atoms in the crystal structure of martensite. 
 In the result of an influence of the C atoms in the blocks, nearest 

b.c.c. lattices have differently distorted c edges. The distortion value 

depends on the distance to the edge with C atom. The quantity relation-
ship between the number of the blocks, the quantity of the distorted 

and undistorted b.c.c. lattices depend on the carbon concentration in 

steel. This relationship will influence the mean value of the inter-
planar distances in the martensitic phase, the peak position of the dif-
fraction lines and the angle width of these lines. 
 It needs to carry out some changes and correction, presented in Fig. 
6 model because before it has considered the change only one c edge at 

which C atom situated. However, increase of the c edge with C atom in 

the block results in some changes of the c edges in the neighbouring 

lattices. They increase also. These changes decrease with increase of 

the distance to the edge with C atom. 
 The graphical evaluation of the size of the c edges, adjacent to the c 

edges with C atoms, has fulfilled for the volume of the martensite con-
taining 90 Fe atoms (45 b.c.c. lattices) and 5 C atoms (that is, for the 

concentration of 5.26 at.% C or 1.17 wt.%) [23]. The results of this 

evaluation showed in Table 1. 
 Evaluation for this selected volume showed that in the considered case 

average lattice parameter is 0.316 nm. Approximately the same c param-
eter (c = 0.3155 nm) determined for the steel Fe–1.63 wt.% C [24]. 
 With an ordered arrangement of the carbon atoms, that is, under 

the formation of the lattices blocks with C atom only at one c edge, the 

TABLE 1. Size and amount of the changed c edges under introduction of the C 

atom at one lattice edge c: c1 is edge with C atom, c2 are edges, closest to the axi-
al edge with C atom in [100]M and [010]M directions and also in the lattices above 

and below of the block in [001]M direction, c3 are edges along [110]M and [010]M 

directions, c4 are edges at the distance 2a along directions [100]M and [010]M. 

Edge number с1 с2 с3 с4 

Edge size, nm 0.387 0.330 0.308 0.286 

The number of edges 5 30 20 20 
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doublets of the broadened lines have observed by the x-ray diffraction 

due to the ‘collections’ or the sets of the identical interplanar distanc-
es. In the case of the disordered arrangement of the C atoms over the 

crystal volume and arbitrary axis a, b or c of the blocks, x-ray diffrac-
tion pattern contains only wide unsplitted lines, that is, the diffraction 

lines of so-called ‘cubic’ or pseudocubic martensite. In this case, the 

blocks with one C atom at the common block axis situate in any direc-
tion [100], [010] or [001] and distribute arbitrarily over the whole vol-
ume of the steel. In the result, this leads only to the broadening of the 

x-ray lines in the diffraction patterns. The splitting of the x-ray lines 

and the doublets does not observe in this case. 
 Next estimations have carried out: 1. Carbon concentration in the 

steel in the dependence on the number of adjacent to the block lattices 

without C, Table 2; 2. The number of the blocks in the volume of 106
 lat-

tices at different C concentration, Table 3; 3. Angular distance between 

the reflection peaks (200)M and (002)M, Table 4; 4. Angular position of the 

(002)M diffraction line at the different carbon concentrations, Table 5. 
 The results of an evaluation of general carbon concentration in steel 
in the case of the different number adjacent to the blocks lattices with-
out C atoms, presented in Table 2. The concentration is 11.11 at.% 

TABLE 2. Carbon concentration in steel at different number of the lattices 

without C atoms near one block. 

Quantity of 

blocks 

(block—4 

lattices, 1C 

atom) 

Quantity of lattices 

without C atoms near 

block 

Quantity 

of Fe 

atoms 

Quantity 

of C at-
oms 

Total 
quantity 

of atoms 

C con-
tent, 
at.% 

C con-
tent, 
wt.% 

1 0 8 1 9 11.11 2.48 

1 
4 lattices in horizon-

tal plane 16 1 17 5.9 1.31 

1 
8 lattices in horizon-

tal plane 
24 1 25 4,0 0.89 

1 
4 lattices above and 4 

lattices below 24 1 25 4.0 0.89 

1 

8 lattices in horizon-
tal plane + 4 lattices 

above and 4 lattices 

under 

40 1 41 2.43 0.54 

1 

12 lattices in hori-
zontal plane + 4 lat-
tices above and 4 lat-

tices under 

48 1 49 2.04 0.46 
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(2.48 wt.%) for the block structure only and 2.43 at.% (0.46 wt.%) in 

the case of one block and twenty lattices without carbon atoms around. 
The first case (only blocks in the structure) is unrealistic since the carbon 

concentration in the steel (martensite) does not exceed 1.7–1.8 wt.%. 
 Thus, these evaluations confirm that the crystal structure of the 

steel for the real carbon concentrations may be represents as a system 

consisting of some quantity of the lattices blocks with C atoms on their 

TABLE 3. The number of blocks at different carbon concentrations. Volume: 
100×100×100 lattices = 1000000 lattices. 

C concentra-
tion, 

at.%/wt.% 

Quantity 

of C at-
oms per 

100 Fe 

atoms 

Real con-
centration, 
at.%/wt.% 

Quantity 

of Fe/C 

atoms per 

106
 lattic-
es 

Quantity 

of blocks 

(lattices 

in blocks) 

Quantity 

of lattic-
es not in 

blocks 

Quantity 

of lattices 

without C 

atoms 

around 

block 

1.0/0.22 1 0.99/0.221 
2000000/ 

20000 
20000 
(80000) 

920000 46 

3.0/0.67 3 2.91/0.65 
2000000/ 

60000 
60000 

(240000) 760000 13 

5.0/1.11 5 4.76/1.06 
2000000/ 
100000 

100000 
(400000) 600000 6 

8.0/1.79 8 7.41/1.65 
2000000/ 
160000 

160000 
(640000) 

3600000 2.25 

TABLE 4. Angular distance between diffraction peaks (200)M and (002)M. 

Reflection (200)M, radiation FeKα, λ = 0.194 nm 

С, wt.% à, nm d, nm sinϕ ϕ 
∆ϕ — angle distance 

between (200)М and 

(002)М 

0.2 0.2858 0.1429 0.6788 42°45′ 0°30′ 
0.8 0.2849 0.1424 0.6809 42°55′ 1°53′ 
1.4 0.2840 0.1420 0.6831 43°15′ 3°22′ 

Reflection (002)M, radiation FeKα, λ = 0.194 nm 

С, wt.% с, nm d, nm sinϕ ϕ 
∆ϕ — angle distance 

between (200)М and 

(002)М 

0.2 0.2885 0.1442 0.6724 42°15′ 0°30′ 
0.8 0.2955 0.1477 0.6565 41°02′ 1°53′ 
1.4 0.3026 0.1513 0.6411 39°53′ 3°22′ 
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axes and different number of the crystal lattices without C atoms 

around the blocks that depends on the carbon content. 
 It estimated also a quantity of the blocks and the number of the lat-
tices without C atoms in the volume of the 106

 lattices for the real car-
bon concentrations (0.22–1.79) in martensite of the steel, Table 3. 
 As seen, 46 lattices without carbon atoms locate around one block at 

the concentration 1 at.% C (0.22 wt.%). Only two (2.25) lattices without 

C atoms are adjacent to one block in the case 8 at.% С (1.79 wt.%). For 

the real C concentration 5 at.% (1.12 wt.%) there are six lattices without 

C atoms around one block with C atom. The edges in the lattices around 

the blocks also change, but significantly lesser than the edges in the block 

and significantly lesser than the central edge (axis) of the block. 
 Under ordering of the C atoms in steels, the periodic changes in the 

sizes of the c edges should observe in dependence on the distance to an 

axis of the block with carbon atom. Corresponding changes of the in-
terplanar distances proceed also. Arising lattices may define as 

pseudotetragonal, pseudocubic or trigonal, as the lattice edges have 

different sizes and angles differ from 90°. 
 In the case of the disorder state of C atoms in martensite, the blocks 

axes with C atoms situate arbitrary along one of three directions 

[100]M, [010]M, [001]M and one of the a, b or c lattice edge changes by 

the same value in dependence on location of C atom on the concrete 

edge. The changes of the other lattice edges depend on the distance to 

the edge with C atom. In this case, all three directions [100]M, [010]M, 

[001]M are equivalent and in the result a, b, c parameters are averaged 

over the crystal. In this case, the lattices are distorted cubic (pseudo-
cubic) however with changed parameters, which distinguish from the 

b.c.c. lattice parameter of α-iron. In the result, no line splitting ob-
serves in XRD patterns and the doublets do not appear, but the diffrac-
tion lines are broadening. 
 Thus, ordered and disordered states of the carbon atoms in the mar-
tensitic structure of the steels and, accordingly, so-called ‘tetragonal’ or 

‘cubic’ martensite, have only one difference. In the ‘tetragonal’ marten-

TABLE 5. Dependence of the martensitic lattice distortions magnitude in the 

steels on C concentration. 

wt.% С 2 1/2
d( ) ,U  nm 2 1/2

st( ) ,U  nm /c a  с/à 

0.08 0.0114 0.0046 1.016 1.005 

0.10 0.0114 0.0057 1.020 1.005 

0.35 0.0126 0.0059 1.020 1.016 

0.84 0.0133 0.0085 1.030 1.040 

1.0 0.0136 0.0100 1.035 1.047 
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site the blocks with C atoms at the axes (c edges) are located mainly 

along directions [001]M. In the ‘cubic’ martensite C atoms may situate at 

one of the lattice edges a, b, c and the axes of the blocks locate along one 

of the directions [100]M, [010]M or [001]M arbitrarily. This leads to an av-
eraging of all lattice parameters a, b, c to some average parameter aav. 
 Position of two lines (200)M and (002)M calculated and angular dis-
tance between the peaks of these lines determined for the carbon con-
centrations in steel 0.2, 0.8 and 1.4 wt.%. It turned out that for the 

steel with 1.4 wt.% C this distance is 3°22′ only (Table 4). 

4. STATIC DISTORTIONS IN THE MARTENSITIC PHASE 

Assignment of the crystal structure of martensite in the carbon steels 

as system of the lattices blocks with C atom at the blocks axes and the 

distorted lattices without C atoms around them gives a good possibility 

to understand the reasons of an appearance of the significant dynamic 

and static distortions during martensitic transformation. Their evalu-
ation based on the measuring and analysing of an intensity of the x-ray 

diffraction reflections during changes of temperature and carbon con-
centration in the steel [25–27]. 
 Investigations have shown that a value of the decrease in an intensi-
ty of the reflections grows with an increase of the dynamic distortions, 
caused by the thermal oscillations of the atoms. Dynamic distortions 

characterize by the value 
2 1/2
d( ) ,U  where Ud is the size of the displace-

ment of the atom from a position of the equilibrium in the lattice. For 

the steels with 0.08–1.0 wt.% C, the dynamic distortions change next 

manner: at temperature 23°C from 0.0114 to 0.0136 nm and at tem-
perature −185°C from 0.0076 to 0.0086 nm, respectively. 
 In addition to the dynamic distortions, the static distortions also 

arise in the solid solutions. Their appearance occurs in the result of the 

displacement of the atoms from the ideal positions in the lattices. Stat-
ic distortions remain constant over time at low temperatures and in the 

absence of the diffusion. Such distortions characterized by the value of 

the root-mean-square deviation from the ideal position of the atoms in 

the lattice 
2 1/2
st( ) .U  The magnitude of the static distortions depends on 

the number, distribution and arrangement of the atoms of another 

kind in the crystal structure of the material, the number of the dis-
placed atoms and a value of the displacement. 
 Method of the determination of the static distortions bases on a 

comparison of the changes in the intensity of the x-ray doublets [25]. 

Since the static displacements do not depend on the temperature, 
method allows one to evaluate the average displacements of the atoms 

in any direction (for example, along directions [100]M, [010]M, [001]M). 

The evaluation of the static distortions in [001]M direction showed that 

for steel with 1.3 wt.% C =2 1/2
st( ) 0.015 nmU  [25] and for steel with 



1588 V. A. LOBODYUK and Yu. Ya. MESHKOV 

1.57 wt.% C =2 1/2
st( ) 0.018 nmU  [27]. 

 Magnitude of the static distortions in steel depends on the carbon 

concentration and increases with its rise [25]. If for the steel with 0.1 

wt.% C value of distortion is ≈ 4⋅10−3
 nm, then at the concentration 1.0 

wt.% C the distortion is in 2.5 times higher, 10⋅10−3
 nm. However, 

proposed method gives a possibility to estimate only some volume-
averaged displacements of the atoms. 
 Magnitude of the root-mean-square displacements 

2 1/2
st( )U  of the at-

oms from the ideal positions in the martensitic lattice of the carbon 

steels reflects the statistically averaged over the entire volume a value 

of the deviation (in nm) of the iron atoms from the ideal positions 

which directly affects the average value of the c edges with the carbon 

atoms. The changes of the edges a, b in the case of ordering of the C at-
oms in the martensite of the carbon steels are significantly smaller. 
 Dependence of the average size of the lattice edge c  on the value of 

the root-mean-square displacements of the atoms 
2 1/2
st( )U  presents as: 

 = + 2 1/2
st( ) .c c U  (3) 

 Relative values of the root-mean-square magnitude of the edges c  

distorted by the located on them carbon atoms determine by the follow-
ing relationship: 

 = + 2 1/2
st/ 1 ( ) / .c a U a  (4) 

Calculated magnitudes presented in Table 3. The value /c a  corre-
sponds to the degree of the tetragonality c/a, which depends on the 

carbon concentration in the martensite of the steel. This allows com-
paring these parameters at different C concentrations in steel, Table 5. 
 Two dependences of c/a (according to [2]) and /c a  (calculated us-
ing formula 4) presented in Fig. 7. 
 The dependence c/a on the carbon concentration correlates quite sat-
isfactorily with the experimental dependence of the relative value 

/ ,c a  calculated taking into account the static distortions in marten-
site of the steels with different carbon contents in the range up to 1 

wt.% C. Such correspondence is natural enough since it entirely corre-
sponds to the physics of the phenomenon under discussion, namely, to 

the displacement of the Fe atoms from the equilibrium positions in the 

lattice due to the presence of C atoms on some edges of the martensitic 

lattices. This is the physical reason for the diffraction fixation of the 

interplanar distances d of the different magnitudes, which leads to a 

broadening of the x-ray lines. 
 Significant anisotropy of the static distortions noted in [19]. As 

shown by the studies on the martensitic powders of the steel with 0.98 

wt.% C, the static distortions along [001]M direction are by two times 
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greater than along [100]M: 0.0052 and 0.0025 nm, respectively. Au-
thor of this work concluded also that carbon in the steel leads to a 

broadening of the x-ray lines of martensite. 

5. BROADENING OF THE MARTENSITIC DIFFRACTION LINES IN 

THE CARBON STEELS 

The diffraction lines of the martensitic phase in the carbon steels are 

very wide always. Angular width of these lines runs up to 10–
12°.Various explanations of this great broadening have proposed. 
 To present time the broadening of the martensitic x-ray line in the 

steels has explained in the following way: during transformation of the 

parent f.c.c. γ-phase into b.c.t. martensitic phase the stresses arise and 

the scattering coherent domains (crystal blocks) 30–70 nm in sizes ap-
pear in the martensitic phase. However, carried out on the extracted 

powders of martensite in the steel (1.0 wt.% C) x-ray investigation 

showed that, when an influence of the stress excluded, the diffraction 

lines remained widened nevertheless [19]. Thus, not the whole x-ray 

line broadening caused by the coherent domains and stresses. Some 

other reasons may exist. 
 The crystal structure of martensite in the carbon steels can present as 

system of the lattice blocks [7, 8]. All lattices, both in the blocks and 

around them, have edges with the sizes that depend on the distance to the 

 

Fig. 7. The dependences of c/a (1) and /c a  (2) on the carbon concentration in 

martensite of the carbon steels. 
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axis of the blocks with C atom (that is, there are different c sizes of the 

lattices). Lattice edges changes decrease with grow of the distance to the 

axis of the block and the sets of the equally changed c edges appear. In the 

result, the definite systems of the interplanar distances for concrete type 

of the reflections (for example, (002)M) arise that leads to an appearance 

of the wide x-ray diffraction lines. These broadened lines consist of a 

number of the overlapping diffraction reflections corresponding to the 

definite set of the identical interplanar distances with equal c parameters. 
 The angular positions of the (002)M diffraction line vary with change 

of the c parameters. For example, position (002)M changes from 42°43′ 
to 32°26′ in the interval of c parameter 0.286–0.362 nm (Table 6). 
 These changes of the parameter c correspond really to variation of 

the C concentration in steel from 0.2 wt.% to more than 1.4 wt.%. 
 Thus, for these values of the cM parameters (Table 6) angular width for 

(002)M reflection is about 10° that practically coincides with the diffrac-
tion line width determined in many experimental investigations. For ex-
ample, the angular width of the (200)M–(002)M martensitic line in the steel 
with 0.45 wt.% С reaches 12° [2], the doublet width of the (211)M–(112)M 

line in the Fe–0.97C–6.3Mn steel is 10° [14]. There are other examples of 

the large width of the martensitic diffraction lines in the steels. 
 Thus, really there are sets of the c parameters in the martensitic 

crystal structure at the ordered state of the steels at given carbon con-
centration. Differences of the c parameters in the concrete steel are the 

result of the edge changes and distortions of the lattices because of in-
stallation of one C atom at one edge in some b.c.c. lattice and appear-
ance of the blocks. 
 Value of the concrete c parameters depends on the number of the lat-
tices blocks and the number of the lattices without C atoms for given 

carbon concentration in the steel. In the result, an intensity of the dif-
fraction line of the given ‘set’ of the c edges depends on the number of 

the equally changed lattice edges and corresponding interplanar dis-

TABLE 6. Angular position of the diffraction line (002)M at different C con-
centration in steel, radiation FeKα, λ = 0.194 nm. 

cM, nm sinϕ ϕ ∆ϕ Note 

0.362 0.5359 32°26′ 5°12′ cmax 

0.342 0.5673 34°34′   

0.322 0.6025 37°04′   

0.302 0.6424 39°58′   

0.292 0.6644 41°38′   

0.286 0.6783 42°43′ 5°5′ Fe ′α  

0.319 0.6335 37°38′  caverage 
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tances; position of the concrete diffraction is determined by the inter-
planar spacing. 
 Agreement of the calculated and experimental diffraction line 

widths confirms proposed model of the crystal structure of martensite 

in the carbon steels as system of the lattice blocks with C atom on axes 

of the blocks and the lattices without carbon atoms around the blocks. 
 Thus, the martensitic lattice of the carbon steels cannot be tetrago-
nal because arising during transformation lattice has different size of 

the edges and top angles not equal 90°. It may be determined as distort-
ed tetragonal, pseudotetragonal or trigonal, and so-called degree of the 

tetragonality c/a is some mean value that does not characterizes the 

crystal structure of the martensitic phase in the carbon steels. 

6. DISCUSSION 

A number of the questions arises when consider the previously received 

results of the crystal structure investigations of the martensitic phase 

in the carbon steels. The first is to what extent the doublets of the dif-
fraction lines, appearing on the x-ray diffraction patterns of the mar-
tensitic phase in the carbon steels, reflect tetragonality of the marten-
sitic crystal structure. The second is what really stipulate large, 10–14°, 
diffraction lines width of the martensitic phase in the steels. In addi-
tion, the main question is next: how 3–8 at.% carbon (for example, in 50 

b.c.c. lattice is 3–8 atoms C and 97–92 atoms Fe), placed in some octahe-
dral pores of the bcc lattices (at the c edges) of the martensitic phase, can 

change these lattices to body-centred tetragonal? 
 However, beginning from the first investigations, the martensitic 

crystal structure of the carbon steels has accepted as tetragonal one 

and doubts about martensitic structure did not even arise although in-
vestigations of this structure have begun in the twenties of the last 

century and continue to date with different intensity. 
 Conclusion about tetragonality of the martensitic structure in the 

steels based on the result of an appearance of the doublets some diffrac-
tion lines in the x-ray patterns. However, it is known that during mar-
tensitic f.c.c. → b.c.c. transition carbon atoms locate at one edge only of 

some b.c.c. lattices and change these edges to the value 

dFe + dC = 0.5036 nm (dFe and dC are diameters of the iron and carbon at-
oms). Under real C concentration in steel quantity of the carbon atoms is 

not sufficient for situate in the whole lattices of the martensitic phase. 
Edges in the lattices without C atoms also change, but differently in de-
pendence on the distance to the edge with C atom. In the result, the dis-
torted lattices with different size edges and changed corner angles arise. 
It is not possible to call these distorted lattices as tetragonal lattice. 
 It has proposed to present the martensitic crystal structure of the 

carbon steels as system of the blocks, each consisting of four lattices 
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with carbon atom on common c edge, and distorted b.c.c. lattices near 

them, that did not contain C atoms [7, 8, 23]. This representation de-
scribes the real crystal structure of the martensite and diffraction ob-
servations quite well. In such lattice block common c edge with C atom 

has the largest size and is an axis of the block. This representation well 
explains also an appearance of the doublets of a number of the x-ray 

diffraction lines and great width of these lines. 
 The number of the blocks in the martensitic structure depends on the 

carbon concentration in steel. Under change of the C content from 0.22 to 

0.6, 1.06 or 1.65 wt.%, the number of the carbon-free lattices around the 

block with C atom varies from 46 to 13, 6 or 2 lattices, respectively. In 

the lattices without carbon, c edges have different sizes and the greater 

the distance is from the edge with C atom the lesser these edges changed. 
 Conception of the carbon atoms ordering gives the possibility of bet-
ter understanding of the martensitic crystal structure in the carbon 

steels [17, 18]. Experimental investigations confirm that C ordering re-
ally occurs and, depending on heat treatment and cooling rate, ordering 

of the carbon atoms in martensite of the steels or disordered state may 

occur [13, 21, 22]. Only under ordered arrangement of the C atoms, axes 

of the lattice’s blocks are located in one direction [001]M and state arises 

that must be called pseudotetragonal (or trigonal). In the case of the dis-
ordered state of the C atoms, the axes of the blocks are situated random-
ly along all three directions [100], [010] or [001] of the b.c.c. lattice. In 

the result, pseudocubic structure of the martensitic phase observes. 
 Imaging of the crystal structure of the martensitic phase in the car-
bon steels as a system of the ordered lattices blocks and carbon-free lat-
tices around them gives also good explanation of an appearance of the 

diffraction line doublets with large width (12–14°). In the structure 

with the blocks, there are some ‘sets’ of the lattice edges and corre-
sponding interplanar distances. It is the result that not every lattice 

contains C atom and the lattice edges change differently in the depend-
ence on the distance to the block axis. However, at each C concentra-
tion predominant ‘sets’ of the c edges with identical size and corre-
sponding interplanar spacing arise that brings to maximum reflection 

intensity at the corresponding angles. In the result, the systems of the 

overlapping reflections appear. It brings to the broad diffraction lines. 
This description explains well x-ray patterns in the case of the order-
ing of the C atoms in martensite of the steels. 
 Some other process takes place under disordered arrangement of the 

C atoms in martensite. In this case, the axes of the lattice blocks situ-
ate arbitrary. Lattice edges have also different sizes, as in the case of 

the ordered state, but no predominant locations of the identical edges 

a, b or c observe. Edges situated arbitrary over a volume of the crystal. 
In this case, doublets of the diffraction lines do not appear and only 

line broadening observes. 
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 In the case of the simultaneous presence of the lattice edges with 

cM = 0.362 nm and cM = 0.286 nm (and other intermediate cM values) width 

of the diffraction line (002)M is 10°17′ (Table 6). This value is in good coin-
cidence with experimentally observed width (10–12°) of this reflection. 
 Thus, imagine of the crystal structure of the martensitic phase as 

system of the blocks with C atom at their axes and distorted b.c.c. lat-
tices without C atoms around the blocks allows well describe the real 
crystal structure of the martensitic phase in the carbon steels. This 

representation gives also a good possibility to explain an appearance of 

the diffraction doublets of some lines, great width of the diffraction 

lines and so-called cubic martensite in the steels. 

7. CONCLUSIONS 

1. Crystalline structure of martensite in the carbon steels at the real 
carbon concentration 0.1–1.7 wt.% needs to present as a system of the 

lattices blocks with C atom on their axes surrounded by the lattices 

without C atoms. Carbon content in the steel determines the quantity 

of the blocks, spaces between them and the number of the lattices with-
out C atoms around the blocks: the higher C concentration, the greater 

number of these blocks and the smaller amount of the lattices without 

C atoms. Crystal structure of the martensitic phase in the carbon steel 
may be determined as pseudotetragonal in the case of C atom ordering 

or as pseudocubic in the disordered state of the C atoms. 
2. The magnitude of the c parameter in the case of the distorted lattice state 

is determined by the distance to the axes of the blocks with carbon atoms. 
The number of the equally changed c edges and value of the interplanar dis-
tances determine intensity of the corresponding diffraction lines. 
3. Parameters of the crystal lattice of the martensitic phase in the car-
bon steels, using position of the diffraction maximums, are some aver-
aged values and do not correspond to the parameters of the real crystal 
structure of martensite in the steels. 
4. Block crystal structure of martensite in the carbon steels explains 

well an appearance of the static distortions during transformation. 
5. The number of the lattices with changed c edges determines experi-
mentally observed diffraction lines width of martensite in the carbon 

steels. Since martensitic lattice is not tetragonal, c/a ratio does not 

characterize the crystal structure of the martensitic phase. This ratio 

can use for an evaluation of the C concentration in the steels. 
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Формування зносостійкого ультрадисперсного 
та наноструктурованого матеріялу на поверхнях тертя 
хромистих криць. Ч. 1. Механізм формування та фізико-
механічні властивості 

В. В. Тихонович  

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 
бульв. Академіка Вернадського, 36, 
03142 Київ, Україна 

Досліджено механізм самоорганізації на поверхнях контакту тіл, що труть-
ся, зносостійких наддрібнодисперсних покриттів, завдяки яким в водно-
повітряному середовищі контактна пара криця 130Х17–криця 20Х13 пере-
ходить в стаціонарний режим роботи з мінімальними зносом і коефіцієнтом 

тертя. Показано, що самоорганізовані зносостійкі покриття складаються з 

окремих шарів і є продуктом багаторазового нашарування на поверхні тертя 

мікровиступів металу, які утворюються в результаті адгезійної взаємодії 
контактувальних тіл під час приробки вузлів тертя. Шари тертя складають-
ся з якісно нового наддрібнозернистого матеріялу, який може містити до 

25% атомів Оксиґену і Карбону, більшість з яких не утворюють хемічних 

сполук з атомами вихідних металів. Встановлено, що в умовах імпульсних 

високоенергетичних впливів деформація мікрооб’ємів металу, що нашаро-
вуються на поверхні тертя, відбувається завдяки виникненню динамічних 

систем, механізм деформації яких пов’язаний з колективними формами 

руху дефектів кристалічної ґратниці. Через це шари тертя складаються з 

ультрадисперсних систем з просторово дезорієнтованими зернами, межі 
яких утворені розгалуженими дислокаційними скупченнями і мають прос-
торово протяжну форму. Показано, що у випадку, коли інтенсивність зов-
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нішніх імпульсних впливів є такою, що колективні форми руху дефектів 

кристалічної ґратниці не здатні забезпечити подальшу швидкісну деформа-
цію металу шарів тертя, відбувається фазовий перехід насичених киснем і 
вуглецем ультрадисперсних систем в квазирідкий структурно-нестійкий 

стан. Наслідком цього є поява кристалоаморфного наноструктурованого 

матеріялу в кінцевій частині деяких шарів тертя. Наноструктурований ма-
теріял має чітку межу з ультрадисперсним металом, містить максимальну 

кількість атомів Оксиґену і відрізняється великою твердістю та пружністю. 

Ключові слова: тертя ковзання, зносостійкість, наноструктурований ма-
теріял, ультрадисперсна структура, пластична деформація, дефекти кри-
сталічної ґратниці, поверхневі шари тертя, масоперенос. 

The mechanism of self-organization on the contact surfaces of rubbing bodies 

of wear-resistant over finely dispersed coatings is investigated. Thanks to 

these coatings, in an air-water environment, the contact pair of steel 130Cr17–
steel 20Cr13 goes into a stationary mode of working with minimal wear and a 

coefficient of friction. The study shows that wear-resistant over finely dis-
persed coatings consist of separate layers. These layers are the result of the 

layering of metal microprotrusions on the friction surface. These microprotru-
sions are formed during the breaking-in of friction units because of the local 
metal destruction and its transfer between bodies due to strong adhesive inter-
action between friction surfaces. Friction layers consist of a qualitatively new 

over fine-grained material that can contain up to 25% oxygen and carbon at-
oms, most of which do not form chemical compounds with the atoms of the ini-
tial metals. As established, under conditions of high-energy impulse impacts, 
the deformation of metal microvolumes layering on the friction surface occurs 

due to the collective forms of motion of crystal lattice defects. Therefore, the 

friction layers consist of over finely dispersed systems with spatially disorient-
ed grains. Their boundaries are formed by branched dislocation clusters and 

have a spatially extended shape. It has been shown that in the case of a high 

intensity of impulse thermomechanical influences, when the collective forms 

of motion of crystal lattice defects cannot provide further rate deformation of 

metal microvolumes, there is a phase transition of over finely dispersed sys-
tems saturated with oxygen and carbon into a quasi-liquid structurally unsta-
ble state. This is evidenced by the appearance of an amorphous nanostructured 

material in the final part of some layers of friction. The nanostructured mate-
rial has a clear boundary with ultradispersed metal, contains the maximum 

quantity of oxygen atoms and is characterized by high hardness and elasticity. 

Key words: sliding friction, wear resistance, nanostructured material, ul-
tradispersed structure, plastic deformation, crystal lattice defects, surface 

layers of friction, mass transfer. 

(Отримано 26 вересня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

В багатьох випадках ефективність застосування машин і технологі-
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чного обладнання в значній мірі визначається характеристиками 

підшипників ковзання, що входять до їх складу. Вони визначають 

технічні характеристики виробів, коефіцієнт їх корисної дії та дов-
говічність. У більшості випадків для виготовлення підшипників 

ковзання застосовуються пари тертя криця–стопи на основі міді 
(бронзи або латуні). Проте використання подібних пар тертя обме-
жується високою вартістю мідних стопів і їх нездатністю працюва-
ти при високих навантаженнях в аґресивних середовищах. Для на-
дійної роботи вузлів тертя в абразивних і аґресивних середовищах 

при наявності великих питомих навантажень повинні використо-
вуватися пари тертя, що мають високу міцність і відповідні трибо-
технічні властивості. Тому для вузлів тертя важко навантаженого 

устаткування енергетичної, будівельної, нафто- і гірничодобувної 
промисловости були розроблені пари тертя на базі хромистих 

криць. Високохромисті криці зарекомендували себе як зносостійкі 
матеріяли, що володіють комплексом необхідних механічних і спе-
ціяльних властивостей. Вибір хемічного складу криць зумовлював-
ся умовами їх експлуатації [1–7]. Але трибологічні характеристики 

цих криць все ж таки поступаються спеціяльним бронзам і лату-
ням. У зв’язку з цим актуальним є науковий пошук і обґрунтуван-
ня технічних рішень, що забезпечать поліпшення антифрикційних 

властивостей стопів на основі заліза і хрому, які застосовуються в 

екстремальних умовах роботи. 
 Практично будь-яка дія на матеріял вузлів тертя передається че-
рез робочу поверхню, тому властивості її поверхневих шарів, як 

правило, визначають поведінку та експлуатаційні характеристики 

всього виробу. Незважаючи на велику кількість наукових праць в 

галузі трибології, сьогодні відсутня достатня кількість фундамен-
тальних знань про фізико-хемічні процеси, що відбуваються в по-
верхневих шарах металів при терті. Це пов’язано з тим, що мікро-
об’єми металу, прилеглі до плям контакту взаємодійних поверхонь, 
піддаються інтенсивним імпульсним зовнішнім термомеханічним 

впливам. Тому структурно-фазові перетворення в зоні контакту тіл, 

що труться, можуть докорінно відрізнятися від традиційних меха-
нізмів фізико-хемічних взаємодій металів в умовах близьких до рі-
вноважних. У роботах [8, 9] було показано, що одним із перспекти-
вних способів високоенергетичного імпульсного механічного впли-
ву на поверхні металів з метою одержання на них наддрібнозернис-
тих матеріялів з незвичайними властивостями може бути інтенсив-
на пластична деформація тертям. 
 Виходячи з вищесказаного, комплексне дослідження мікростру-
ктури, хемічного та фазового складу, атомної будови та електронної 
структури, фізико-механічних і трибологічних властивостей мате-
ріялу, що формується в поверхневих шарах стопів на основі заліза і 
хрому при терті в активних середовищах може мати велике значен-
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ня як для розвитку наших знань в галузі фундаментальної та прик-
ладної фізики, так і для науково-обґрунтованого вибору трибосис-
тем при заданих умовах експлуатації. Це дасть змогу розробити фі-
зичні основи одержання на поверхнях контакту вузлів тертя якісно 

нових зносостійких наноструктурованих і ультрадисперсних сто-
пів, які забезпечать в екстремальних умовах експлуатації 2–3 кра-
тне пониження величини зносу та коефіцієнту тертя. 

2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В якості об’єкта дослідження була обрана контактна пара тертя 

криця 130Х17 (колодка)–криця 20Х13 (диск). Її вибір був зумовле-
ний тим, що підшипники ковзання, зроблені з цих криць, добре за-
рекомендували себе в умовах великих навантажень і аґресивних 

середовищ. Доцільність вибору такого складу криць обґрунтована в 

роботах [10, 6, 4]. Метал для досліджень був одержаний в відкритій 

індукційній печі ємністю 12 кг. В якості шихти використовувались 

маловуглецева висічка, електродний бій та ферохром. В якості 
шлакоутворювальних застосовувались вапно та плавиковий шпат. 
Від кожного топлення відбирались проби металу на хемічну аналі-
зу. Кількість вуглецю аналізувалась методою спалювання в потоці 
кисню, кількість леґувальних елементів — на рентґенівському 

флюоресцентному квантометрі. Результати хемічної аналізи криць 

наведені в табл. 1. 
 Досліджувані стопи в литому стані мають металеву матрицю з 

переважно аустенітною структурою. Відомо [4], що така структура 

не завжди є оптимальною з точки зору зносостійкости і механічного 

оброблення різанням. Є широкі можливості шляхом термічного об-
роблення змінити структуру металевої матриці стопів і, як наслі-
док, одержати бажані фізико-механічні властивості. Тому одержані 
після лиття стопи піддавалися додатковому термічному оброблен-
ню. Криця 130Х17 піддавалась термічному обробленню, яке поля-
гало в наступному: нагрів до температури 950°С (витримка 2 годи-
ни), охолодження до температури 680°С (витримка 2 години), охо-
лодження в печі, гарт в маслі від температури 1020°С і наступний 

високотемпературний відпуск за температури 600°С протягом 1 го-
дини. Термічне оброблення криці 20Х13 складалося з нагріву до 

температури 1020°С (витримка 45 хвилин), загартування в маслі і 
відпуску за температури 520°С протягом 1 години. 
 Випробовування контактної пари криця 130Х17 (колодка)–
криця 20Х13 (диск) на тертя проводилось у водно-повітряному се-
редовищі на стандартній машині тертя 2070СМТ-1 в умовах тертя 

ковзання при нормальному навантажені 5⋅106
 Н/м2

 та швидкості 
ковзання 1 м/с за схемою колодка–диск (рис. 1). Відношення площі 
колодки до площі диска (коефіцієнт взаємного перекриття) κ ≈ 0,08. 
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Середньоквадратичні похибки вимірів вагового зносу криць не пе-
ревищували 5⋅10−6

 Г/м. 
 Морфологія та хемічний склад поверхневих шарів тертя дослі-
джувались за допомогою сканувального електронного мікроскопу 

JSM-6490LV компанії JEOL Ltd., який був додатково обладнаний 

енергодисперсійним спектрометром (ЕДС) INCA Energy 350 

Premium з кремнійовим дрейфовим детектором, спектрометром з 

ТАБЛИЦЯ 1. Середній хемічний склад криць 130Х17 і 20Х13. 

TABLE 1. The average chemical composition of steels 130Cr17 and 20Cr13. 

 Криця 130Х17 Криця 20Х13 

% мас. ат.% % мас. ат.% 

Fe 80,47 75,57 86,30 84,37 

Cr 17,23 17,37 12,42 13,04 

Si 0,36 0,68 0,50 0,97 

Mn 0,51 0,49 0,41 0,41 

Ti 0,01 0,02 0,01 0,01 

Cu 0,06 0,05 0,09 0,08 

P 0,02 0,03 0,02 0,04 

S 0,02 0,03 0,02 0,04 

C 1,32 5,76 0,23 1,04 

Сума концентрацій інших домішок не перевищувала 0,05% мас. 

