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АНОТАЦІЯ 

Парусов Е. В. Розвиток наукових і технологічних основ керування 
структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів 
будівельних конструкцій високої міцності. – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» (13 – Механічна інженерія). – 
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук 
України, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна 
академія будівництва і архітектури» Міністерства освіти і науки України, 
Дніпро, 2020.  

Наведено теоретичне узагальнення і нове рішення важливої науково-
прикладної проблеми, яка полягає в розвитку наукових основ формування 
мікроструктури та субструктури під час пластичного деформування, а також 
деформаційно-термічного оброблення бунтового прокату великих діаметрів, 
холоднодеформованої переробної заготовки й готових металовиробів зі 
сталей перлітного класу за результатами експериментальних досліджень 
кінетики розпаду аустеніту для створення та промислової реалізації 
комплексу технологічних заходів, які спрямовані на виготовлення елементів 
будівельних конструкцій високої міцності за зменшених матеріальних 
витрат. 

Загальна світова тенденція виготовлення високоміцних металовиробів 
для попередньо-напружених конструкцій полягає у необхідності підвищення 
класу міцності холоднодеформованої переробної заготовки. На сучасному 
етапі виробництва холоднодеформованої арматури і сталевих арматурних 
канатів просліджується закономірність у застосуванні бунтового прокату та 
переробної заготовки великих діаметрів. При цьому вихідна якість прокату 
(низькі значення тимчасового опору руйнуванню, значний розбіг механічних 
властивостей у межах плавки, незадовільна пластичність) не дозволяє 
впровадити енергоефективні технологічні схеми виготовлення переробної 
заготовки з великими ступенями холодної пластичної деформації. 
Металовиробні підприємства стикаються з необхідністю додаткового 
поліпшення структури прокату за допомогою енерговитратних термічних 
обробок. 

Накопичений дотепер значний науковий та практичний досвід 
належить до виробництва прокату зі сталей перлітного класу малих 
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діаметрів (5,5…6,5 мм), але при виготовленні прокату діаметром 
8,0…16,0 мм існуючі технологічні рішення призводять до формування 
суттєвої структурної неоднорідності та нерівномірності розподілу 
механічних властивостей. 

У роботі проаналізовано сучасний стан виробництва і визначено 
найбільш вагомі технологічні чинники, які впливають на формування 
властивостей гарячекатаних сталей. З урахуванням вимог зарубіжних 
стандартів обґрунтовані перспективні композиції хімічного складу сталей 
для виробництва високоміцних холоднодеформованих металовиробів. Для 
проведення досліджень обрано сталі з наступним вмістом основних хімічних 
елементів: вуглець 0,80…0,88 %; марганець 0,50…0,80 %; кремній 
0,10…0,30 %. Для підвищення вихідного класу міцності прокату в якості 
додаткових хімічних елементів застосовано хром, ванадій і бор. 

Розкриття резервних можливостей впливу за рахунок раціонального 
визначення температури завершення гарячого деформування, тривалості 
післядеформаційної паузи, стійкості аустеніту, температури початку 
охолодження, а також параметрів режиму охолодження на завершальній 
стадії деформаційно-термічного оброблення дозволило цілеспрямовано 
впливати на процеси структуроутворення при виробництві прокату 
діаметром 8,0…16,0 мм зі сталей С82DCr, С82DV, С82DCrV, С86DВ. 

Досліджено вплив температурно-деформаційних параметрів на 
кінетику рекристалізації аустеніту сталей із вмістом вуглецю до 0,88 % в 
інтервалі температур 900…1200 °С. Отримані результати дозволяють 
обґрунтовано підходити до корегування таблиць калібрування прокатних 
станів і вносити відповідні зміни до температурно-часового регламенту 
виробничого процесу на завершальної стадії деформаційно-термічного 
оброблення бунтового прокату. 

Обґрунтовано збільшення (на 100…140 °С) температури початку 
охолодження сталей перлітного класу, у порівнянні з тими, які традиційно 
використовують на практиці, а також тривалості післядеформаційної паузи, 
що забезпечує контрольоване зростання розміру аустенітного зерна і сприяє 
утворенню більшої кількості тонкопластинчастого перліту у разі виробництва 
бунтового прокату великих діаметрів. 

Встановлено, що при відсутності водяного охолодження на 
завершальній стадії деформаційно-термічної обробки бунтового прокату 
градієнт температури між поверхнею і центром зменшується у ∼ 2,0…2,2 раза,  
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що забезпечує підвищення рівномірності розподілу структурних складових.  
Встановлено вплив дислокаційної субструктури гарячої деформації на 

особливості перебігу перлітного перетворення. При охолодженні 
високовуглецевих сталей взаємодія дислокацій з атомами вуглецю, бору, азоту 
й їхніми комплексними сполуками обумовлює миттєве утворення зародків 
цементиту і фериту (поздовжній фронт перлітної колонії). При цьому 
поперечний (дифузійний) фронт є відповідальним за зростання ширини 
пластин фериту і цементиту, а атоми домішок сприяють спадковості 
деформаційної субструктури перлітом. Додатковим фактором впливу на 
протікання перлітного перетворення є наявність неметалевих включень, які 
нерідко зустрічаються на стиках перлітних колоній. 

За результатами комп’ютерного моделювання встановлено, що міжфазні 
границі ферит/цементит в колоніях перліту мають можливість утворювати 
спеціальні низькоенергетичні границі типу Σ=13. За рахунок досить високої 
кількості близьких до співпадіння вузлів може бути додатково пояснено 
високий рівень міцності, пластичності, деформованості й ударної в’язкості 
сталей перлітного класу. 