 

Рис. 1. Схема випробовування матеріялів на тертя. 1 — колодка; 2 — диск. 

Fig. 1. Scheme of friction testing of materials. 1—pad; 2—disk. 
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хвильовою дисперсією INCA Wave 500 та детектором дифракції 
відбитих електронів HKL Channel 5 EBSD виробництва OXFORD 

Instruments Analytical Ltd. (Великобританія). Дослідження прово-
дилися за пришвидшувальної напруги у 20 кВ та струмі пучка 7 нА. 
Для дослідження структури поверхонь тертя реєструвались зобра-
ження у режимі вторинних електронів. Розрахунок концентрацій 

елементів за одержаними спектрами проводився методою матрич-
них виправлень. Використовувалася найбільш сучасна схема коре-
кції матричних ефектів XPP компанії OXFORD Instruments 

Analytical Ltd., розроблена Pouchou і Pichoir. Метода корекції XPP 

була обрана завдяки хорошій точності розрахунків, особливо для 

випадків сильного поглинання, таких як аналіза легких елементів 

у важкій матриці. Це дало змогу підвищити точність визначення 

концентрації Карбону й Оксиґену в поверхневих шарах тертя 

криць. 
 Локальний хемічний склад зносостійких поверхневих шарів тер-
тя і структурних складових вихідного металу криць додатково ви-
мірювався за допомогою рентґенівського мікрозонду МS-46 фірми 

«CAMECA», Франція. Кількісна аналіза хемічного складу робилася 

на косих шліфах по крапкам при режимі зонду 20 кВ, 13 нА. Для 

розрахунку концентрацій застосовувалась програма ZOND [11], яка 

обчислювала поправки на поглинання, флюоресценцію та атомний 

номер. Сумарна похибка розрахунку концентрацій металевих ком-
понентів в шарах тертя не перевищувала 0,2% мас. 
 Металографічні дослідження проводились на оптичному мікро-
скопі Neophot-30. Для захисту поверхневого шару тертя від можли-
вих ушкоджень при приготуванні торцевих шліфів на поверхні тер-
тя попередньо електролітично осаджувався шар ніклю товщиною 

біля 300 мкм. При цьому застосовувався сульфаміновий електро-
літ. Осаджування тривало 6–7 годин при щільності струму 5 А/дм2

 і 
температурі електроліту 50–60°С. 
 Трансмісійні електронно-мікроскопічні дослідження мікростру-
ктури та фазового складу вихідних металів і зон контактної взаємо-
дії криць проводились на електронному мікроскопі JEM-200CX 

(JEOL Ltd.) за пришвидшувальної напруги у 200 кВ. Для приготу-
вання тонких фольг, що дозволяють вивчати метал по всій глибині 
зони контактної взаємодії криць, використовувалась спеціяльно 

розроблена методика докладно описана в роботі [12]. Для виклю-
чення забруднення об’єкту вуглецевою плівкою, що є продуктом 

розкладу пари дифузійної олії, застосовувався охолоджений рідким 

азотом екран. 
 Вимірювання твердости за Роквеллом проводилися на приладі 
УТ 5011 відповідно до Держстандарту 9013-59 (ИСО 6508-86). Ви-
мірювання мікротвердости — на мікротвердомірі ПМТ-3 відповідно 

до Держстандарту 2999-75. Використовувався алмазний наконеч-
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ник Віккерса. Навантаження на індентор дорівнювало 0,5 Н. 
 Мікромеханічні випробування матеріялу зон контактної взаємо-
дії криць проводились методою динамічного проникнення інденто-
ра на приладі УМП-11. Використовувалась методика з реєстрацією 

діяграм проникнення в координатах: навантаження на індентор Р 

— взаємне зближення h індентора та зразка, що одержала розвиток 

в роботах [13–15]. Взаємне зближення індентора та зразка здійсню-
валось з постійною швидкістю 1 м/с. Для можливості порівняння 

розрахованих з діяграм значень мікротвердости по величині діяго-
налі залишкового пластичного відтиску з даними вимірів на прила-
ді ПМТ-3, максимальне навантаження на індентор в обох випадках 

обиралось рівним 0,5 Н. З відношення площ під гілками розванта-
ження і навантаження діяграм проникнення індентора визначалась 

доля роботи пружньої деформації Апр в загальній роботі пружньо-
пластичної деформації А матеріялу при проникненні індентора. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На рисунках 2 і 3 наведені залежності коефіцієнту тертя та вагового 

зносу контактної пари криця 130Х17 (колодка)–криця 20Х13 

(диск) від пройденого шляху тертя. Видно, що процес тертя умовно 

можна розділити на два етапи: початковий етап приробки вузла те-

 

Рис. 2. Залежність коефіцієнту тертя від шляху тертя для контактної пари 

криця 130Х17–криця 20Х13. 1 — етап приробки вузла тертя; 2 — етап 

стаціонарного режиму роботи. 

Fig. 2. Dependence of friction coefficient on friction path for contact pair 

steel 130Cr17–steel 20Cr13. 1—the stage of breaking-in of the friction unit; 
2—the stage of stationary mode of operation. 
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ртя (ділянка 1 на рис. 2) і етап стаціонарного режиму роботи конта-
ктної пари з мінімальними зносом і коефіцієнтом тертя (ділянка 2 

на рис. 2). 
 Аналіза під час тертя динаміки структурно-фазових перетворень 

в зонах контактної взаємодії криць свідчить про те, що перехід па-
ри тертя в стаціонарний режим роботи з мінімальними зносом і ко-
ефіцієнтом тертя відбувається тільки після самоорганізації на ро-
бочих поверхнях зносостійких покриттів в кількості, достатній для 

повного екранування під час роботи деформованих на етапі прироб-
ки вихідних металів. Самоорганізовані зносостійкі покриття утво-
рюються в результаті фізико-хемічних процесів, що відбуваються в 

зоні контакту тіл на стадії приробки і займають від 45 до 90 відсот-
ків робочої поверхні кожного з тіл, що труться. 
 На рисунку 4 наведені фотографії торцевих шліфів зон контакт-
ної взаємодії криць після випробувань на тертя. Самоорганізованим 

зносостійким покриттям на фотографіях відповідають зони А. Вони 

розташовані над деформованим вихідним металом криць (зони В), 

мають з ним чітку межу і відрізняються ступенем щавлення. Зонам 

С на рисунку відповідає недеформований вихідний метал, розташо-
ваний в глибині тіл. 
 Більш детальне дослідження структури зносостійких самоорга-
нізованих покриттів (зон А) робилося на косих шліфах зразків під 

кутом 30 ґрадусів до поверхні тертя (рис. 5). У обох криць ці пок-

 

Рис. 3. Ваговий знос контактної пари криця 130Х17–криця 20Х13 на ета-
пі припрацювання і в сталому режимі тертя. 1 — знос колодки (криця 

130Х17); 2 — знос диска (криця 20Х13); 3 — сумарний знос вузла тертя. 

Fig. 3. Weight wear of contact pair steel 130Cr17–steel 20Cr13 at the stage of 

breaking-in and in constant friction mode. 1—pad wear (steel 130Cr17); 2—
disc wear (steel 20Cr13); 3—total wear of the friction unit. 
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риття складаються з окремих шарів тертя з чіткою границею між 

ними, загальна кількість яких змінюється уздовж робочої поверх-
ні. Після відповідного щавлення косих шліфів растрова електронна 

мікроскопія дає змогу спостерігати зменшення розмірів зерен при 

русі вздовж окремих шарів в напрямку тертя. Кінцева частина ба-
гатьох шарів тертя складається з ділянок, які не піддаються щав-
ленню (рис. 6). 
 Дослідження за допомогою сканувальної електронної мікроско-
пії морфології робочих поверхонь підтверджують зроблені вище ви-
сновки. На рисунку 7 представлені типові ділянки робочих повер-
хонь криць 130Х17 і 20Х13 після переходу пари тертя в сталий ре-
жим роботи з мінімальними коефіцієнтом тертя і зносом. Структу-
ра бокових границь зносостійких самоорганізованих покриттів (зо-
на А, рис. 7) свідчить про те, що у обох крицях вони складаються з 

окремих шарів і є результатом багаторазового нашарування на по-
верхні тертя мікрооб’ємів металу. 
 Аналіза під час тертя структури торцевих шліфів зони контакт-
ної взаємодії криць свідчить про те, що кожен з шарів тертя зі скла-

 
а 

 
б 

Рис. 4. Структура зони контактної взаємодії криць 130Х17 (а) і 20Х13 (б) 
після випробувань на тертя. Торцевий шліф. А — зносостійкі самооргані-
зовані покриття, В — деформований вихідний метал, С — недеформова-
ний вихідний метал. 

Fig. 4. The structure of the contact interaction zone of steels 130Cr17 (а) and 

20Cr13 (б) after friction test. Cross-section. А—wear-resistant self-organizing 

coatings, В—deformed initial metal, С—undeformed initial metal. 



1604 В. В. ТИХОНОВИЧ 

ду самоорганізованих зносостійких покриттів є продуктом нашару-
вання на поверхні тертя мікровиступів металу, які утворюються 

при адгезійній взаємодії контактувальних тіл на етапі приробки 

вузлів тертя. При терті криць у водно-повітряному середовищі на 

робочих поверхнях утворюються плівки оксидів Fe2O3, товщина 

яких не перевищує 0,2 мкм. 
 В умовах даної роботи фізико-механічні властивості вихідного та 

деформованого металів обох криць не здатні забезпечити пружній 

контакт взаємодійних поверхонь. Тому інтенсивна пластична де-
формація тіл на етапі приробки пари тертя викликає руйнування 

плівки оксидів і утворення безпосереднього контакту їх ювенільних 

поверхонь. Це спричиняє виникнення на окремих ділянках робо-
чих поверхонь сильних адгезійних зв’язків, які приводять до на-
шарування на поверхні тертя мікрооб’ємів металу, прилеглих до 

плям контакту, або викликають локальне руйнування металу і його 

перенесення між тілами. В подальшому ці мікровиступи піддають-

 
а 
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Рис. 5. Структура зони контактної взаємодії криць 130Х17 (а) і 20Х13 (б) 
після випробувань на тертя. Косий шліф під кутом 30°. А — зносостійкі 
самоорганізовані покриття, В — деформований вихідний метал, С — не-
деформований вихідний метал. 

Fig. 5. The structure of the contact interaction zone of steels 130Cr17 (а) and 

20Cr13 (б) after friction test. Oblique section at an angle of 30°. А—wear-
resistant self-organizing coatings, В—deformed initial metal, С—
undeformed initial metal. 



 ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МАТЕРІЯЛУ 1605 

ся багаторазовій прокатці між колодкою та диском. Так як мікро-
виступи металу, що нашаровуються на поверхні контакту, можуть 

формуватися з матеріялу різних тіл, то самоорганізовані зносостій-
кі покриття кожного з тіл складаються з шарів тертя, утворених 

різними крицями. 
 На рисунку 8 наведена структура зони контактної взаємодії 
криць 130Х17 і 20Х13 на початку і в середині етапу припрацюван-
ня пари тертя. Структура торцевого шліфа криці 130Х17 (рис. 8, а) 

була одержана після того як робоча пара пройшла шлях тертя 0,5 

км. Видно як на поверхню шару 1, утвореного в результаті локаль-
ного руйнування металу і його перенесення між тілами, нашарову-
ється прилеглий до нього метал криці 130Х17, який утворює шар 2. 
Структура торцевого шліфа криці 20Х13 (рис. 8, б) була одержана 

після того, як робоча пара пройшла шлях тертя 2,5 км. Видно, що в 

цьому випадку самоорганізовані зносостійкі покриття (зони А, рис. 
8) складаються з більшої кількости шарів тертя. Частина з яких 

(шари 1) утворена з металу криці 130Х17, внаслідок його локально-
го руйнування і перенесення між тілами з подальшою прокаткою 

між диском і колодкою. Інша частина (шари 2) — з металу криці 
20Х13 в результаті нашарування матеріялу тіла на його поверхню 

 

Рис. 6. Структура шарів тертя зносостійких самоорганізованих покриттів 

криці 130Х17. Косий шліф під кутом 30°. 

Fig. 6. The structure of the friction layers of wear-resistant self-organizing 

coatings of steel X130Cr17. Oblique section at an angle of 30°. 
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тертя. Також є шари (шари 3), що складаються з матеріялу обох 

тіл. Вони утворюються при перемішуванні матеріялу мікровисту-
пів, які утворені з металу різних криць, при їх прокатці між диском 

і колодкою. 
 Кожен з шарів тертя, що входить до складу самоорганізованих 

зносостійких покриттів, є результатом окремого акту нашарування 

металу на робочу поверхню тіл. Тому для розуміння фізичної при-
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Рис. 7. Структура поверхонь тертя криць 130Х17 (а) і 20Х13 (б). А — зно-
состійкі самоорганізовані покриття, В — деформований вихідний метал. 

Fig. 7. The structure of the friction surfaces of steels 130Cr17 (а) and 20Х13 

(б). А—wear-resistant self-organizing coatings, В—deformed initial metal. 
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Рис. 8. Структура зони контактної взаємодії криць 130Х17 (а) і 20Х13 (б) 
на початку (а) і в середині (б) етапу припрацювання пари тертя. Торцевий 

шліф. А — зносостійкі самоорганізовані покриття, В — деформований ви-
хідний метал. 

Fig. 8. The structure of the contact interaction zone of steels 130Cr17 (а) and 

20Cr13 (б) at the beginning (а) and in the middle (б) of the breaking-in stage 

of the friction pair. Cross-section. А—wear-resistant self-organizing coat-
ings, В—deformed initial metal. 
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роди і фізико-механічних властивостей матеріялу самоорганізова-
них зносостійких покриттів недостатньо розглядати їх в якості од-
ного суцільного об’єкта. Насамперед необхідно провести комплекс-
не локальне дослідження зміни хемічного і фазового складу, мікро-
структури і фізико-механічних властивостей в межах окремих ша-
рів тертя. Це дасть змогу краще зрозуміти фізико-хемічні процеси, 
що відбуваються в мікрооб’ємах металу під час їх нашарування на 

поверхні тертя. 
 Для більш детальної аналізи мікроструктури і фазового складу 

шарів тертя зносостійких самоорганізованих покриттів, деформо-
ваного під час приробки і недеформованого вихідних металів, вико-
ристовувалася трансмісійна електронна мікроскопія. 
 Структура вихідного металу криці 130Х17 приведена на рис. 4, а. 
Їй на фотографії відповідає зона С. Однією з її складових є первинні 
евтектичні карбіди, які утворюються при кристалізації розтопу на 

межах зерен первинної фази — аустеніту. Дані рентґеноструктурної 
та локальної рентґеноспектральної аналіз свідчать, що їм відпові-
дають карбіди типу (Cr, Fe)7С3. На рисунку 4, а вони мають білий 

колір. Другою структурною складовою є дрібнозерниста суміш зе-
рен фериту та вторинних карбідів (Cr, Fe)7С3, яка утворюється після 

гарту стопу в маслі від температури 1020°С і наступного високотем-
пературного відпуску за температури 600°С протягом 1 години в ре-
зультаті розпаду аустеніту. На рисунку 4, а їй відповідають темні 
ділянки. Мікроструктура цієї структурної складової й одержана від 

неї мікродифракція електронів наведені на рис. 9, а. Морфологія 

цієї структурної складової нагадує троостит відпустку, в якій за-
мість зернистого цементиту присутня карбідна фаза (Cr, Fe)7С3. 
 Мікроструктура криці 20Х13 і одержана від неї мікродифракція 

електронів приведені на рис. 9, б. Криця 20Х13 після гартування 

стопу в маслі від температури 1020°С і відпуску за температури 

520°С протягом 1 години має мартенситно-феритну структуру. Ма-
ксимальні лінійні розміри зерен змінюються в об’ємі зразків від 1 

до 10 мкм. На мікродифрактограмах, крім рефлексів відповідних 

ОЦК-залізу, присутні також рефлекси карбідів типу Ме7С3. 
 Пластична деформація поверхневих шарів криць на початковому 

етапі приробки вузлів тертя руйнує сітку евтектичної складової 
криці 130Х17, подрібнює і розосереджує її осколки (рис. 4, а, зона 

В). При цьому відбувається фраґментація структури вихідних ме-
талів обох криць. Фраґменти зерен деформованих вихідних металів 

(рис. 4, зони В) мають витягнуту вздовж напрямку деформації фор-
му (рис. 10). Їх максимальний розмір зменшується при русі від не-
деформованого металу к поверхням тертя і складає в середньому 

приблизно 200 нм для криці 130Х17 і 700 нм для криці 20Х13. Ре-
флекси на електронограмах відповідають ОЦК-залізу та карбідам 

типу Ме7С3. На електронограмах спостерігається невелике азиму-
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тальне розщеплення окремих дифракційних рефлексів ОЦК-заліза 

на групи. Це свідчить про те, що навіть на початковій стадії пласти-
чної деформації металів в ході приробки вузлів тертя колективні 
форми руху дислокацій приводять не лише до трансляційних плас-
тичних зсувів сусідніх частин кристалів, але і до їх ротаційних роз-
воротів. Разом з тим, на цій стадії пластичної деформації просторо-
ва дезорієнтація фраґментів залишається невеликою. Максимальне 

азимутальне розщеплення рефлексів на ділянках мікродифракції 
(1 мкм) не перевищує 10 ґрадусів, а межі зерен і фраґментів мають 

достатньо правильну форму. 
 Самоорганізовані зносостійкі покриття обох криць (рис. 4, зони 

 
а 
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Рис. 9. Мікроструктура і електронограми вихідного металу криць 130Х17 

(а) і 20Х13 (б). 

Fig. 9. Microstructure and electron diffraction patterns of the initial metal of 

steels 130Cr17 (а) and 20Cr13 (б). 
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А) складаються з майже однакових шарів тертя, а структурно-
фазові перетворення металу в межах окремих шарів тертя, розта-
шованих на поверхні різних тіл, аналогічні. Тому надалі для ви-
ключення повторень зосередимося на описі процесів, які відбува-
ються в шарах тертя криці 130Х17. 
 Дослідження різних ділянок самоорганізованих зносостійких 

покриттів (рис. 4, зони А) свідчить про те, що рівень фраґментації 
структури окремих шарів тертя не є постійним. Він може суттєво 

змінюватись навіть при переміщенні між сусідніми шарами. Менш 

фраґментовані шари тертя повністю складаються з ультрадисперс-
ної кристалічної структури, утвореної просторово дезорієнтовани-

 
а 
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Рис. 10. Мікроструктура і електронограми деформованого вихідного мета-
лу криць 130Х17 (а) і 20Х13 (б). 

Fig. 10. Microstructure and electron diffraction patterns of the deformed ini-
tial metal of steels 130Cr17 (а) and 20Cr13 (б). 
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ми зернами з кристалічною ґратницею ОЦК-заліза. Розмір зерен 

цих шарів плавно змінюється в напрямку тертя від 160 до 20 нм. Зі 
зменшенням розміру зерен збільшується азимутальне розщеплення 

рефлексів заліза на мікродифрактограмах, що свідчить про більшу 

їх просторову дезорієнтацію. 
 Для більш фраґментованих шарів тертя мікроструктура металу 

змінюється вздовж напрямку тертя від ультрадисперсної кристалі-

 
а 

 
б 

Рис. 11. Мікроструктура і електронограми різних ділянок шару тертя 

криці 130Х17, розташованих вздовж напрямку тертя в послідовності а → 

б → в → г таким чином, що його початку відповідає ділянка «а», а кінцю 

— ділянка «г». 

Fig. 11. Microstructures and electron diffraction patterns of sections of the 

friction layer of steel 130Cr17, located along the direction of friction in the 

sequence а → б → в → г. Section ‘а’ corresponds to the beginning of the fric-
tion layer, section ‘г’—to the end. 
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чної структури з ґратницею ОЦК-заліза до кристалоаморфної нано-
структури, що має чітко окреслену межу з ультрадисперсним мате-
ріялом. Розмір зерен при цьому зменшується вздовж напрямку на-
шарування мікрооб’ємів металу на поверхню тертя від 150 до 2 нм. 

Мікроструктура та електронограми різних ділянок одного з таких 

шарів тертя наведені на рис. 11. Ділянки були розташовані вздовж 

напрямку тертя в послідовності а → → б → в → г таким чином, що 

початку шару тертя відповідає ділянка, позначена літерою «а», а 

його кінцевій частині — ділянка, позначена літерою «г». 
 Контраст світлопільного зображення мікроструктури може мати 

[16, 17] як дифракційну природу, що залежить від розташування 

кристалографічних площин, які знаходяться в відбивному поло-

 
в 

 
г 

Продовження рис. 11. 

Continuation of Fig. 11. 
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женні, так і адсорбційну природу, викликану різними щільностями 

сусідніх ділянок зразка. Істотна зміна контрасту, що формується в 

темному полі при дії різних рефлексів дифракційного кільця, гово-
рить про те, що в даному випадку він мав дифракційний характер, 
зумовлений різною просторовою орієнтацією зерен. 
 Початкова частина шарів тертя (рис. 11, а) має значно більш 

фраґментовану структуру в порівнянні з деформованим вихідним 

металом (рис. 10). Лінійний розмір її зерен не перевищує 160 нм, а 

максимальне азимутальне розщеплення рефлексів ОЦК-заліза на 

ділянках мікродифракції (1 мкм) досягає 35 градусів. Окрім дисло-
кацій та меж двійникування, характерними елементами дефектної 
структури стають замкнуті петлеподібні, обірвані та прохідні крізь 

кристал розгалужені дислокаційні скупчення (рис. 11, а). Сказане 

свідчить [18] про збільшення під час переходу від деформованого 

вихідного металу до шарів тертя ротаційної складової пластичної 
деформації. 
 Зі збільшенням ступеня фраґментації структури шарів тертя та 

просторової розорієнтації її фраґментів суттєво збільшується 

об’ємна частка приграничних областей зерен, які утворені розга-
луженими дислокаційними ансамблями і мають просторово протя-
жну форму (рис. 11, в). Експериментальні докази існування при ве-
ликих ступенях пластичної деформації зерномежової фази та 

пов’язаної з нею фізичною шириною границь зерен, як прикордон-
ної області з більш високими динамічними властивостями атомів, 
були описані у роботах [19, 20]. 
 У разі досягнення критичного ступеня швидкісної пластичної 
деформації, коли подальше нашарування мікрооб’ємів металу на 

поверхні тертя не може відбуватися шляхом ковзання дислокацій, 
двійникуванням кристалів або колективним рухом дислокаційних 

ансамблів — дисклінацій, відбувається фазовий перехід металу в 

квазирідкий структурно-нестійкий стан, при якому реалізується 

його гідродинамічна течія без втрати суцільности. Внаслідок цього 

кінцева частина деяких шарів тертя складається з кристалоаморф-
ного наноструктурованого матеріялу (рис. 11, г). 
 Між ультрадисперсним і наноструктурованим матеріялом є чітка 

межа (рис. 6), що свідчить про фазовий перехід металу та зміну ме-
ханізму його деформації. Про можливість виникнення при різких 

змінах режиму навантаження структурної нестійкости металу з по-
дальшою самоорганізацією структури, що сприяє продовженню 

пластичної деформації, раніше йшлося в роботах [21, 22]. Такими 

структурами зазвичай є канали з рідкоподібною структурою всере-
дині, пов’язані між собою на різних масштабних рівнях. Вони за-
безпечують макроскопічну формозміну зразка шляхом гомогенного 

масопереносу. В роботі [23] був запропонований модель утворення 

таких каналів, в основі якого лежить самоорганізація вакансійних 
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кластерів. У роботах [24, 25] теоретично розглянуто механізм зрос-
тання каналів у зразку, що деформується під навантаженням. 
 В процесі роботи вузла тертя відбувається багаторазове нашару-
вання на робочі поверхні мікрооб’ємів металу, прилеглих до плям 

контакту мікронерівностей. Тому при черговій взаємодії мікровис-
тупів поверхонь тертя може відбутися нашарування на ділянку вже 

наявного шару тертя з кристалоаморфним наноструктурованим ма-
теріялом нового ультрадисперсного металу. Через це самоорганізо-
вані зносостійкі покриття (рис. 4, зони А) являють собою компози-
ційний матеріял, що складається з шарів ультрадисперсної і нанос-
труктурної фаз, що чергуються між собою. Це добре видно на одер-
жаному за допомогою растрової електронної мікроскопії в режимі 
вторинних електронів зображенні торцевого шліфа самоорганізова-
ного зносостійкого покриття (рис. 12). Цей шліф попередньо підда-
вався щавленню. Оскільки кристалоаморфний наноструктурований 

матеріял майже не щавиться, на знімку йому відповідають смуги, 
позначені цифрою 1. Ділянки самоорганізованого зносостійкого по-
криття, позначені на рисунку цифрою 2, відповідають ультрадиспе-
рсній фазі. З рисунку 12 видно, що наноструктурований та ультра-
дисперсний матеріял розділяють чітко окреслені межі. 
 Слід зазначити, що під час руху вздовж кожного з шарів тертя 

розмір зерен та їхня просторова дезорієнтація змінюються плавно; 
водночас ступінь фраґментації структури сусідніх шарів тертя мо-
же суттєво відрізнятися. Це також підтверджує зроблене раніше 

припущення про те, що кожен з шарів тертя, що входить до складу 

самоорганізованих зносостійких покриттів (рис. 4, зони А), форму-

 

Рис. 12. Структура самоорганізованого зносостійкого покриття криці 
130Х17. Торцевий шліф. 1 — кристалоаморфний наноструктурований ма-
теріял; 2 — ультрадисперсний матеріял. 

Fig. 12. The structure of the wear-resistant self-organizing coating on steel 
130X17. Cross-section. 1—crystal–amorphous nanostructured material; 2—
ultra dispersed material. 
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ється в результаті окремого акту нашаровування мікрооб’єму мета-
лу на поверхню контакту взаємодійних тіл. 
 На мікродифрактограмах (рис. 11) від шарів тертя самоорганізо-
ваних зносостійких покриттів, крім рефлексів відповідних ОЦК-
залізу, присутні також рефлекси карбідів типу Ме7С3. Але їх кіль-
кість поступово зменшується при русі вздовж кожного з шарів в на-
прямку тертя. Це свідчить про те, що інтенсивна пластична дефор-
мація мікрооб’ємів металу при їх нашаруванні на поверхні тертя 

приводить до часткового розчинення карбідної фази. Про розчи-
нення карбідної фази в ході розвиненої пластичної деформації залі-
за при прокатці свідчать також дані робіт [20, 26]. 
 При русі вздовж кожного з шарів тертя в напрямку нашарування 

мікрооб’ємів металу на мікродифрактограмах, окрім рефлексів ві-
дповідних ОЦК-залізу і карбідам типу Ме7С3, виникають також ре-
флекси від ультрадисперсних оксидів типу Fe2О3. У початковій час-
тині шарів тертя вони практично відсутні (рис. 11, а) і з’являються 

на пізнішій стадії нашарування мікрооб’ємів металу на поверхні 
контакту (рис. 11, б, в). 
 Аналіза структури торцевих шліфів самоорганізованих зносо-
стійких покриттів обох криць свідчить про те, що відносна пласти-
чна деформація мікрооб’ємів металу при їх нашаруванні на повер-
хні тертя, може досягати в окремих випадках 1600%, але при цьо-
му, як правило, не спостерігаються будь-які ознаки руйнування ме-
талу. У звичайних умовах, що описуються традиційними механіз-
мами пластичної деформації, це навряд чи може бути можливим. 
 Хемічний склад шарів тертя, що входять до складу зносостійких 

самоорганізованих покриттів (рис. 4, зони А), деформованого (рис. 
4, зони В) і недеформованого (рис. 4, зони С) вихідних металів 

криць 130Х17 і 20Х13, досліджувався за допомогою локальної 
рентґеноспектральної аналізи. В таблиці 2 наведені результати хе-
мічної аналізи металу, розташованого безпосередньо під зносостій-
кими самоорганізованими покриттями (зони В) і на глибині зразків 

(зони С). Для криці 130Х17 аналіза хемічного складу металу на 

глибині зразків проводилася на ділянках, розташованих в середині 
сітки з первинних евтектичних карбідів. В таблицях 3 і 4 наведений 

хемічний склад початкової, середньої та кінцевої частин трьох ха-
рактерних шарів тертя, що входять до складу зносостійких самоор-
ганізованих покриттів криць 130Х17 і 20Х13. 
 З даних таблиць 3 і 4 видно, що для обох криць характерною від-
мінністю хемічного складу шарів тертя є присутність в них великої 
кількости атомів Оксиґену. При русі вздовж окремих шарів в на-
прямку нашарування металу концентрація кисню в матеріялі сут-
тєво збільшується. На ділянках шарів тертя з середнім розміром 

зерен близько 150 нм концентрація кисню змінюється в інтервалі 
від 0,5 до 3,5 ат.%, а на ділянках з кристалоаморфною нанострук-
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турою досягає 21 ат.%. Незважаючи на зміну хемічного складу ма-
теріялу при русі вздовж окремих шарів тертя, співвідношення кі-
лькости атомів хемічних елементів, з яких складаються вихідні ме-
тали криць (Fe, Cr, Si, Mn і С) в межах кожного з шарів тертя, за-
лишається майже незмінним. Наведені в таблицях величини 

Сi/(СFe + CCr + CSi + CMn + CC) відповідають відносній кількості атомів 

типу «i» в загальній кількості атомів вихідних металів криць. Вид-
но, що в межах кожного з шарів тертя ці величини залишаються 

постійними, хоча хемічний склад матеріялу суттєво змінюється. 
 Різні шари тертя, що входять до складу одного самоорганізовано-
го зносостійкого покриття, можуть відрізнятись співвідношенням 

кількости атомів хемічних елементів вихідних металів (Fe, Cr, Si, 
Mn і С) криць. Порівнюючи величини Сi/(СFe + CCr + CSi + CMn + CC) для 

кожного з шарів тертя (табл. 3 і 4) з подібними величинами для ви-
хідних металів обох криць (табл. 2), можна оцінити внесок металу 

кожного з взаємодійних тіл в утворення окремих шарів тертя. На-
приклад, з даних табл. 3 випливає, що шари тертя № 1 і № 2 на по-
верхні криці 130Х17 сформовані головним чином з металу криці 

ТАБЛИЦЯ 2. Хемічний склад (ат.%) вихідного металу криць 130Х17 і 
20Х13 на ділянках, розташованих безпосередньо під зносостійкими само-
організованими покриттями (зони В) і на глибині зразків (зони С). 

TABLE 2. Chemical composition (at.%) of the initial metal of steels 130Cr17 

and 20Cr13 on the sites located directly under wear-resistant self-organizing 

coatings (zone B) and in depth of samples (zone C). 

 Криця 130Х17 Криця 20Х13 

Зона В Зона С Зона В Зона С 

Хемічний склад, ат.% 

Fe 76,56 78,07 84,40 84,38 

Cr 16,70 15,62 13,01 13,06 

Si 0,69 0,66 0,92 0,97 

Mn 0,47 0,50 0,44 0,41 

Ti 0,01 0,02 0,01 0,01 

Cu 0,05 0,04 0,08 0,07 

P 0,03 0,03 0,03 0,04 

S 0,02 0,03 0,04 0,04 

O 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 5,47 5,03 1,07 1,02 

Сi/(СFe + CCr + CSi + CMn + CC) 

Fe 0,77 0,78 0,84 0,84 

Cr 0,17 0,16 0,13 0,13 

C 0,05 0,05 0,01 0,01 
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130Х17, а шар тертя № 3 — з металу криці 20Х13. 
 Дані таблиці 4 свідчать, що шар тертя № 1 на поверхні криці 
20Х13, сформований головним чином з металу цієї ж криці, шар 

тертя № 3 — з металу криці 130Х17, а шар тертя № 2 — з металу 

обох криць. При цьому внесок металу обох криць в утворення шару 

тертя № 2 є приблизно рівним. Аналіза хемічного складу різних ді-
лянок поверхні тертя кожного з тіл контактної пари криця 

130Х17–криця 20Х13 свідчить про те, що внесок матеріялу криці 
130Х17 в формування шарів тертя, що входять до складу самоорга-
нізованих зносостійких покриттів обох криць, є домінувальним. 
 Наведені дані свідчать про те, що кожен з шарів тертя зі складу 

зносостійких самоорганізованих покриттів формується внаслідок 

окремого акту нашарування мікровиступів металу на поверхні кон-
такту. А інтенсивна деформація мікрооб’ємів металу під час наша-
рування на поверхні тертя супроводжується насиченням ультради-
сперсної структури атомами Оксиґену з робочого середовища за ра-
хунок термомеханічної деструкції молекул води в місцях контакту 

ТАБЛИЦЯ 3. Хемічний склад (ат.%) зносостійких поверхневих шарів те-
ртя криці 130Х17. 

TABLE 3. Chemical composition (at.%) of wear-resistant surface friction lay-
ers of steel X130Cr17. 

 Шар тертя 1 Шар тертя 2 Шар тертя 3 

Поча-
ток 

Середи-
на 

Кі-
нець 

Поча-
ток 

Середи-
на 

Кі-
нець 

Поча-
ток 

Середи-
на 

Кі-
нець 

Хеміч-
ний 

склад, 
ат.% 

Fe 74,06 68,30 63,06 74,17 66,61 59,38 83,91 79,75 78,14 

Cr 16,64 15,53 14,94 16,29 15,09 13,73 12,91 12,32 12,03 

Si 0,66 0,61 0,55 0,68 0,63 0,58 0,99 0,93 0,87 

M
n 

0,45 0,41 
0,38 

0,51 0,45 
0,36 0,40 0,36 0,31 

Ti 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cu 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,09 0,07 0,07 

P 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 

S 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 

O 2,69 10,21 16,05 3,05 12,39 21,08 0,62 4,80 6,71 

C 5,39 4,85 4,95 5,18 4,73 4,81 1,01 1,71 1,82 

Сi/(СFe + 

+ CCr + 

+ CSi + 

+ CMn + 

+ CC) 

Fe 0,76 0,76 0,75 0,77 0,76 0,75 0,84 0,84 0,84 

Cr 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,13 0,13 0,13 

C 
0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,01 0,02 0,02 
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мікровиступів. Інтенсивна пластична деформація стопів на етапі 
приробки пари тертя приводить до виникнення на окремих ділян-
ках робочих поверхонь сильних адгезійних зв’язків, що викликає 

локальне руйнування металу і його перенесення між тілами, які 
утворюють вузол тертя. Тому мікровиступи металу, нашарування 

яких на поверхні контакту приводить до утворення зносостійких 

шарів тертя, можуть формуватися з матеріялу різних тіл. А окремі 
самоорганізовані зносостійкі покриття будуть складатися з шарів 

тертя, які сформовані з металу різних криць. 
 Мікромеханічні дослідження фізико-механічних властивостей 

матеріялу зон контактної взаємодії криць проводились методою 

динамічного проникнення індентора. Розраховані з діяграм прони-
кнення індентора значення мікротвердости по величині діягоналі 
залишкового пластичного відтиску порівнювались з даними вимі-
рів на приладі ПМТ-3. За допомогою алмазного наконечника Вік-
керса приладу ПМТ-3 робилося маркування різних ділянок косих 

шліфів шарів тертя деформованого та вихідного металів обох 

криць. І лише після цього на позначених ділянках проводилася ло-
кальна рентґеноспектральна аналіза і мікромеханічні випробуван-

ТАБЛИЦЯ 4. Хемічний склад (ат.%) зносостійких поверхневих шарів те-
ртя криці 20Х13. 

TABLE 4. Chemical composition (at.%) of wear-resistant surface friction lay-
ers of steel 20Cr13. 