Показано особливості деформаційної еволюції субструктури 
тонкопластинчастого перліту при волочінні гарячекатаної сталі C86DB з 
малими, середніми і великими ступенями деформації. Встановлено активну 
роль міжфазних границь ферит/цементит у розвитку локалізації деформації й 
утворенні фрагментованої мезоструктури на різних стадіях холодної 
пластичної деформації. Основними процесами і факторами, які визначають 
характер локалізації деформації поблизу міжфазних границь, є дальнодіючі 
поля напружень, поява моментних напружень, рівень пластичності феритних і 
цементитних пластин, формування мезосмуг  локалізованої деформації та смуг 
скидання, розвиток низькотемпературного просковзування уздовж міжфазних 
границь. 

Узагальнено і систематизовано вплив різних факторів на технологічність 
перероблення прокату зі сталей перлітного класу на металовиробних 
підприємствах. Показано, що обривність прокату при волочінні пов’язана з 
підусадковою ліквацією, розміром мартенситних ділянок в осьовій зоні 
прокату, вмістом неметалевих і шлакових включень, ступенем дисперсності та 
нерівномірністю розподілу перліту за поперечним перерізом, а також 
розвитою цементитною сіткою й мартенситом на поверхні. 
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Наукова цінність роботи полягає у наступному:  
- на основі побудованих термокінетичних діаграм для сталей C82DСr, 

C82DV, C82DCrV, C86DB визначена кінетика та встановлені кількісні параметри 
розпаду аустеніту за дифузійним механізмом за безперервного охолодження; 

- отримала подальший розвиток дислокаційно-дифузійна модель 
утворення пластинчастого перліту у високовуглецевих сталях, яка враховує 
вплив субструктури гарячої деформації, а також взаємодію дислокацій з 
атомами впровадження та їхніми комплексними сполуками;  

- на основі результатів дослідження фазових і структурних перетворень, 
що відбуваються під час гарячого деформування та безперервного 
охолодження, визначені закономірності впливу параметрів режиму 
високотемпературної деформаційно-термічної обробки на особливості 
формування структури і механічних властивостей бунтового прокату зі сталей 
C82DСr, C82DV,  C82DCrV, C86DB; 

- встановлено, що збільшення величини аустенітного зерна в сталі С86DB 
перед початком розпаду аустеніту у міжкритичному інтервалі швидкостей 
безперервного охолодження не призводить до зменшення ударної в’язкості; 

- встановлені відмінні ознаки механізмів трансформації неметалевих 
включень та їхній вплив на локальну структуру сталевої матриці на різних 
етапах виробництва сталей перлітного класу; 

- встановлено взаємозв'язок малих, середніх і великих ступенів деформації 
при волочінні бунтового прокату з величиною кутів азимутального розмиття 
субрефлексів на мікроелектронограмах і кривиною пластин у перлітних 
колоніях;  

- отримали подальший розвиток уявлення про вплив неметалевих 
включень на експлуатаційну стійкість сталей перлітного класу за циклічних 
навантажень у агресивних середовищах.  

Практичне значення отриманих результатів:  
- розроблена і впроваджена у промисловість в потоці безперервного 

дрібносортно-дротового стана інноваційна технологія високотемпературної 
деформаційно-термічної обробки прокату діаметром 8,0…16,0 мм зі сталей 
С82DCr, C82DV, C82DCrV, С86DВ. За досягнутими показниками якості прокат 
відповідає вимогам стандарту EN ISO 16120:2011, частина № 4 «Особливі 
вимоги до прокату спеціального призначення»;  

-  впроваджені у промисловість енергоефективні схеми виготовлення 
холоднодеформованої та дротяної арматури, а також сталевих арматурних 
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канатів за зменшених матеріальних витрат. Виготовлені металовироби 
відповідають вимогам міжнародних і національних стандартів; 

- розроблена і затверджена нормативна документація на виготовлення 
бунтового прокату для холоднодеформованої арматури і арматурних канатів, а 
також арматурного прокату з високовуглецевих сталей класів міцності А800 і 
А1000; 

- розроблено комп’ютерну програму CalcRoutes, яка дозволяє 
розраховувати раціональні маршрути волочіння і енергосилові параметри 
деформації, а також визначати клас міцності холоднодеформованого дроту або 
проміжної заготовки в залежності від початкової якості прокату; 

- розроблено комп’ютерну програму CalcScale, яка дозволяє оперативно 
визначати загальну масу або середню товщину шару окалини на поверхні 
прокату будь-якого діаметра з урахуванням її фактичного хімічного складу; 

- розроблено універсальні методи, що не потребують проведення 
металографічного аналізу і дозволяють достовірно визначити глибину 
дефектів і зневуглецювання на поверхні прокату, міжпластинкову відстань у 
перліті та здатність окалини до видалення механічним способом.  

Результати роботи впроваджені у навчальний процес на кафедрі 
матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра Національної металургійної 
академії України і використані при написанні навчальних посібників.  

За результатами проведених досліджень розроблено комплексні заходи 
контрольованого керування наскрізним технологічним процесом при 
виробництві та переробленні прокату зі сталей перлітного класу із 
застосуванням математичного моделювання, рентгеноструктурного й 
мікродифракційного аналізу, а також інших сучасних методів досліджень. 
Запропоновані технічні рішення, що пройшли випробування в умовах 
металургійних і металовиробних підприємств, рекомендовані до 
промислового використання. 

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендацій, які сформульовані у дисертаційній роботі, забезпечені 
використанням сучасних методів досліджень, обчислювальною технікою і 
програмним забезпеченням, акредитованим випробувальним устаткованням, 
статистично значимою кількістю лабораторних та промислових зразків, 
відповідністю аналітичних й експериментальних досліджень, промисловим 
впровадженням розроблених технічних рішень, обґрунтуванням результатів, 
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які не суперечать загальноприйнятим науковим положенням та отриманим 
практичним досягненням. 

Ключові слова: бунтовий прокат, мікроструктура, субструктура, 
властивості, перлітне перетворення, міжфазні границі, деформування, 
неметалеві включення, високоміцні металовироби. 

 
SUMMARY   

 
Parusov E. V. Development of scientific and technological basis for 

controlling the structure and properties of the perlitic grade steels for the 
high-strength building construction components. – Qualifying scientific work on 
the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Engineering Sciences in the speciality 
05.02.01 «Materials Science» (13 – Mechanical Engineering). – Iron and Steel 
Institute n.a. Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
State Higher Educational Establishment «Prydniprovska State Academy of Civil 
Engineering and Architecture» Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Dnipro, 2020.  

Presented are the theoretical generalization and new solution of important 
research-and-practice problem consisting in development of scientific basis for 
forming of microstructure and fine structure during the plastic deformation, and 
also to the thermomechanical treatment of large-diameter wire rod, cold-worked 
semifinished product and finished fabricated metal products made of the perlitic 
grade steels based on the results of experimental researches of austenite 
disintegration kinetics for creation and commercial implementation of package 
of production engineering measures aimed on manufacture of high-strength 
building construction components with reduction material costs.   
 The general global trend in manufacture of high-strength fabricated metal 
products for the prestressed structures consists in the necessary enhancement of 
cold-worked semifinished product strength grade. At the present time, 
production of cold-worked reinforcing rods and steel PSC strands involves the 
trend to application of wire rod and large-diameter semifinished products. 
However, initial wire rod quality (low tensile strength values, considerable 
variation of mechanical properties within the same heat, unsatisfactory ductility) 
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prevents the implementation of energy-efficient process flowcharts for 
production of semifinished product with the large degrees of cold plastic 
deformation. The metal production enterprises face the need for additional 
improvement of wire rod structure by means of energy-consuming heat 
treatments.   

Currently accumulated considerable research and practical experience 
relates to wire rod manufacture of the small-diameter (5.5…6.5 mm) perlitic 
grade steels, but when manufacturing the wire rod of 8.0…16.0 mm in diameter, 
the existing process design solutions result in formation of substantial structural 
heterogeneity and irregularity in the distribution of mechanical properties. 

This work reviews the current state of production and identifies the most 
meaningful process design aspects affecting the formation of hot-rolled steel 
properties. Bearing in mind the foreign standards requirements, perspective steel 
chemical compositions for production of high-strength cold-worked fabricated 
metal products were substantiated. For research purposes, steels with the 
following content of main chemical elements are selected: carbon 
0.80…0.88 %, manganese 0.50…0.80 %, silicon 0.10…0.30 %. Chrome, 
vanadium and boron are selected as additional chemical elements for 
enhancement of initial strength grade of wire rod.  

Revealing of alternative influence capabilities due to the reasonable 
combination of hot deformation completion temperature, post-deformation 
interval duration, austenite stability, cooling onset temperature and cooling 
method parameters at the finishing stage of thermomechanical treatment enabled 
purposeful influence upon the structure formation processes at making the wire 
rod of 8.0…16.0 mm in diameter of С82DCr, С82DV, С82DCrV, С86DВ steels.  

Investigated was impact of temperature-strain parameters on the austenite 
dynamic recrystallization kinetics in steels with carbon content of up to 0.88 % 
within the temperature interval form 900 °C to 1200 °C. Obtained results enable 
sound approach to the correction of rolling conditions calibration tables and 
making the proper changes to the temperature-time specifications of fabrication 
process at the end stage of thermomechanical treatment of wire rod.   

Substantiated was increase (by 100…140 °С) in perlitic grade steels 
cooling onset temperatures as compared with those of traditional practices, and 
in post-deformation interval duration, thus providing the controlled increase in 
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austenite grain size and contributing in formation of greater amount of thin-
lamellar perlite at manufacture of large-diameter wire rod.  

It is found that without the water cooling at the end stage of 
thermomechanical treatment of wire rod, surface-center temperature gradient 
decreases by a factor of ~ 2.0…2.2, which provides the structural constituent 
distribution regularity improvement.  

Impact of hot deformation dislocation substructure on the perlite 
transformation behavior was investigated. At the high-carbon steel cooling, 
interaction between the dislocations and carbon, boron, nitrogen atoms and their 
complex compounds determines the instantaneous formation of cementite and 
ferrite nuclei (longitudinal front of perlite colony). In particular, transversal 
(diffusion) front accounts for the ferrite and cementite lamellas width increase, 
and admixture atoms contribute in perlite deformation substructure inheritance. 
Additional factor impacting the perlitic transformation behavior is the presence 
of non-metal inclusions, which are rather common at the conjunction of perlite 
colonies. 

From the computer simulation results, it is found that ferrite/cementite 
interphase boundaries in the perlite colonies can form special low-energy 
boundaries of Σ=13 type. The sufficiently high number of near-coincident nodes 
can additionally account for the high degree of strength, ductility, deformability 
and impact strength of perlitic grade steels.   

Investigated are features of deformation evolution of thin-lamellar perlite 
substructure at drawing of hot-rolled steel C86DB with the low, moderate and 
high deformation ratios. The active role is identified of ferrite/cementite 
interphase boundaries in development of deformation localization and formation 
of fragmented mesostructure at various stages of cold plastic deformation. Main 
processes and factors determining the deformation localization behavior near 
the interphase boundaries are long-range stress fields, couple stress 
development, degree of ductility of ferrite and cementite lamellas, formation of 
the localized deformation meso-bands and kink bands, development of low 
temperature sliding along interphase boundaries. 

Impact is generalized and systematized of various factors on technological 
effectiveness of high-carbon steel wire rod reprocessing at the metal production 
facilities. It is shown that wire rod breakage rate at drawing related to pipe 
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segregation, size of martensite areas in the axial area of wire rod, content of 
non-metal and slag inclusions, perlite dispersion degree and distribution 
irregularity across the section, and developed cementite mesh, and martensite on 
the surface. 