 Шар тертя 1 Шар тертя 2 Шар тертя 3 

По-
чаток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець 

Хемічний 

склад, ат.% 

Fe 83,90 81,22 79,04 78,96 73,87 68,79 74,14 67,50 61,63 

Cr 13,08 12,42 12,13 14,84 14,21 13,89 16,78 15,47 14,60 

Si 0,90 0,87 0,80 0,71 0,68 0,63 0,62 0,57 0,53 

Mn 0,38 0,34 0,29 0,45 0,42 0,38 0,48 0,43 0,39 

Ti 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cu 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

P 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 

S 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 

O 0,55 3,69 5,96 1,69 7,58 12,66 2,44 11,07 17,95 

C 1,04 1,34 1,68 3,24 3,14 3,58 5,45 4,88 4,84 

Сi/(СFe + CCr + 

+ CSi + CMn + CC) 

Fe 0,84 0,84 0,84 0,80 0,80 0,79 0,76 0,76 0,75 

Cr 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 

C 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 
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ня матеріялу. Завдяки цьому фізико-механічні властивості і хеміч-
ний склад матеріялу шарів тертя деформованого (рис. 4, зони В) і 
недеформованого (рис. 4, зони С) вихідних металів вимірювались на 

тих самих ділянках. 
 В таблицях 5–7 наведені фізико-механічні характеристики ша-
рів тертя деформованого (рис. 4, зони В) і недеформованого (рис. 4, 
зони С) вихідних металів криць 130Х17 і 20Х13. Збіг значень мік-
ротвердости по величині діягоналі залишкового пластичного відти-
ску (Нd

р), розрахованих з діяграм динамічного проникнення інден-
тора, з даними вимірів мікротвердости на приладі ПМТ-3 (Нd

и) під-
тверджує коректність мікромеханічних випробувань металу. 
 Інтенсивна пластична деформація поверхневих шарів криці 
130Х17 на етапі приробки вузлів тертя руйнує сітку евтектичної 
складової, подрібнює і розосереджує її осколки (рис. 4, зона В). При 

цьому контакт між зернами металу збільшується. У цьому випадку 

рівень пластичности матеріялу цієї криці буде визначатися не сіт-
кою первинних евтектичних карбідів, а властивостями металевої 
матриці, зміцненої дрібнодисперсною карбідною фазою, що склада-
ється з вторинних карбідів і уламків первинної евтектичною скла-
дової. 
 З даних таблиці 5 видно, що пластична деформація вихідного ме-
талу обох криць на етапі припрацювання пари тертя приводить до 

зростання величин мікротвердостей Нh і Нd. При цьому також збі-
льшується ріжниця між ними (Нd − Нh). Мікротвердість Нh значно 

більше відбиває внесок пружньої деформації матеріялу при прони-
кненні індентора ніж мікротвердістю Нd. Тому величина різниці 
(Нd − Нh) характеризує внесок пружної деформації в загальну пру-
жньо-пластичну деформацію матеріялу під час проникнення інден-

ТАБЛИЦЯ 5. Фізико-механічні характеристики деформованого (зона В) і 
недеформованого (зона С) вихідних металів криць 130Х17 і 20Х13. 

TABLE 5. Physicomechanical characteristics of the deformed (zone B) and 

undeformed (zone C) initial metals of steels 130Cr17 and 20Cr13. 

 
Криця 130Х17 Криця 20Х13 

Зона В Зона С Зона В Зона С 

Нd
и, ГПа 5,5 3,5 5,9 4,3 

Нd
р, ГПа 5,5 3,6 6,0 4,2 

Нh, ГПа 4,7 3,2 5,1 3,7 

Нd
р
 − Нh, ГПа 0,8 0,4 0,9 0,5 

Апр/А 0,11 0,08 0,12 0,09 

Апл/А 0,89 0,92 0,88 0,91 
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тора. Таким чином, деформований під час припрацювання метал, 
відрізняється від вихідного не тільки твердістю, але і пружністю. 
Це підтверджують приведені в табл. 5 співвідношення внесків ро-
боти пружної (Апр/А) та пластичної (Апл/А) деформації в загальну 

роботу пружно-пластичної деформації матеріялу при проникненні 
індентора. 
 Інтенсивна пластична деформація мікрооб’ємів металу, що на-
шаровуються на робочі поверхні при утворенні зносостійких шарів 

тертя, приводить до суттєвого додаткового зміцнення металу. З да-
них табл. 6 і 7 видно, що шари тертя самоорганізованих зносостій-
ких покриттів (рис. 4, зона А) відрізняються від деформованого 

(рис. 4, зона В) і недеформованого (рис. 4, зона С) вихідних металів 

високими твердістю і пружністю. У межах кожного з шарів тертя з 

ростом ступеня фраґментації структури спостерігається поступове 

збільшення зазначених вище механічних характеристик. 
 Слід відзначити, що кінцева частина шару тертя № 2 криці 
130Х17, хемічний склад і фізико-механічні властивості якої наве-
дені в табл. 3 і 6, відповідає наноструктурованому матеріялу. З да-
них табл. 3–7 видно, що ділянки шарів тертя з кристалоаморфною 

наноструктурою містять максимальну кількість атомів Оксиґену і 
відрізняються максимальними твердістю і пружністю. Шари тертя, 
кінцева частина яких складається з наноструктурованого матері-
ялу, переважно утворюються з матеріялу криці 130Х17. 
 Наведені вище дані дають змогу описати процес формування на 

поверхнях тертя самоорганізованих зносостійких покриттів та по-
яснити механізм їхнього впливу на трибологічні властивості вузлів 

машин і механізмів. 

ТАБЛИЦЯ 6. Фізико-механічні характеристики шарів тертя криці 
130Х17. 

TABLE 6. Physicomechanical characteristics of the friction layers of steels 

130Cr17. 

 Шар тертя 1 Шар тертя 2 Шар тертя 3 

Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець 

Нd
и, ГПа 6,5 8,4 9,3 7,0 9,1 13,0 6,3 7,4 8,2 

Нd
р, ГПа 6,6 8,3 9,5 6,9 9,2 12,8 6,2 7,4 8,2 

Нh, ГПа 5,5 6,5 7,2 5,6 7,1 9,7 5,2 6,0 6,5 

Нd
р
 − Нh, ГПа 1,1 1,8 2,3 1,3 2,1 3,1 1,0 1,4 1,7 

Апр/А 0,16 0,24 0,29 0,18 0,27 0,33 0,15 0,19 0,23 

Апл/А 0,84 0,76 0,71 0,82 0,73 0,67 0,85 0,81 0,77 
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 Характер розподілу залишкової пластичної деформації в зоні ко-
нтактної взаємодії криць 130Х17 і 20Х13 (рис. 4) свідчить про те, 

що в умовах даної роботи фізико-механічні властивості обох вихід-
них металів неспроможні забезпечити на етапі приробки пари тертя 

пружний контакт взаємодійних поверхонь. Інтенсивна пластична 

деформація тіл на початковому етапі тертя викликає руйнування 

поверхневої плівки оксидів Fe2O3, товщина якої не перевищує 0,2 

мкм, і утворення безпосереднього контакту ювенільних поверхонь 

на окремих ділянках криць. Це приводить до виникнення в цих мі-
сцях сильних адгезійних зв’язків, які можуть спричинити локаль-
не руйнування металу і його перенесення між тілами, які утворю-
ють вузол тертя. Тому мікровиступи металу, нашарування яких на 

поверхні контакту приводить до утворення зносостійких шарів тер-
тя, можуть формуватися з матеріялу різних тіл, що підтверджують 

дані табл. 3 і 4. Внесок металу кожного з тіл робочої пари в форму-
вання окремих шарів тертя, що утворюють зносостійкі покриття, 
залежить від багатьох чинників, головним з яких є співвідношення 

фізико-механічних властивостей взаємодійних поверхонь. Твер-
дість за Роквеллом термічно оброблених вихідних металів криць 

130Х17 і 20Х13 дорівнює 36,9 і 40,7 HRC, відповідно. Також з да-
них табл. 5 видно, що у криці 20Х13 деформований під час прироб-
ки метал, має більшу твердість і пружність. Тому при формуванні 
на робочих поверхнях контактної пари криця 130Х17–криця 

20Х13 шарів тертя спостерігається переважний масоперенос криці 
130Х17 на поверхню криці 20Х13, а самоорганізовані зносостійкі 
покриття обох криць утворюються переважно з матеріялу криці 
130Х17. 

ТАБЛИЦЯ 7. Фізико-механічні характеристики шарів тертя криці 
20Х13. 

TABLE 7. Physicomechanical characteristics of the friction layers of steels 

20Cr13. 

 Шар тертя 1 Шар тертя 2 Шар тертя 3 

Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець Поча-
ток 

Сере-
дина 

Кінець 

Нd
и, ГПа 6,4 7,2 7,9 6,6 7,7 8,9 6,9 8,9 10,8 

Нd
р, ГПа 6,4 7,3 8,0 6,5 7,7 9,0 6,8 9,0 10,7 

Нh, ГПа 5,5 6,0 6,4 5,4 6,0 6,8 5,6 7,0 7,9 

Нd
р
 − Нh, ГПа 0,9 1,3 1,6 1,1 1,7 2,2 1,2 2,0 2,8 

Апр/А 0,14 0,18 0,22 0,16 0,23 0,28 0,17 0,26 0,31 

Апл/А 0,86 0,82 0,78 0,84 0,77 0,72 0,83 0,74 0,69 



 ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МАТЕРІЯЛУ 1621 

 Знос тіл при терті відбувається внаслідок викришування окре-
мих ділянок самоорганізованих зносостійких покриттів через утво-
рення втомних тріщин (рис. 13). Після цього на цих ділянках мо-
жуть знову формуватися нові покриття, утворені переважно з мате-
ріялу криці 130Х17. Тому знос криці 130Х17 майже вдвічі сильні-
ший, ніж криці 20Х13 (рис. 3). 
 Шари тертя (рис. 4, зона А) відрізняються високими твердістю та 

пружністю в порівнянні з деформованим (рис. 4, зона В) і недефор-
мованим (рис. 4, зона С) вихідним металом. Тому утворені ними са-
моорганізовані зносостійкі покриття є більш твердою і пружною, в 

порівнянні з вихідним металом криць, підкладкою для тонких плі-
вок оксидів Fe2О3, що утворюється на робочих поверхнях під час те-
ртя та локалізують процеси пластичної деформації у тонкому пове-
рхневому шарі. Це понижує ймовірність утворення між металами, 
що труться, сильних адгезійних зв’язків і сприяє переходу системи 

в стаціонарний режим роботи з мінімальними коефіцієнтом тертя і 
зносом. Багатошарова структура самоорганізованих зносостійких 

покриттів робить їх більш стійкими до зовнішніх циклічних імпу-
льсних термомеханічних впливів, що істотно підвищує зносостій-
кість пари тертя. 
 Нашарування на поверхні контакту мікровиступів металу при 

утворенні зносостійких шарів тертя можна порівняти з прокаткою 

металу, де в якості валків виступають диск і колодка. У випадку 

прокатки ми маємо справу з великими об’ємами металу, які здатні 

 

Рис. 13. Структура зони контактної взаємодії криці 130Х17 після випро-
бувань на тертя. Торцевий шліф. А — зносостійкі самоорганізовані пок-
риття, В — деформований вихідний метал. 

Fig. 13. The structure of the contact interaction zone of steel 130Cr17 after 

friction test. Cross-section. А—wear-resistant self-organizing coatings, В—
deformed initial metal. 
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чинити суттєвий опір інтенсивній пластичній деформації. Також в 

цьому випадку температура і швидкість деформації відносно неве-
ликі. Тому зміна форми металу при прокатці, як правило, відбува-
ється завдяки традиційним механізмам деформації шляхом ков-
зання дислокацій, двійникуванням кристалів або у разі розвиненої 
пластичної деформації — рухом дисклінацій. Але прилеглі до плям 

контакту мікрооб’єми металу не здатні чинити опір пластичній де-
формації при нашаруванні на поверхні тертя в умовах імпульсних 

високоенергетичних впливів. Сьогодні існує багато теоретичних 

методик розрахунку реальних температур і тиску, що виникають 

при терті в плямах фактичного контакту металевих поверхонь [27–
31]. Згідно з ними нашарування на поверхні контакту мікровисту-
пів металу при утворенні зносостійких шарів тертя відбувається в 

екстремальних умовах високих нормального тиску (≈ 3 ГПа), тем-
ператури спалаху (≈ 400°С) і відносної швидкості зсуву. Тому в цьо-
му випадку можна припустити виникнення в мікрооб’ємах металу 

під час нашарування на поверхні тертя динамічних систем, меха-
нізм деформації яких пов’язаний з колективними формами руху 

дефектів кристалічної ґратниці. Завдяки цьому шари тертя скла-
даються з ультрадисперсних систем з просторово дезорієнтованими 

зернами, межі яких утворені розгалуженими дислокаційними ску-
пченнями, що мають просторово протяжну форму. Об’ємна частка 

структурно-дезорганізованих приграничних областей може досяга-
ти 30%. 
 Нашарування мікрооб’ємів металу на поверхні тертя супрово-
джується розчиненням карбідної фази і насиченням металу киснем 

з робочого середовища за рахунок термомеханічної деструкції мо-
лекул води в місцях контакту мікровиступів. Насичення ультради-
сперсних систем великою кількістю атомів Оксиґену супроводжу-
ється утворенням дисперсних оксидів типу Fe2О3. Але невелика кі-
лькість рефлексів оксидної фази на мікродифрактограмах від шарів 

тертя свідчить про незначний її вміст. Тому можна припустити, що 

значна кількість атомів Оксиґену в шарах тертя перебуває у вигля-
ді твердого розчину в структурно-дезорганізованих примежових 

областях зерен. Примежові області також збагачуються атомами 

Карбону розчинених карбідів, які виносяться на межі дислокацій-
ними скупченнями (дисклінаціями), що рухаються уздовж зерен 

[26]. 
 У випадку, коли інтенсивність зовнішніх імпульсних впливів є 

такою, що колективні форми руху дефектів кристалічної ґратниці 
не здатні забезпечити подальшу швидкісну деформацію металу при 

утворенні шарів тертя, відбувається фазовий перехід насичених ки-
снем і вуглецем ультрадисперсних систем в квазирідкий структур-
но-нестійкий стан, при якому реалізується їхня гідродинамічна те-
чія без втрати суцільности. Наслідком цього є поява кристалоамор-



 ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МАТЕРІЯЛУ 1623 

фного наноструктурованого матеріялу в кінцевій частині деяких 

шарів тертя. 
 Мабуть для більш глибокого розуміння фізичного механізму 

утворення якісно нового ультрадисперсного та наноструктуровано-
го матеріялу шарів тертя з унікальними фізико-механічними влас-
тивостями слід вивчити локальний перерозподіл домішкових еле-
ментів в об’ємі зерен, який визначає хемічний склад структурно-
дезорганізованих примежових областей зерен. Визначити індивіду-
альне найближче атомне оточення домішкових атомів в цих облас-
тях. Дослідити вплив активних хемічних елементів робочого сере-
довища і домішкових атомів вихідних металів на електронну стру-
ктуру і характер міжатомних зв’язків в примежових областях зе-
рен, що дасть змогу зрозуміти їх вплив на механізм деформації мік-
рооб’ємів металу при формуванні наддисперсної структури поверх-
невих шарів тертя. Вивченню цих питань присвячено наступну час-
тину цієї роботи. 

4. ВИСНОВКИ 

Перехід в водно-повітряному середовищі пари тертя криця 

130Х17–криця 20Х13 в стаціонарний режим роботи з мінімальни-
ми зносом і коефіцієнтом тертя відбувається завдяки самоорганіза-
ції на поверхнях контакту обох тіл зносостійких наддрібнодисперс-
них покриттів в кількості, достатній для повного екранування в 

процесі роботи деформованого вихідного металу. Ці покриття скла-
даються з якісно нового ультрадисперсного та наноструктурованого 

матеріялу, який може містити до 25 ат.% Оксиґену та Карбону. 
 Матеріял самоорганізованих зносостійких покриттів має високі в 

порівнянні з деформованим вихідним металом твердість і пруж-
ність і більш стійкий до зовнішніх циклічних термомеханічних на-
вантажень. Тому ці покриття є більш твердою і пружньою, в порів-
нянні з вихідним металом обох криць, підкладинкою для тонких 

плівок оксидів Fe2О3, що утворюються на робочих поверхнях під час 

тертя та локалізують процеси пластичної деформації у тонкому по-
верхневому шарі. Це понижує ймовірність утворення між тілами, 

що труться, сильних адгезійних зв’язків і сприяє переходу системи 

в стаціонарний режим роботи з мінімальними коефіцієнтом тертя і 
зносом. Знос тіл при терті відбувається внаслідок викришування 

окремих ділянок самоорганізованих зносостійких покриттів через 

утворення втомних тріщин. Після цього на цих ділянках можуть 

знову формуватися нові покриття. 
 Самоорганізовані зносостійкі покриття складаються з окремих 

шарів і є продуктом багаторазового нашарування на поверхні тертя 

мікровиступів металу, які утворюються в результаті адгезійної вза-
ємодії контактувальних тіл під час приробки вузлів тертя. Інтенси-
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вна пластична деформація стопів на етапі приробки пар тертя при-
водить до виникнення на окремих ділянках робочих поверхонь си-
льних адгезійних зв’язків, що викликають локальне руйнування 

металу і його перенесення між тілами, які утворюють вузол тертя. 
Тому мікровиступи металу, нашарування яких на поверхні контак-
ту приводить до утворення зносостійких шарів тертя, можуть фор-
муватися з матеріялу різних тіл. А окремі самоорганізовані зносо-
стійкі покриття будуть складатися з шарів тертя, які сформовані з 

металу різних криць. 
 Нашарування на поверхні тертя мікрооб’ємів металу відбуваєть-
ся в умовах імпульсних високоенергетичних впливів, що приводить 

до утворення динамічних систем, механізм деформації яких 

пов’язаний з колективними формами руху дефектів кристалічної 
ґратниці. Через це шари тертя складаються з ультрадисперсних си-
стем з просторово дезорієнтованими зернами, межі яких утворені 
розгалуженими дислокаційними скупченнями і мають просторово 

протяжну форму. Об’ємна частка структурно-дезорганізованих 

примежових областей зерен може досягати 30%. 
 Інтенсивна пластична деформація мікрооб’ємів металу при утво-
ренні шарів тертя супроводжується розчиненням карбідної фази і 
насиченням ультрадисперсних систем Оксиґеном з робочого сере-
довища за рахунок термомеханічної деструкції молекул води в міс-
цях контакту мікровиступів. Більша частина атомів Оксиґену і 
атоми Карбону розчинених карбідів перебувають в шарах тертя у 

вигляді твердого розчину в структурно-дезорганізованих примежо-
вих областях зерен, не утворюючи будь-яких хемічних сполук з 

атомами вихідних металів. 
 У випадку, коли інтенсивність зовнішніх імпульсних впливів є 

такою, що колективні форми руху дефектів кристалічної ґратниці 
не здатні забезпечити подальшу швидкісну деформацію металу при 

утворенні шарів тертя, відбувається фазовий перехід насичених ки-
снем і вуглецем ультрадисперсних систем в квазирідкий структур-
но-нестійкий стан, при якому реалізується їх гідродинамічна течія 

без втрати суцільности. Наслідком цього є поява кристалоаморфно-
го наноструктурованого матеріялу в кінцевій частині деяких шарів 

тертя. Наноструктурований матеріял має чітку межу з ультрадис-
персними системами, містить максимальну кількість атомів Окси-
ґену і відрізняється великою твердістю та пружністю. Самооргані-
зовані зносостійкі покриття є композиційним матеріялом, який 

складається з шарів ультрадисперсної і кристалоаморфної нанос-
труктурної фаз, що чергуються між собою. 
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Microstructure and Tribological Properties of AlCuFeSc Coatings: 
Effects of Surface Roughness and Quasi-Crystalline i-Phase Content 

Zhang Li, Changliang Wang, Chonggao Zhu, Haoliang Tian,  

Kostyantyn E. Grinkevych*, Mykola O. Iefimov*, Ivan V. Tkachenko*, 

and Sergey V. Buchakov*  

Aviation Key Laboratory of Science and Technology 
on Advanced Corrosion and Protection for Aviation Material Beijing, 
Beijing Institute of Aeronautical Materials, 
100095 Beijing, China 
*I. M. Frantsevych Institute for Problems in Materials Science, N.A.S. of Ukraine, 
 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., 
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High-velocity air–fuel (HVAF) spraying and detonation spraying (DS) meth-
ods are used to produce the Al–Cu–Fe–Sc coatings from a water-atomized 

powder on a low-carbon steel (Q235/SS330) substrate. X-ray diffraction 

phase analysis shows that the protective AlCuFeSc coatings produced by 

these methods contain different volume fractions of quasi-crystalline (QC) i-
phase. Wear and friction behaviour of the produced AlCuFeSc coatings is 

studied in the dry and wet conditions depending on the loading type (quasi-
static or dynamic) for various counter-bodies (Si3N4, WC–Co hard alloy, or 

52100 bearing steel). The effects of the coating-surface roughness and the QC 

i-phase content are also analysed. 

Key words: Al–Cu–Fe based quasi-crystal, protective coating, high-velocity 

air–fuel spraying, wear, friction. 

Методи високошвидкісного повітряно-паливного напорошення (HVAF) і 
детонаційного напорошення (DS) використано для одержання покриттів 

Al–Cu–Fe–Sc з розпорошеного водою порошку на підкладинці з маловуг-
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лецевої криці (Q235/SS330). Рентґенівська фазова аналіза показує, що 

захисні покриття AlCuFeSc, одержані цими методами, містять різні 
об’ємні частки квазикристалічної (КК) i-фази. Поведінка одержаних пок-
риттів AlCuFeSc за умов зношування та тертя вивчається в сухих і воло-
гих умовах залежно від типу навантаження (квазистатичного або динамі-
чного) для різних контртіл (Si3N4, твердий стоп WC–Co або підшипникова 

криця ШХ15). Також аналізується вплив шерсткости поверхні покриття 

та вміст КК i-фази. 

Ключові слова: квазикристал на основі Al–Cu–Fe, захисне покриття, ви-
сокошвидкісне повітряно-паливне напорошування, детонаційне напоро-
шування, зношування, тертя. 

(Received September 23, 2022) 
  

1. INTRODUCTION 

Highly wear-resistant alloys are important in many constructions en-
gineering. Low-carbon steels are seemingly the most widely used mate-
rials in the machine building and construction industries, due to their 

low cost and satisfactory strength. However, the main issue to solve for 

the low/middle-carbon steels is the improvement of their corrosion, 
wear and fatigue resistance that are directly related to the surface con-
ditions [1–3]. Therefore, additional surface protection is often essen-
tial and is usually provided by various types of coatings [3–5]. Good in-
tegrity and adhesion of the formed coating can save the underneath 

near-surface layers from corrosion and wear damage, and thus it may 

facilitate the prolonged fatigue life and overall component’s feasibility. 
 The superior hardness and stiffness characteristics of quasi-crystals 

of the Al–Cu–Fe system facilitate low-friction, wear-resistant behav-
iour [6–9]. Therefore, the Al–Cu–Fe quasi-crystalline coating can be 

effective for protection of steel products. The QC AlCuFe coatings de-
posited by thermal or plasma spraying [10–12], by magnetron sputter-
ing [13] electron beam (EB) PVD technique [14, 15] were also shown to 

possess a superior hardness and wear resistance that is comparable or 

even higher than that of the natural composites containing QC parti-
cles dispersed in the beta-phase matrix with b.c.c. lattice [16], multi-
phase alloys with QC strengthening [17], or artificial Al-based compo-
site layers containing QC particles [18–21]. 
 Complex solidification behaviour of the Al–Cu–Fe system may hin-
der the synthesis of macroscopic, single-phase quasi-crystals. There-
fore, high-velocity air–fuel (HVAF) spraying technique that is known 

to allow controlling the temperature applied during the deposition 

process can be promising in the production of the coatings with con-
trollable volume fraction of the QC phase, microstructure, and 

wear/friction properties of the produced coating. Moreover, it was re-
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cently shown that the improvement of the stability and properties of 

the quasi-crystalline phase in the AlCuFe system can be achieved by 

additional alloying with scandium [22, 23]. 
 The purpose of this work was to characterize and compare the wear 

and friction behaviour of the quasi-crystalline Al63Cu25Fe12Sc0.22 

coatings on low-carbon steel produced by high-velocity air–fuel 
(HVAF) and detonation spraying (DS) techniques. Particular attention 

is given to the effects of the surface roughness, volume fraction of QC 

i-phase, test mode (quasi-static or dynamic load; dry or wet wear), and 

counter-body material (Si3N4, WC–Co hard alloy, or 52100 (GCr15) 

bearing steel) at the wear tests. 

2. EXPERIMENTAL DETAILS 

A high-velocity air–fuel (HVAF) spraying method was used to deposit 

an Al–Cu–Fe–Sc coatings on a low-carbon steel (St3/SS330/Q235) 

substrate. Prior the HVAF spraying process, the substrate was sand-
blasted by quartz sand (particle size of ≅ 1 mm) to form a clean and 

rough enough surface and provide better adhesion in the ‘coating-
substrate’ system. An excess pressure of 1 MPa, stream velocity of 

≅ 500 m/s, oxidant excess factor α ≈ 1.3, and working temperature of 

≅ 650°C were sustained to be constant during the HVAF spraying pro-
cess. Additionally, several coatings were deposited by detonation 

spraying method (DS) described elsewhere [24, 25]. 
 In both cases, the water-atomized Al–Cu–Fe–Sc quasi-crystalline 

powder with particle size ranged 40–80 µm was used to produce the 

coatings. The chemical composition of the used powder was the follow-
ing (in at.%): Al–61.75; Cu–25.56; Fe–12.44; Sc–0.25. The water-
atomization method developed in IPMs N.A.S.U. [26–28] was shown to 

be effective for the production of the fully QC and QC containing pow-
ders of various systems (AlCuFe, AlFeTiCr) [24]. In this study, the 

melt prepared from A5 aluminium (99.95%), cathode copper 

(99.99%), Armco iron (99.92%), and industrial master alloy Al–
2.46%Sc was atomized under the ARSAL 2120 flux by a high-pressure 

water at the cooling rate of 106
 K/s. 

 The stripe-shaped samples of 2 mm thick were coated. The thickness 

of the HVAF and DS coatings was 225 ± 25 µm, respectively. 
 X-ray diffraction analysis using a DART-UM1 diffractometer in 

CuKα irradiation was used to determine the phase composition of the 

water-atomized powders and produced coatings. The amount of the 

icosahedral QC phase was assessed based on the known correlation of 

the phase structure with the intensity of x-ray maxima from the quasi-
crystalline and b.c.c. β-phases (a calibration curve was proposed in 

[11]). Scanning electron microscopy (SEM) using a Superbrobe-733 mi-
croscope was also used to monitor the structure of the resulting coat-
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ings. Optical microscopy (Neophot-32 and the secant method) and Im-
agePro software were employed for the image analysis and the residual 
porosity estimation. 
 Wear losses and friction characteristics were examined using a 

computer assisted tribological complex (CATC) developed and located 

in IPMs (Kyiv, Ukraine) [18, 19, 27]. Sliding wear tests were carried 

out both in dry and wet (inactive liquid paraffin) conditions. The wear 

tests consisted in a reciprocating sliding movement of spherical in-
denters (Si3N4, WC–Co, and 52100 (GCr15) bearing steel) along a track 

of 4 mm long. The tests lasted for 20 min, and the sliding velocity was 

of 0.0147 m/s. Five duplicate runs were conducted for each material 
studied, and then statistically averaged. The variable of the test meth-
od was not exceeded 4%. Wear magnitudes for quasi-static (Wst) and 

dynamic (Wd) modes were characterized with the depth of wear tracks 

measured using P-201 profilograph-profilometer. The latter was also 

used to assess the surface roughness of the produced coatings. The 

friction force (F) was estimated via measured displacement of an elas-
tic circular element rigidly connected to the tested specimen by induc-
tion transducer. Coefficient of friction (CoF) was also estimated in all 
cases. The worn surfaces were also examined using SEM (the Super-
brobe-733 microscope). The CATC allowed conducting tests of two 

types [18, 19, 27]: (i) usual quasi-static wear test performed at quasi-
static load (20 N) applied in a normal direction to the tested surface, 

and (ii) so-called dynamic wear test, which consisted in applying both 

the quasi-static and alternating components of the load. A frequency 

and duration of the latter were 5⋅10−2
 and 25 Hz, respectively. Ampli-

tude of the alternating component of load was approx. 25% regarding 

to that of quasi-static one. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Coating Microstructure and Phase Composition 

Despite the same content of the QC phase (75%) in the water-atomized 

powder used for the coating productions, the phase compositions of the 

AlCuFeSc coatings produced by HVAF and DS methods were revealed 

to be different—these coatings respectively contain 75% and 20% of 

quasi-crystalline icosahedral ψ-phase (i-phase) and residual b.c.c. β-
phase. 
 Figure 1 shows x-ray diffraction patterns for the initial water-
atomized AlCuFeSc powder and deposited coatings produced by HVAF 

and DS methods. The observed XRD data confirm that the used HVAF 

regime provides the same content of the i-phase (Fig. 1, spectrum 1) as 

that in the initial powder (Fig. 1, spectrum 0), while the DS produced 

coating contain only 20% of the i-phase (Fig. 1, spectrum 2). This dif-
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ference is seemingly related to the regimes (mainly temperature) used 

at the various deposition procedures. 
 SEM image shows the cross-section of the AlCuFeSc coating pro-
duced using HVAF spraying on the low-carbon steel substrate (Fig. 2). 

The observed coating comprises of quasi-crystalline icosahedral i-
phase and residual b.c.c. β-phase, and the latter is visible as the light-
er-grey areas since it contains higher content of copper. Some blackish 

interlayers are seemingly corresponded to residual porosity that was 

 

Fig. 1. X-ray patterns of the water-atomized AlCuFeSc powder (75% QC) (0) 
and AlCuFeSc coating deposited by HVAF (75% QC) (1) and DS (20% QC) (2) 
methods on a substrate made of low-carbon steel. 

 

 Element content, at.% 

Spectrum 1 2 3 

Phase ψ β Substrate 

Al 65.3 55.3 – 

Cu 22.38 38.1 0.003 

Fe 12.1 6.6 99.38 

Sc 0.22 – – 

C – – 0.0005 

Mn – – 0.003 
 

Fig. 2. SЕМ image of the cross-section of the AlCuFeSc coating produced by 

HVAF spraying on the substrate made of low-carbon steel and chemical com-
positions of the indicated areas. 



1634 Li ZHANG, Wang CHANGLIANG, Zhu CHONGGAO et al. 

assessed to be lower than ≅ 8% (7–8% according to the secant method 

and 7.89% assessed by the ImagePro software). Owing to small aver-
age pore size (0.5–2 µm), the mechanical properties of the coating seem 

can be negligibly affected by the residual porosity. 

3.2. Wear and Friction Behaviour 

3.2.1. Effect of the Coating Surface Roughness and Lubrication 

To assess the effect of the surface roughness of the AlCuFeSc coatings 

on their wear and friction behaviour the sliding wear tests against 

Si3N4 counter-body were carried out. There were compared the outputs 

of the AlCuFeSc coatings of high surface roughness, i.e., directly after 

deposition, and after mechanical polishing to minimize the surface 

roughness (Rz = 0.3). Both quasi-static and dynamic loads on the coun-
ter-body were used. Additionally, dry and wet (liquid paraffin) condi-

 

Fig. 3. Wear losses (à), friction coefficients CoF (b), the time dependences of 

friction force F (c) of the highly rough (1, 2, 5, 6) and polished (3, 4, 7, 8) DS-
deposited AlCuFeSc coatings at a sliding wear against Si3N4 counter-body at 

quasi-static (1, 3, 5, 7) and dynamic (2, 4, 6, 8) loads and in dry (1–4) or wet 

(5–8) conditions. 
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tions were analysed. Figure 3 shows measured wear losses (à) and fric-
tion coefficients CoF (b) calculated based on the registered time de-
pendences of the friction force F (c) of the DS-deposited AlCuFeSc 

coatings. 
 As seen, wear losses of the highly rough surface are much higher 

than those observed for the polished surfaces. Moreover, the wear en-
vironment (dry or wet wear conditions) does not change the wear loss 

values in this case static (Wst ≈ Wd). Conversely, the mechanically pol-
ished surfaces of the DS-deposited AlCuFeSc coatings demonstrate 

lower wear losses in liquid paraffin than that registered in dry condi-
tions. The deteriorative effect of the dynamic load is also revealed to 

higher in the case of the mechanically polished DS-deposited AlCuFeSc 

coatings (Fig. 3, a). Supposedly, for this highly rough coating surface, 
the wear debris early chipped/exfoliated from the surface layer may 

play a role of additional abrasive media in the contact area facilitating 

the increased wear loses. Subsequent mechanical polishing that mini-
mizes the surface roughness prevents the polished coating surface 

from early fracture and the quantity of the chipped/exfoliated parti-

 

Fig. 4. Optical micrographs of the surface microreliefs in the wear tracks 

formed on the highly rough AlCuFeSc coating produced by DS at quasi-static 

(a, c) and dynamic (b, d) loads in dry (a, b) and wet (c, d) conditions. 
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cles becomes much lower. Thus, the abrasive part in the wear process 

become negligible and this polished coating demonstrates better wear 

resistance. 
 The afore-mentioned reasons are confirmed by optical micrographs 

of the surface microreliefs in the wear tracks formed on the highly 

rough AlCuFeSc coating produced by DS method (Fig. 4). Both the 

quasi-static and dynamic loads result in similar wear surfaces irrespec-
tive to the test environment used (dry or wet conditions). The microre-
liefs of the observed wear tracks formed in various wear test condi-
tions have distinct differences. First, dynamically loaded indenter 

leads to higher wear losses. Second, the liquid paraffin environment 

provides the absence of the wear burrs, which are normally observed in 

the case of micro-abrasion and microwelding (for high CoF). 

3.2.2. Effect of Volume Fraction of QC Phase 

This section compares the wear and friction characteristics of the 

HVAF sprayed and DS deposited AlCuFeSc coatings that contained 

different volume fractions of the QC i-phase. These characteristics 

were evaluated at the wear tests against the counter-body made of the 

Si3N4 ceramics at quasi-static and dynamic loads in wet conditions (in-
active liquid paraffin oil). 
 It should be pointed out that due to the differences in the production 

technologies the studied coatings had slightly different thickness. Ad-
ditionally, for the DS-deposited coatings the thickness of the used steel 
substrate was five times lower than that used for fabrication of the 

HVAF sprayed coating. In some extent, these features may affect the 

registered data owing to the differences in the substrate damping prop-
erty, and they should be taken into account at further analysis of them. 

Figure 5 shows measured wear losses (à) and friction coefficients CoF (b) 
calculated based on the registered time dependences of the friction force 

F (c) of the HVAF sprayed and DS-deposited AlCuFeSc coatings. 
 As seen, wear losses of the HVAF sprayed AlCuFeSc coatings with 

higher volume fraction of the QC i-phase are larger than those regis-
tered for the DS-deposited coatings at the quasi-static and dynamic 

loads (Fig. 5, a). However, the wear losses registered at the static tests 

(Wst) always lower than those registered at dynamic loads (Wd). Suppos-
edly, the QC i-phase possessing very low fracture toughness (K1C = 1.64 

MPa⋅m0.5
 [28, 29]) might undergo easier fracture than the b.c.c. beta 

phase. It thus may facilitate quicker chipping/delaminating the wear 

debris that further might play a role of additional abrasive medium. It 

is of importance that the friction coefficients (CoF) are almost the same 

for both studied coatings and both loading conditions (Fig. 5, b). More 

precise analysis of the time dependencies of the fraction forces for the 

studied AlCuFeSc coatings with different volume fractions of the QC i-
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phase shows that the fraction forces registered for the HVAF sprayed 

AlCuFeSc coatings (75% content of QC phase) at both used loading 

types (static and dynamic ones) are lower on the first stages of the wear 

process, but they became higher than those registered for the DS-
deposited AlCuFeSc coatings (20% content of QC phase) after the wear 

test duration of 5–7 minutes (Fig. 5, c). 

3.2.3. Effect of the Counter-Body 

To examine possible practical use of the AlCuFeSc coatings and to as-
sess the reproducibility of the test results the wear and friction charac-
teristics were evaluated at the wear tests against various counter-
bodies. The Si3N4 ceramics, a WC–Co hard alloy frequently used for the 

hard-facing instruments, and 52100 (GCr15) bearing steel are widely 

used materials for bearings. Wear losses and friction characteristics 

examined using a reciprocating sliding movement of the afore-
mentioned spherical indenters are shown in Fig. 6. 