Scientific value of the study consists in the following:  
- based of the plotted continuous-cooling transformation diagrams for 

C82DCr, C82DV, C82DCrV, C86DB steels, kinetics was determined and 
quantitative parameters were identified for austenite disintegration by diffusion 
mechanism at the continuous cooling; 

- dislocation-and-diffusion model of lamellar perlite formation in high-
carbon steels was further developed, which takes into account the hot 
deformation substructure impact and interaction between dislocations and 
interstitial impurity atoms and their complex compounds; 

- based of the results of investigation of phase and structural 
transformation occurring during the hot deformation and continuous cooling, 
impact was determined of high-temperature thermomechanical treatment 
parameters on the structure and mechanical properties formation behavior for 
wire rod of C82DCr, C82DV, C82DCrV, C86DB steels; 

- it was found that the increase in C86DB steel austenite grain size prior to 
austenite disintegration in the intercritical range of continuous cooling rate does 
not cause the impact strength index reduction;   

- distinctive features were determined of non-metal inclusions 
transformation mechanism and their impact on the local steel matrix structure at 
various stages of perlitic grade steel production;   

- correlation was determined between low, moderate and high degrees of 
deformation at wire rod drawing and the azimuthal spreading of subreflections in 
micro-electron-diffraction patterns and degree of perlite colony lamellas 
curvature;  

- concepts were further developed of corrosive media and non-metal 
inclusions impact on the service durability of perlitic grade steels under the cyclic 
loading.  

Practical importance of the obtained results:  
- innovative technology of high-temperature thermomechanical treatment 

of C82DCr, C82DV, C82DCrV, C86DB steel wire rod of 8.0…16.0 mm in 
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diameter was developed and commercially introduced at the continuous bar and 
wire rolling mill. Based on the achieved quality performances, rolled products 
meet the requirements of  EN ISO 16120:2011 standard, Part 4 “Specific 
requirements for wire rod for special applications”;  

- energy-efficient flowcharts were commercially introduced for cold-
worked reinforcing rods and reinforcing wires, and steel PSC strands 
manufacturing with material consumption reduction. Fabricated metal products 
meet the requirements of international and national standards; 

- regulatory documentation on wire rod manufacturing was developed and 
approved for the cold-worked reinforcing rods and PSC strands, and A800 and 
A1000 strength grade high-carbon steel rebars; 

- CalcRoutes  software  was  developed  enabling  calculation of 
streamlined drawing routes and power parameters of deformation, and 
determination of cold-worked  wire  or  semifinished  product  strength  grade   
depending  on  the  initial quality of wire rod; 

- CalcScale software was developed enabling in-process determination of 
total mass or mean thickness of scale layer on the any-diameter wire rod surface 
taking into account its actual chemical composition; 

- generic methods were developed not requiring the metallographic 
analysis and enabling the reliable determination of flaw and decarburization 
depth on the wire rod surface, perlite interlamellar spacing and scale mechanical 
removability.  

Research results are implemented in the educational process at the 
Materials Sciences sub-department of the National Metallurgical Academy of 
Ukraine n.a. Yu. M. Taran-Zhovnir and used for preparation of study guides.  

Based on the results of the research conducted, complex measures were 
developed for the controlled management of end-to-end manufacturing 
procedure at production and processing of the perlitic grade steels wire rod 
using the mathematical simulation, X-ray structure analysis and 
microdiffraction analysis, and other state-of-the-art research techniques. 
Proposed engineering solutions tested under the conditions of iron-and-steel and 
metal production enterprises are recommended for the commercial use. 

Degree of reliability and substantiation of scientific provisions, 
conclusions and recommendations defined in the thesis paper is supported by 
the use of state-of-the-art research techniques, computing facilities and 
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software, certified test equipment, statistically significant quantity of laboratory 
and production samples, analytical and experimental research compliance, 
commercial introduction of the developed engineering solutions, substantiation 
of results consistent with generally accepted scientific provisions and state-of-
the-practice.  

Keywords: wire rod, microstructure, substructure, properties, perlitic 
transformation, interphase boundaries, deformation, non-metal inclusions, high 
strength metal products.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

ДТО – деформаційно-термічне оброблення; 
БЛЗ – безперервнолита заготовка; 
ЗВО – зона вторинного охолодження БЛЗ; 
S0 – середня міжпластинкова відстань у перліті, мкм; 
ІЧМ НАНУ – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України; 
МБЛЗ – машина безперервного лиття заготовок; 
ВАТ «ММЗ»  – Відкрите акціонерне товариство «Молдавській металургійний 
завод»;  
ЗНШ – зневуглецьований шар на поверхні прокату, %; 
Vпо – швидкість повітряного охолодження, °С/с; 
tпо – температура початку охолодження, °С; 
dL – середній умовний діаметр зерна, № або мм; 
tф і tц – товщина пластини фериту і цементиту відповідно, мкм; 
τпп – тривалість післядеформаційної паузи, с; 
Cr, V, CrV, В – верхні індекси, які свідчать про додаткове введення до складу 
сталі відповідного хімічного елементу; 
σВ – тимчасовий опір руйнуванню, МПа; 
ψ – відносне звуження, %; 
δ – відносне видовження, %; 
ТКД – термокінетична діаграма розпаду аустеніту; 
tпп – температура початку перлітного перетворення, °С; 
ЕМП – електромагнітне перемішування рідкої сталі; 
НВ – неметалеві включення; 
tн – температура нагріву, °С; 
ПАТ «АМКР» – приватне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 
МДК – мікродифракційна картина. 
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ВСТУП 
 

Сутність науково-прикладної проблеми, розглянутої в роботі, 
полягає в розвитку наукових основ формування мікроструктури та 
субструктури під час пластичного деформування, а також деформаційно-
термічного оброблення бунтового прокату великих діаметрів, 
холоднодеформованої переробної заготовки та готових металовиробів зі 
сталей перлітного класу за результатами експериментальних досліджень 
кінетики фазових перетворень під час розпаду аустеніту для створення і 
промислової реалізації комплексу технологічних заходів, спрямованих на 
отримання високої міцності елементів будівельних конструкцій за 
зменшених матеріальних витрат. 