 

Fig. 5. Wear losses (à), friction coefficient CoF (b), the time dependence of 

friction force F (c) of the HVAF and DS-deposited AlCuFeSc coatings on the 

low-carbon steel substrate at sliding wear against Si3N4 counter-body in inac-
tive liquid paraffin oil. 
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 As seen, maximal wear loses were observed after wear test against 

the counter-body made of Si3N4, а minimal damage in the coating was 

observed for the counter-body made of bearing steel (52100/GCr15) 
(Fig. 6, a). This situation can be explained by the different hardness of 

the used counter-bodies. At the same time, the friction force and CoF 

were minimal at the tests against the Si3N4 ceramics although the fric-
tion forces and CoF values were very similar for all the used counter-
bodies (Fig. 6, b, c, Table 1). Normally, the friction forces measured at 

the dynamic loads were much lower than those registered for the static 

ones were (Fig. 6, c). Additionally, no worn marks were observed for 

this counter-body after wear tests. On the contrary, both the WC–Co 

hard alloy and 52100 (GCr15) bearing steel worn during the tests to-
gether with the studied AlCuFeSc coatings, and the worn areas were 

measured to be about 0.1 mm (Fig. 6, d). Minimal wear loses of Al-
CuFeSc coatings were observed after wear tests against the counter-
body made of S bearing steel [30, 31]. 
 Generally, the studied AlCuFeSc coatings demonstrate excellent 

 

Fig. 6. Wear losses (à), friction coefficient CoF (b), the time dependence of 

friction force F (c) of the HVAF sprayed AlCuFeSc coating on the low-carbon 

steel substrate at sliding wear against various counter-bodies, and the indent-
er worn area diameters C on the indenter surface (d). 
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wear resistance and very low friction coefficient values against all the 

used counter-bodies. This conclusion is confirmed by the optical and 

SEM images of the worn surfaces shown in Fig. 7. 
 Wear tracks can hardly be found in the SM images, and thus they are 

indicated by arrows. It is of interest that the coating surfaces remain 

wear resistant despite the apparent scaly surface views. 

 

Fig. 7. Optical image of the wear tracks (a) and SEM images of wear surfaces 

(b–d) formed on the AlCuFeSc coating produced by HVAF spraying on the 

substrate made of low-carbon steel reciprocating sliding movement of by 

spherical indenters made of Si3N4 ceramics (b), WC–Co (c), and GCr15 bearing 

steel (d). Arrows indicate the wear tracks. 

TABLE 1. Friction coefficient CoF values of the AlCuFeSc coating produced 

using HVAF spraying on the low-carbon steel substrate. 

Counter-body 
Friction coefficient CoF 

Quasi-static load Dynamic load 
Si3N4 ceramics 0.17344 0.04063 

WC–Co hard alloy 0.19375 0.04063 
52100 (GCr15) bearing steel 0.18125 0.04375 
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4. CONCLUDING REMARKS 

As shown, method of high-velocity air–fuel (HVAF) spraying and det-
onation spraying (DS) techniques can be efficient in the formation of 

protective AlCuFeSc coatings on a low-carbon steel (Q235/SS330) from 

the water-atomized quasi-crystalline powders. X-ray analysis and SEM 

observations show that the HVAF sprayed and DS deposited AlCuFeSc 

coatings contain different volume fractions of AlCuFeSc quasi-
crystalline icosahedral ψ-phase, 75% and 20%, respectively. 
 Generally, all the studied AlCuFeSc quasi-crystalline phase contain-
ing coatings showed excellent wear resistance and very low coefficient 

of friction CoF, especially at dynamic loading and wet conditions. 
Therefore, these coatings can be used for anti-wear protection of the 

products made of low-carbon steel (Q235/SS330). 
 As shown, the higher the surface roughness of the tested coating the 

higher the wear losses are irrespectively to the test conditions (stat-
ic/dynamic loading and dry/wet wear testing). A difference on an or-
der of magnitude is registered between the highly rough and mechani-
cally polished (Rz = 0.3) coating surfaces. The highest friction coeffi-
cient is observed for rough surfaces tested in dry conditions, while 

these rough surfaces tested in wet conditions and the polished surface 

examined in both dry and wet test conditions demonstrated four times 

lower CoF values (≅ 0.2–0.25) at quasi-static loads and about ten times 

lower at dynamic loads (0.05–0.1). 
 As shown, during the wear tests against the Si3N4 ceramic counter-
body in inactive liquid paraffin oil, the higher the QC i-phase content 

the larger the wear losses. At the same time, the friction force values 

are the same regardless the QC volume fractions—they are as small as 

0.18 and 0.04 for the HVAF (75% of QC i-phase) and DS deposited 

(20% of QC i-phase) AlCuFeSc coatings, respectively. 
 As shown, maximal, middle and minimal wear loses of the HVAF 

sprayed AlCuFeSc coatings were observed after wear test against the 

counter-bodies made of Si3N4 ceramics, WC–Co hard alloy and 

52100/GCr15 bearing steel, accordingly. The magnitudes of the fric-
tion coefficient CoF evaluated based on the registered time dependen-
cies of the friction force were almost the same for various used coun-
ter-bodies, but they were extremely lower for the dynamic loading con-
ditions (≅ 0.035) as compared to those registered for the quasi-static 

loading conditions (≅ 0.17–0.19). 
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матичний модель процесу зносу бабітових покриттів (рівняння зносу), 

який дає змогу вирішувати як пряму задачу — визначати ваговий і ліній-
ний зноси за відомою роботою тертя, так і обернену — знаходити необхід-
ну роботу тертя для одержання потрібної величини вагового чи то ліній-
ного зносів. Зі знанням часу досягнення певної величини зносу уможлив-
люється більш раціональна експлуатація виробів із своєчасним призна-
ченням часу ремонту й унеможливленням катастрофічного зносу поверх-
ні тертя. В процесі виконання досліджень розроблено методику визна-
чення констант рівняння зносу: енергії активації (ЕА), а також максима-
льного вагового (∆mб.п.н) і лінійного (∆hб.п.н) зносів, які можуть бути вико-
ристані як критерії вибору найбільш раціональної технології нанесення 

бабітового покриття. 

Ключові слова: підшипник ковзання, бабіт, покриття, знос, структура, 
перехідний шар, міцність зчеплення, електроіскрове леґування, матема-
тичний модель. 

In the article, a direct choice system of the most rational technology for ap-
plying a babbitt coating on the liners of sliding bearings (SB) is developed, 

which takes into account both economic and environmental requirements. On 

the basis of the performed research, a physically substantiated mathematical 
model of the babbitt-coatings’ wear process (wear equation) is proposed, 
which allows solving both the direct problem of determining weight and line-
ar wears based on the known work of friction, as well as the inverse problem 

of finding the necessary work of friction to obtain the required amount of 

weight or linear wears. With knowing the time to reach a certain amount of 

wear, it becomes possible to operate the products more rationally, timely as-
signing the repair time and friction-surface catastrophic-wear preventing. In 

the course of research, a methodology is developed for determining the con-
stants of the wear equation: activation energy (ЕА) as well as maximum 

weight (∆mб.п.н) and linear (∆hб.п.н) wears, which can be used as selection crite-
ria for the most rational technology of applying a babbitt coating. 

Key words: sliding bearing, babbitt, coating, wear, structure, transition lay-
er, adhesion strength, electrospark alloying, mathematical model. 

(Отримано 8 серпня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

В першій частині статті [1] обґрунтовано важливість і актуальність 

проблеми підвищення робочих характеристик і ресурсу роботи ба-
бітових підшипників ковзання (ПК). Аналіза технології створення 

та умов роботи бабітових ПК показала, що причиною пониження їх 

довговічности є чинники, що формуються як на стадії виготовлен-
ня, так і при експлуатації. Стійкість до зносу антифрикційного ша-
ру залежить від режиму роботи та конструкції підшипника, фізич-
них властивостей з’єднання шару з основою, жорсткости валу та 
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постелі під підшипниками. 
 Встановлено, що якість антифрикційного шару підшипника не-
обхідно оцінювати за такими критеріями: міцністю зчеплення пок-
риття з основою, когезійною міцністю антифрикційного шару, по-
ристістю, однорідністю структури. Встановлено, що при виготов-
ленні ПК, формування методою електроіскрового леґування (ЕІЛ) 

проміжного шару з міді, міцно зчепленого з одного боку зі крице-
вою підкладинкою, а з іншого — з шаром олова (утворення твердих 

розчинів заміщення) і бабіту, забезпечує більш міцне (на 35%) зче-
плення, в порівнянні з традиційною технологією (криця 20 + бабіт), 

крицевої підкладинки з бабітом, а також інтенсивніше відведення 

тепла із зони тертя. Визначено, що резервом підвищення якости 

формування бабітових покриттів, що значною мірою впливає на до-
вговічність ПК, може бути нова технологія, в якій всі операції здій-
снюють методою ЕІЛ. Означено, що для визначення більш раціона-
льної технології нанесення бабітових покриттів, необхідно розро-
бити фізично обґрунтований математичний модель, що пов’язує 

знос певної кількости бабіту з витраченою на це роботою тертя. 

2. АНАЛІЗА ОСНОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ 

Аналіза літературних джерел, присвячених підвищенню довговіч-
ности антифрикційних покриттів, у тому числі і бабітових, як опо-
рних [2], так і упорних [3], показала, що цією проблемою займаєть-
ся велика кількість дослідників. В [4] розглянуто реалізацію мате-
матичного моделю коливань ротора на нелінійних опорах підшип-
ників для багатоступінчастого відцентрового компресора за допо-
могою комп’ютерної програми «Критичні частоти ротора». В [5] ро-
зглядається можливість підвищення надійности ПК за рахунок на-
несення спеціяльного реґулярного мікрорельєфу. Міцність зчеп-
лення крицевої підкладинки з антифрикційним бабітовим шаром 

підвищують за рахунок нанесення методою ЕІЛ проміжного шару з 

міді, як в ПК [6], так і у плавальних ущільненнях [7]. При цьому 

технологія ЕІЛ екологічно і техногенно безпечна [8]. 
 Для підвищення несучої здатности ПК велика увага приділяєть-
ся і поверхні тертя, з якою контактує бабітове покриття. Напри-
клад, в [9] запропоновано нову більш ефективну технологію вигото-
влення захисних втулок із криці 38ХМЮА або 40ХН2МА, поверх-
невий шар яких піддається комплексній технології зміцнення: 
йонне азотування, полірування, цементація з використанням ЕІЛ, 
неабразивне ультразвукове фінішне оброблення. Згідно [10] для 

рухомих з’єднань у машинобудуванні використовуються різні типи 

підшипникових вузлів, досить широко для цього застосовуються 

пари ковзання (ПК, напрямні, втулки). Це дає змогу збільшити цу-
пкість аґреґатів для пониження їх розмірів, поліпшити відведення 
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тепла та забезпечити пониження шуму та вібрації. 
 У [11] дається огляд теоретичних і експериментальних досягнень 

мехатроніки з рідинною плівкою, що наноситься на підшипники. 
Розглянуто стислі та нестисливі рідини. Основна мета використан-
ня керованої рідинної плівки підшипників — це покращення зага-
льної продуктивности машини шляхом контролю поперечної віб-
рації жорстких і гнучких обертових валів; зміни динамічних хара-
ктеристик підшипника, таких як цупкість і демпфувальні власти-
вості; пониження пускового моменту і розсіювання енергії в під-
шипниках; компенсації термічного впливу. Показано, що такі ке-
ровані підшипники з рідинною плівкою можуть діяти як «розумні» 

компоненти машин і застосовуватися до обертових і поршневих 

машин з метою уникнення несподіваних їх зупинок, проведення 

динамічних випробувань ротора. 
 Незважаючи на велику кількість праць, присвячених підвищен-
ню якости ПК, а також метод нанесення бабітових покриттів, важ-
ко без проведення порівняльних випробувань, віддати перевагу то-
му, чи іншому технологічному рішенню. 
 Таким чином, метою роботи є встановлення кореляційної залеж-
ности між роботою тертя, затраченою при зношуванні бабітових 

покриттів, нанесених за різними технологіями та зносом, і на їх пі-
дставі розробити фізично обґрунтований математичний модель, що 

дасть змогу визначати як пряму задачу — знос по відомій роботі те-
ртя, так і зворотну — роботу тертя, необхідну для досягнення пев-
ної кількости зносу. 

3. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У якості дослідницьких об’єктів служили зразки із криці 20 у ви-
гляді колодок з бабітовими покриттями, нанесеними різними мето-
дами: надзвукове напорошення, традиційне відцентрове заливання, 
відцентрове заливання з перехідним шаром з міді, традиційне нали-
вне заливання, наливне заливання з перехідним шаром з міді, мето-
дою ЕІЛ. Зносостійкість бабітових покриттів, площею 1 см2

 визна-
чалася на машині тертя СМЦ-2 за схемою «диск–колодка» (рис. 1). 
 Перед випробуваннями колодку розточували на токарному верс-
таті у спеціяльному пристосуванні до збігу поверхні тертя (бабіту) з 

допуском на діяметер, що відповідає посадці ковзання. Контакту-
вальний з колодкою диск розмірами ∅50×∅15×10 мм виготовляли 

із криці 40Х. Далі зразки встановлювали на машину тертя та прип-
рацьовували протягом 1 год. з питомим навантаженням 2,0 МПа. 
Приробіток вважався закінченим, якщо частка приробленої повер-
хні становила не менше 95% від номінальної. Після приробітку 

зразки піддавалися вимірюванням. 
 Для визначення інтеґрального зносу всієї поверхні бабітового 
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покриття колодки перед випробуванням зважували на аналітичних 

вагах ВЛА-200 з точністю до 0,0001 г, встановлювали на машину, 
навантажували, і проводився експеримент при постійній швидкості 
ковзання та питомому навантаженні. Після кожних 2 годин зніма-
ли свідчення ваги. 
 Перед кожним іспитом на диск капали одну краплю турбінного 

мастила Т-22. Швидкість ковзання становила 0,78 м/с, питомий 

тиск — 5,0 МПа, навантаження на колодку — 1000 Н, тривалість 

випробувань — 8 год., що відповідало шляху тертя 22,5 км. Крім 

того, в процесі іспитів вимірювали момент тертя, контролювали 

швидкість ковзання та навантаження у зоні тертя. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Спрямований вибір технології нанесення бабітових покриттів. 
Враховуючи, що метод формування на вкладишах ПК бабітових 

покриттів існує велика кількість (див. рис. 3 в [1]) і важко без про-
ведення додаткових порівняльних досліджень визначити, який з 

них більш раціональний, з’являється гостра необхідність у ство-
ренні математичного моделю, який би пов’язував експлуатаційні 
параметри, в яких працює ПК (швидкість ковзання, питомий тиск, 
навантаження на колодку, умови змащення та ін.) і параметри, які 
визначають зношування поверхні бабітового покриття (ваговий 

знос — ∆mб.п., лінійний знос — ∆hб.п.). Порівняння параметрів зносу 

дасть змогу вибрати більш раціональний спосіб формування бабіто-
вого покриття, тобто здійснити спрямований їх вибір. 

 

Рис. 1. Схема проведення порівняльних іспитів на знос поверхонь пари 

тертя бабітова колодка–шийка ПК: 1 — диск, 2 — колодка. 

Fig. 1. Scheme of the wear comparative tests of the friction pair surfaces 

‘babbitt pad–neck SB’: 1—disc, 2—pad. 
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 В якості критеріїв показників зношування поверхонь деталів 

традиційно використовують граничне навантаження, час або число 

циклів навантаження до утворення дефектів, межу плинности та 

межу плазучости, тимчасовий опір, критичні деформації, твердість 

поверхні та ін. Але ці критерії більш прийнятні до неприпустимих 

видів зношування, таких як схоплювання, контактна втома, фре-
тинґ-процес, корозійно-механічні та абразивні процеси. 
 Нами ж розглядається процес нормального тертя та зношування, 
до якого слід віднести механохемічний знос і його основний прояв 

— окисний знос. Зношування бабітового покриття у нормальному 

процесі зношування визначає ресурс роботи підшипника — його 

довговічність. 
 Система тертя є істотно термодинамічною, а закономірності пе-
ретворення енергії із зовнішньої механічної в енергію внутрішніх 

процесів визначаються структурним станом матеріялів, видом кри-
сталічних ґратниць і фізико-хемічною дією мастильних середовищ. 
 В [12–15] детально розглядається залежність нормального зносу 

від різних чинників: наявности чи відсутности мастила в парі тертя, 
коефіцієнту тертя, сили тертя та інших. В [16] при проведенні порі-
вняльних випробувань антифрикційних матеріялів, нанесених ме-
тодою ЕІЛ [17, 18], підкреслюється, що між ваговим і лінійним зно-
сом і часом випробування існує експоненційна залежність. Спочат-
ку в період припрацювання відбувається більш інтенсивний знос, 

який поступово зменшується і настає період сталого зношування. 
 Багато властивостей тіл пов’язані зі зміною їхньої вільної енергії 
при зовнішньому впливі, яка своєю чергою визначає зміну власти-
востей та розмірів тіла. Величина запасеної енергії та енергоємність 

є суттєвими технологічними характеристиками, за якими можна 

судити про досягнуту зміну властивостей або розмірів тіла при за-
даному вигляді зовнішнього оброблення. 
 Таким чином, з вищесказаного слідує, що основними при оцінці 
тієї чи іншої методи досягнення необхідної якості поверхневого 

шару виробу повинні бути енергетичні критерії. Згідно [19] енерге-
тичні критерії надають визначальний вплив на зносостійкість по-
верхневих шарів, сформованих різними технологіями. 
 Перевага енергетичного підходу перед іншими полягає у можли-
вості оцінити інтеґральний вплив всіх численних чинників на про-
цеси тертя та зношування й опису їх за допомогою енергетичних 

критеріїв. 
 Оскільки великі механічні навантаження, що виникають при зо-
внішньому терті, приводять до різкої зміни фізико-механічних вла-
стивостей поверхневих шарів та їх корінної трансформації (механі-
чна енергія стимулює хемічні реакції), то за критерій зношування 

можна прийняти енергію активації процесу зносу ЕА. 
 Якщо припустити, що під впливом зовнішнього напруження, що 
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додається до покриття, енергія зв’язку понижується на величину 

енергії деформації, то, оскільки розрив зв’язку окремих частинок з 

поверхнею покриття є дискретною стадією процесу активації в пері-
од зносу, ріжниця розглядається як енергія активації процесу зносу. 
 Для одержання достовірної інформації про правильність обрано-
го способу зміцнення поверхневого шару виробу нам необхідний 

математичний модель зносу сформованих покриттів, що зв’язує ве-
личину зношування поверхні з роботою витраченої на тертя та ене-
ргією активації процесу зношування. 
 В результаті проведення експериментальних досліджень було оде-
ржано величини вагового зносу зразків, які представлено в табл. 1. 
 За одержаними даними будуємо графіки залежности зносу від 

часу роботи тертя для кожної методи (рис. 2). 
 Роботу тертя за одну годину для кожної пари тертя можна визна-
чити за формулою 

 Атр = fтрРVt,  

де fтр — коефіцієнт тертя; Р — навантаження на колодку; V — шви-
дкість ковзання; t — час випробування (3600 с). 
 Слід відзначити, що коефіцієнт тертя для покриття 1, сформова-
ного методою надзвукового напорошення складає ≅ 0,046, а для усіх 

інших — ≅ 0,040. 
 Таким чином, робота тертя за 1 годину становитиме для покриття 1 

Атр = 0,046⋅1000⋅0,78⋅3600 = 129168 Дж; 

ТАБЛИЦЯ 1. Ваговий знос зразків бабітових покриттів, нанесених різни-
ми способами. 

TABLE 1. Weight wears of babbitt coatings’ samples, applied by different 

methods. 

№ 

п/п Метода нанесення 
Величина вагового зносу ∆mб.п. (⋅10−3

 кг)⋅за 

тривалости випробування, год. 

2 4 6 8 

1 Надзвукове напорошення 0,034 0,044 0,050 0,056 

2 Відцентрове заливання 0,027 0,036 0,041 0,046 

3 
Відцентрове заливання 

з перехідним шаром з міді 
0,026 0,034 0,037 0,041 

4 Наливне заливання 0,025 0,032 0,035 0,038 

5 
Наливне заливання 

з перехідним шаром з міді 0,023 0,029 0,031 0,033 

6 Метода ЕІЛ 0,018 0,023 0,024 0,025 
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для інших покриттів 

Атр = 0,040⋅1000⋅0,78⋅3600 = 112320 Дж. 

 Залежність вагового зносу бабітових покриттів, сформованих рі-
зними технологіями, від тривалости випробування від оберненої 
роботи тертя (Атр

−1) представлено на рис. 3. 
 Аналіза рис. 2 показує, що між роботою тертя Атр і ваговим зно-
сом бабітового покриття ∆mб.п. існує зростальна експоненційна за-
лежність, а між Атр

−1
 і ∆mб.п. спадна експоненційна залежність. Зі 

збільшенням величини роботи, витраченої на тертя (Атр), знос збі-
льшується тим більше, чим більше енергія активації ЕА. 
 З експериментальної залежности ∆mб.п. від (−Атр)−1

 (спадна експо-
нента) можна зробити висновок, що ln∆mб.п. пропорційний (−Атр)−1

 і 
величині ЕА (рис. 4). Тобто 

 ln∆mб.п. ∝ (−Атр)−1, ЕА. (1) 

 Переходячи від наближеної рівности до точної 

 

−

∆ =
А

тр

б.п. ,
E

Аm Ce  (2) 

 

Рис. 2. Графік залежности вагового зносу від тривалости випробування, де 

1–6 згідно табл. 1. 

Fig. 2. The graph of the weight wear on the test time dependence, where 1–6 

according to the Table 1. 
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де С = ∆mб.п.max — максимально допустимий знос в період встановле-
ного зношування. Тоді 

 

−

∆ = ∆
A

тр

б.п. б.п.max .
E

Am m e  (3) 

Залежність (3) назвемо рівнянням зносу. 
 Приймаючи в (3) 

 ЕА = Атр, (4) 

маємо 

 −∆
=

∆
1б.п.

б.п.max

.
m

е
m

 (5) 

Звідси ЕА — це фізична величина, рівна такій роботі тертя, коли 

∆
∆ = б.п.max

б.п. ,
m

m
е

 тобто ∆mб.п. в е раз менше ∆mб.п.max. Назвемо її кон-

стантою зносу бабітових покриттів. Розмірність [ЕА] = Дж. 
 Щоб перейти від вагового зносу до лінійного, тобто зносу, що ви-
значає ступінь зміни розміру виробу по глибині, необхідно рівнян-
ня зносу (3) записати у вигляді 

 

Рис. 3. Залежність вагового зносу бабітових покриттів, сформованих різ-
ними технологіями від оберненої роботи тертя Атр

−1, де 1–6 згідно табл. 1. 

Fig. 3. Dependence of weight wear of babbitt coatings formed by various tech-
nologies on the inverse work of friction Atr

−1, where 1–6 according to Table 1. 
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−

∆ = ∆ тр

б.п. б.п. б.п.max б.п.max ,
AE

Ah Sr h Sr e  (6) 

де S — площа поверхні, що зношується, r, rб.п.max відповідно щіль-
ність поверхневого шару під час зношування, що встановилося, і в 

період наступу максимального зносу, тобто зносу на найбільшу 

глибину періоду зношування ∆hб.п.max. 
 Після необхідних перетворень маємо 

 
−

∆ = ∆
A

трб.п.max
б.п. б.п.max

б.п.

.
E

Ar
h h e

r
 (7) 

 Таким чином, при визначенні лінійного зносу необхідно робити 

поправку на зміну щільности шару, що зношується. 
 Підставляючи в (7) співвідношення (4), маємо 

 −∆ = ∆ 1б.п.max
б.п. б.п.max

б.п.

.
r

h h e
r

 (8) 

Звідси 

 −∆
=

∆
1б.п. б.п.

б.п.max б.п.max

,
h r

е
h r

 (9) 

 

Рис. 4. Графіки залежности логарифму вагового зносу від оберненої роботи 

тертя, де 1–6 згідно табл. 1. 

Fig. 4. Graphs of the dependence of the logarithm of weight wear on the in-
verse work of friction, where 1–6 according to Table 1. 
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що збігається з (5). 
 Отже, ЕА — це фізична величина, що дорівнює такій роботі тертя, 

за якої ∆hб.п.rб.п. в е раз менше за ∆hб.п.maxrб.п.max. Зазначимо, що для 

rб.п.max = rб.п. маємо: ∆hб.п./∆hб.п.max = е−1. 
 Величину роботи тертя, необхідну для здійснення зносу певної 
кількости речовини (∆mб.п.х) або для одержання необхідного ліній-
ного зносу (∆hб.п.х), можна визначити з рівнянь (3) та (7); відповідно, 

 =
∆
∆

A
тр

б.п.max

б.п.x

;
ln

Е
A

m

m

 (10) 

 ′∆ =
∆

∆

тр

A

б.п.max б.п.max

б.п.x б.п.x

.
ln

Е
A

h r

h r

 (11) 

Визначення констант рівняння зносу. Найбільшу величину вагово-
го зносу, ∆mб.п.max — константу рівняння зносу, можна визначити по 

величині відрізка, що відтинається на вісі ординат точкою перети-
ну продовженої прямої графіка залежности логарифму вагового 

зносу від оберненої роботи тертя (рис. 4). 
 Як видно з рисунку, продовження кривої 1 до перетину з віссю 

ординат (при 1/Атр = 0) перетинає її в точці −9,68. Таким чином, 

ln∆mб.п.max = −9,68, ∆mб.п.max = е−9,68
 = 0,063⋅10−3

 кг. 

 Аналогічно визначаємо максимальний ваговий знос для інших 

зразків. Одержані результати заносимо в табл. 2. 
 Друга константа рівняння зносу бабітових поверхонь — енергія 

активації ЕА визначається, як ЕА = tgα, де α — кут нахилу прямих 

залежностей ln∆mб.п. від (Атр)−1. 
 Результати розрахунку енергії активації (константи лінійного 

ТАБЛИЦЯ 2. Константи рівняння зносу. 

TABLE 2. Constants of the wear equation. 

Метода зміцнення ∆mб.п.max, ⋅10−3, кг ∆hб.п.max, ⋅10−3, м EА, Дж 

1 0,063 0,085 162400 

2 0,052 0,071 151700 

3 0,046 0,062 129300 

4 0,042 0,058 120500 

5 0,037 0,050 112200 

6 0,028 0,038 98200 
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зносу) процесу зносу ЕА занесені в табл. 2. 
 Для визначення лінійного зносу бабітового покриття ∆hб.п. скори-
стаймося формулою зв’язку між масою (кг) та об’ємом (м3): 

 ∆ = ρ∆ = ρ ∆б.п. б.п. б.п.,m V F h   

де ρ — щільність матеріялу зразка, для бабіту 7380 кг/м3; F — пло-
ща поверхні контакту зразка та диску, мм2; 

 = = =2 2 20,01 0,0001 м .F а   

Звідси 

 
∆

∆ =
ρ

б.п.
б.п. .

m
h

F
  

 Виконавши перерахунок вагового зносу в лінійний (табл. 3), бу-
дуємо графік залежности величини лінійного зносу від тривалости 

випробування, який представлено на рис. 5. 
 У відповідності з методикою визначення констант рівняння зно-
су, будуємо графік залежности лінійного зносу від оберненої роботи 

тертя (рис. 6) та виконуємо логарифмування осі лінійного зносу. 
Одержана залежність представлена на рис. 7. 
 Як і у випадку вагового зносу енергія активації визначається 

тангенсом кута нахилу графіку залежности ln∆h = f(Атр
−1) для кож-

ної розглянутої методи. Як показують розрахунки значення енергії 
активації повністю співпадають з визначеними раніше для вагового 

зносу і наведено в табл. 2. 

ТАБЛИЦЯ 3. Лінійний знос зразків. 

TABLE 3. Linear wear of samples. 

№ 

п/п 
Метода нанесення 

Величина лінійного зносу ∆hб.п. (⋅10−3
 м)·за 

тривалости випробування, год. 

2 4 6 8 

1 Надзвукове напорошення 0,046 0,060 0,068 0,076 

2 Відцентрове заливання 0,037 0,049 0,056 0,062 

3 
Відцентрове заливання 

з перехідним шаром з міді 0,035 0,045 0,050 0,056 

4 Наливне заливання 0,034 0,043 0,047 0,051 

5 Наливне заливання 

з перехідним шаром з міді 
0,030 0,039 0,042 0,045 

6 Метода ЕІЛ 0,024 0,031 0,033 0,034 
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Рис. 5. Залежність лінійного зносу від тривалости випробувань, де 1–6 згі-
дно табл. 3. 

Fig. 5. Dependence of linear wear on the duration of tests, where 1–6 accord-
ing to Table 3. 

 

Рис. 6. Залежність лінійного зносу від оберненої роботи тертя, де 1–6 згід-
но табл. 3. 

Fig. 6. Dependence of linear wear on the inverse work of friction, where 1–6 

according to Table 3. 
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 У загальному вигляді алґоритм розрахунку енергетичних крите-
ріїв полягає у наступному. 
 1. Експериментально вимірюється ваговий ∆mб.п. та лінійний 

∆hб.п. знос бабітового покриття при різних величинах, зворотних ро-
боті тертя (Атр)−1. 
 2. Будуються графіки залежности ln∆mб.п. та ln∆hб.п. від (Атр)−1.  
 3. Визначається енергія активації (константа зносу ЕА), як ЕА = 

= tgα, де α — кут нахилу прямих залежностей ln∆mб.п. та ln∆hб.п. 

від (Атр)−1. 
 4. По відрізку, що відсікається на осі ординат прямою, екстрапо-
льованою до значення абсциси Атр

−1
 = 0), знаходиться ваговий та лі-

нійний знос насичення, відповідно ∆mб.п.max та ∆hб.п.max. 
 5. За формулами (10) та (11) можна знайти величину роботи тер-
тя, необхідну для здійснення зносу певної кількости речовини 

(∆mб.п.х) або для одержання необхідного лінійного зносу (∆hб.п.х). 

5. ВИСНОВКИ 

1. Розроблено систему спрямованого вибору найбільш раціональної 
технології нанесення бабітового покриття на вкладиші ПК, яка 

враховує як економічні, так і екологічні вимоги. 
 2. Запропоновано фізично обґрунтований математичний модель 

процесу зносу бабітових покриттів (рівняння зносу), який дає змогу 

 

Рис. 7. Залежність логарифму лінійного зносу від оберненої роботи тертя, 
де 1–6 згідно табл. 3. 

Fig. 7. Dependence of the logarithm of linear wear on the inverse work of fric-
tion, where 1–6 according to Table 3. 
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вирішувати як пряму задачу — визначати ваговий та лінійний знос 

за відомою роботою тертя, так і зворотну — знаходити необхідну 

роботу тертя для одержання того чи іншого зносу. Знаючи час дося-
гнення певної величини зносу, з’являється можливість більш раці-
ональної експлуатації виробів, своєчасно призначаючи час ремонту 

і не допускаючи до катастрофічного зносу поверхні тертя. 
 3. В процесі виконання досліджень розроблено методику визна-
чення констант рівняння зносу: енергії активації (ЕА), а також мак-
симального вагового (∆mб.п.н) та лінійного зносу (∆hб.п.н), які можуть 

бути використані, як критерії вибору найбільш раціональної тех-
нології нанесення бабітового покриття. 

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Є. В. Коноплянченко, Н. В. Тарельник, 
М. Ю. Думанчук, М. О. Мікуліна, В. О. Пирогов, С. О. Горовий, 
Н. К. Медведчук, Металлоôиç. новейшие теõнол., 44, No. 11: 1475 (2022). 

2. V. Martsinkovsky, V. Yurko, V. Tarelnik, and Y. Filonenko, Procedia 

Engineering, 39: 157 (2012). 
3. V. Martsinkovsky, V. Yurko, V. Tarelnik, and Y. Filonenko, Procedia 

Engineering, 39: 148 (2012). 
4. I. Pavlenko, V. Simonovskiy, V. Ivanov, J. Zajac, and J. Pitel (Eds. V. Ivanov et 

al.) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture 

Notes in Mechanical Engineering (Cham: Springer: 2019), p. 325. 
5. E. A. Petrovsky, K. A. Bashmur, Yu. N. Shadchina, V. V. Bukhtoyarov, and 

V. S. Tynchenko, J. Phys.: Conf. Ser., 1399: 055032 (2019). 
6. V. B. Tarel’nik, A. V. Paustovskii, Y. G. Tkachenko, V. S. Martsinkovskii, 

E. V. Konoplyanchenko, and B. Antoshevskii, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 
53: 285 (2017). 

7. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and V. I. Yurko, Chem. Petrol. Eng., 51: 
328 (2015). 

8. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, V. B. Loboda, E. V. Konoplyanchenko, 
V. S. Martsinkovskii, Yu. I. Semirnenko, N. V. Tarelnyk, M. A. Mikulina, and 

B. A. Sarzhanov, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 57: 173 (2021). 
9. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and V. I. Yurko, Chem. Petrol. Eng., 51: 

402 (2015). 
10. A. S. Kalinichenko, U. L. Basiniuk, and E. I. Mardasevich, Sci. Tech., 18, Iss. 3: 

195 (2019). 
11. I. F. Santos, Mech. Ind., 12: 275 (2011). 
12. Д. Н. Гаркунов, Э. Л. Мельников, В. С. Гаврилюк, Триботеõника: Учебное 

пособие (Москва: КНОРУС: 2015). 
13. А. В. Чичинадзе, Э. М. Берлинер, Э. Д. Браун и др., Трение, иçнос и смаçка: 

(Трибология и триботеõника) (Ред. А. В. Чичинадзе) (Москва: Машиност-
роение: 2003). 

14. Н. С. Пенкин, Основы трибологии и триботеõники. Учебное пособие (Мос-
ква: Машиностроение: 2012). 

15. Н. К. Мышкин, М. И. Петроковец, Трение, смаçка, иçнос. Фиçические ос-
новы и теõнические приложения трибологии (Москва: ФИЗМАТЛИТ: 



1658 В. Б. ТАРЕЛЬНИК, О. П. ГАПОНОВА, Є. В. КОНОПЛЯНЧЕНКО та ін. 

2007). 
16. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 

53: 385 (2017). 
17. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 

53: 114 (2017). 
18. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 

53: 266 (2017). 
19. Ю. И. Бабей, М. Е. Гуревич, Е. Л. Докторович, Фиçико-õимическая меõани-

ка материалов, № 2: 76 (1979). 

REFERENCES 

1. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, Ie. V. Konoplianchenko, N. V. Tarelnyk, 
V. S. Martsynkovskyy, M. Y. Dumanchuk, M. O. Mikulina, V. O. Pirogov, and 

N. K. Medvedchuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 44, No. 11: 1475 (2022) (in 

Ukrainian). 
2. V. Martsinkovsky, V. Yurko, V. Tarelnik, and Y. Filonenko, Procedia Engineer-

ing, 39: 157 (2012). 
3. V. Martsinkovsky, V. Yurko, V. Tarelnik, and Y. Filonenko, Procedia Engineer-

ing, 39: 148 (2012). 
4. I. Pavlenko, V. Simonovskiy, V. Ivanov, J. Zajac, and J. Pitel (Eds. V. Ivanov et 

al.), Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lec-
ture Notes in Mechanical Engineering (Cham: Springer: 2019), p. 325. 

5. E. A. Petrovsky, K. A. Bashmur, Yu. N. Shadchina, V. V. Bukhtoyarov, and 

V. S. Tynchenko, J. Phys.: Conf. Ser., 1399: 055032 (2019). 
6. V. B. Tarel’nik, A. V. Paustovskii, Y. G. Tkachenko, V. S. Martsinkovskii, 

E. V. Konoplyanchenko, and B. Antoshevskii, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 
53: 285 (2017). 

7. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and V. I. Yurko, Chem. Petrol. Eng., 51: 
328 (2015). 

8. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, V. B. Loboda, E. V. Konoplyanchenko, 
V. S. Martsinkovskii, Yu. I. Semirnenko, N. V. Tarelnyk, M. A. Mikulina, and 

B. A. Sarzhanov, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 57: 173 (2021). 
9. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and V. I. Yurko, Chem. Petrol. Eng., 51: 

402 (2015). 
10. A. S. Kalinichenko, U. L. Basiniuk, and E. I. Mardasevich, Sci. Tech., 18, Iss. 3: 

195 (2019). 
11. I. F. Santos, Mech. Ind., 12: 275 (2011). 
12. D. N. Garkunov, Je. L. Mel’nikov, and V. S. Gavriljuk, Tribotekhnika: 

Uchebnoe Posobie [Tribotechnika: Textbook] (Moscow: KNORUS: 2015) (in 

Russian). 
13. A. V. Chichinadze, Ye. M. Berliner, Ye. D. Braun et al., Trenie, Iznos i Smazka: 

(Tribologiya i Tribotekhnika) [Friction, Wear and Lubrication: (Tribology and 

Tribotechnics)] (Ed. A. V. Chichinadze) (Moscow: Mashinostroenie: 2003) (in 

Russian). 
14. N. S. Penkin, Osnovy Tribologii i Tribotekhniki. Uchebnoe Posobie [Fundamen-

tals of Tribology and Tribotechnics. Textbook] (Moscow: Mashinostroenie: 
2012) (in Russian). 

15. N. K. Myshkin and M. I. Petrokovets, Trenie, Smazka, Iznos. Fizicheskie Osno-

https://doi.org/10.15407/mfint.44.11.1475
https://doi.org/10.15407/mfint.44.11.1475
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.020
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.020
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.019
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.019
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_34
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_34
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/5/055032
https://doi.org/10.3103/S1068375517030140
https://doi.org/10.3103/S1068375517030140
https://doi.org/10.1007/s10556-015-0047-7
https://doi.org/10.1007/s10556-015-0047-7
https://doi.org/10.3103/S1068375521020113
https://doi.org/10.1007/s10556-015-0059-3
https://doi.org/10.1007/s10556-015-0059-3
https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-3-195-199
https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-3-195-199
https://doi.org/10.1007/BF03344853


 РОЗРОБКА СИСТЕМИ СПРЯМОВАНОГО ВИБОРУ… Ч. 2. 1659 

vy i Tekhnicheskie Prilozheniya Tribologii [Friction, Lubrication, Wear. Physi-
cal Foundations and Technical Applications of Tribology] (Moscow: 
FIZMATLIT: 2007) (in Russian). 

16. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 
53: 385 (2017). 

17. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 
53: 114 (2017). 

18. V. B. Tarel’nik, V. S. Martsinkovskii, and A. N. Zhukov, Chem. Petrol. Eng., 
53: 266 (2017). 

19. Yu. I. Babey, M. E. Gurevich, and E. L. Doktorovich, Fiziko-Khimicheskaya 

Mekhanika Materialov, No. 2: 76 (1979) (in Russian). 

https://doi.org/10.1007/s10556-017-0351-5
https://doi.org/10.1007/s10556-017-0351-5
https://doi.org/10.1007/s10556-017-0305-y
https://doi.org/10.1007/s10556-017-0305-y
https://doi.org/10.1007/s10556-017-0333-7
https://doi.org/10.1007/s10556-017-0333-7


 



1661 

 

PACS numbers: 61.72.Ff, 62.20.Qp, 68.08.De, 81.05.Bx, 81.05.Uw, 81.40.-z 

Аналіза структури зразків рейкових криць нового покоління 

з покращеними експлуатаційними властивостями. Ч. 1 
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Підвищення якости залізничних рейок пов’язують із застосуванням 

криць нового покоління, що відрізняються від відомих криць ДСТУ 

4344:2004 й EN 13674:2011 більш високим рівнем леґування. Експлуата-
ційні властивості залізничних рейок, виготовлених з конструкційних 

криць, в першу чергу, залежать від механічних властивостей. В крицях 

перлітного класу зносостійкість забезпечується за рахунок малої відстані 
між пластинами перліту, що сприяє підвищенню твердости. Розроблення 

залізничних рейок нового покоління та визначення впливу режимів тер-
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мічного оброблення на структурну складову криці для одержання високо-
го комплексу механічних властивостей є актуальним напрямом дослі-
джень. Метою роботи є дослідження мікроструктури та тонкої будови дрі-
бнодисперсного перліту в крицях для високоміцних рейок з твердістю на 

рівні світових вимог. Досліджували зразки з дослідної криці, яких було 

попередньо деформовано та термічно оброблено за дослідними режимами, 

які відрізнялися швидкостями охолодження від 0,52 до 5,1°С/с. Виходя-
чи з аналізи міжпластинчатої відстані, встановлено, що всі криці мають 

структуру сорбітоподібного перліту з міжпластинчатою відстанню у 0,09–
0,20 мкм. Даний результат відповідає вимогам НТД до структури терміч-
но зміцнених рейок (ДСТУ 4344:2004 й EN 13674:1-2011). На основі ре-
зультатів аналізи після термічного оброблення дослідних криць встанов-
лено, що мікроструктура являє собою високодисперсний перліт, який ві-
дповідає вимогам закордонних стандартів. Дослідна рейкова криця з 

0,90% C, 0,39% Si, 0,89% Mn, 0,0003% B, 0,0006 Ca із підвищеним вміс-
том Карбону має механічні властивості, що відповідають вимогам EN 

13674:1-2011 (R400НТ). 

Ключові слова: рейкова криця, мікроструктура, мікролеґування, терміч-
не оброблення, механічні випробування, міжпластинчата відстань, елек-
тронна мікроскопія. 

The improvement of the quality of railway rails is associated with the use of 

steels of a new generation, which differ from known steels, DSTU 4344:2004 

and EN 13674:2011, with a higher level of alloying. The operational properties 

of railway rails made of structural steels primarily depend on the mechanical 
properties. In steels of the pearlite class, wear resistance is ensured due to the 

small distance between the pearlite plates that contributes to the increase in 

hardness. The development of railway rails of a new generation and the deter-
mination of the effect of heat-treatment regimes on the structural component 

of steel to obtain a high complex of mechanical properties is an actual direction 

of research. The goal of this work is the study of the microstructure and fine 

structure of finely-dispersed pearlite in steels for high-strength rails with 

hardness at the level of world requirements. Samples of experimental steel are 

studied, which were previously deformed and heat-treated according to exper-
imental regimes, which differed in cooling rates from 0.52 to 5.1°С/s. Based on 

the analysis of the interlamellar distance, as established, all steels have a struc-
ture of sorbitol-like pearlite with an interlamellar distance of 0.09–0.20 µm. 
This result meets the NTD requirements for the structure of thermally 

strengthened rails (DSTU 4344:2004 and EN 13674:1-2011). Based on the re-
sults of the analysis after heat treatment of the test steels, as established, the 

microstructure is a highly-dispersed pearlite that meets the requirements of 

foreign standards. Test rail steel with 0.90% C, 0.39% Si, 0.89% Mn, 
0.0003% B, 0.0006 Ca with increased carbon content has mechanical proper-
ties meeting the requirements of EN 13674:1-2011 (R400HT). 

Key words: rail steel, microstructure, microalloying, heat treatment, me-
chanical tests, interlamellar distance, electron microscopy. 

(Отримано 24 серпня 2022 р.) 
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1. ВСТУП 

Підвищення класу міцности залізничних рейок пов’язують із за-
стосуванням криць нового покоління, що відрізняються від відо-
мих криць, внесених в ДСТУ 4344: 2004 і EN 13674:2011 більш ви-
соким рівнем леґування [1–5]. 
 У зв’язку з розвитком техніки до конструкційних криць 

пред’являють все більш високі технічні вимоги [4, 5]. Криці, що 

використовуються для виготовлення відповідальних деталів, поряд 

з високою міцністю повинні володіти достатньою стійкістю до ди-
намічного навантаження. Іншими словами, матеріял повинен мати 

високу надійність та довговічність [6–8]. 
 Експлуатаційні властивості залізничних рейок, виготовлених з 

конструкційних криць, в першу чергу залежать від механічних вла-
стивостей [9]. На підставі проведеної аналізи НТД та технологій ви-
робництва [10, 11] залізничних рейок встановлено, що передові ви-
моги до залізничних рейок реґламентують їх виробництво саме з пе-
рлітних рейкових криць. 
 Слід зазначити, що зносостійкість залізничних рейок в системі 
колесо–рейка є однією з найважливіших характеристик працездат-
ности рейки. Зношуванням прийнято вважати зміну профілю пове-
рхні головки рейки по колу катання колеса від сил взаємодії колеса 

з рейкою в процесі експлуатації [12]. Твердість традиційно викорис-
товувалася для прогнозування зносостійкости перлітних рейкових 

криць. У міру збільшення швидкости охолодження криці з аустені-
тного стану відстань між пластинами перліту зменшується, отже, 
збільшується твердість, яка забезпечується при термічному оброб-
ленні головки рейки. 
 Підвищення вмісту Карбону приводить до збільшення об’ємної 
частки карбідів Феруму, які є твердими і мають тенденцію прийма-
ти орієнтацію, паралельну зношеній поверхні. Це поєднання проі-
люстровано на рис. 1. Збагачений дислокаціями шар з ущільненою 

структурою твердого карбіду сам по собі, ймовірно, підвищує зносо-
стійкість. 
 Величина міжпластинчатої відстані впливає на спосіб деформації 
карбідних пластин в контакті катання [14]. Товсті пластини карбі-
дів (більше 101,6⋅10−6

 мм) мають тенденцію до руйнування при ви-
соких деформаціях; в той час як тонкі пластини карбіду (менше 

10,16⋅10−6
 мм) деформуються пластично, без руйнування [15–17]. У 

якості практичної перевірки даного твердження, проаналізовано 

рейкову крицю (300 HB), що має типову середню відстань між пла-
стинами перліту близько 152,4⋅10−6

 мм, в той час як рейки з терміч-
но обробленою головкою мають типову відстань близько 76,2⋅10−6

 

мм [18]. Однак відстань між пластинами перліту не є постійною і, 

ймовірно, буде варіюватися приблизно нормальним чином щодо 
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цих середніх відстаней. Отже, тонкі пластини карбіду в термічно 

обробленій голівці рейки з більшою ймовірністю деформуються без 

утворення тріщин, ніж більш товсті карбіди в рейковій криці. Точ-
ний спосіб утворення частинок зносу невідомий, але можна припус-
тити, що мікроструктури, в яких пластинки карбіду розтріскують-
ся при деформації (з утворенням порожнин), ймовірно, будуть мати 

більш низьку зносостійкість, ніж мікроструктура, карбіди яких 

деформуються пластично. 
 Таким чином, в перлітних крицях зносостійкість забезпечується 

за рахунок високого вмісту Карбону і малої відстані між пластина-
ми перліту (що досягається за рахунок процесу термічного оброб-
лення головки рейки), які обидва підвищують твердість [19]. 

2. АНАЛІЗА ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ 

Виходячи з досліджень останніх років відомо, що міцність вуглеце-

 
×1000 

а 

 
×1000 

б 

 
×10000 [13] 

в 

 
×10000 [13] 

г 

Рис. 1. Вплив деформації зносу на мікроструктуру перліту: мікрострукту-
ра зношеної поверхні (а, в) [13], об’ємна мікроструктура (б, г) [13]. 

Fig. 1. Effect of wear deformation on the pearlite microstructure: micro-
structure of the worn surface (а, в) [13], bulk microstructure (б, г) [13]. 
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вих рейкових криць перлітного класу досягла межі для залізнич-
них рейок [20]. Крім того, збільшення вмісту Карбону вплине на 

ударну в’язкість та зварюваність матеріялів рейок [21]. Наприклад, 
у порівнянні з доевтектоїдною рейкою класу R200 відносне подов-
ження заевтектоїдної рейки класу R400HT понижується на 6% в 

абсолютних значеннях. Отже, існує гостра потреба в інших альтер-
нативах — це розробка високоміцних мікролеґованих, низьколеґо-
ваних перлітних криць з досягненням високої міжпластинчатої ві-
дстані. 
 Із криць дослідного складу [22] були виготовлені рейки, механі-
чні випробування яких показали, що рейки з заевтектоїдної криці 
мають суттєву перевагу. Вони мають значно вищий рівень твердос-
ти (сер. НВ ≥ 390) і міцности (сер. σт = 995,5 МПа, сер. σв = 1389 

МПа), хорошу пластичність (сер. δ = 10,8%, сер. ψ = 38%) і задові-
льну ударну в’язкість за кімнатної температури (сер. KCU = 34 

Дж/см2) і мінус 60°С (сер. KCU−60°C
 = 21,5 Дж/см2) [22]. 

 На думку інших авторів [23, 24] вирішення завдання корінного 

підвищення основних експлуатаційних властивостей рейок перед-
бачає не тільки поліпшення металурґійної якости криці і вдоско-
налення режимів термооброблення, але і широке використання 

можливостей карбонітридного зміцнення металу. Запропоновані 
варіянти формування в криці карбонітридів титану, ванадію, ніо-
бію, тощо, призначені для виробництва металопрокату, який фун-
кціонує в умовах високих динамічних навантажень. 
 В роботі [25] при виборі системи леґування криці виходили з не-
обхідности одержання стабільної бейнітної структури з урахуван-
ням досягнення економічної ефективности виробництва криці. У 

зв’язку з цим Нікель як леґувальний елемент не розглядали, вміст 

Хрому та Молібдену обмежили, відповідно, в межах 0,40–1,20% і 
0,20–0,30%. Для забезпечення ефективности бейнітного перетво-
рення вміст Манґану і Силіцію встановили відповідно в межах 

0,90–1,80 і 0,70–1,60%. 
 На сьогоднішній день, як стверджують [22], можна домогтися 

значного підвищення стійкости рейки проти стирання і зминання 

підвищенням міцности рейкової криці. Це завдання вирішується 

на їхню думку шляхом виробництва рейок з заевтектоїдних криць і 
криць бейнітного класу. При застосуванні технології нітридного 

зміцнення рейкової криці встановлено, що оптимальне поєднання 

Ванадію і Нітроґену, що становить відповідно 0,08–0,10% і 0,013–
0,017%, забезпечує підвищення опору рейок крихкому руйнуван-
ню за рахунок утворення дисперсних частинок нітридів алюмінію 

та карбонітридів Ванадію, що приводять до значного подрібнення 

аустенітного зерна. Це особливо важливо для рейок із криці з заев-
тектоїдним вмістом Карбону, що характеризуються порівняно ни-
зьким запасом в’язкости [23, 24]. 
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 Таким чином, питання розроблення залізничних рейок нового 

покоління з застосуванням мікролеґування Бором та впливу режи-
мів термічного оброблення на структурну складову криці для одер-
жання високого комплексу механічних властивостей є актуальним 

напрямком досліджень. 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Мета роботи: дослідження мікроструктури та тонкої будови дрібно-
дисперсного перліту в крицях для високоміцних рейок з твердістю 

на рівні світових вимог. 
 Для вирішення поставленої мети необхідно було вирішити такі 
завдання: розробити в лабораторних умовах дослідний хемічний 

склад криці для залізничних рейок; виготовити зразки та провести 

деформаційне та термічне оброблення за дослідними режимами, 
дослідити вплив хемічного складу криць та режимів термічного об-
роблення на параметри структури та механічні властивості. 

4. МАТЕРІЯЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Матеріялом для дослідження слугували зразки виготовлені з дослі-
дних криць, що витоплені з застосуванням плавильного аґреґату 

ІТПЕ-0,01 закритого типу і високочастотного джерела струму ВТГ-
20-22. Фактичний хемічний склад дослідних лабораторних злитків 

приведено в табл. 1. 
 У лабораторних умовах була проведена гаряча пластична дефор-
мація (далі — ГПД) проб розміром 70×70×80 мм з дослідних злитків 

шляхом осаджування на величину 50%. Температура нагрівання 

проб під гарячу деформацію дорівнювала 1260°С. 

ТАБЛИЦЯ 1. Фактичний хемічний склад дослідних плавок рейкових 

криць, % мас. 

TABLE 1. The actual chemical composition of experimental melts of rail 
steels, % mass. 

Маркування 

проби 
C Si Mn P S Cr Mo Al V B Ca N 

Криця 1 0,75 0,33 0,89 0,010 0,005 0,17 0,01 0,016 ≤0,005    

Криця 2 0,70 0,44 0,76 0,013 0,009 0,17 0,008 0,019 0,006 0,0004 0,0011  

Криця 3 0,80 0,47 0,97 0,013 0,009 0,16 0,01 0,022 0,0010 0,0001 0,0015 – 

Криця 4 0,84 0,44 0,95 0,014 0,008 0,09 0,01 0,013 0,0012 0,0103 0,0006 – 

Криця 5 0,90 0,39 0,89 0,015 0,009 0,09 0,01 0,018 0,0015 0,00035 0,0006 0,0123 
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 Зразки, що підлягали гарячій пластичній деформації, охолоджу-
вали на спокійному повітрі. З одержаних проб після ГПД та пода-
льшого термічного оброблення (далі ТО), були виготовлені зразки 

для проведення механічних випробувань (випробування на розтя-
гування, контроль твердости та визначення ударної в’язкости). Для 

проведення механічних випробувань застосовувалось спеціялізова-
не обладнання: розривна машина типу TTDL «Instron», твердомір 

ТБ 5004, маятниковий копер ПСВ-30. 
 Металографічна аналіза дослідних криць виконували на світло-
вому мікроскопі виробництва компанії «Carl Zeiss» «Neophot-32» і 
«Axiovert 200 М МАТ» [26]. Металографічні шліфи виготовляли 

механічним способом. Виявлення мікроструктури та визначення 

особливостей хемічної неоднорідности проводили з застосуванням 

2–3% спиртового розчину азотної кислоти (HNO3) та водного роз-
чину солі, що утворюється при реакції тринітрофенолу (пікринової 
кислоти) і їдкого натру (NaOH). Електрохемічне полірування зраз-
ків виконувалось з застосуванням крижаної оцтової кислоти 

(CH3COOH) та хромового ангідриду (CrO3). 
 Дослідження міжпластинчатої відстані виконували на растрово-
му електронному мікроскопі РЭМ-106. Статистична аналіза міжпла-
стинчатої відстані проводилася з застосуванням програмного компле-
ксу imagеJ (рис. 2) методою проведення січних. 
 Статистична аналіза даних щодо хемічного складу, механічних 

властивостей та параметрів тонкої структури після першого етапу 

ТО та після двох етапів ТО визначали коефіцієнти парної кореляції 
між характеристиками. Цей критерій використовується для вимі-
рювання ступеня лінійної залежности між двома змінними. Зна-
чення коефіцієнту кореляції може змінюватись від −1 до 1. При 

 

Рис. 2. Принцип застосування комплексу ImageJ за методикою проведен-
ня січних. 

Fig. 2. The principle of using the ImageJ complex according to the cutting 

method. 
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від’ємних значеннях коефіцієнту вплив неґативний, при додатних 

значеннях — позитивний. При значеннях в діяпазоні 1,0–0,5 

(−1,0–−0,5) кореляція вважається високою, при значеннях коефіці-
єнту в інтервалі 0,5–0,3 (−0,5–−0,3) — середня кореляція, при 0,3–
0,1 (−0,3–−0,1) — кореляція низька, при менших значеннях — ко-
реляція відсутня. 
 В рамках досліджень термічне оброблення відрізнялося швидко-
стями пришвидшеного охолодження від 0,52 до 5,1°С/с (табл. 2). 
Результати механічних випробувань представлені в табл. 3. 

ТАБЛИЦЯ 2. Режими термічного оброблення дослідних зразків. 

TABLE 2. Modes of heat treatment of experimental samples. 

Маркування 

проб Режим оброблення 

Криця 1–5 

Режим 1: витримка 0,5 год за температури 900°С, охолоджен-
ня зі швидкістю 0,52°С/с до температури навколишнього сере-

довища 

Режим 2: витримка 0,5 год за температури 900°С, охолоджен-
ня зі швидкістю 2,3°С/с до температури навколишнього сере-

довища 

Режим 3: витримка 0,5 год за температури 900°С, охолоджен-
ня зі швидкістю 5,1°С/с до температури навколишнього сере-

довища 

Режим 4: витримка 0,5 год за температури 900°С, охолоджен-
ня зі швидкістю 5,1°С/с до температури навколишнього сере-
довища, витримка 2 год при 200°С, охолодження на спокійно-

му повітрі 

ТАБЛИЦЯ 3. Механічні властивості досліджуваних криць. 

TABLE 3. Mechanical properties of the investigated steels [11]. 

Маркування 

криці 
Режим 

обробки 
σв, MPa 

σ0,2, 
MPa 

δ5, % ψ, % 
Ударна 

в’язкість, 
Дж/см2 

Твер-
дість, НВ 

1 

Режим 4 

1100,4 655,0 10,6 21,2 17,08 398 

2 1092,2 672,4 11,0 24,8 16,36 373 

3 1244,0 784,0 12,5 24,1 21,98 410 

4 1301,73 816,1 11,7 14,2 16,59 415 

5 1295,5 816,4 9,8 11,4 17,25 415 

EN 13674:2011  1280,0 – 9 – – 400…440 
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5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На першому етапі було досліджено вміст неметалевих включень та 

мікроструктури в литому стані дослідних злитків. Встановлено, що 

вони мають досить високу кількість силікатів, оксидів, присутні 
сульфіди та дисперсні нітриди та карбіди. Кількість включень най-
менша на ½ радіюсу злитка. Середній бал включень: 1,5б СН, 1а ОТ, 
є окремі включення до 3б СН (по шкалах ГОСТ 1778, метода Ш). 

Основна мікроструктура — перліт різної дисперсности. Дендритна 

структура, яка виявляється по слідах хемічної неоднорідности, ха-
рактеризує процеси кристалізації. Вплив швидкости охолодження 

при кристалізації в залежності від відстані до поверхні виливниці 
(поверхня, ½ радіюсу, центр) та хемічного складу на дисперсність 

первинних кристалів відіграє значну роль [11]. 
 З метою встановлення раціональних режимів для дослідних криць 

кожного хемічного складу проводили термічне оброблення з різними 

швидкостями охолодження. Для відпрацювання режимів пришви-
дшеного охолодження була обрана температура нагріву зразків 

900°С з витримкою 0,5 год. Охолодження виконувалось в таких се-
редовищах, як на спокійному повітрі — середня швидкість охоло-
дження склала 0,52°С/с; рухоме повітря за допомогою вентилятора 

— 2,3°С/с; стиснуте повітря за допомогою компресора — 5,1°С/с. 
 При металографічному дослідженні (рис. 3) встановлено, що піс-
ля охолодження за режимом 1 та режимом 2 була одержана струк-
тура високодисперсного перліту з невеликою кількістю грубоплас-
тинчатого перліту. Після охолодження за режимом 3 одержали 

структуру високодисперсного перліту, що відповідає наявним стан-
дартам для залізничних рейок за вимогами до мікроструктури 

(ДСТУ 4344:2004 (сорбітоподібний перліт) та EN 13674:1-2011 (по-
вністю перліт)). 

   
0,52°С/с 2,3°С/с 5,1°С/с 

Рис. 3. Мікроструктура дослідної криці № 1 після термічного оброблення 

та охолодження з різними швидкостями охолодження. 

Fig. 3. Microstructure of test steel No. 1 after heat treatment and cooling at 

different cooling rates. 
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 При аналізі мікроструктури (дисперсність перліту) було визна-
чено, що зі збільшенням швидкости охолодження підвищується 

дисперсність перліту (рис. 4–7) — від скритопластинчатого перліту 

до сорбітоподібного перліту (за ГОСТ 8233). 
 Виходячи з статистичної аналізи міжпластинчатої відстані вста-
новлено, що дослідні криці 1 (рис. 4) та 2 (рис. 5) за швидкости у 

0,52°С/с мають переважно структуру скритопластинчатого перліту 

(середнє 0,202 мкм, 0,21 мкм відповідно), криці 3, 4, 5 (рис. 6) пе-
реважно з структурою сорбітоподібного перліту (середнє 0,13 мкм; 
0,15 мкм, 0,17 мкм відповідно). Збільшення швидкости охоло-
дження до 5,1°С/с збільшує дисперсність перліту від 0,09–0,13 мкм 

у всіх дослідних крицях. Даний результат відповідає вимогам НТД 

(ДСТУ 4344:2004). В крицях, що мають в системі леґування Бор, 
досягнуто вищу дисперсність. Слід відзначити, що збільшене мік-
ролеґування Бором криці 4 (0,0103%) в порівнянні із крицею 5 

(0,00035%) не здійснює значний вплив при швидкості охолоджен-

   
0,52°С/с 2,3°С/с 5,1°С/с 

Рис. 4. Мікроструктура дослідної криці № 1 після термічного оброблення 

за різних швидкостей охолодження. 

Fig. 4. Microstructure of test steel after heat treatment and different cooling 

rates. 

   
0,52°С/с 2,3°С/с 5,1°С/с 

Рис. 5. Мікроструктура дослідної криці № 2 після термічного оброблення 

за різних швидкостей охолодження. 

Fig. 5. Microstructure of test steel after heat treatment and different cooling 

rates. 
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ня (2,3–5,1°С/с) на міжпластинчату відстань (для криці 4 — 

0,1153–0,1152 мкм, для криці 5 — 0,111–0,108 мкм відповідно). 
 За результатами досліджень було побудовано залежність твердо-
сти дослідних криць від міжпластинчатої відстані (рис. 8). Зі змен-
шенням міжпластинчатої відстані твердість криць збільшується. 
 При аналізі мікроструктури було визначено, що змінюється 

морфологія і підвищується дисперсність перліту до сорбітоподібно-
го за ГОСТ 8233. Виходячи з аналізи міжпластинчатої відстані 
встановлено, що всі криці мають структуру сорбітоподібного перлі-
ту з міжпластинчатою відстанню — 0,09–0,20 мкм (рис. 9). 

   
0,52°С/с 2,3°С/с 5,1°С/с 

Рис. 6. Мікроструктура дослідної криці № 4 після термічного оброблення 

за різних швидкостей охолодження. 

Fig. 6. Microstructure of test steel No. 4 after heat treatment and different 

cooling rates. 

 

Рис. 7. Залежність міжпластинчатої відстані перліту від швидкости охо-
лодження в дослідних крицях. 

Fig. 7. Dependence of the pearlite interlamellar distance on the cooling rate in 

test steels. 
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 Даний результат відповідає вимогам НТД до структури термічно 

зміцнених рейок (ДСТУ 4344:2004 та EN 13674:1-2011). 

 

Рис. 8. Залежність твердости криці від міжпластинчатої відстані перліту 

при швидкості охолодження 0,52–5,1°С/с. 

Fig. 8. Dependence of the hardness of steel from the interlamellar distance of 

pearlite at a cooling rate of 0.52–5.1°С/s. 

   
Криця 1 Криця 2 Криця 3 

   
                             Криця 4                        Криця 5 

Рис. 9. Мікроструктура дослідних криць після термічного оброблення за 

режимом 4. 

Fig. 9. Microstructure of experimental steels after heat treatment according 

to mode 4. 
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 В роботі було проведено кореляційну аналізу вибірок одержаних 

результатів дослідження, коефіцієнти парної кореляції представ-
лені в табл. 4. 
 З аналізи коефіцієнтів парної кореляції між вмістом хемічних 

елементів та міжпластинчатою відстанню, наведених в табл. 4, ви-
дно, що в стані після термічного оброблення за режимом 3, міжпла-
стинчата відстань має високу неґативну кореляцію з вмістом Кар-
бону, Манґану та Молібдену, і позитивну — Ванадію. Тобто збіль-
шення вмісту Карбону, Манґану та Молібдену приводить до змен-
шення значень міжпластинчатої відстані, а збільшення вмісту Ва-
надію — до збільшення міжпластинчатої відстані. Після термічно-
го оброблення за режимом 4, яка відрізняється від режиму 3 прове-
денням додаткового відпуску (табл. 2), є деякі відмінності. Як і в 

ТАБЛИЦЯ 4. Коефіцієнти парної кореляції між значеннями міжпластин-
чатої відстані перліту та досліджуваними характеристиками дослідних 

криць. 

TABLE 4. Coefficients of pairwise correlation between the values of the pearl-
ite interlamellar distance and the studied characteristics of the experimental 
steels. 

Після термічного оброблення за режимом 3 

Показник C Si Mn P S Cr Mo Al V 

Міжпластинча-
та відстань, 

мкм 
−0,70 −0,26 −0,90 −0,31 −0,22 0,37 −0,81 −0,26 0,70 

Показник B Ca N 
σв, 

MПа 
σ0,2, 
MПа 

δ5, % ψ, % 
Ударна 

в’язкість, 
Дж/см2 

Твер-
дість, 
НВ 

Міжпластинча-
та відстань, 

мкм 
−0,07 −0,28 −0,27 −0,75 −0,74 −0,37 0,31 −0,75 −0,87 

Після термічного оброблення за режимом 4 

Показник C Si Mn P S Cr Mo Al V 

Міжпластинча-
та відстань, 

мкм 
−0,66 −0,37 −0,28 −0,70 −0,71 0,39 −0,26 −0,58 0,07 

Показник B Ca N 
σв, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

δ5, % ψ, % 
Ударна 

в’язкість, 
Дж/см2 

Твер-
дість, 
НВ 

Міжпластинча-
та відстань, 

мкм 
0,30 −0,51 −0,71 −0,63 −0,68 0,06 0,32 −0,52 −0,47 
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попередньому випадку, залишається висока неґативна кореляція з 

вмістом Карбону, але кореляція з базовими елементами значно по-
нижується до рівня середньої кореляції та, навіть, її відсутности. 
Натомість встановлено високу неґативну кореляцію зі зміною вміс-
ту Фосфору, Сірки, Алюмінію, Кальцію, Нітроґену. 
 За результатами аналізи коефіцієнтів парної кореляції між зна-
ченнями механічних властивостей та міжпластинчатої відстані 
встановлено, що в стані після термічного оброблення за режимом 3 

міжпластинчата відстань має високу неґативну кореляцію зі зна-
ченнями границі міцности, границі плинности, ударної в’язкости, 
твердости та середню кореляцію зі значеннями відносного подов-
ження (неґативна) та відносного звуження (позитивна). 
 Дослідні криці в стані після термічного оброблення за режимом 4 

мали високу неґативну кореляцію між значеннями міжпластинча-
тої відстані перліту та значеннями границі міцности, границі 
плинности, ударної в’язкости. Також встановлено, що після насту-
пного відпуску значення твердости вже мають лише середню коре-
ляцію з міжпластинчатою відстанню перліту в дослідних крицях. 
Таким чином встановлено, що при зменшенні міжпластинчатої від-
стані в стані після повного циклу термічного оброблення, підвищу-
ються показники міцности та ударної в’язкости, а в стані після 

прискореного охолодження — ще й твердости. Зменшення міжпла-
стинчатої відстані можна досягти, в тому числі шляхом кориґу-
вання хемічного складу криці; основним елементом, збільшення 

вмісту якого за всіх видів термічного оброблення приводить до зме-
ншення міжпластинчатої відстані, є Карбон. 

6. ВИСНОВКИ 

1. Визначено, що зі збільшенням швидкості охолодження підвищу-
ється дисперсність перліту від скритопластинчатого перліту до сор-
бітоподібного перліту (за ГОСТ 8233). 
2. Встановлено з аналізи міжпластинчатої відстані, що дослідні 
криці з вмістом Карбону 0,70–0,75% мас. за швидкости охоло-
дження 0,52°С/с мають переважно структуру скритопластинчатого 

перліту (середнє 0,202 мкм, 0,21 мкм відповідно), криці 3, 4, 5 пе-
реважно зі структурою сорбітоподібного перліту (середнє 0,13 мкм, 
0,15 мкм, 0,17 мкм відповідно). Збільшення швидкости охоло-
дження до 5,1°С/с збільшує дисперсність перліту від 0,09–0,13 мкм 

у всіх дослідних крицях. 
3. Показано, що за термічного оброблення з пришвидшеним охоло-
дженням зі швидкістю у 5,1°С/с та наступним відпуском за темпе-
ратури 200°С зберігається дисперсність від 0,09–0,20 мкм та змен-
шується твердість без зміни фазового складу та структурного стану 

дослідних криць, що вказує на проходження зняття внутрішніх 
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напружень. 
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PACS numbers: 06.60.Vz, 68.35.bd, 68.35.Gy, 68.37.Hk, 81.20.Vj, 81.40.Jj, 81.40.Np 

Формування комплексу вимог до методик оцінювання  

роботоздатности зварних з’єднань «основний–натоплений 

метал» ніклевих жароміцних стопів типу ЖС6 і ЖС32, 
що імітують відновлення кромок лопаток авіаційних ГТД 

в промислових умовах 

К. А. Ющенко, О. В. Яровицин, М. О. Черв’яков, Г. В. Звягінцева, 

І. Р. Волосатов, Ю. В. Олійник  

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, 
вул. Казимира Малевича, 11, 
03150 Київ, Україна 

Наведено результати досліджень мікроструктури та механічних власти-
востей зварних з’єднань «основний–натоплений метал» ніклевих жаро-
міцних стопів ЖС6 і ЖС32 із вмістом зміцнювальної γ′-фази орієнтовно у 

60 об.%, одержаних мікроплазмовим порошковим натопленням, і порів-
няно їх з аналогічними опублікованими ФГУП «ВИАМ» ГНЦ рф даними 

стосовно натопленого металу ЖС32, одержаного способом селективного 

лазерного стоплення. Встановлено, що механічні властивості натопленого 

металу типу ЖС6У і ЖС32 характеризуються низькопластичним станом 

за температури у 1000°С, який пов’язується з відмінностями будови ден-
дритної структури (відстань між осями, розподіл карбідної фази) порів-
няно з серійним литим стопом. Дані відмінності, в свою чергу, задаються 

для кожного процесу одержання такого матеріялу типовою швидкістю 

охолодження в інтервалі температур ліквідус–1200°С. Розглянуто основ-
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ні випадки формування тріщин у натопленому металі ЖС32. Показано, 

що за швидкости охолодження в зазначеному температурному інтервалі 
15–50°С/с й за об’єму натоплення до 2–5 см3

 відповідний натоплений ме-
тал ЖС32 через мікроплазмове порошкове натоплення формується без 

утворення тріщин і має достатній для практичного застосування рівень 

високотемпературної короткочасної та тривалої міцности. Встановлено, 

що низькопластичний стан саме натопленого металу ніклевих жароміц-
них стопів ЖС6 і ЖС32 визначає високотемпературні властивості відпо-
відних зварних з’єднань в цілому. Одержані результати свідчать про до-
цільність включення до комплексу атестаційних випробувань механіч-
них властивостей зварних з’єднань «основний–натоплений метал» нікле-
вих жароміцних стопів із вмістом зміцнювальної γ′-фази більше 50 об.%, 

що застосовуються для відновлення пошкоджених кромок лопаток су-
часних авіаційних газотурбінних двигунів, високотемпературних випро-
бувань на статичну міцність натопленого металу. 

Ключові слова: ніклеві жароміцні стопи, мікроплазмове порошкове на-
топлення, натоплений метал, мікроструктура, низькопластичний стан, 

короткочасні механічні властивості, тривала міцність. 

During the microplasma powdered overlaying welding process (МPOW), the 

special type of overlay metal structure difficult-to-weld Ni-based superalloys 

ZhS6- and ZhS32-type is formed, which differs from similar cast by dendritic 

structure grinding, reduction of carbide particle size and more uniform dis-
tribution. Numerous metallographic studies conducted by Paton EWI, SE 

‘Ivchenko-Progress’, JSC ‘Motor-Sich’ for the corresponding welded joints of 

alloy ZhS32 with a volume of overlay metal up to 2–5 cm3
 showed no tendency 

to crack at all stages of repair technology. The operability of such welded 

joints of the alloy ZhS32 in the conditions of long operation of the restored 

working blades at 950–1100°C is repeatedly checked in practice. An im-
portant component at the stage of pre-production preparation of repair tech-
nology based on the МPOW process is to perform comparative certification 

tests of mechanical properties (short-term and long-term strengths) of the 

respective welded joints in volumes equivalent to the requirements of tech-
nical conditions for cast superalloys. Suitable welded preparations for the 

subsequent cutting of samples for mechanical tests are made by multilayer 

overlaying. However, an increase in its volume of more than 2–5 cm3
 for nick-

el-based superalloys of ZhS6 and ZhS32 type is accompanied by a significant 

increase in the tendency to crack. To find out the reasons for their formation, 
a comprehensive study of the microstructure of these welded joints ‘base–
overlay metal’ (by means of the scanning electron microscopy) and evaluation 

of their short-term and long-term strengths at T = 1000°C is made. Results of 

study of the microstructure and mechanical properties of welded joints ‘base–
overlay metal’ nickel-based superalloy ZhS32 obtained by МPOW process are 

compared with similar published data on the overlay metal ZhS32 obtained by 

the method selective laser sintering (SLS). For interpretation of results of the 

tendency to cracking formation during multilayer overlay of nickel-based 

superalloys with a content of strengthening γ′-phase with 60 vol.%, the re-
sults of metallographic studies of ZhS32 overlay metal obtained by electro-
spark process are also used. The results of the performed research testify to 
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the prospects of including in the complex of certification tests the mechanical 
properties of welded joints of nickel-based superalloys with the content of 

strengthening γ′-phase more than 50 vol.% of high-temperature tests for stat-
ic strength of the overlay metal. This will allow detecting violations of techno-
logical strength or low plasticity of their local areas before more expensive 

and complex tests (long-term strength, low- and high-cycle fatigue, fatigue 

crack growth rate) and further more adequately interpret their results. 

Key words: nickel-based superalloys, microplasma powder overlay welding 

process, overlay metal, microstructure, low-plastic state, short- and long-
term mechanical properties. 