Актуальність теми. Виробництво високоміцних металовиробів для 
попередньо-напружених будівельних конструкцій дотепер є складною 
науково-технічною проблемою і потребує постійного пошуку нових методів 
ефективного комплексного впливу на структуру та механічні властивості 
гарячекатаної сталі (бунтового прокату), а також способів її оброблення. 
Головна мета таких заходів – досягнення високого рівня властивостей 
готової (товарної) продукції, підвищення енергоефективності технологічного 
процесу її виготовлення і зменшення металоємності споруд. 

Останнім часом на світовому ринку конструкційних сталей 
спостерігається суттєвий попит на бунтовий прокат зі сталей перлітного 
класу, який у подальшому піддають пластичному деформуванню способом 
прямого волочіння для виготовлення елементів будівельних конструкцій 
високої міцності (холоднодеформована й дротяна арматура, сталеві 
арматурні канати). Тенденція зростання вимог до якості металевих елементів 
потребує постійної модернізації парку волочильного обладнання і 
впровадження енергоефективних (без застосування патентування) 
технологічних схем, що забезпечують підвищення продуктивності і 
зменшення матеріальних витрат виробничого процесу.  

Виготовлення металовиробів для будівельних конструкцій високої 
міцності передбачає застосування вихідного матеріалу – бунтового прокату 
великих діаметрів (8,0…16,0 мм), який має відповідати високим стандартам 
якості як за комплексом механічних властивостей, так і за іншими 
показниками (глибина поверхневих дефектів, глибина зневуглецювання, 
властивості поверхневої окалини тощо). У свою чергу комплекс механічних 
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властивостей бунтового прокату зі сталей перлітного класу є структурно 
чутливим, а однією з основних проблем у виробництві такого прокату є 
формування значної структурної неоднорідності і необхідності її виправлення 
шляхом застосування патентування. 

На сучасних металургійних підприємствах якість бунтового прокату зі 
сталей перлітного класу унормована стандартами, що не регламентують вміст і 
вид неметалевих включень, кількісну оцінку надлишкових фаз, а в деяких 
випадках не містять вимог до структури і механічних властивостей. 
Накопичений значний науковий та практичний досвід стосується виробництва 
прокату малих діаметрів (5,5…6,5 мм) і не дозволяє забезпечити високу якість 
прокату діаметром 8,0...16,0 мм. Формування структури і відповідних 
властивостей виробів із сталей перлітного класу залежить не лише від хімічного 
складу, параметрів технології розкислення, розливання й позапічного 
оброблення, а також від температурно-часових умов деформаційно-термічного 
оброблення. Отже, для отримання високоякісного прокату великих діаметрів 
необхідне проведення комплексних досліджень щодо раціонального та 
ефективного поєднання зазначених технологічних параметрів. 

Дисертаційна робота, яка спрямована на розвиток наукових основ 
формування вдосконаленої структури сталей перлітного класу за результатами 
комплексних теоретичних та експериментальних досліджень особливостей 
фазових і структурних перетворень, а також на створення і промислову 
реалізацію інноваційних технологічних рішень контрольованого керування 
властивостями прокату діаметром 8,0…16,0 мм для елементів будівельних 
конструкцій високої міцності, є актуальною і сприяє вирішенню важливої 
науково-прикладної проблеми. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з науково-тематичними планами досліджень 
Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук 
України у відповідності з напрямком «Розвиток наукових основ формування 
залізовуглецевих сплавів та управління їх структурою і властивостями». 
Дослідження, які є невід’ємною складовою частиною дисертаційної роботи, 
виконані у рамках відомчих, договірних та конкурсних робіт, у яких автор 
брав участь як керівник, відповідальний виконавець і співвиконавець: 

- «Розробка ресурсо- та енергозберігаючої технології виробництва 
катанки для високоміцних арматурних канатів», № ДР 0114U001191 (керівник);  

29



- «Наукові основи технології виробництва гарячекатаного бунтового 
прокату підвищеної міцності з вуглецевої сталі, легованої 
карбідоутворюючими елементами», № ДР 0118U000082 (керівник);  

- «Розробка науково-обгрунтованих режимів деформаційно-термічної 
обробки високоміцного арматурного прокату нового покоління для 
будівельних конструкцій», № ДР 0117U004152 (керівник);  

- «Розвиток наукових та технологічних основ виробництва 
мікролегованої високовуглецевої катанки для виготовлення прямим 
волочінням дроту для високоміцних арматурних пасм і пружин», 
№ ДР 0111U001330 (відповідальний виконавець);  

- «Розробка наскрізної технології виробництва гаряче- і 
холоднодеформованого арматурного прокату, яка забезпечує підвищення 
пластичності при заданому рівні міцності», № ДР 0112U001360 
(відповідальний виконавець);  

- «Вдосконалення наскрізної технології виробництва меблевих пружин в 
умовах ТОВ «Бусол», № ДР 0111U009450 (відповідальний виконавець); 

- «Розробка технології прямого (без термічної обробки) волочіння 
пружинного дроту в умовах ПАТ «Дніпрометиз», № ДР 0111U009451 
(відповідальний виконавець);  

- «Порівняльна оцінка якісних показників та технологічної пластичності 
високовуглецевої катанки зі сталі марки 70 різних заводів-виробників», 
№ ДР 0115U001182 (відповідальний виконавець);  

- «Розробка науково обґрунтованого енергозберігаючого режиму 
пом'якшуючої термічної обробки гарячедеформованого прокату з 
хромомолібденової та хромомолібденованадієвої сталі», 
№ ДР 0115U001065 (співвиконавець). 