(Отримано 29 вересня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

Не зважаючи на розробку і впровадження нових жароміцних нік-
левих стопів на пострадянському просторі, в значних об’ємах виро-
бляються або залишаються в експлуатації робочі та соплові лопат-
ки з ніклевих жароміцних стопів (НЖС) типу ЖС32 та ЖС6У,-К. 
Дані матеріяли вважаються важкозварюваними [1, 2]. Вони розра-
ховані на експлуатацію в деталях сучасних авіаційних газотурбін-
них двигунів в діяпазоні робочих температур від 950 до 1100°С (в 

залежності від виду деталю, наявності й типу її конструктивного 

охолодження), мають вміст зміцнювальної γ′-фази більше 50% об. 
[3]. Відповідно, протягом багатьох років залишається актуальною 

задача відновлення експлуатаційних пошкоджень таких деталів 

шляхом застосування зварювання топленням, зокрема із викорис-
танням присадного матеріялу рівноцінного рівня жароміцности. 
 Близько 15 років тому в Інституті електрозварювання НАН Ук-
раїни був розроблений процес мікроплазмового порошкового нато-
плення (МПН) ніклевих жароміцних стопів, який було впровадже-
но у промисловість для відновлення робочих лопаток авіаційного 

двигуна Д-18Т стопом ЖС32 [4]. Найбільших обсягів практичного 

застосування серед українських авіаремонтних підприємств цей 

процес набув на АТ «Мотор Січ» [5]. Ряд нещодавніх публікацій [5–
9] свідчить про поступове освоєння мікроплазмовим процесом бага-
тошарового натоплення з використанням у якості присадного мате-
ріялу жароміцних ніклевих стопів типу ЖС32 та ЖС6. 
 Паралельно у зазначений період у ФГУП «ВИАМ» ГНЦ рф про-
водилися технологічні дослідження з освоєння даних присадних 

матеріялів для адитивних технологій на базі селективного лазерно-
го стоплення (СЛС) [10–12], де виріб представляє собою багатоша-
ровий натоплений метал. Інтерес до освоєння подібних матеріялів 

процесом СЛС спостерігається також і у західних країнах [13]. 
 Наведені вище матеріяли свідчать, що на Заході й у країнах по-
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страдянського простору проводяться систематичні науково-
дослідні роботи з вивчення особливостей мікроструктури зварних 

з’єднань та натопленого металу НЖС типу ЖС6 та ЖС32. З огляду 

на одержані за останні 5–10 років результати, актуальною є про-
блема оцінки роботоздатности таких зварних з’єднань та форму-
вання спеціялізованих підходів до їх механічних випробувань. 
 Метою даної роботи було підтвердження пріоритетности впливу 

структури натопленого металу на формування низькопластичного 

стану зварного з’єднання «основний–натоплений метал» НЖС 

ЖС6 та ЖС32, одержаного способом МПН, і з огляду на цей факт — 

внесення обґрунтованих пропозицій до побудови методик оцінки 

механічних властивостей, що імітують відновлення кромок лопа-
ток сучасних авіаційних ГТД в промислових умовах способом 

МПН, в обсягах випробувань, еквівалентних промисловим техніч-
ним умовам на литий НЖС. 

2. МАТЕРІЯЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Методика представлених в даній роботі досліджень поєднувала ме-
талографічні дослідження та оцінку механічних властивостей ти-
пових зон зварного з’єднання «основний–натоплений метал» важ-
козварюваних ніклевих жароміцних стопів ЖС6К та ЖС32, одер-
жаних способом МПН. Металографічні дослідження проводилися 

на растровому електронному мікроскопі зі збільшенням до ×5000. 
Аналізувались як повздовжні перерізи зазначених зварних 

з’єднань в типових їх зонах (основний, натоплений метал і зона те-
рмічного впливу), так морфологія зламів зразків після випробувань 

на статичний розтяг за температури 1000°С. 
 Одержані в ІЕЗ ім. Є. О. Патона результати з дослідження мікро-

ТАБЛИЦЯ 1. Основні леґувальні елементи ніклевих жароміцних стопів 

ЖС32-ВИ, ЖС6У-ВИ, ЖС6К-ВИ. 

TABLE 1. Basic alloying elements of ZhS32-VI, ZhS6U-VI, ZhS6K-VI nickel-
based superalloys. 

Стоп % ваг. 

C Cr Ni Co Al Ti Mo W Nb Fe Mn Si 

ЖС32-
ВИ 

0,12–
0,18 

4,3–
5,6 

Осн. 8,0–
10,0 

5,6–
6,3 

– 0,8–
1,4 

7,8–
9,5 

1,4–
1,8 

3,5–
4,5 

3,5–4,5 <1,0 

ЖС6У-
ВИ 

0,13–
0,20 

8,0–
9,5 

Осн. 9,5–
10,5 

5,1–
6,0 

2,0–
2,9 

1,2–
1,4 

9,5–
11,0 

0,8–
1,2 

<1,0 <0,4 <0,4 

ЖС6К-
ВИ 

0,13–
0,2 

9,5–
12,0 

Осн. 4,0–
5,5 

5,0–
6,0 

2,5–
3,2 

3,5–
4,8 

4,5–
5,5 

1,4–
1,8 

<2,0 <0,4 <0,4 
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структури натопленого способом МПН металу ЖС32 порівнювали-
ся з опублікованими даними ФГУП «ВИАМ» ГНЦ рф по натопле-
ному способом СЛС металу ЖС32 [10, 11]. Для трактування цих ре-
зультатів з позицій проявів схильности до утворення тріщин для 

натопленого металу ЖС32 додатково використовувалися результа-
ти досліджень мікроструктури зразків цього матеріялу, одержаних 

в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України за допомогою електроіскрового 

процесу. 
 Дослідження механічних властивостей типових зон зварних 

з’єднань за наведених вище температур проводилося шляхом їх ви-
пробувань на статичний розтяг згідно базових вимог сучасної нор-
мативно-технічної документації та з використанням мініатюрних 

зразків (рис. 1, а). Обґрунтування застосування і реалізацію даної 
методики на сервогідравлічній випробувальній машині МТS-810 

для натопленого металу типу ЖС6 висвітлено в раніше опублікова-
ній роботі авторського колективу [9]. Особливості підготовки мініа-
тюрних зразків «50% основного та 50% натопленого металу» проі-
люстровано на рис. 1, б, в. 
 Результати ІЕЗ ім. Є. О. Патона по оцінці механічних властивос-
тей зварного з’єднання «основний–натоплений метал» стопів 

ЖС6У та ЖС32, одержаних способом МПН, порівнювалися з опуб-
лікованими ФГУП «ВИАМ» ГНЦ рф даними з механічних випробу-
вань натопленого металу ЖС32 [10], одержаному способом СЛС. 
 Із використанням описаних вище методик досліджень та аналізи 

опублікованих даних вивчалися закономірності формування пока-
зників міцности і пластичности для зварного з’єднання «основний–
натоплений метал». Експериментальні результати з оцінювання 

механічних властивостей співвідносилися з відповідними вимога-
ми технічних умов на литий НЖС ЖС6У та ЖС32, що застосову-

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Особливості підготовки мініатюрних зразків «50% основного мета-
лу + 50% натопленого металу» (на прикладі відповідного зварного 

з’єднання стопу ЖС32). 

Fig. 1. Features of preparation of miniature specimens ‘50% of the base met-
al + 50% of the overlay metal’ (on the example of the corresponding alloy 

ZhS32 welded joint). 
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ються на українських підприємствах авіадвигунобудування [14]. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Металографічні дослідження зварного з’єднання «основний–
натоплений метал» (спосіб МПН) стопу ЖС32, показали, що відпо-
відний натоплений метал характеризується відмінною дендритною 

структурою, що утворюється при його формуванні і надалі мало 

змінюється за збільшення до ×1000 в процесі наступних термічних 

оброблень (рис. 2, б–г) Основні відмінності натопленого металу по-
рівняно зі структурою серійного литого стопу [3, 14] фіксуються: за 

відстанню між осями дендритів (10–30 мкм проти 250–350 мкм) та 

за розподілом карбідної фази. Дендритна структура натопленого 

металу ЖС6У має подібний характер (рис. 2, д, є), але відрізняється 

 
×500 

а 

 
×500 

б 

 
×1000 

в 

 
×5000 

г 
 

д 
 

є 

Рис. 2. Особливості мікроструктури основного (а), натопленого металу 

стопу ЖС32-ВИ (б–г) та натопленого металу стопу ЖС6У (д, є), растрова 

електронна мікроскопія. 

Fig. 2. Features of the microstructure of the basic (a), overlay metal alloy 

ZhS32-VI (б–г) and overlay metal alloy ZhS6U-VI (д, є), scanning electron mi-
croscopy. 
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меншою питомою площею міждендритних проміжків. 
 Структура ЗТВ в основному металі ніклевого жароміцного стопу 

ЖС32-ВИ в районі лінії стоплення характеризується (рис. 3) утво-
ренням в міждендритних проміжках багаточисельних виділень ви-
сокодисперсної карбідної евтектики типу Ме23С6 рядкової морфоло-
гії; розширенням вглиб тіла дендриту на ділянках основного мета-
лу, суміжних з лінією стоплення, зон з крупним розміром γ′-фази; 
виділенням в тілі дендритів в безпосередній близькості від лінії 
стоплення дрібних поліедричних карбідів розміром до 1,5–2,0 мкм. 
 Багаточисельні дослідження мікроструктур зварних з’єднань «ос-
новний–натоплений метал» за участю стопу ЖС32 з об’ємом його на-
топлення до 2 см3, які виконувалися в ІЕЗ ім. Є. О. Патона та на під-
приємствах ДП «Івченко-Прогрес» та АТ «Мотор Січ», а також конт-
роль відновлених робочих лопаток капілярною методою показали 

відсутність систематичних проявів схильности до утворення тріщин. 
Практика тривалої експлуатації відновлених способом МПН робо-
чих лопаток ТВТ на двигуні Д-18Т підтвердила, що досягнений рі-
вень механічних властивостей як натопленого металу ЖС32, так і 
зварного з’єднання за його участю є цілком достатнім для відпрацю-
вання міжремонтного ресурсу льотної експлуатації [4, 5]. 
 У натопленому металі стопу ЖС32-ВИ, одержаному методою 

СЛС (рис. 4), спостерігається близька за будовою та розподілом ка-
рбідних фаз високодисперсна дендритна структура з відстанню між 

осями дендритів до 1 мкм. Проте в такому натопленому металі спо-
стерігається реґулярна поява мікротріщин. Слід зазначити, що за 

даними роботи [11] збереження кристалографічної орієнтації 
<001> у такому натопленому металі ЖС32 не убезпечує його від 

проявів схильности до утворення тріщин. 
 Одним із авторів даної роботи попередньо виявлені систематичні 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Особливості мікроструктури ЗТВ основного металу стопу ЖС32-
ВИ, растрова електронна мікроскопія. 

Fig. 3. Features of the microstructure of HAZ of the base metal of the alloy 

ZhS32-VI; scanning electron microscopy. 
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прояви до утворення мікротріщин під час електроіскрового натоп-
лення стопу ЖС32 на аналогічний основний метал (рис. 5). Процес 

електроіскрового натоплення характеризується щільністю енергії 
W = 106–107

 Вт/см2
 та швидкістю охолодження металу 105–106°С/с в 

діяпазоні температур ТL–1200°C [15], що близькі до відповідних 

характеристик сучасного процесу СЛС [12]. Таким чином, для ви-
падку МПН з об’ємом натоплення менше 2–5 см3

 відсутність про-
явів схильности до утворення тріщин в процесі формування натоп-
леного металу можна пов’язати зі швидкостями охолодження 15–
55°С/с за температур вище 1200°С [16] і, навпаки, підвищену схи-
льність до утворення тріщин зі швидкостями охолодження матері-
ялу більше 105°С/с в області високих температур. 
 Попередні дослідження ІЕЗ ім. Є. О. Патона з оцінювання міцні-
сних властивостей зварних з’єднань «основний–натоплений метал» 

за участю ніклевих жароміцних стопів типу ЖС6 та ЖС32, держа-
них способом МПН, показують, що при розробці відповідних мето-
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Рис. 4. Особливості зовнішнього вигляду зразків (а) та мікроструктури 

при растровій електронній мікроскопії натопленого металу стопу ЖС32-
ВИ (б–г), одержаного способом СЛС (за матеріялами [11]); д — збереження 

присутности мікротріщин після термобарометричного оброблення (за ма-
теріялами [10]). 

Fig. 4. Features of the appearance of samples (a) and microstructures ob-
tained on scanning electron microscopy of the deposited metal of the alloy 

ZhS32-VI (б–г), obtained by the method of selective laser sintering (according 

to the materials [11]); д—preservation of the presence of microcracks after 

thermobarometric treatment (according to the materials [10]). 
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дик оцінювання механічних властивостей слід адекватно врахову-
вати вплив ряду несприятливих чинників: 
 – підвищення чутливости до утворення тріщин в умовах збіль-
шення об’ємів натоплення більше 2–5 см3

 [6, 7]; 
 – наявність у складі зварного з’єднання менш міцних і низькоп-
ластичних макрозон, в першу чергу, ЗТВ в основному металі та на-
топленого металу. 
 Підвищення чутливости до утворення тріщин в умовах збіль-
шення об’ємів багатошарового МПН [6, 7] перш за все можна 

пов’язати зі зростанням загальних тепловкладень у виріб, перева-
жно пов’язаних зі значним збільшенням тривалости натоплення [8, 
17]. Вона в типових умовах відновлення крайки лопатки залежить 

як від суто розмірів натопленого валика (висота, довжина) [6, 8, 

17], так і від безпосереднього впливу на процес МПН ряду техноло-
гічних чинників і параметрів, що за натоплення шару збільшують 

тепловкладення на стадії існування «окремої» зварювальної ванни 

[16]. До них належать збільшення поперечного перерізу натоплено-
го валика при сталій ширині вузької основи (крайки лопатки); як-
ість та вид технологічних газів; якість присадного порошку, що пе-
реважно визначається його відповідністю до вимог обмеження се-
редньовагового вмісту Оксиґену та Нітроґену ([O] ≤ 0,025 ваг.%; 
[N] ≤ 0,005 ваг.%). 
 Зазначені вище складові формування загальних тепловкладень у 

виріб та забезпечення технологічної міцности зварних з’єднань при 

оцінюванні короткочасних механічних властивостей викликають 

необхідність обмеження розмірів вихідних заготовок натопленого 

металу (Н ≤ 30 мм, L ≤ 60 мм) та переходу до плоских мініатюрних з 
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Рис. 5. Утворення тріщин в натопленому металі стопу ЖС32-ВИ (електро-
іскровий процес, установка Елітрон 22А) за даними растрової електронної 
мікроскопії: а — вигляд поверхні; б, в — поперечний переріз. 

Fig. 5. Cracks formation in the overlay metal of alloy ZhS32 (electrospark 

process on the installation Elitron 22A): a—top surface; б, в—cross-section 

(based on data of scanning electron microscopy). 
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шириною робочої частини 2,5 мм та її перерізом 6–10 мм2
 [9]. Ефек-

тивним прийомом зменшення товщини необхідної зварної заготов-
ки виявилося застосування проміжних захватів-перехідників [9]. 
 Описана вище специфіка утворення зварних з’єднань «основ-
ний–натоплений метал» при МПН зумовлює появу у їх складі мак-
розон з неоднорідними механічними властивостями порівняно з 

литим основним металом, що залишаються і після проведення шта-
тного термічного оброблення (табл. 2, 3). Експериментальні дані 
показують, що особливістю структури натопленого металу типу 

ЖС6 та ЖС32 (рис. 3) є перехід від підвищених показників міцнос-
ти σВ ≈ ≈ 1200 МПа і достатньо високих показників пластичности 

(ε ≈ 13–15%) за кімнатної температури до низькопластичного стану 

з ε ≈ 1,1–2,2% на рівні 0,90–0,95 показників σ0,2 або σВ за темпера-
тури 1000°С. Однозначно визначитися з характером впливу ЗТВ ос-
новного металу (рис. 4) на короткочасні механічні властивості за 

температури 1000°С зварного з’єднання «основний–натоплений 

метал» стопів ЖС6У-ВИ та ЖС32-ВИ з представлених у табл. 5–6 

експериментальних даних складно, проте наведені результати да-
ють підставу зробити висновок щодо пониження на 30–50% показ-
ників загальної пластичности зразка за кімнатної температури саме 

ТАБЛИЦЯ 2. Порівняння результатів випробувань на статичний розтяг 

мініатюрних зразків на рис. 1, а за кімнатної та підвищеної температури 

для різних зон зварного з’єднання «основний–натоплений метал» нікле-
вого жароміцного стопу ЖС6У-ВИ, одержаного способом МПН після шта-
тного термічного оброблення (гомогенізація за температури 1220°С). 

TABLE 2. Comparison of the results of tensile tests of miniature specimens in 

Fig. 1, a at room and elevated temperature for different zones of the welded 

joint ‘base–overlay metal’ of the nickel-based superalloy ZhS6U-VI, obtained 

by the microplasma powder overlay welding process (MPOW-process) after 

regular heat treatment (homogenization at 1220°C). 

№ Стоп, тип зразка Твипр, °С σ0,2, МПа σВ, МПа ε, % 

1 Основний метал ЖС6У (4 год) 20 721,7 824,7 3,1 

2 ЖС6У–ЖС6У, 50% основного + 50% 

натопленого металу (2 год) 
20 811,8 881,0 2,14 

3 Натоплений метал ЖС6У (4 год) 20 897,2 1204,6 12,90 

1 Основний метал ЖС6У (4 год) 1000 428,4 504,8 5,50 

2 ЖС6У–ЖС6У, 50% основного + 50% 

натопленого металу (2 год) 
1000 375,2 477,1 2,04 

3 ЖС6У НМ (2 год) 1000 366,2 476,7 2,15 

4 ЖС6У НМ (4 год) 1000 399,2 504,3 2,10 

Примітка: (2 або 4 год) — тривалість термічного оброблення. 
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через структурні зміни металу в ЗТВ. 
 Крихкий характер руйнування натопленого металу НЖС ЖС32, 
отриманого способом МПН, підтверджується результатами дослі-
дження морфології зламів зразків після випробувань на статичний 

розтяг за температури 1000°С (рис. 6). Згідно з фрактографічними 

дослідженнями натоплений метал руйнується частково по межах 

зерен, частково по межах карбід/матриця, має грубе розшарування 

та багато осередків руйнування. 
 Під час розробки відповідних технологій ремонту з використан-
ням процесу МПН достатньо часто зустрічаються технологічні об-
меження температури і тривалости термічного оброблення виробу, в 

першу чергу, через небезпеку пошкодження присутніх на газоохо-

ТАБЛИЦЯ 3. Порівняння результатів випробувань на статичний розтяг 

мініатюрних зразків на рис. 1, а за кімнатної та підвищеної температур 

для різних зон ніклевого жароміцного стопу ЖС32-ВИ після штатного те-
рмічного оброблення (після МПН: 1280°С — 1,5 год; 1050°С — 4–5 год; 
900°С — 16 год). 

TABLE 3. Comparison of the results of tensile tests of miniature specimens in 

Fig. 1, a at room and elevated temperatures for different zones of nickel-
based superalloy ZhS32-VI after heat treatment (after MPOW-process: 
1280°C—1.5 hours; 1050°C—4–5 hours; 900°C—16 hours). 

№ Стоп, тип зразка Твипр, °С σ0,2, МПа σВ, МПа ε, % Джерело 

даних 

1 Основний метал ЖС32 20 843,0 1050,8 18,50 ІЕЗ 

2 ЖС32–ЖС32, 50% 

основного + 50% нато-
пленого металу 

20 799,5 947,0 7,85 ІЕЗ, МПН 

3 Натоплений метал 

ЖС32 
20 845,5 1195,8 14,70 ІЕЗ, МПН 

4 Натоплений метал 

ЖС32 СЛС + ГІП + ТО 
20 824,0 1165,0 6,80 «ВИАМ», [10] 

1 Основний метал ЖС32 1000 571,5 624,6 17,06 ІЕЗ, МПН 

2 ЖС32–ЖС32, 50% 

основного + 50% нато-
пленого металу 

1000 557,0 575,5 1,0 ІЕЗ, МПН 

3 Натоплений метал 

ЖС32 
1000 567,0 601,9 1,07 ІЕЗ, МПН 

4 Натоплений метал 

ЖС32 СЛС + ГІП + ТО 
1000 487,0 497,0 0,6 «ВИАМ», [10] 

Примітка: режим термічного оброблення після СЛС та ГІП — гомогеніза-
ція (1280°С [10] — ймовірно 1,5 год). 
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лоджуваних лопатках сучасних авіаційних ГТД внутрішніх і зов-
нішніх захисних покриттів або паяних з’єднань. Для натопленого 

металу ЖС32 серійно застосовувалися такі режими термічного об-
роблення: 1050°С — 2,5 год [4]; 950°С — 4 год [5]. Але експеримен-
тальні дані (табл. 4) свідчать, що режим 1050°С — 2,5 год для термі-
чного оброблення зварного з’єднання «основний–натоплений ме-
тал» стопу ЖС32-ВИ через формування низькопластичного стану в 

натопленому металі не дає оптимального рівня властивостей за тем-
ператури 1000°С за показниками короткочасної і тривалої міцности. 
 З огляду на те, що за усталеними поглядами штатне термічне об-
роблення литого металу типу ЖС6 та ЖС32 оптимізує структуру та 

покращує механічні властивості таких матеріялів [3], то за логікою 

індукції у зворотньому напрямку при обмеженні температури 

та/або тривалости термічного оброблення натопленого металу по-
винно спостерігатися поступове погіршення показників пластично-
сти, що підтверджується наведеними у табл. 4 відповідними дани-
ми для термічного оброблення за режимом 1050°С — 2,5 год. Очіку-
вана межа такого погіршення для натопленого металу типу ЖС6 та 

ЖС32 у стані без термічного оброблення — εкр = 0,1–0,2% в темпе-
ратурному інтервалі 800–1100°С за результатами попередніх дослі-
джень ІЕЗ ім. Є. О. Патона [1, 2] з використанням стандартизованої 
методики Varestraint test. 
 Розглянуті у табл. 4 експериментальні дані показують, що низь-
копластичний структурний стан за температури 1000°С для натоп-
леного металу ЖС32, одержаного способом МПН, співвідноситься 

із пониженим рівнем показника тривалої міцности. Опубліковані 
дані по тривалій міцності натопленого металу ЖС32 (Т = 1050°С, σ = 
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Рис. 6. Поверхня зламу зразка натопленого металу стопу ЖС32-ВИ (МПН, 
після штатного термічного оброблення, див. табл. 3) після випробувань на 

статичний розтяг за температури 1000°С (за даними растрової електронної 
мікроскопії): а — ×100; б — ×500; в — ×2500. 

Fig. 6. The fracture surface of the sample of the alloy ZhS32-VI overlay metal 
(MPOW-process, after regular heat treatment, see Table 3) after tests for 

static tension at a temperature of 1000°C: a—×100; б—×500; в—×2500 
(based on the data of scanning electron microscopy). 
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= 49 МПа, τ = 11 год [10]), одержаного СЛС із наступним застосуван-
ням гарячого ізостатичного пресування, за допомогою [18] можна 

орієнтовно оцінити на рівні 20–30% від нормованої довговічности 

аналогічного литого серійного стопу. 
 Таким чином, одержані в ІЕЗ ім. Є. О. Патона та ФГУП «ВИАМ» 

ГНЦ рф дані свідчать про прямий вплив низькопластичного стану 

натопленого металу на пониження показників його високотемпера-
турної довговічности. Відомо [19], що низькопластичний стан НЖС 

також може приводити до пониження показників втомної міцности. 
 Аналіза ОСТ 1 90126-85 для литих полікристалічних стопів типу 

ЖС6 та авторитетних посилань на відповідні технічні умови (ТУ) 
для стопу з направленою структурою ЖС32 [14] показує, що конт-
рольованими параметрами у виробничих умовах є: 
 – хемічний склад матеріялу; 
 – показники короткочасної міцности за кімнатної температури 

(табл. 5, випробування на статичний розтяг згідно ГОСТ 1497-84); 
 – показник витримки без руйнування при статичному наванта-
женні за підвищеної температури (табл. 5, випробування на трива-
лу міцність згідно ГОСТ 10145-81). 
 Не виникає сумніву, що подібний підхід на основі позиціонуван-
ня відносно загальноприйнятних контрольованих параметрів, за-

ТАБЛИЦЯ 4. Порівняння результатів випробувань на статичний розтяг та 

тривалу міцність зварних з’єднань стопу ЖС32-ВИ за температури 

1000°С, одержаних способом МПН. 

TABLE 4. Comparison of the results of tensile tests and long-term strength of 

welded joints of alloy ZhS32-VI at 1000°C, obtained by MPOW-process. 

№ Стоп, тип зразку σ0,2, МПа σВ, МПа ε, % σ40, МПа Джерело 

даних 

1 50% основного + 50% на-
топленого металу ЖС32 

(МПН + ТО: 1050°С — 2,5 

год) 

– – – 135 ІЕЗ ([4]) 

2 Натоплений метал ЖС32 

(МПН + ТО: 1050°С — 2,5 

год) 

429,0 429,0 ∼0,1 – ІЕЗ, дана 

робота 

3 Натоплений метал ЖС32 

(МПН + ТО: 1280°С — 1,5 

год; 1050°С — 4…5 год; 
900°С — 16 год) 

567,0 601,9 1,07 – ІЕЗ, дана 

робота 

5 Натоплений метал ЖС6У 

(МПН + ТО: 1050°С — 2,5 

год) 

385,5 389,0 0,45 – ІЕЗ, дана 

робота 
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кладених в ТУ на литий НЖС, в перспективі повинен бути реалізо-
ваний і для зварних з’єднань «основний–натоплений метал», що 

при серійному ремонті крайок деталів авіаційних ГТД способом 

МПН компенсують втрати їх матеріялу в локальних зонах. 
 Викладені вище результати оцінювання високотемпературних 

властивостей зварних з’єднань «основний–натоплений метал» сто-
пів ЖС6У-ВИ та ЖС32-ВИ свідчать про наявність у них низькопла-
стичного стану за температури 1000°С (та ймовірно у близькому до 

неї діяпазоні), пов’язаного з особливостями формування дендритної 
структури відповідного натопленого металу. 
 Послідовність механічних випробувань, реґламентованих у ТУ 

на литий НЖС, не розрахована на своєчасне виявлення такого ни-
зькопластичного стану у розглянутих зварних з’єднаннях і відсут-
ність етапу випробувань на статичний розтяг за температури 

1000°С перед випробуваннями на тривалу міцність порушує при-
чинно-наслідковий зв’язок при аналізі одержаних результатів. 
Особливо це стосується випадків, коли оптимальне термічне оброб-
лення натопленого металу не може бути проведене через небезпеку 

пошкодження присутніх на газоохолоджуваних лопатках сучасних 

авіаційних ГТД внутрішніх і зовнішніх захисних покриттів або па-
яних з’єднань та накладаються технологічні обмеження за темпе-
ратурою і тривалістю термічного оброблення виробу [4, 5]. 
 Пропонується до комплексу атестаційних випробувань механіч-
них властивостей зварних з’єднань НЖС з вмістом зміцнювальної 
γ′-фази більше 50% об., еквівалентних обсягам випробувань для ТУ 

на литий стоп, включити не передбачені в ТУ високотемпературні 
випробування на статичний розтяг натопленого металу, що дасть 

змогу своєчасно виявляти порушення технологічної міцности або 

низькопластичний стан їхніх локальних зон до проведення більш 

ТАБЛИЦЯ 5. Контрольовані параметри міцности для литих ніклевих жа-
роміцних стопів у нормативно-технічній документації країн пострадянсь-
кого простору. 

TABLE 5. Controlled strength parameters for cast nickel-based superalloy in 

the regulatory and technical documentation of the post-Soviet space. 

Стоп 

Механічні властивості 
за температури 20°С Тривала міцність 

Джерело 

посилання 

σВ, кгс/мм2 δ, % Твипр, °С 
σ, 

кгс/мм2 τp, год 

ЖС6У-ВИ ≥85,0 ≥3,0 975 23 ≥40 ОСТ 1 90126-85 

ЖС32-ВИ ≥90,0 ≥6,0 975 25 ≥40 ТУ [14] 

ЖС32-ВИ ≥90,0 ≥6,0 1000 28 ≥40 ТУ [14] 
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затратних або складних випробувань (тривала міцність, мало- та 

багато циклова втома, швидкість росту втомної тріщини) та більш 

адекватно інтерпретувати їх результати. 

4. ВИСНОВКИ 

Встановлено, що закономірності формування дендритної структури 

і прояви схильности до утворення тріщин при формуванні натопле-
ного металу важкозварюваного НЖС типу ЖС6 та ЖС32 можна 

пов’язати зі швидкістю його охолодження в діяпазоні температур 

ліквідус–1200°С. Показано, що поява реґулярних мікротріщин при 

застосуванні процесу СЛС та електроіскрового натоплення на таких 

матеріялах співвідноситься з реалізацією швидкости охолодження 

шарів натопленого металу в зазначеному діяпазоні більше 105°С/с. 
Слід відзначити, що наявність збереження кристалографічної оріє-
нтації <001> у натопленому металі ЖС32, одержаному способом 

СЛС, при зазначених вище умовах формування не убезпечує його 

від проявів схильности до утворення тріщин. 
 Встановлено, що механічні властивості натопленого способом 

МПН металу ЖС6У та ЖС32, що характеризується швидкістю охо-
лодження 15–55°С/с в діяпазоні температур ліквідус–1200°С після 

штатного термічного оброблення стопу, відрізняються переходом 

від підвищених показників границі міцности (σВ ≈ 1200 МПа) і до-
статньо високих показників пластичности (ε ≈ 13–15%) за кімнат-
ної температури до низькопластичного стану за температури 

1000°С (ε ≈ 1,1–2,1%) та показниками σ0,2 або σВ на рівні 0,90–0,95 

від відповідних показників литого металу. При обмеженні темпера-
тури термічного оброблення (1050°С — 2,5 год) пластичність натоп-
леного металу за температури 1000°С зменшується: для ЖС32 — до 

ε ≈ ≈ 0,1%, рівень σВ відносно литого стопу — 0,65; для ЖС6У — ε ≈ 
≈ 0,45%; рівень σВ відносно литого стопу — 0,77. 
 Низькопластичний стан натопленого металу типу ЖС6У та 

ЖС32 через значно менший рівень критичної деформації може бути 

однією з найбільш ймовірних причин утворення одиничних тріщин 

повторного нагріву за багатошарового натоплення та наступного 

термічного оброблення. Сприятливі умови для утворення таких 

тріщин виникають при перевищенні об’єму натоплення понад 2–5 

см3
 за висотою та довжиною натопленого валика. 

 Показано, що низькопластичний стан натопленого металу ЖС32 

за температури 1000°С визначає рівень короткочасних механічних 

характеристик зварного з’єднання «основний–натоплений метал» в 

цілому, а також його тривалої міцности. 
 З огляду на одержані і систематизовані в ІЕЗ ім. Є. О. Патона ре-
зультати пропонується до комплексу атестаційних випробувань ме-
ханічних властивостей зварних з’єднань НЖС з вмістом зміцнюва-
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льної γ′-фази більше 50 об.% включити високотемпературні випро-
бування на статичний розтяг натопленого металу, не передбачені у 

необхідному комплексі механічних випробувань ТУ на литий стоп. 
 Необхідне проведення додаткових досліджень з метою вивчення 

технологічних та мікроструктурних аспектів формування низькоп-
ластичного стану у зварних з’єднаннях НЖС типу ЖС6 та ЖС32, 
одержаних способом МПН, і наступної його зміни в процесі терміч-
них оброблень. Найбільш раціональною методою даних досліджень 

представляється прецизійна вирізка мініатюрних зразків з типових 

зон натопленого металу та району лінії стоплення і проведення ви-
пробувань на статичний розтяг за підвищених температур парале-
льно з аналізою їхньої мікроструктури. 
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PACS numbers: 61.25.Mv, 61.66.Dk, 61.72.Mm, 81.05.Bx, 81.30.Fb, 83.60.Np 

Оболонкова структура біметалевого стрижня зі стопу Cu–Fe, 
одержаного в процесах індукційного топлення 

та безперервного розливання 

О. В. Ноговіцин, В. О. Середенко, О. В. Середенко, О. В. Чистяков, 

К. А. Сіренко  

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, 
бульв. Академіка Вернадського, 34/1, 
03142 Київ, Україна 

Встановлено можливість виникнення оболонкових форм у стопах Cu–Fe 

за малої концентрації Феруму (0,75 мас.%) у зразках в умовах швидкіс-
ного охолодження розтопу (≅ 1⋅103

 К/с) і у макрозразках за низької швид-
кости охолодження (≅ 1⋅101

 К/с). Одержано мідний стрижень (діяметер — 

7⋅10−3
 м, довжина — 6 м) у залізній оболонці зі стопу Cu–10 мас.% Fe в 

процесах високочастотного індукційного топлення та безперервного роз-
ливання. В результаті по довжині стрижня виникли дві ділянки з різною 

формою оболонки. На першій ділянці (довжина ≅ 3 м) оболонка від три-
шарової (залізний шар, середній і внутрішній із наростальним вмістом 

розчиненого Купруму) будови товщиною у ≅ 500 мкм перейшла в одноша-
рову залізну з товщиною у 10 мкм. Наступна ділянка, поширена до кінця 

стрижня, з острівцевою оболонкою товщиною у ≅ 5 мкм на початку та 

≅ 3 мкм на кінці з окремими компактними утвореннями товщиною до 50 

мкм. Шар осердя, що прилягав до оболонки першої ділянки, складався з 

дрібних (3 мкм) кристалів міді та розчину Купруму в залізі, маючі тов-
щину в ≅ 65 мкм. На другій ділянці такий шар в осерді був відсутній. Осе-
рдя на обох ділянках складалося з дендритів, орієнтованих вздовж вісі 
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стрижня й евтектики Cu + Cu2O. Можливе застосування одержаних стру-
ктур біметалевого стрижня — електроди, кабелі, дроти, каталізатори. 

Ключові слова: стоп Cu–Fe, оболонкова структура, біметалевий стри-
жень, індукційне топлення, безперервне розливання. 

The possibility of the shell-forms’ appearance in Cu–Fe alloys at low concen-
trations of iron (up to 1 wt.%) in samples under conditions of melt rapid cool-
ing (≅ 1⋅103

 K/s) and in macrosamples at a low cooling rate (≅ 1⋅101
 K/s) is 

revealed. As found, during the rapid cooling, formations with a copper core 

and an iron-based shell with sizes up to 50 µm are formed in the samples. As 

established, in the cast alloy Cu–0.75 wt.% Fe (mass of 0.8 kg) melted under 

certain conditions in a high-frequency induction furnace with a graphite cru-
cible and cooled in a casting mould at speed of ≅ 10 K/s, there is form-similar 

formations with a copper core in an iron shell, but with smaller size up to 

5 µm as well as larger ones (35 µm) surrounded by a shell of iron with a core 

consisting of solutions of Cu in Fe and Fe in Cu. As determined, during the 

process of induction (20 kHz) smelting in a furnace with a silicon carbide cru-
cible of Cu–10.0 wt.% Fe alloy, due to the action of electromagnetic and sur-
face tension forces, successive operations, there is the formation of two sepa-
rate macrovolumes of phases based on Cu and Fe under certain conditions of 

their location in the crucible and supply to the crystallizer as well as the ap-
propriate mode of extracting the alloy from it, obtaining continuously cast 

bimetallic rod (diameter of 7⋅10−3
 m, length of 6 m and mass of 1.35 kg) with a 

copper core in an iron shell. As established, as a result of the used methods of 

melting and casting, along the length of the rod, two areas with a different 

shape of the surface iron layer are appeared. Along the first section (length of 

≅ 3 m), the shell of a three-layer structure (an outer layer of iron, a middle 

layer and an inner layer with increasing content of dissolved copper) with a 

thickness of ≅ 500 µm changes successively to a single-layer iron with a final 
thickness of 10 µm. The next section is extended to the end of the rod, and the 

shell has a discontinuous (island) shape with a thickness of ≅ 5 µm at the be-
ginning and ≅ 3 µm at the end. Separate compact formations with a thickness 

of up to 50 µm are also present. The core layer adjacent to the shell of the first 

section consists of small (3 µm) copper crystals and copper solution in iron 

ones and has a thickness of ≅ 65 µm. In the second section, such a layer in the 

core is absent. The core in both areas consists of dendrites oriented along the 

rod axis and Cu + Cu2O eutectics. Objects of practical application of the ob-
tained bimetallic rod structures can be cast blanks for the fabrication of con-
tact welding electrodes, cables, wires, catalysts, etc. 

Key words: Cu–Fe alloy, shell structure, bimetallic rod, induction melting, 

continuous casting. 