Мета та завдання досліджень. Метою роботи є створення і 
впровадження науково та експериментально обґрунтованого комплексу 
технологічних заходів керування процесами структуроутворення в сталях 
перлітного класу для забезпечення високого рівня механічних властивостей 
елементів будівельних конструкцій високої міцності за зменшених 
матеріальних витрат. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні наукові та 
практичні завдання:  

- встановити перспективні композиції хімічного складу сталей, що 
забезпечать підвищення вихідного класу міцності бунтового прокату; 
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- дослідити вплив хімічного складу, параметрів гарячого деформування 
та швидкості безперервного охолодження на формування структури аустеніту, 
величини його зерна і розвиток процесів ліквації у бунтовому прокаті; 

- дослідити вплив субструктури гарячого деформування на особливості 
розпаду аустеніту за дифузійним механізмом; 

- визначити резервні можливості підвищення стійкості аустеніту перед 
початком безперервного охолодження та дослідити закономірності перебігу 
фазових і структурних перетворень у залежності від хімічного складу сталі; 

- дослідити закономірності впливу температурно-швидкісних умов 
охолодження на розподіл структурних складових у поперечному перерізі 
бунтового прокату; 

- розробити інноваційні режими деформаційно-термічного оброблення 
бунтового прокату діаметром 8,0…16,0 мм для підвищення його вихідного 
класу міцності та провести їх промислове випробування;  

- дослідити закономірності трансформації структури бунтового прокату 
в процесі виробництва високоміцних холоднодеформованих металовиробів; 

- дослідити зміну морфології неметалевих включень на всіх етапах 
виробництва сталі та визначити їхній вплив на властивості та експлуатаційну 
стійкість готових металовиробів; 

- провести промислове випробування енергоефективних технологій 
виготовлення металовиробів для будівельних конструкцій високої міцності 
(холоднодеформована й дротяна арматура, сталеві арматурні канати); 

- розробити додаткові методи неруйнівного контролю якості сталей 
перлітного класу в гарячекатаному стані та після холодного пластичного 
деформування. 

Об'єкт дослідження – процеси структуроутворення під час 
деформаційно-термічного оброблення та їхній вплив на властивості сталей 
перлітного класу, призначених для виготовлення елементів будівельних 
конструкцій високої міцності. 

Предмет дослідження – закономірності формування структури і 
механічних властивостей під час деформаційно-термічного оброблення сталей 
перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження роботи базуються на 
фундаментальних положеннях матеріалознавства. У роботі використано 
сучасні методи і методики досліджень: оптична, електронна растрова і 
трансмісійна мікроскопія, рентгеноструктурний і 
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мікрорентгеноспектральний аналіз, диференційно-термічний аналіз, вимір 
мікротвердості, механічні випробування із статичним, динамічним і 
циклічним навантаженням. Механічні властивості сталей визначено у 
лабораторних і промислових умовах із використанням стандартних методів 
випробувань. Статистичне опрацювання експериментальних даних 
здійснене стандартними методами обчислення. Режими деформаційно-
термічного оброблення прокату і його подальше перероблення холодним 
деформуванням в умовах металургійних і металовиробних підприємств 
відповідали розробленим технологічним рішенням. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
1. Вперше для сталей C82DСr, C82DV, C82DCrV, C86DB побудовані 

термокінетичні діаграми та на їхній основі встановлено кінетику і 
кількісні параметри розпаду аустеніту за дифузійним механізмом під час 
безперервного охолодження. 

Раніше такі дані не були відомі. Це дозволило розробити інноваційні 
підходи до режимів високотемпературного деформаційно-термічного 
оброблення бунтового прокату зі сталей перлітного класу, призначеного для 
виготовлення елементів будівельних конструкцій високої міцності. 

2. Вперше на основі результатів дослідження фазових і структурних 
перетворень, які відбуваються під час гарячого деформування і 
безперервного охолодження, визначено закономірності впливу режимів 
високотемпературного деформаційно-термічного оброблення на 
особливості формування структури і механічних властивостей бунтового 
прокату зі сталей C82DСr, C82DV, C82DCrV, C86DB. 

Раніше такі дані не були відомі. Це дозволило встановити температурні 
режими оброблення тиском та інтервал швидкостей безперервного 
охолодження, в межах яких відбувається формування поліпшеної структури, 
що дозволяє отримувати раціональний комплекс показників якості бунтового 
прокату зі сталей перлітного класу. 

3. Отримала подальший розвиток дислокаційно-дифузійна модель 
утворення пластинчастого перліту у високовуглецевих сталях, яка 
враховує вплив субструктури гарячого деформування, а також взаємодію 
дислокацій з атомами впровадження та їхніми комплексними сполуками. 

Розробку відрізняє врахування впливу атмосфер атомів впровадження та 
дисперсних комплексних сполук (вуглецевих, боро-азотних, вуглецево-боро-
азотних) на ускладнення перебудови дислокацій у стінках комірок 
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деформованої субструктури, яка не лише впливає на зародження перлітних 
колоній в умовах термопластичного деформування, але також може бути 
успадкована перлітом, додатково зміцнюючи сталі. 

4. Вперше з використанням подвійних стереографічних проекцій, а 
також комп’ютерного моделювання встановлено наявність у 
евтектоїдних сталях спеціальних низькоенергетичних міжфазних границь 
типу Σ=13 у перліті. 

Раніше такі дані не були відомі. Отримані результати надають сучасну 
інтерпретацію впливу орієнтаційних співвідношень між феритом і 
цементитом у разі утворення низькоенергетичних міжфазних границь та 
їхнього внеску у формування механічних властивостей сталей перлітного 
класу. 

5. Вперше встановлено, що збільшення величини аустенітного зерна 
в сталі С86DB перед початком розпаду аустеніту в міжкритичному 
інтервалі швидкостей безперервного охолодження не призводить до 
зменшення ударної в’язкості. 

Раніше такі дані не були відомі. Отримані результати мають важливе 
значення для розроблення нових сталей перлітного класу, а також 
температурно-швидкісного регламенту їх охолодження. 

6. Вперше за результатами комплексних досліджень установлені 
відмінні ознаки механізмів трансформації неметалевих включень та їхній 
вплив на локальну структуру сталевої матриці на різних етапах 
оброблення сталей перлітного класу (отримання безперервнолитої 
заготовки, бунтового прокату, холоднодеформованої переробної 
заготовки). 

Раніше такі дані були обмеженими та не були систематизовані. Отримані 
результати дозволили додатково обґрунтувати правильність удосконалених 
технологічних рішень, спрямованих на зменшення вмісту та розмірів 
сульфідних, оксидних і силікатних неметалевих включень при виробництві 
сталей перлітного класу. 

7. На основі теоретичних положень фізичної мезомеханіки 
структурно-неоднорідних середовищ і експериментальних досліджень 
отримали подальший розвиток уявлення про трансформацію структури 
тонкопластинчастого перліту під час холодного пластичного 
деформування з сумарним відносним обтисненням до 83,2 % бунтового 
прокату зі сталі С86DB. 
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Раніше такі дані були відомі частково і стосувались лише сталей, 
підданих патентуванню. Встановлення зв’язку між параметрами структури 
перліту, формуванням мезосмуг локалізованої деформації, характером 
безперервної еволюції дислокаційної субструктури, зменшенням 
мікронапружень і ступенем деформації дозволило зменшити мікронапруження 
у разі виготовлення холоднодеформованої переробної заготовки за способом 
прямого волочіння.  

8. Вперше методом електронної мікроскопії та мікродифракції 
встановлено зв'язок малих (ε = 22,7 %), середніх (ε = 51,7 %) і великих 
(ε = 83,2 %) ступенів деформації з величиною кутів азимутального 
розмиття субрефлексів на мікроелектронограмах і кривиною пластин у 
перлітних колоніях у разі волочіння бунтового прокату зі сталі С86DB. 

Раніше такі дані не були відомі. Встановлений зв'язок дозволяє 
створювати прогнозні моделі граничного ступеня деформованості прокату, у 
разі досягнення яких виникають незворотні дефекти, які зумовлюють 
передчасне руйнування або зниження механічних властивостей високоміцних 
металовиробів.  

9. Отримали подальший розвиток уявлення про вплив неметалевих 
включень на експлуатаційну стійкість сталей перлітного класу за 
циклічних навантажень у агресивних середовищах. 

Раніше такі дані були відомі для інших марок сталей. Результати 
досліджень та випробувань на малоциклову втому, механічні властивості, 
корозійну стійкість дозволили встановити й обґрунтувати найсильніший вплив 
оксисульфосилікатних і сульфідних включень на зародження й розвиток 
корозійно-втомних ушкоджень канатного дроту в агресивних середовищах. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі теоретичних 
та експериментальних досліджень розроблено інноваційну технологію 
високотемпературного деформаційно-термічного оброблення бунтового 
прокату великих діаметрів зі сталей С82DCr, C82DV, C82DCrV, С86DВ, яку 
впроваджено в промислове виробництво на ВАТ «Молдавський 
металургійний завод». Розроблено та затверджено технічні угоди: № ТС 001-
1103-2015 «Бунтовий прокат для високоміцних арматурних канатів і 
холоднодеформованої арматури», № ТС-001-2412-2015 «Прокат арматурний 
високоміцний для залізобетонних конструкцій». 

Запропоновані в роботі нові технічні рішення щодо виготовлення й 
контролю якості бунтового прокату захищені патентами України на винахід 
(№ 103113 і № 91760).  
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Розроблено комп’ютерну програму CalcRoutes, яка дозволяє 
розраховувати раціональні маршрути волочіння й енергосилові параметри 
деформування, а також визначати клас міцності холоднодеформованого дроту 
або проміжної дротяної заготовки в залежності від початкового рівня якості 
прокату. Розроблено комп’ютерну програму CalcScale, яка дозволяє 
оперативно визначати загальну масу або середню товщину шару окалини на 
поверхні прокату будь-якого діаметра з урахуванням її фактичного фазового 
складу.  

За результатами проведених досліджень додатково розроблено заходи 
керування наскрізним технологічним процесом і нові методи контролю якості 
гарячекатаних сталей перлітного класу та холоднодеформованих 
металовиробів із застосуванням математичного моделювання, 
рентгеноструктурного й мікродифракційного аналізу, а також інших сучасних 
методів дослідження. Розроблені технічні рішення, випробувані в умовах 
металургійних і металовиробних підприємств, рекомендовані до 
промислового використання. 

На підставі отриманих результатів впроваджено в промисловість 
енергоефективну технологію виготовлення холоднодеформованої та дротяної 
арматури, а також сталевих арматурних канатів зі сталі С86DВ, яка не містить 
дорогих легувальних елементів. Виготовлені високоміцні металовироби 
показали цілковиту (абсолютну) відповідність вимогам міжнародних та 
національних стандартів. 

Фактичний економічний ефект, отриманий за розробленими технічними 
рішеннями у виробництві та переробленні бунтового прокату зі сталі С86DВ у 
кількості 1 007,813 т, склав 1 348 867,26 грн.  

Результати роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі 
матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра НМетАУ і використано у 
створенні навчальних посібників. Дослідження, що увійшли до колективної 
наукової роботи «Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної 
обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором», у 
2016 році відзначено Премією Президента України для молодих вчених (Указ 
№ 509/2016). 