(Отримано 7 вересня 2022 р.; остаточн. варіянт — 30 вересня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

На теперішній час в різних галузях промисловости, авіаційному, 
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автомобільному й електричному транспорті, гідро- й електромере-
жах, системах зв’язку, електроніці, хемічних технологіях тощо усе 

ширше використовують біметалеві матеріяли [1–4]. Ці композити, 
як правило, складаються з компонентів, що суттєво відрізняються 

фізико-хемічними властивостями. Таке поєднання забезпечує уні-
кальні можливості експлуатації деталів та елементів конструкцій 

систем. Крім того, в таких матеріялах нерідко використовують за-
мість дорогих і дефіцитних металів дешеві та поширені метали і 
стопи. Так, в інструментах для різання робоча частина виконується 

з інструментальних стопів, а утримувальна — з дешевих конструк-
ційних матеріялів [1]. Для надійного функціонування в аґресивних 

(вологих, хемічно- та термічно активних) середовищах, зокрема, 
деяких деталів літальних апаратів, що виготовляють з дуже легких 

маґнійових стопів, їх захищають від окиснення шаром стопу алю-
мінію [5, 6]. 
 Такі матеріяли перш за все повинні відрізнятися високою якістю 

і міцністю з’єднання по всій поверхні контакту металевих шарів. 
Це особливо важливо для деталів, що експлуатуються в умовах під-
вищених механічних та теплових навантажень. Але процес надій-
ного з’єднання двох різних металів або стопів в більшості випадків 

складний та дорогий і не завжди гарантує довговічність з’єднання. 
Для вирішення цієї задачі використовують та розробляють новітні 
способи зварювання, прокатки, екструзії, термічного оброблення, 
лиття, проводять пошук оптимальних складів матеріялів, що 

з’єднуються і т.п. Розтоплення металів перед контактом сприяє за-
безпеченню міцного з’єднання шарів біметалу за рахунок вищих на 

2 порядки коефіцієнтів дифузії в рідкому стані в порівнянні з дифу-
зією в твердому, чистоти поверхні шарів і т.п. Зокрема, для бімета-
лів Cu–Fe у сучасних ливарних способах застосовують з’єднання 

цих металів або їх стопів пошаровим литтям рідкої міді на поперед-
ньо залитий шар заліза, що твердне. Для підвищення якости кон-
такту металевих шарів в процесі лиття накладають горизонтальне 

постійне магнетне поле [3]. 
 В останні десятиріччя активно розширювались фізичні уявлення 

про складні явища формування металевих заготовок, у тому числі 
біметалевих. Паралельно йшли процеси створення на цій основі но-
вих метод одержання високоякісних металевих матеріялів широкої 
номенклатури, зокрема, з особливим сполученням властивостей. 
При цьому актуалізувались потреби в економії матеріяльних та 

енергетичних ресурсів, підвищенні продуктивности процесів виго-
товлення матеріялів, особливо тих що експлуатуються в складних 

або аґресивних умовах. 
 Перспективними у цьому плані можуть бути стопи з областю не-
змішування рідких фаз (стопи монотектичної системи) та стопи з S-
подібним ліквідусом з тенденцією до такого розшарування у метас-
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табільних станах. Особливі можливості можуть мати такі стопи, 

якщо в них проявляється самоорганізація мікроструктури в рідко-
му стані. До них належать стопи Cu–Fe. Мідь значно дорожча заліза 

(на порядок за одиницю маси) і суттєво переважає його по показни-
кам (зокрема, за нормальної температури та тиску) — коефіцієнту 

теплопровідности в 5,4 рази, питомої електропровідности у 6,0 ра-
зів, відносному подовженні у відпаленому стані в 1,6 рази, лінійно-
му розширенню в 1,4 рази. Ряд їхніх показників близькі до парите-
ту — густина, питома теплоємність, межа міцности у відпаленому 

стані, відносне подовження, Пуассонів коефіцієнт, термоелектрич-
на рушійна сила. Мідь поступається залізу по межі плинности в 0,4 

рази, модулю пружности у 0,5 разу, модулю зсуву в 0,6 разу. Міц-
ність і твердість міді після холодного деформування збільшуються, 
але пластичність і електропровідність зменшуються [7–10]. 
 Метастабільна діяграма стану системи Cu–Fe для невеликих 

концентрацій заліза (менш ніж 6,0 мас.%) остаточно не визначена. 
Згідно досліджень [11] у кулястих частинках (діяметер ≅ 370 мкм) 
таких стопів, витоплених у високочастотній тиґельній печі, і одер-
жаних газовим розпорошенням розтопу (швидкість охолодження 

≅ 1⋅105
 К/с), виявлено процес самоорганізації рідких мікрофаз, що 

привів до формування мікрозон типу ядра в оболонці, які були роз-
ташовані симетрично відносно центру частинки і містили емульсо-
вані вкраплення другої фази. Причому в кулястій частинці стопу 

№ 1 на основі Cu складу [мас.%]: 65,0 — Cu, 31,4 — Fe, 3,0 — Si, 0,6 

— C ядро сформувалося з Fe, а оболонка — з Cu. В подібній за фор-
мою та розміром частинці стопу № 2 на основі Fe складу [мас.%]: 
45,0 — Cu, 51,4 — Fe, 3,0 — Si, 0,6 — C ядро мало біметалеву будову 

— центральна зона з Cu і та, що оточує його з Fe, а оболонка склада-
лася з Cu. Такі структури авторами цього дослідження 

пов’язуються з співвідношенням концентрацій в рідких об’ємах на 

основі Cu і Fe, їхніх міжфазного натягу та розмірами рідких скла-
дових системи, що змінюються на кожній стадії еволюції під час 

формування оболонкових структур. Аналогічні результати були 

одержані на частинках з розмірами 190 і 310 мкм зі стопів, одержа-
них з високочистих компонентів складу [мас.%]: 35,0 — Cu, 65,0 — 

Fe і 50,0 — Cu, 50,0 — Fe, охолоджених зі швидкостями, відповід-
но, 2,45⋅104

 і 1,08⋅104
 К/с в умовах мікроґравітації [12]. 

 В роботі [13] методою високочастотного індукційного топлення 

був виготовлений стоп з чистих Cu і 30 мас.% Fe. В результаті оде-
ржані оболонкові кулясті частинки (швидкість охолодження 

≥ 1⋅103
 К/с при переохолодженні > 56 К) з розмірами майже у 10–30 

разів більшими, ніж у дослідженнях [11, 12]. В цих частинках за-
лізне ядро було розташовано не симетрично відносно центра. Віро-
гідно, це було пов’язано зі значно більшим масштабом системи і 
зростанням в процесі її еволюції часу переміщення залізного ядра у 
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рідкій мідній оболонці під дією Архімедової сили. Обидві фази міс-
тили емульсовані вкраплення, як і в дослідженнях [11, 12]. 
 В роботі [14] у макрозразку масою 10 г стопу Cu–Fe при співвідно-
шенні об’ємів компонентів стопу близькому до 1:1 (швидкість охоло-
дження розтопу до 1⋅102

 К/с) зафіксовані окремі дисперсні вкрап-
лення фази на основі заліза у матриці на основі міді. Для забезпечен-
ня швидкого і чіткого розшарування макрофаз на основі Cu і Fe в си-
стему додавався C з поступовим збільшенням його вмісту. Структура 

залізного ядра в мідній оболонці виникла тільки при концентрації 
вуглецю 4,2 мас.%. Ядро і оболонка містили вкраплення іншої фази. 
 Таким чином, зі стопів системи Cu–Fe, а також з подібними їм 

діяграмами стану (Cu–Co, Cu–Cr, Cu–Nb та ін.) є можливість безпо-
середньо з розтопу одержувати біметалеві оболонкові структури 

при досягненні певних значень переохолодження. Існують розбіж-
ності у величині необхідного переохолодження розтопу для одер-
жання ефекту розшарування фаз в таких системах [13]. На даний 

час не повністю з’ясована дія різних чинників (масштабних, кон-
центраційних, електричних, магнетних, теплових, гідродинаміч-
них, адгезійних і т.п.), що можуть впливати на характер протікан-
ня стадій еволюції під час формування оболонкових структур. 
 Спроможність виникнення в розтопах системи Cu–Fe оболонко-
вих біметалевих структур може мати перспективу при одержанні 
біметалевих злитків, наприклад, у вигляді мідних стрижнів у захи-
сній оболонці на залізній основі для виготовлення кабелів, елект-
род, контактів і т.п. Але у литих заготовках такого масштабу немо-
жливо забезпечити відповідні швидкості охолодження для реаліза-
ції необхідних переохолоджень розтопу. Високі концентрації заліза 

приводять до насичення ним міді і через це пониженню її тепло- і 
електропровідности. Тому для забезпечення формування оболонко-
вої структури у литих заготовках необхідно використання інших 

чинників впливу на розшарування в системі Cu–Fe за невисокої кі-
лькості заліза. 
 До новітніх матеріялів, що застосовуються в сучасній техніці 
(мережах електроживлення, електронних засобах зв’язку та ін.), 
відносяться біметалеві стрижні із крицевим осердям і мідною обо-
лонкою. Такі вироби одержані методою «inverse solidification» 

(протягування крицевого прутка через об’єм розтопленої міді) [3]. 
З’єднання металів у цьому процесі забезпечується міжфазним змо-
чуванням, взаємною дифузією і виникненням твердих розчинів. 
 В останні роки почали проводитись дослідження по вирішенню 

задачі одержання металурґійною методою біметалевих стрижневих 

виробів з мідним осердям і залізною оболонкою [15]. Вони сконцен-
тровані на вивченні особливостей дифузійного зв’язку між 

об’ємами рідкої чистої міді і розігрітого твердого заліза у процесі її 
заливки у залізну форму. Одержані циліндричні зразки мали дов-
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жину 40 мм, діяметер осердя 30 мм, товщину оболонки 10 мм (спів-
відношення товщини оболонки і радіюса осердя kт = 0,67). На прак-
тиці переважно використовуються біметалеві стрижневі вироби зі 
значно меншою величиною цього співвідношення. Одержання та-
кою методою протяжних біметалевих мідних стрижнів в залізній 

оболонці, зокрема, у певному діяпазоні співвідношень товщини 

оболонки і радіюсів осердь, проблематично. Це потребує пошуко-
вих досліджень. 
 Мета роботи — встановити можливість виникнення оболонкових 

форм в стопах Cu–Fe при малій концентрації заліза (< 1 мас.%) у 

зразках в умовах швидкісного охолодження розтопу (≅ 1⋅103
 К/с) і у 

макрозразках за низької швидкости охолодження (≅ 1⋅101
 К/с), а 

також одержання мідного стрижня в залізній оболонці зі стопу Cu–
10 мас.% Fe в процесах високочастотного індукційного топлення та 

безперервного розливання. 

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА 

Для приготування розтопів були використані Cu високої чистоти 

(99,99%) і армко-залізо (вміст вуглецю 0,02 мас.%). Таке залізо 

стійке до корозії, має підвищену електропровідність, високу плас-
тичність і велику магнетну проникність [16]. Співвідношення кі-
нематичних в’язкостей розтопів міді і заліза за температури 1813 К 

складає 0,3, а їхніх поверхневих натягів 0,6. На відміну від міді за 

температур проведення топлення, залізо добре змочувало стінки 

тиґля і кристалізатора. 
 Загальна методична схема включала два етапи дослідження. На І 

етапі у високочастотній (44 кГц) індукційній печі з графітовим тиґ-
лем вивчалась можливість виникнення оболонкових форм в струк-
турі стопу за малої концентрації заліза (0,75 мас.%) і перегріву роз-
топу до 1743 К. Проби стопу (товщина до 4,0 мм) охолоджувались зі 
швидкістю vох ≅ 1⋅103

 К/с, а вся маса розтопу (0,8 кг) охолоджува-
лась за середньої швидкості ≅ 1⋅101

 К/с. ІІ етап здійснювався при то-
пленні стопу Cu з 10 мас.% Fe в індукційній печі (частота 20 кГц) у 

тиґлі з карбіду кремнію в температурному інтервалі 1773–1873 К. 
Була реалізована двоконтурна циркуляція. Цей етап складався з 

чотирьох періодів. На першому періоді здійснювалось одержання 

розтопу, на другому — його розділення на дві макрофази з мідною та 

залізною основами. Ці періоди сумарно тривали 25 хв. На третьому 

періоді відбувалась температурна і концентраційна стабілізація 

рідкого бінарного стопу протягом 5 хв. Протягом четвертого періоду 

виконувалось безперервне розливання стопу через кристалізатор з 

графітовою втулкою, охопленою мідною конструкцією з водяним 

охолодженням. Графітова втулка була безпосередньо вмонтована в 

стінку печі під рівнем розтопу. Витягування стрижня здійснюва-
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лось пневмоприводом у горизонтальному напрямку з середньою 

швидкістю до 1,5 м/хв. (ривками і паузами). Після одержання пер-
шого метру стрижня була зроблена корекція електромагнетної дії на 

розтоп з метою визначення ступеня цього впливу на біметалеву 

структуру. 
 На І етапі досліджень по ходу топлення відбиралися проби розто-
пу з його глибини. Порції розтопу бралися спеціяльною лопаткою і 
скидались на крицеву поверхню, де охолоджувались і тверднули у 

вигляді пластинчастих часток. Швидкість їхніх охолодження була 

оцінена згідно методики [17]. Структура проб досліджувалась у по-
вздовжньому перерізі. Після закінчення топлення метал з печі за-
ливався у ливарну форму, у якій охолоджувався з середньою швид-
кістю, що була визначена реєстрацією температури в часі. Одержа-
ний виливок для дослідження структури розрізався по вертикаль-
ній вісі. 
 Виготовлений на ІІ етапі досліджень стрижень масою 1,35 кг, до-
вжиною 6 м і діяметром 7⋅10−3

 м розрізався на зразки, які брались з 

початкової, середньої та кінцевої зон стрижня. Структура щавле-
них зразків досліджувалась на їх поперекових і повздовжніх зрізах 

металографічною методою за допомогою оптичного мікроскопа. 
Для виявлення структури застосовувалось щавлення водним роз-
чином перекису водню, лимонної кислоти і кухонної солі, а при до-
слідженні структури осердя додатково використано водний розчин 

аміяку для виявлення вкраплень Cu2O. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За аналізи структури проб розтопу (І етап досліджень) виявлено, що 

в їх об’ємах були присутні оболонкові утворення округлої форми з 

розмірами до 50 мкм. Вони представляли тонку оболонку шириною 

до 2 мкм на основі заліза, яка оточувала об’єм мідного осердя. Ця 

оболонка була неоднорідного складу і містила розриви (рис. 1, а). То-
вщина оболонки у її нижній частині була в 1,5 рази більшою, ніж у 

верхній. Вірогідно, це пов’язано з дією інерційних сил при скиді 
проби на крицеву поверхню. Мідний об’єм, оточений оболонкою, мав 

майже однорідний склад і містив окремі вкраплення (див. рис. 1, а). 
 В об’ємі злитку також були виявлені аналогічні пробам оболонко-
ві утворення. Вони так само мали оболонки на основі Fe з різним 

вмістом Cu на її ділянках і однорідним осердям на основі Cu. Розмір 

таких утворень значно скоротився — до 5 мкм. В оболонках також 

спостерігалися розриви (рис. 1, б). В структурі злитку були присутні 
утворення округлої форми з розмірами до 35 мкм, оточені оболон-
кою на основі Fe. Товщина оболонки у верхній і нижній частинах 

була аналогічна утворенням, що виникли у пробах, але з майже од-
норідним складом. Осердя таких утворень складалось з об’ємів на 
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основі Fe з різним вмістом Cu і об’ємів на основі міді. Причому спос-
терігалась тенденція утворення компактного скупчення з фаз на ос-
нові Cu в об’ємі розчину на основі Fe. Через дію сили Архімеда в се-
редині утворень відбулася седиментація цього скупчення (див. рис. 
1, б). 
 Таким чином, в стопі системи Cu–Fe за малого вмісту Феруму є 

тенденція утворення оболонкових структур як за високої, так і за 

низької швидкостях охолодження. 
 Аналіза макроструктури стрижня, одержаного на ІІ етапі дослі-
джень, показала, що він мав біметалеву будову з особливостями. На 

початковій частині стрижня (≅ 1 м), яка перша виходила з криста-
лізатора, залізна оболонка рівномірно огортала мідне осердя і мала 

товщину ≅ 500 мкм (kт = 0,167) — рис. 2. 
 Щавленням було виявлено, що оболонка складалася з 3 шарів. 
Поверхневий шар оболонки був із заліза, середній і внутрішній ша-
ри представляли розчини на основі заліза, з різним вмістом міді 
(якої було більше у внутрішньому шарі) і відповідно мали середню 

товщину 25 і 9 мкм (рис. 3, а). 
 Такий послідовний перехід від залізної оболонки до мідного осе-

  
а б 

Рис. 1. Оболонкові утворення в стопі Cu–0,75 мас.% Fe: в пробах стопу, 
охолоджених зі швидкістю ≅ 1⋅103

 К/с (а), у злитку стопу, охолодженому 

зі швидкістю ≅ 10 K/с (б), 1 — утворення з неоднорідною за складом обо-
лонкою і однорідним осердям, 2 — утворення з однорідною за складом 

оболонкою і неоднорідним осердям, 3 — скупчення фаз на основі міді. 

Fig. 1. Shell formations in the Cu–0.75 wt.% Fe alloy: in alloy samples cooled 

at a rate of ≅ 1⋅103
 K/s (а), in an alloy ingot cooled at a rate of ≅ 10 K/s (б), 1—

a formation with an inhomogeneous shell and a homogeneous core, 2—a for-
mation with a homogeneous shell and a non-homogeneous core, 3—
accumulation of copper-based phases. 
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рдя сприятиме більш плавному переходу між залежними від тем-
ператури фізичними характеристиками матеріялів оболонки і осе-
рдя. Середній і внутрішній шари оболонки були розділені вузькою 

безперервною темною зоною (шириною ≅ 1 мкм), вірогідно, утворе-
ною домішками. В зоні, прилеглої до оболонки зі сторони осердя, 
шириною до 65 мкм утворились дрібні кристали міді та її розчину в 

залізі з розмірами до 3 мкм (див. рис. 3, а). За цією зоною структура 

осердя (≅ 86% матеріялу стрижня) складалася з дендритів Cu, ото-
чених евтектикою Cu + Cu2O (рис. 4). 
 Площа шліфа, зайнята евтектикою Cu + Cu2O, відповідала вмісту 

Оксиґену в стопі на рівні 0,15% згідно з даними роботи [7]. Через 

здійснення ривків в процесі формування безперервної заготовки на 

оболонці утворювались збурення з амплітудою ≅ 80–100 мкм. В них 

відбувалось змішування шарів оболонки та порушення суцільности 

тонкої темної зони, що їх розділяла. При цьому об’єми заліза мали 

тенденцію до утворення компактних форм, оточених речовиною се-
реднього і внутрішнього шарів (рис. 3, б). Таким чином, зберігався 

послідовний перехід від чистого заліза до міді через шари їх розчи-
нів. 

  
а б 

Рис. 2. Частина біметалевого безперервно литого стрижня зі стопу Cu–10 

мас.% Fe з рівномірною оболонкою: будова стрижня в повздовжньому пе-
рерізі (а), схема перерізу стрижня (б), І — залізна оболонка, ІІ — мідне 

осердя. 

Fig. 2. A part of a bimetallic continuous cast rod made of Cu–10 wt.% Fe alloy 

with a uniform shell: the structure of the rod in the longitudinal section (а), 

scheme of the cross section of the rod (б), I—the iron shell, II—the copper 

core. 
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 Далі (до довжини стрижня ≅ 3,0 м) товщина оболонки потоншу-
валась до ≅ 10 мкм (kт = 0,0014) і переходила в одношарову структу-
ру, що складалась з заліза. На наступній частині довжини стрижня 

оболонка ставала переривчастою, утворюючи ділянки довжиною до 

100 мкм з товщиною до 5 мкм (рис. 3, в). Кінцева ділянка стрижня 

(≅ 0,6 м) мала на поверхні тільки окремі частини речовини оболон-
ки товщиною до 3 мкм і протяжністю до 60 мкм. У зоні мідного осе-
рдя, що прилягала до залізної оболонки та її окремих ділянок, дрі-
бних кристалів не зафіксовано (див. рис. 3, а, в). В результаті дина-
мічного впливу при витягуванні стрижня ділянки переривчастої 
оболонки утворювали компактні форми з товщиною до 50 мкм і 
протяжністю до 60 мкм, а дендрити міді прилеглої зони осердя под-
рібнювались до 2 разів в порівнянні з аналогічною зоною біля пото-
ншеної залізної плівки (див. рис. 3, в, г). В структурі мідного осердя 

  
а б 

Рис. 3. Структура оболонки і прилеглої до неї зони осердя, на ділянках по 

довжині біметалевого стрижня: суцільна шарувата оболонка (а), деформу-
вання шаруватої оболонки в результаті ривка (б), переривчаста залізна 

оболонка (в), компактні форми переривчастої залізної оболонки (г); 1 — 

залізо, 2 — середній шар оболонки на основі заліза, 3 — внутрішній шар 

оболонки на основі заліза, 4 — зона, що розділяла шари 2 і 3 оболонки, 5 

— зона дрібних кристалів на основі міді і заліза, 6 — мідне осердя, 7 — ма-
теріял, в який була запресована частина стрижня при дослідженні його 

структури у поперековому перерізі. 

Fig. 3. The structure of the shell and the core zone adjacent to it, in sections 

along the length of the bimetallic rod: continuous layered shell (а), defor-
mation of the layered shell as a result of a jerk (б), discontinuous iron shell (в), 

compact forms of discontinuous iron shell (г); 1—iron, 2—the middle layer of 

the shell based on iron, 3—the inner layer of the shell based on iron, 4—the 

zone that separated layers 2 and 3 of the shell, 5—the zone of small crystals 

based on copper and iron, 6—the copper core, 7—material, into which a part 

of the rod was pressed during the study of its structure in the cross section. 
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стрижня дендрити Cu були орієнтовані вздовж його вісі (рис. 4). 

4. ВИСНОВКИ 

Показано, що зростання числа досліджень, спрямованих на розви-
ток фізичних уявлень про складні явища формування біметалевих 

  
в г 

Продовження рис. 3. 

Continuation of Fig. 3. 

  
а б 

Рис. 4. Структура мідного осердя стрижня: поперековий переріз (а), по-
вздовжній переріз (б): 1 — дендрити Cu, 2 — евтектика Cu + Cu2O. 

Fig. 4. Structure of the copper core of the rod: cross section (а), longitudinal 
section (б): 1—Cu dendrites, 2—Cu + Cu2O eutectic. 
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матеріялів, розширює і поглиблює сучасну наукову базу розробки 

новітніх ефективних технологій виготовлення біметалевої продук-
ції з особливим сполученням властивостей. Зараз активно дослі-
джуються стопи, що мають зону незмішування рідких металевих 

фаз або проявляють тенденцію до метастабільного стану двофазної 
рідини, зокрема, в стопах системи Cu–Fe можуть виникати самоор-
ганізовані структури типу осердя в оболонці (вміст Fe ≥ 30%, 
vох > 1⋅104

 К/с), але цей процес недостатньо вивчений. 
 Встановлено, що при певних умовах індукційної (44 кГц) випла-
вки мідного стопу з 0,75 мас.% Fe в литому макрозразку (0,8 кг, 

vох ≅ 10 К/с) наявні оболонкові утворення з розмірами 5–35 мкм. 
Експериментально показано, що в результаті виконання ряду пос-
лідовних операцій в процесі натоплення у індукційній (20 кГц) печі 
з тиґлем з карбіду кремнію стопу Cu–10 мас.% Fe (формування двох 

рідких макрофаз на основі Cu та Fe, повного розшарування їх у тиґ-
лі та забезпечення відповідного входу розшарованих об’ємів у кри-
сталізатор) за рахунок комплексної дії електромагнетних і поверх-
невих сил та відповідного режиму витяжки з кристалізатора цилін-
дричного злитка масою 1,35 кг, довжиною 6 м і діяметром 7 мм реа-
лізується можливість одержання безперервно литого біметалевого 

стрижня з мідним осердям в залізній оболонці. 
 Виявлено, що застосовані режими натоплення і розливки обумо-
вили одержання двох характерних зон по довжині стрижня, які 
відрізнялись будовою поверхневого шару на основі заліза. Перша 

зона довжиною ≅ 3 м спочатку мала тришарову будову оболонки то-
вщиною у ≅ 500 мкм, а в кінці — одношарову товщиною у ≅ 10 мкм. 
Друга зона розповсюджувалась до кінця стрижня і характеризува-
лась переривчастими ділянками оболонки товщиною ≅ 5 мкм на по-
чатку і ≅ 3 мкм на кінці з окремими компактними формами товщи-
ною до 50 мкм. Прилеглий до оболонки першої зони шар мідного 

осердя товщиною ≅ 65 мкм, складався з дрібних (3 мкм) кристалів 

міді і її розчину в залізі. В другій зоні подібного шару не виявлено. 
Мідне осердя по всій довжині стрижня характеризувалося дендри-
тами, орієнтованими вздовж його вісі, оточеними евтектикою 

Cu + Cu2O. 
 Одержані типи біметалевих структур в стрижні можуть мати різ-
не практичне застосування. Так, мідні стрижні з відносно товстою 

багатошаровою оболонкою — в машинах контактного зварювання 

постійного струму в якості електрод, що експлуатуються в умовах 

періодичного механічного і термічного навантажень. Стрижні з то-
нкою одношаровою оболонкою — слугувати заготовками для виго-
товлення кабелів і дротів з захисною пластичною оболонкою [3]. 
Безперервно литі заготовки з переривчастою оболонкою перспекти-
вні в якості каталізаторів в деяких хемічних технологіях [4]. 
 Експериментальні дані одержані в роботі створюють стартову ін-
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формаційну базу для розвитку науково-технологічних засад мета-
лурґійного способу одержання індукційним топленням та безпере-
рвним розливанням біметалевих стрижневих заготовок в оболонці 
зі стопів на основі Cu з Fe, Co, Cr, Nb, спроможних до метастабіль-
ного стану розшарування на рідкі фази. 
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Структура, фазовий склад і механічні властивості  
високоентропійних твердих розчинів на основі системи 

MnFeCoNiCu відносно колективної поведінки їхніх складових 

елементів 

Т. О. Косорукова, Ю. М. Коваль, В. В. Односум, В. С. Філатова, 

G. Gerstein*, H. J. Maier*, Г. С. Фірстов   

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 
бульв. Академіка Вернадського, 36, 
03142 Київ, Україна 
*Institut für Werkstoffkunde Leibniz Universität Hannover, 
 An der Universität 2, 
 DE-30823 Garbsen, Germany 

Досліджено зміни структури та фазового складу литих багатокомпонент-
них стопів на основі MnFeCoNiCu в залежності від змін у ентальпії й ент-
ропії змішання, ріжниці атомових розмірів і концентрації валентних 

електронів, починаючи від середньоентропійного стопу TiFeCoNi та на-
ближуючись до стопу Кантора. Встановлено зміни у кристалічній струк-
турі від ГЩП до ГЦК, а також варіяції фазового складу. Показано, що 

зазначені зміни приводять до значного зміцнення із істотною пластичніс-
тю. Таку пластичність зумовлено ГЦК–ГЩП-мартенситним перетворен-
ням, що поєднується з пластичною деформацією спотвореної ґратниці, 

яка характеризується значним зміцненням. 
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тенситне перетворення, механічні властивості. 

Structure and phase-composition changes of the cast multicomponent alloys 

based on MnFeCoNiCu are studied depending on variations in the enthalpy 

and entropy of mixing, the difference in atomic sizes, and the concentration 

of valence electrons, starting from the medium-entropy TiFeCoNi alloy and 

approaching the Cantor alloy. Changes in the crystal structure from h.c.p. to 

f.c.c. one as well as variations in the phase composition are revealed. As 

shown, the specified changes lead to significant strengthening with signifi-
cant plasticity. Such plasticity is caused by the f.c.c.–h.c.p. martensitic 

transformation, which is combined with the plastic deformation of the dis-
torted lattice, which, in its own turn, is characterized by significant 

strengthening. 

Key words: high entropy alloys, solid solutions, structure, martensitic trans-
formation, mechanical properties. 

(Отримано 23 липня 2022 р.) 
  

1. ВСТУП 

Розробка так званих високоентропійних стопів (ВЕС) викликала 

значний ріст кількости досліджень в цьому напрямі матеріялознав-
ства. Все почалося в 2004 році з концепції, викладеної в публікації 
J. W. Yeh та ін. [1], що дало початок справжньому прориву в розро-
бці конструкційних матеріялів. Ця концепція передбачає ство-
рення багатоелементних металевих матеріялів, близьких до екві-
молярного складу, тобто без основного елемента. Ентропія змішан-
ня вища в порівнянні зі звичайними матеріялами і забезпечує ви-
соку фазову стабільність [2–6]. У той же час розробка стопів з 

пам’яттю форми зазнавала певних труднощів, пов’язаних з функ-
ціональною деґрадацією, особливо коли передбачалося їхнє засто-
сування за підвищених температур [7–11]. ВЕС відомі своїм неоче-
видним зміцненням твердого розчину [12, 13] і дифузія в цих мате-
ріялах вважається уповільненою [14]. 
 Видатні властивості ВЕС, а саме, значний спротив дифузії та пла-
стичній деформації, є дійсно тими, яких не вистачає сучасним ви-
сокотемпературним стопам з пам’яттю форми (ВСПФ). З’явилася 

ідея поєднати корисні властивості ВЕС та стопів з пам’яттю форми. 
В роботі [15] ми зробили перший крок у цьому напрямі. 
 Пошук мартенситного перетворення (МП) у ВЕС знову базувався 

на дещо спрощеному та вже згадуваному підході до структурної 
стабільности, що був розвинутий Петтіфором у [16]. Він показав 

для чистих перехідних металів та твердих розчинів, що зміна елек-
тронної концентрації від 3 до 10 е/а відповідає загальним структу-
рним змінам ГЩП → ОЦК → ГЩП → ГЦК. Інформація щодо струк-
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тури ВЕС, зібрана у [17], показала, що в околі 7 е/а утворюються 

багатокомпонентні сполуки зі структурою В2, яку власне має аус-
теніт NiTi. В [15] було приготовано 4 склади ВЕС з електронною 

концентрацією в межах 6,75–7,25 е/а. Склади ВЕС варіювалися від 

еквіатомового (7 е/а, ∆Smix = 14,897 Дж/(моль⋅К)) до таких, де серед 

двох типів атомів (А — Ti, Zr, Hf та B — Co, Ni, Cu) почергово ви-
ключалися атоми В-типу зі збереженням стехіометрії А50В50 (6,75–
7,25 е/а, ∆Smix = 13,211 Дж/(моль⋅К)). Також впадали в око значні 
величини твердости та модулю пружности порівняно з нітинолом 

(перевищують у понад 2 рази). Рентґенограма від TiZrHfCoNiCu-
ВЕС еквіатомового складу демонструвала всі ознаки наявности од-
ної фази з ОЦК-структурою впорядкованою за типом В2 так само, 
як і всі інші рентґенограми від ВЕС, що містять Кобальт. При ви-
ключенні кобальту зі складу ((TiZrHf)50Ni25Cu25) рентґенограма ду-
же нагадувала двофазний стан у нітинолі, для якого у литому стані 
характерна суміш В2-аустеніту та моноклінного мартенситу, впо-
рядкованого за типом В19′. Уточнення структури за таким моделем 

з використанням Рітвельдової методи підтвердило правильність об-
раного моделю та дало параметри ґратниці фаз В2 та В19′. Іншими 

словами, наразі ми маємо справу з високоентропійними В2-
інтерметалідами. Порівняння з іншими параметрами ґратниці дало 

змогу зробити висновок, що виключення кобальту зі складу ВЕС 

послабило міжатомовий зв’язок (більший параметер В2 та загалом 

більший об’єм на атом) і дестабілізувало фазу В2 до структурного 

фазового переходу, продуктом якого стала фаза В19′. 
 Дослідження ефекту пам’яті форми (ЕПФ) показали [15] накопи-
чення деформації та відновлення форми при нагріві та охолодженні 
відповідно у наведених вище температурних інтервалах, що стало 

остаточним доказом мартенситної природи В2 ↔ В19′-структурного 

фазового перетворення. 
 Подальші дослідження [18, 19] дали змогу показати, що варію-
вання кількости кобальту у складі високоентропійних інтерметалі-
дів системи TiZrHfCoNiCu контролює структуру, стабільність до 

мартенситного перетворення та характеристики пам’яті форми. 
 Високоентропійна сполука Ti16,667Zr16,667Hf16,667Со10Ni25Cu15 в ли-
тому стані накопичує майже 2% мартенситної деформації, котра 

повністю відновлюється при нагріві, причому така поведінка має 

місце за таких температур, що цілком відносять цей матеріял до ви-
сокотемпературних стопів з ефектом пам’яті форми (ВСЕПФ). За-
галом, для системи ВЕС TiZrHfCoNiCu існує можливість варіювати 

температури МП та ЕПФ, що його супроводжує, у широкому темпе-
ратурному інтервалі — від 200 до 900 К. При цьому навіть в литому 

стані відновлення форми залишається 100%, а обернені деформації 
можуть бути доведені до рівня 2–3%. Це є можливим завдяки висо-
ким значенням межи плинности (висока твердість у [18]). Необоро-
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тна пластична деформація шляхом ковзання дислокацій не супро-
воджує мартенситну, як це має місце для нітінолу у його власній 

низькотемпературній області (не вище за 400 К) в литому стані, де 

не більше за 85% від акумульованої деформації відновлюється при 

пам’яті форми. У цьому розумінні, ВЕС системи TiZrHfCoNiCu є 

кращими за промислові стопи з ЕПФ (нітинол включно), а також 

розглянуті попередньо ВСПФ, демонструють якісно іншу поведінку 

і можуть розглядатися, як новітній клас функціональних матері-
ялів з пам’яттю форми. 
 Важливим є питання про місце цих новітніх функціональних ма-
теріялів, високоентропійних стопів з пам’яттю форми (ВЕСПФ), 
серед інших ВЕС, а також деяких твердих розчинів та інтерметалі-
дів. 
 Перш за все, задаймося питанням про те, чи залишиться ВЕС-
система TiZrHfCoNiCu унікальною як така, що зазнає МП та відпо-
відно демонструє ЕПФ? Найвірогідніше, що вдасться додати певні 
високоентропійні сполуки до TiZrHfCoNiCu, яку можна розглядати 

як псевдонітинол у сенсі концентрації валентних електронів, бо ок-
рім NiTi відомо багато інших сполук, що зазнають МП та відповідно 

демонструють ЕПФ. Пошук таких високоентропійних сполук має 

стати одним із напрямів майбутніх досліджень у цьому напрямі. 
Окрім інтерметалідів, існують тверді розчини на основі заліза, ко-
бальту та титану, що визнані як стопи з пам’яттю форми. Перева-
гою твердих розчинів можна вважати їх набагато кращу оброблю-
ваність, порівняно з інтерметалідами. Твердорозчинні ВЕС з 

пам’яттю форми (псевдозалізо, псевдокобальт, псевдотитан знову ж 

таки у сенсі концентрації валентних електронів) мають стати іще 

одним напрямом досліджень цих новітніх функціональних матері-
ялів. 
 В першу чергу, треба зазначити, що ентропія змішання для сто-
пів системи TiZrHfCoNiCu дійсно знаходиться у високоентропійній 

зоні між 13,196 та 14,897 Дж⋅моль−1⋅К−1; ці значення є значно ви-
щими порівняно з бінарними інтерметалідами та твердими розчи-
нами. ВЕС-системи TiZrHfCoNiCu зі стабільною В2-структурою 

мають ∆Smix = 13,211 Дж⋅моль−1⋅К−1, яка є трішки нижчою за ентро-
пію змішання аморфних еквіатомових ВЕС TiZrHfCoCu та 

TiZrHfNiCu — 13,381 Дж⋅моль−1⋅К−1
 [20]. У той же час, ВЕС 

TiZrHfCoNiCu, які зазнають В2 ↔ В19′-МП, мають значно вищі 
значення ентропії змішання — 14,252–14,897 Дж⋅моль−1⋅К−1

 (запо-
внені кульки, рис. 1). Цілком очевидно, що зростання ентропії 
змішання стабілізує високоентропійні фази тільки до дифузійних 

фазових перетворень, в той час як бездифузійна структурна неста-
більність цілком можлива. Також треба зазначити, що інтерметалі-
ди TiZrHfCoNiCu, які зазнають В2 ↔ В19′-МП, існують у дуже ву-
зькому інтервалі е/а = 7–7,2. Стабільні В2-інтерметаліди цього сі-
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мейства існують у значно ширшому — е/а = 6,75–7,25. 
 Автори даної роботи бачать одну з найближчих перспектив роз-
витку досліджень високоентропійних стопів з пам’яттю форми у 

створенні твердорозчинних стопів цього сімейства. З точки зору ти-
пів МП, які можливо використати для пам’яті форми, можна розг-
лядати ОЦК ↔ ГЩП- та ГЦК ↔ ГЩП-мартенситні перетворення. 
 Наприклад, це — ОЦК ↔ ГЩП-МП у так званому псевдотитані, 
стопи якого вже досліджуються (виділені незаповнені квадрати на 

рис. 1). Структурна нестабільність у цих багатокомпонентних ма-
теріялах з’являється цілком відповідно до границь за Петтіфором і 
результатів Сенкова зі співавторами (стабільні ОЦК-стопи системи 

TiZrHfNbTa) [12], а також Ліленстена та співавторів (стабільний 

ГЩП-твердий розчин) [21]. Проблемними моментами є можливість 

утворення ω-фази та той факт, що ріжниця в атомових розмірах δ не 

набагато перевищує 5%, а отже, твердорозчинне зміцнення та 

спротив дифузії навряд чи будуть значними. Для порівняння, двок-
ратне зміцнення у високоентропійних стопах з пам’яттю форми си-

 

Рис. 1. Ентальпія змішання ∆Нmix від ріжниці у атомових розмірах δ для 

високоентропійних стопів з пам’яттю форми, а також деяких інтерметалі-
дів та твердих розчинів. 

Fig. 1. Enthalpy of mixing ∆Нmix versus atomic size difference δ for high-
entropy shape memory alloys and some other intermetallics and solid solutions. 
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стеми TiZrHfCoNiCu відбувається на тлі ріжниці у атомових розмі-
рах δ не менше за 10,5%. 
 ГЦК ↔ ГЩП-МП у так званому псевдокобальті (MnFeCoNiCuXY, 
де X, Y — перехідні d-метали), стопи якого також досліджуються, є 

іще одним об’єктом пошуку. Наші попередні дослідження показали 

наявність ГЦК-структур в широкому інтервалі ентропій змішання 

та е/а, а також дво- або багатофазні стани за участю ГЦК та можли-
во ГЩП. Треба зазначити, що загалом у світі існує всього декілька 

робіт стосовно високоентропійних ГЩП-структур [3]. Близькими 

до псевдо-кобальту є ГЩП-стопи TiFeCoNi, про які сповістив Цау 

[22]. Ентропія змішання стопів, досліджуваної нами системи 

MnFeCoNiCuXY, є переважно більшою за TiFeCoNi і за стоп Канто-
ра [4, 23], що має стабільну ГЦК-структуру. Треба зазначити, що 

згадувані стопи псевдокобальту мають ріжницю атомових розмірів 

в інтервалі 6,8–9,2%, а отже, слід очікувати як твердорозчинного 

зміцнення, так і спротиву дифузії. 
 Звертає на себе увагу наявність стабільних ГЦК-структур 

(MnFeCoNiCuXY) так само, як і наявність стабільних ОЦК-структур 

(В2) (TiZrHfCoNiCu) у е/а інтервалі між 6,5 та 8,75, що за Петтіфо-
ром відповідає ГЩП-структурі (рис. 1). Очевидно, що для описання 

структурної та фазової стабільности цих ВЕС спрощений підхід Пет-
тіфора [16] не є достатнім і потребує сучасного підходу із врахуван-
ням особливостей кристалічної та електронної структури. Одним із 

перших кроків у цьому напряму можна вважати роботу [19], що 

включає опис структури ВЕС у рамках триклинної синґонії. 
 Слід зазначити, що зовсім недавно Лі зі співавторами [24] вдало-
ся виготовити твердий розчин ВЕСПФ CrMnFeCoNi, який демонст-
рує МП та ЕПФ з відновленням деформації майже 2%. Однак фазо-
ве перетворення супроводжується необоротними пластичними де-
формаціями на 1–5,8%. Іншими словами, відновлення форми є не-
повним, і зі збільшенням попередньої деформації з 0,9 до 7,6% ко-
ефіцієнт відновлення форми падає з 89 до 24%. Фактично, на даний 

момент єдиними ВЕСПФ, які демонструють повне відновлення фо-
рми до 2%, є багатокомпонентні інтерметалеві сполуки, що демон-
струють високоміцні стани у частково впорядкованому вигляді. Що 

стосується твердих розчинів, то у випадку [24] очевидно, що таких 

високоміцних станів досягнути не вдалося і саме тому одним із за-
вдань даної роботи було збереження високої міцности за наявного 

МП для щонайменше реалізації TRIP-ефектів. 

2. МАТЕРІЯЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Досліджені стопи систем на основі MnFeCoNiCu були витоплені з 

йодидного Ti, електролітичних Co, Ni і Cu, а також Mn, Fe, V та Cr 

високої чистоти в попередньо очищеному гетером арґоні. Вага зли-
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вків зазвичай становила 5–40 г. Дослідження сканувальною елект-
ронною мікроскопією проводили за допомогою сканувального елек-
тронного мікроскопа Zeiss SUPRA 55 VP з польовим емітером (FE-
SEM) з поперечною роздільчою здатністю 1,2 нм, а також з викори-
станням сканувального електронного мікроскопа Vega3 TESCAN 

при пришвидшувальному напруженні у 20 кВ. Температури і теп-
лоти фазових перетворень вимірювались у Netzsch 404 F1 Pegasus® 

ДСК за потоку арґону 50 мл/хв. Для атестації кристалічної струк-
тури була використана рентґеноструктурна аналіза із застосуван-
ням дифрактометра ДРОН-3М (40 кВ, 30 мА, CuKα) і обробленням 

даних рентґенівської дифракції за Рітвельдовою методою (MAUD). 
Деформацію стиском проводили за допомогою машини Z250 ком-
панії Zwick/Roell. Оптичну металографію виконували із застосу-
ванням оптичного мікроскопу Zeiss Axiovert 40 у поляризованому 

світлі. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Відповідно до доволі успішного застосування підходу Петтіфора 

[16] при розробленні високоентропійної системи з мартенситним 

перетворенням TiZrHfCoNiCu було також зрозуміло, що пошук ви-
сокоентропійних твердих розчинів з МП має відбуватися в інтерва-
лі концентрацій валентних електронів 4–4,25 е/а для твердороз-
чинної системи TiZrHfNbTa. У випадку твердорозчинної системи 

MnFeCoNiCu та ВЕС на її основі пошук може відбуватися у значно 

ширшому інтервалі концентрації валентних електронів, а саме, 7–
9,2 е/а. 
 Згідно з [26], параметри, що відображають колективну поведінку 

елементів для багатокомпонентних стопів, визначаються як: 1) рі-
жниця у атомових розмірах 
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де ci та ri — атомовий відсоток і атомовий радіюс і-го елементу від-
повідно, ∆mix

AB
 — ентальпія змішання бінарних рідких стопів АВ, R 

— газова константа. 
 На рисунку 1 наведено загальну залежність ентальпії змішання, 
розраховану за парними взаємодіями за Мієдемою [25], від ріжниці 
у атомових розмірах відповідно до [26]. 
 Загальна картина на рис. 1 спонукала до пошуку твердих розчи-
нів псевдо-кобальту, що зазнає МП у проміжку між середньоентро-
пійними стопами з ГЩП-структурою, що були запропоновані Цау 

[22], та стопом Кантора [4, 23], що має стабільну ГЦК-структуру. 

Склади стопів із відповідними параметрами, що визначають колек-
тивну поведінку складових елементів, показані у табл. 1. 
 На рисунку 2 показано траєкторію руху від середньоентропійно-
го стопу Цау (стоп 141 у табл. 1) до стопу Кантора в координатах ен-
тропії змішання та концентрації валентних електронів. 
 Видно, що додавання Манґану до стопу Ti30Fe30Co25Ni15 на шляху 

до еквіатомового стопу MnFeCoNiCu веде до очікуваного зростання 

ентропії змішання та концентрації валентних електронів 

(MnFeCoNiCuTi, рис. 1). Еквіатомовий стоп MnFeCoNiCu має ент-
ропію змішання тотожну стопу Кантора, але значно більшу концен-
трацію валентних електронів (9 е/а), що відповідає чистому коба-
льту, який у свою чергу зазнає мартенситного перетворення типу 

ГЦК ↔ ГЩП. 

ТАБЛИЦЯ 1. Склади досліджуваних стопів системи на основі 
MnFeCoNiCu, стопів на основі стопу Кантора [4, 23, 24] та параметри, що 

відображають колективну поведінку їхніх складових елементів. 

TABLE 1. Compositions for alloy system based upon MnFeCoNiCu, Cantor 

alloy [4, 23, 24] and parameters characterizing their collective behaviour. 

Стоп 
Mn Fe Co Ni Cu Cr Ti V ∆Нmix, 

Дж/моль 
∆Smix, 

Дж/(моль⋅К) 
δ, 
% 

VEC, 
e/a ат.% 

141 0 30 25 15 0 0 30 0 −6,78 10,32 7,57 6,6 

143 10 25 22,5 17,5 10 0 15 0 −2,61 15,04 6,04 7,8 

41 20 20 20 20 20 0 0 0 1,12 13,38 3,18 9 

144 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 0 0 0,89 14,89 2,99 8,50 

145 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 0 0 16,67 −0,11 14,89 3,14 8,33 

Кантор 

[4, 23] 
20 20 20 20 0 20 0 0 −2,4 13,38 3,26 7,84 

Лі1 [24] 20 20 30 10 0 20 0 0 −2,08 12,94 3,25 8,97 

Лі2 [24] 20 20 35 5 0 20 0 0 −1,92 12,33 3,24 8,54 

Лі3 [24] 10 20 40 0 0 30 0 0 −1,12 10,64 2,44 12,19 
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 Подальший рух здійснювався шляхом підвищення ентропії змі-
шання у еквіатомових MnFeCoNiCuCr та MnFeCoNiCuV, яке супро-
воджується пониженням концентрації валентних електронів до 

8,5 е/а та 8,33 е/а. Очевидно, що прибуття до стопу Кантора супро-
воджується пониженням ентропії змішання та пониженням конце-
нтрації валентних електронів майже до рівня вихідного стопу 

Ti30Fe30Co25Ni15 з ГЩП-структурою (рис. 2). Треба зазначити, що 

весь інтервал концентрацій валентних електронів на рис. 2 за Пет-
тіфором є інтервалом існування саме ГЩП-структури, що справ-
джується цілком для середньоентропійного стопу Ti30Fe30Co25Ni15 і 
зовсім не відповідає ГЦК-структурі стопу Кантора, де вочевидь по-
чинають спрацьовувати додаткові ефекти притаманні ВЕСам і які, 
судячи з усього, стабілізують ГЦК-структуру. Що стосується стопів, 
розроблених у роботі Лі та співавторів [24] (табл. 1), то заміщення 

Кобальтом Ніклю та частково Манґану привело до збільшення кон-
центрації валентних електронів, причому для середньоентропійного 

стопу Mn10Fe20Co40Cr30 (∆Smix = 10,64 Дж⋅моль−1⋅К−1) ця концентрація 

є максимальною і саме в цьому стопі відбувається ГЦК ↔ ГЩП-
мартенситне перетворення, яке супроводжується пам’яттю форми 

[24]. Цікаво, що у стопі Цау Ti30Fe30Co25Ni15 його ГЩП-структура во-
чевидь не є результатом мартенситного перетворення і водночас 

VEC = 6,6, в той час як для середньоентропійного Mn10Fe20Co40Cr30-
стопу саме мартенситна фаза має ГЩП-структуру при VEC = 12,19, 

 

Рис. 2. Ентропія змішання ∆Smix від концентрації валентних електронів 

е/а для багатокомпонентних стопів псевдо-Со з табл. 1. 

Fig. 2. Entropy of mixing ∆Smix versus valence electron concentration е/а for 

multicomponent pseudo-Co alloys from Table 1. 
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що майже вдвічі більше. Таким чином, слід очікувати МП при сут-
тєвому підвищенні концентрації валентних електронів. 
 Стосовно руху траєкторією від стопу Цау до стопу Кантора в коор-
динатах ентальпія змішання ∆Нmix–ріжниця в атомових розмірах δ 

(табл. 1) треба зазначити, що стоп Цау Ti30Fe30Co25Ni15 з ГЩП-
структурою має найбільшу ріжницю у атомових розмірах 

(δ = 7,57%), котра зменшується до найменшої у еквіатомовому стопі 
MnFeCoNiCuCr (δ = 2,99%) і трохи зростає через MnFeCoNiCuV до 

стопу Кантора до 3,14% і 3,26% відповідно. При цьому ентальпія 

змішання для стопу Кантора, неґативне значення якої свідчить про 

сильну міжатомову взаємодію, зменшує абсолютну величину неґа-
тивних значень, причому для MnFeCoNiCu та MnFeCoNiCuCr вона 

навіть стає позитивною, що свідчить про значне послаблення міжа-
томового зв’язку та підвищення схильности до нестабільности ГЦК-
структури. 
 Отже, однією із перших експериментальних задач було визна-
чення кристалічної структури всіх багатокомпонентних високоент-
ропійних стопів уздовж траєкторії від стопу Цау через базовий стоп 

MnFeCoNiCu до стопу Кантора. Результати аналізи за методою Ріт-

 

Рис. 3. Результати аналізи за методою Рітвельда (MAUD [27]) рентґенівсь-
кої дифрактограми від стопу MnFeCoNiCu еквіатомового складу в литому 

стані: випромінення CuKα, фактори надійности Rwp = 9,8% при очікувано-
му Rexp = 6,9%, об’ємні частки ГЦК1 — 67%, ГЦК2 — 33%, параметри 

ґратниці аГЦК1 = 3,6214 Å (об’єм на атом — Va = 11,8732 Å3), аГЦК2 = 3,6236 Å 

(Va = 11,8948 Å3). 

Fig. 3. Rietveld analysis results (MAUD [27]) for x-ray data from as-cast 

equiatomic MnFeCoNiCu alloy: radiation CuKα, Rwp = 9.8% at Rexp = 6.9%, vol-
ume fractions f.c.c.1 is 67%, f.c.c.2 is 33%, lattice parameters аf.c.c.1 = 

= 3.6214 Å (volume per atom Va = 11.8732 Å3), аf.c.c.2 = 3.6236 Å (Va = 11.8948 Å3). 
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вельда рентґенівської дифрактограми від стопу MnFeCoNiCu еквіа-
томового складу в литому стані показані на рис. 3. 
 З результатів аналізи, показаних на рисунку 3, стає очевидним, 
що одержаний у литому стані стоп MnFeCoNiCu еквіатомового 

складу є ГЦК-твердим розчином з двома фазовими складовими, які 
мають бути результатом дендритної ліквації, яка є дуже характер-
ною для ВЕС і яка є доволі відомою дослідникам. Причому структу-
ра ГЦК1 з більшою об’ємною часткою має бути, власне, структурою 

дендритів, параметер ґратниці якої є меншим, а отже, міжатомова 

взаємодія є сильнішою для цієї структури. Зрозуміло, що структу-
ра ГЦК2 з меншою об’ємною часткою і більшим параметром ґрат-
ниці, має бути притаманною міждендритним проміжкам. Ріжниця 

в об’ємах на атом є доволі низькою і складає всього 0,18%. 

 

Області 
Mn Fe Co Ni Cu ∆Нmix, 

Дж/моль 
∆Smix, 

Дж/(моль⋅К) δ, % 
VEC, 
e/a Z  

ат.% 

Темна 

(ГЦК1) 
18,14 24,35 24,05 20,42 13,04 0,09 13,19 3,13 8,88 26,86 

Світла 

(ГЦК2) 23,84 5,87 7,09 14,12 49,08 2,70 10,99 2,94 9,48 27,58 
 

Рис. 4. Результати аналізи мікроструктури литого стопу MnFeCoNiCu ек-
віатомового складу у відбитих електронах; показано склади областей, їхні 
середні атомові номери та параметри, що відображають колективну пове-
дінку їхніх складових елементів. 

Fig. 4. Microstructure (SEM, backscattered electrons) for as-cast equiatomic 

MnFeCoNiCu alloy; compositions of the observed regions, their respective 

average atomic number together with parameters characterizing their collec-
tive behaviour are also shown. 
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 Для підтвердження цього, обґрунтованого рентґеноструктурною 

аналізою припущення, була проаналізована мікроструктура литого 

стопу MnFeCoNiCu еквіатомового складу. Результати показано на 

рис. 4. Сумісна аналіза результатів рис. 3 та 4 підтверджує наше 

припущення щодо структур дендритів та міждендритних проміж-
ків. Послаблення міжатомової взаємодії для структури ГЦК2 між-
дендритних проміжків знайшло своє відображення у більшому па-
раметрі ґратниці (довжині зв’язку, об’ємі на атом) та більшій пози-
тивній ентальпії змішання порівняно з ГЦК1. Для дендритів є ха-
рактерним більша ріжниця у атомових розмірах, що може свідчити 

про більшу викривленість ґратниці. На відміну від дендритів, 
склад котрих є високоентропійним (без основного елемента) твер-
дим розчином, міждендритні проміжки є середньоентропійним 

твердим розчином на основі міді. 
 Кристалічна структура стопу Цау Ti30Fe30Co25Ni15 з ГЩП-
структурою нами в цій роботі була розшифрована як упорядкована 

за типом TiFe2 [28] з параметрами ґратниці а = 4,7603 Å, с = 7,7389 Å 

та відповідно об’ємом на атом у 12,6565 Å3. При кристалізації та-

 

Області 
Ti Fe Co Ni 

ат.% 

Темна (дендрит) 32,21 33,73 24,28 9,78 

Світла (міждендритний проміжок) 30,27 26,76 24,55 18,42 
 

Рис. 5. Мікроструктура литого стопу Ti30Fe30Co25Ni15 у відбитих електро-
нах; показані склади дендритних областей та міждендритних проміжків. 

Fig. 5. Microstructure (SEM, backscattered electrons) for as-cast 

Ti30Fe30Co25Ni15 alloy; compositions of the observed regions are also shown. 
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кож утворюється дендритна ліквація, котру добре видно на рис. 5. 
 В даному випадку і дендрити, і міждендритні проміжки є високо-
ентропійними твердими розчинами з ГЩП-структурою, параметри 

ґратниці яких майже не відрізняються. 
 Структурна та мікроструктурна характеризація стопу 

Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 (табл. 1), який є проміжним між стопом 

Цау Ti30Fe30Co25Ni15 та еквіатомовим MnFeCoNiCu, показала, що 

замість дендритної ліквації утворюються дві фази — ГЦК та ГЩП. 
Результати аналізи за Рітвельдовою методою наведено на рис. 6. 
 З результатів структурної аналізи представлених на рис. 6, вид-
но, що ріжниця в об’ємі на атом між двома фазами складає 5% і то-
му найвірогіднішим сценарієм утворення обох фаз є дифузійний 

шлях після кристалізації та ліквації. Остання, скоріше за все, ви-
ступає в якості матриці для дифузійного розпаду твердого розчину 

на дві фази. Задля перевірки можливости подібного сценарію була 

досліджена мікроструктура стопу Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 в ли-
тому стані. Результати, одержані з допомогою сканувальної елект-

 

Рис. 6. Результати аналізи за методою Рітвельда (MAUD [27]) рентґенівсь-
кої дифрактограми від стопу Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 в литому стані: ви-
промінення CuKα, фактори надійности Rwp = 29% при очікуваному 

Rexp = 27%, об’ємні частки ГЩП (TiFe2) — 46%, ГЦК — 54%, параметри 

ґратниці аГЩП = 4,7615 Å, сГЩП = 7,7382 Å (об’єм на атом — Va = 12,6613 Å3), 
аГЦК = 3,6362 Å (Va = 12,0194 Å3). 

Fig. 6. Rietveld analysis results (MAUD [27]) for x-ray data from as-cast 

Mn10Fe25Co22.5Ni17.5Cu10Ti15 alloy: radiation CuKα, Rwp = 29% at Rexp = 27%, 

volume fractions h.c.p. (TiFe2) is 46%, f.c.c. is 54%, lattice parameters 

аh.c.p. = 4.7615 Å, ch.c.p. = 7.7382 Å (volume per atom Va = 12.6613 Å3), 
аf.c.c.2 = 3.6362 Å (Va = 12.0194 Å3). 
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ронної мікроскопії, представлено на рис. 7. 
 З рисунку 7 видно, що стоп Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 в литому 

стані є двофазним і обидві фази є високоентропійними. У даному 

випадку дійсно співіснують утворені дифузійним шляхом високое-
нтропійна інтерметалева сполука типу TiFe2 з ГЩП-структурою 

(рис. 7) для якої неґативна величина ентальпії змішання, а отже, 
міжатомова взаємодія, є більшою та високоентропійний твердий 

розчин з ГЦК-структурою (рис. 7) з більшою ентропією змішання. 
 Перехід від еквіатомового стопу MnFeCoNiCu до еквіатомового 

MnFeCoNiCuCr у сенсі кристалічної структури загальної картини 

не змінив (рис. 8). 
 Так само, як і в MnFeCoNiCu, для еквіатомового MnFeCoNiCuCr 

має місце утворення двох ГЦК-структур, причому для ГЦК1 з 

більш сильною міжатомовою взаємодією (менший об’єм на атом, а 

отже, і менша довжина зв’язку) об’ємна частка є більшою порівня-

 
Фази Mn Fe Co Ni Cu Ti ∆Нmix, 

Дж/моль 
∆Smix, 

Дж/(моль⋅К) 
δ, 
% 

VEC, 
e/a 

Z  
ат.% 

Темна 7,19 24,59 26,74 11,72 4,05 25,7 −5,21 13,45 7,11 6,30 25,52 

Світла 8,76 29,37 21,86 15,65 13,35 11,01 −1,03 14,54 5,44 8,64 26,4 
 

Рис. 7. Результати аналізи мікроструктури Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15-
стопу в литому стані у відбитих електронах; показані склади фаз, їхній 

відповідний середній атомовий номер та параметри, що відображають ко-
лективну поведінку їх складових елементів. 

Fig. 7. Microstructure (SEM, backscattered electrons) for as-cast 

Mn10Fe25Co22.5Ni17.5Cu10Ti15 alloy; phase compositions, their respective aver-
age atomic number together with parameters characterizing their collective 

behaviour are also shown. 
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но з еквіатомовим MnFeCoNiCu. Звертає увагу також значно біль-
ша, порівняно з MnFeCoNiCu, ріжниця в об’ємах на атом між ГЦК1 

та ГЦК2 для MnFeCoNiCuCr — 5% порівняно з 0,18%. Вочевидь 

така ріжниця в об’ємах на атом має привести до розпаду так само, 
як це мало місце для випадку Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 (рис. 6). 
Мікроструктуру для литого еквіатомового стопу MnFeCoNiCuCr на-
ведено на рис. 9. 
 Отже, у випадку литого еквіатомового стопу MnFeCoNiCuСr відт-
ворюється ситуація у MnFeCoNiCu за виключенням того факту, що 

замість дендритної ліквації утворюються дві фази. Обидві є ГЦК-
твердими розчинами, але тільки фаза зі структурою ГЦК1 (рис. 8) є 

високоентропійною (без елемента основи), а фаза зі структурою 

ГЦК2 є середньоентропійним твердим розчином на основі міді. 
 Розчинення цих двох фаз у один твердий розчин за нагріву якраз 

перед топленням та утворення їх за охолодження до температур 

нижче кристалізації показано на рис. 10. 
 На рисунку 10 два ендотермічні ефекти при нагріві та відповідні 
екзотермічні ефекти при охолодженні чітко видно між 1250 та 

 

Рис. 8. Результати аналізи за методою Рітвельда (MAUD [27]) рентґенівсь-
кої дифрактограми від стопу MnFeCoNiCuCr еквіатомового складу в лито-
му стані: випромінення CuKα, фактори надійности Rwp = 31% при очікува-
ному Rexp = 28%, об’ємні частки ГЦК1 — 80%, ГЦК2 — 20%, параметри 

ґратниці аГЦК1 = 3,5987 Å (об’єм на атом — Va = 11,6513 Å3), аГЦК2 = 3,6614 Å 

(Va = 12,2710 Å3). 

Fig. 8. Rietveld analysis results (MAUD [27]) for x-ray data from as-cast 

equiatomic MnFeCoNiCuCr alloy: radiation CuKα, Rwp = 31% at Rexp = 28%, 
volume fractions f.c.c.1 is 80%, f.c.c.2 is 20%, lattice parameters 

аf.c.c.1 = 3.5987 Å (volume per atom Va = 11.6513 Å3), аf.c.c.2 = 3.6236 Å (Va = 

= 12.2710 Å3). 
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1300 К, а також між 1500 та 1600 К. Вочевидь, високотемпературні 
реакції є топленням і кристалізацією, а менш інтенсивні ефекти за 

більш низьких температур є розчиненням та утворенням двох ГЦК-
фаз (рис. 8, 9), що власне є проявом розшарування твердого розчину. 
 Перехід від литого еквіатомового стопу MnFeCoNiCuСr до литого 

еквіатомового стопу MnFeCoNiCuV шляхом заміни хрому на вана-
дій пройшов без особливих змін у кристалічній структурі та у спо-
собі структуроутворення. Так само, після кристалізації мало місце 

розшарування твердого розчину, яке привело до утворення двох 

ГЦК-фаз показаних на рис. 11. 
 З рисунку 11 видно, що має місце утворення двох ГЦК-структур, 
причому для ГЦК1 з більш сильною міжатомовою взаємодією 

(менший об’єм на атом, а отже, і менша довжина зв’язку) об’ємна 

частка є трохи меншою порівняно з еквіатомовим MnFeCoNiCuCr. 
Ріжниця в об’ємах на атом для двох ГЦК-фаз складає 5,4%, що 

 

Фази 
Mn Fe Co Ni Cu Сr ∆Нmix, 

Дж/моль 
∆Smix, 

Дж/(моль⋅К) 
δ, 
% 

VEC, 
e/a 

Z  
ат.% 

Темна 13,28 19,65 19,17 16,16 12,0 19,76 0,49 14,75 2,78 8,39 26,35 

Світла 22,99 4,16 5,14 14,60 49,4 3,71 2,19 11,42 2,91 9,43 27,52 
 

Рис. 9. Результати аналізи мікроструктури еквіатомового MnFeCoNiCuСr-
стопу в литому стані у відбитих електронах; показані склади фаз, їхній 

відповідний середній атомовий номер та параметри, що відображають ко-
лективну поведінку їхніх складових елементів. 

Fig. 9. Microstructure (SEM, backscattered electrons) for as-cast equiatomic 

MnFeCoNiCuСr alloy; phase compositions, their respective average atomic 

number together with parameters characterizing their collective behaviour 

are also shown. 



 СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 1727 

трохи більше порівняно з еквіатомовим MnFeCoNiCuCr. 
 Мікроструктури, одержані для стопу MnFeCoNiCuV еквіатомово-
го складу в литому стані, показують дещо дрібніші мікроструктурні 
складові для фази із ГЦК2-структурою (рис. 12). 
 Насправді, єдиною якісною відмінністю для еквіатомового стопу 

MnFeCoNiCuСr в литому стані є істотне зростання міжатомової вза-
ємодії, що відбивається у неґативному значенні ентальпії змішання 

величиною −1,99 Дж⋅моль−1⋅К−1. Судячи з усього, таке зростання не є 

ізотропним і тому не відбивається істотно на параметрі ґратниці 
ГЦК2-фази і середній об’єм на атом не зазнає істотних змін. Можли-
во має місце посиленої взаємодії між певними атомами, яке компен-
сується тим не менше по всьому багатокомпонентному ансамблю. 
 Пересвідчившись у загальних змінах структури та фазового 

складу уздовж траєкторії від ГЩП-стопу Цау до ГЦК-стопу Канто-
ра, ми перейшли до досліджень механічних характеристик. Ре-
зультати таких досліджень наведено на рис. 13. 
 Для стопу Ti30Fe30Co25Ni15 з ГЩП-структурою та дендритною лік-
вацією пружня деформація закінчується межею плинності у 

350 МПа і починається лінійне деформаційне зміцнення до 

1797 МПа при 60% деформації. Змін у структурі помічено не було, 
окрім дислокаційної течії. У випадку двофазного стопу 

Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15, у якому обидві фази є високоентропій-
ними, вдалося досягти межи плинности у 900 МПа. Деформаційне 

 

Рис. 10. Диференційна сканувальна калориметрія для еквіатомового сто-
пу MnFeCoNiCuСr в литому стані. Швидкість нагріву ↔ охолодження 

40 К/хв. 

Fig. 10. Differential scanning calorimetry for as-cast equiatomic MnFeCo-
NiCuСr alloy. Heating ↔ cooling rate is 40 K/min. 
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зміцнення у цьому випадку має параболічний характер і при нако-
пиченні 20% деформації напруження сягає 1970 МПа. Рентґеност-
руктурний аналіз навіть після параболічної деформації виявив на-
явність зростання ГЩП-фази (рис. 14, вставка; детальну аналізу 

структури мартенситу деформації буде опубліковано пізніше). На 

рисунку 14 показано результати оптичної металографії деформова-
ного зразка стопу Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15, яка показує появу ма-
ртенситних пластин у зернах, що здебільшого займала ГЦК-фаза 

(світла фаза на рис. 7). 
 Картина на рисунку 14 свідчить про утворення мартенситу інду-
кованого напруженням у ГЦК-фазі поруч із ГЩП-фазою, утворе-
ною дифузійним шляхом. Деформація литого еквіатомового стопу 

MnFeCoNiCuСr є дуже подібною до такої у литому еквіатомовому 

стопі MnFeCoNiCuV і відбувається шляхом досягнення межі плин-
ности у 320 МПа та 345 МПа відповідно після чого відбувається де-
формаційне зміцнення із плато, яке з’являється за рахунок мартен-
ситного перетворення індукованого напруженням. Зміцнення від-
бувається до 2100 МПа та 2300 МПа за досягнення 60% деформації 

 

Рис. 11. Результати аналізи за Рітвельдовою методою (MAUD [27]) рентґе-
нівської дифрактограми від стопу MnFeCoNiCuV еквіатомового складу в 

литому стані: випромінення CuKα, фактори надійности Rwp = 28% при очі-
куваному Rexp = 25%, об’ємні частки ГЦК1 — 76%, ГЦК2 — 24%, параме-
три ґратниці аГЦК1 = 3,6064 Å (об’єм на атом — Va = 11,7270 Å3), 
аГЦК2 = 3,6746 Å (Va = 12,4043 Å3). 

Fig. 11. Rietveld analysis results (MAUD [27]) for x-ray data from as-cast 

equiatomic MnFeCoNiCuV alloy: radiation CuKα, Rwp = 28% at Rexp = 25%, 

volume fractions f.c.c.1 is 76%, f.c.c.2 is 24, lattice parameters 

аf.c.c.1 = 3.6064 Å (volume per atom Va = 11.7270 Å3), аf.c.c.2 = 3.6746 Å (Va = 

= 12.4043 Å3). 
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для MnFeCoNiCuСr та MnFeCoNiCuV відповідно. Рентґенострукту-
рна аналіза деформованих станів, як і у випадку з 

Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15, виявила утворення ГЩП-мартенситу. 
Таким чином, вдалося одержати зміцнені стани у високоентропій-
них твердих розчинах на основі MnFeCoNiCu на тлі TRIP-ефектів, 

зумовлених мартенситним перетворенням. 
 Принагідно треба зазначити, що немонотонна залежність межі 
плинності в ряду Ti30Fe30Co25Ni15–Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15–
MnFeCoNiCuСr–MnFeCoNiCuV, а саме — 350 МПа–900 МПа–
320 МПа–345 МПа, можна пояснити за рахунок двох чинників. Для 

Ti30Fe30Co25Ni15 та Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 має місце найбільша 

ріжниця в атомових розмірах (табл. 1), яка спадає з 7,5% і 6% до 

2,99% і 3,14% у MnFeCoNiCuСr та MnFeCoNiCuV відповідно, при-
чому для MnFeCoNiCuСr межа плинности є так само трохи меншою 

за таку у MnFeCoNiCuV. 

 

Фази 
Mn Fe Co Ni Cu V ∆Нmix, 

Дж/моль 
∆Smix, 

Дж/(моль⋅К) 
δ, 
% 

VEC, 
e/a 

Z  
ат.% 

Темна 15,9 19,82 20,58 19,73 6,75 17,22 −1,99 14,49 3,22 8,06 26,13 

Світла 23,51 2,92 2,95 13,38 55,18 2,06 2,09 10,18 2,81 9,65 27,65 
 

Рис. 12. Результати аналізи мікроструктури еквіатомового MnFeCoNiCuСr-
стопу в литому стані у відбитих електронах; показані склади фаз, їхній 

відповідний середній атомовий номер і параметри, що відображають ко-
лективну поведінку їхніх складових елементів. 

Fig. 12. Microstructure (SEM, backscattered electrons) for as-cast equiatomic 

MnFeCoNiCuV alloy; phase compositions, their respective average atomic 

number together with parameters characterizing their collective behaviour 

are also shown. 
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 Вочевидь, такий показник колективної поведінки атомів як ріж-
ниця в атомових розмірах, який відображує спотвореність ґратниці 
у багатокомпонентних стопах, що розглядаються, корелює з міцніс-
тю. Також очевидним є чинник структури. У стопі Цау деформації 
піддається ГЩП-структура, яка вже має структуру мартенситу, 
яка, щоправда, утворюється дифузійним шляхом. Тим не менш, 
межа плинности не є високою, і великою є здатність до деформуван-
ня у середньоентропійному твердому розчині Ti30Fe30Co25Ni15 

(∆Smix = 10,32 іДж⋅моль−1⋅К−1, табл. 1), для якого, вочевидь, попри ве-
лику ріжницю у атомових розмірах спотворення ґратниці ще не ви-
кликали зміцнювального ефекту. 
 Перехід до двофазної структури (ГЦК + ГЩП) у високоентропій-
ному стопі Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 (∆Smix = 15,04 Дж⋅моль−1⋅К−1, 

 

Рис. 13. Залежності напруження–деформація за умов стискання для сто-
пів Ti30Fe30Co25Ni15 (141), Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 (143), MnFeCoNiCuСr 

(144) та MnFeCoNiCuV (145) в литому стані за кімнатної температури. 

Fig. 13. Stress–strain dependences at compression for Ti30Fe30Co25Ni15 (141), 
Mn10Fe25Co22.5Ni17.5Cu10Ti15 (143), MnFeCoNiCuСr (144) and MnFeCoNiCuV 

(145) as-cast alloys at room temperature. 
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табл. 1) у комбінації зі значним рівнем спотворення ґратниці 
(δ = 6%) дає максимальну для цієї групи стопів міцність за прис-
тойної деформації за кімнатної температури у 20%. Пониження 

спотворення ґратниці у MnFeCoNiCuСr та MnFeCoNiCuV до приб-
лизно 3% спричиняє пониження межи плинности, але у будь-
якому разі є достатнім аби привести до деформаційного зміцнення 

щоби межа міцности не була нижчою за 2000 МПа. 

4. ВИСНОВКИ 

Для багатокомпонентних литих стопів на основі системи MnFeCo-
NiCu на шляху від 4-компонентного середньоентропійного стопа 

Цау до стопу Кантора показано, що за умов збереження високоент-

 

Рис. 14. Оптична металографія для стопу Mn10Fe25Co22,5Ni17,5Cu10Ti15 (143), 
деформованого за кімнатної температури (поляризоване світло). На встав-
ці у координатах інтенсивність–кут відбивання 2Θ показано відбивання 

від мартенситу утвореного при деформації (*) додатково до ГЦК-фази (∆) 
та ГЩП-фази (°). 

Fig. 14. Optical microscopy for Mn10Fe25Co22.5Ni17.5Cu10Ti15 (143) alloy de-
formed at room temperature (polarized light). Inset shows x-ray diffraction 

pattern from stress-induced martensite obtained at room temperature defor-
mation (*) in addition to pre-existing f.c.c. (∆) and h.c.p. (°) ph. 
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ропійности та відповідних зміцнювальних ефектів є можливість 

перейти від утворення хемічно неоднорідної фази з ГЩП-
структурою до утворення хемічно неоднорідної фази зі структурою 

ГЦК через двофазний (ГЩП + ГЦК) стан і саме він забезпечує висо-
ку міцність з межею плинности на рівні 900 МПа за холодної дефо-
рмації до 20%, що залучає мартенситне ГЦК–ГЩП-перетворення, 
викликане напруженням. У випадку деформування хемічно неод-
норідної фази зі структурою ГЦК відбувається її пластична дефор-
мація разом з викликаним напруженням ГЦК–ГЩП-мартенситним 

перетворенням, що забезпечує межу плинности у 350 МПа за холо-
дної деформації до 60% та межі міцности не нижче за 2000 МПа. 
Високоміцні стани, що поєднуються зі значною пластичністю, 

спричинено як кристалоструктурними чинниками, такими як тип 

структури, спотворення ґратниці, так і мікроструктурними особ-
ливостями, які визначаються структуроутворенням. 
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