Акти впровадження результатів дисертаційної роботи і розроблені 
технічні угоди вміщено у Додатки до рукопису дисертації. 

Достовірність результатів роботи. Достовірність та обґрунтованість 
наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 
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забезпечено використанням сучасних методів дослідження, обчислювальної 
техніки й програмного забезпечення, акредитованого випробувального 
устатковання, статистично значимою кількістю лабораторних та промислових 
зразків, відповідністю аналітичних та експериментальних досліджень, 
впровадженням промислових технологій виробництва, обґрунтуванням 
результатів, які не суперечать загальноприйнятим науковим положенням та 
отриманим практичним досягненням. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі постановку і 
обґрунтування завдання досліджень, обрання наукових підходів і методів, 
аналіз і узагальнення отриманих експериментальних даних, формулювання 
наукової новизни, висновків і рекомендацій здійснено безпосередньо автором. 
Наукові й практичні положення, що винесені на захист дисертаційної роботи, 
а також основні результати досліджень одержано здобувачем самостійно. У 
наукових працях, опублікованих у співавторстві, автору належить: постановка 
мети і завдань досліджень, аналіз літературних джерел, обґрунтування 
отриманих результатів, формулювання висновків [1–5, 9–14, 16–18, 21, 22, 
24, 27, 32, 38, 46, 47, 49, 50, 56–60, 63, 64, 66, 68], дослідження кінетики розпаду 
аустеніту сталей перлітного класу [6, 15, 34, 36, 37, 41, 67], розроблення 
технічних рішень і впровадження у промисловість [8, 39, 40, 43, 44, 48, 51], 
проведення експериментів і опрацювання результатів [23, 26, 28–31, 61, 69, 
71], розроблення методик керування технологічним процесом і якістю гаряче- 
й холоднодеформованих сталей [7, 25, 33, 35, 42, 45, 53, 55, 62, 65, 70]. Наукові 
праці [19, 20, 52, 54] опубліковані здобувачем одноосібно. Дисертаційна 
робота не містить результатів досліджень, наукових положень, висновків і 
рекомендацій кандидатської дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 
роботи представлено та обговорено на наукових конференціях і семінарах, у 
тому числі: III міжнародній науково-технічній конференції «Машины и 
пластическая деформация металлов», Запоріжжя (2015); XIII, XV науково-
практичних конференціях «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», 
Київ (2015, 2017); VII, VIII міжнародних науково-технічних конференціях 
«Нові матеріали і технології в машинобудуванні», Київ (2015, 2016); VІ 
науково-практичній конференції «Нові ливарні технології і матеріали у 
машинобудуванні», Київ (2016); науково-практичній конференції «Молода 
академія», Дніпро (2016); ХV, XX міжнародних науково-практичних 
конференціях «Развитие науки в ХХІ веке», Харків (2016); міжнародній 
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науково-технічній конференції «Новые и нетрадиционные технологии в 
ресурсо- и энергосбережении», Одеса (2016); науковій доповіді на конференції 
«Стародубовські читання», Дніпро (2017); міжнародних науково-технічних 
конференціях «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 
Дніпро (2017, 2018, 2019, 2020); І, ІІ, ІІІ науково-технічних конференціях 
«Наука і металургія», Дніпро (2017, 2018, 2019); ХІІІ, XV міжнародних 
конференціях «Стратегія якості в промисловості і освіті», Варна, Болгарія 
(2017, 2019); міжнародній науково-технічній конференції «Новые материалы, 
оборудование и технологии в промышленности», Могильов, Білорусь (2017); 
міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 60-й річниці 
заснування ФТІМС НАН України, Київ (2018); 13th, 14th International 
Symposium of Croatian Metallurgical Society «Materials and Metallurgy», 
Шибеник, Хорватія (2018, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 71 науково-технічну 
працю, в тому числі: 2 монографії, 2 учбових посібника, 12 статей у виданнях, 
індексованих у міжнародних наукометричних базах даних, 26 статей – у 
фахових наукових виданнях, 7 – у додаткових виданнях, 2 – патенти на 
винахід, 20 – матеріали науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 
розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 385 
найменувань і 13 додатків. Загальний обсяг роботи становить 424 сторінки, у 
тому числі 308 сторінок основного тексту, 162 рисунки, 74 таблиці, 33 
сторінки переліку використаних джерел, 46 сторінок додатків.  
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РОЗДІЛ 1 
 

СУЧАСНІ УЯВИ ПРО ВИМОГИ ДО СТАЛЕЙ, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ 
 

1.1 Деформаційно-термічна обробка бунтового прокату в потоці 
безперервних дрібносортно-дротових станів 

 
В масштабах світової металургійної індустрії введено у експлуатацію 

чисельну кількість дрібносортно-дротових станів, які оснащені 
багатоклітьовими прокатними блоками та лініями охолодження. Для 
досягнення заданої структури й механічних властивостей бунтовий прокат 
піддають деформаційно-термічній обробці (ДТО) в потоці дротових станів.  

В останні десятиліття велику популярність набуло будівництво 
металургійних «міні-заводів», відмінною рисою яких є можливість швидкої 
переорієнтації виробничих потужностей під існуючі потреби ринків збуту 
металопродукції. Сталь на таких підприємствах виплавляється в 
електродугових сталеплавильних печах або кисневих конверторах, 
розливається в безперервнолиті заготовки (БЛЗ) квадратного перерізу 
125…160×125…160 мм, і при подальшій гарячій пластичній деформації 
виготовляється бунтовий прокат заданого профілерозміру. 

Виробництво прокату з БЛЗ має деякі відмінності від традиційних 
технологічних схем, наприклад, зі злитків. Зазвичай сталь зі сталеплавильного 
агрегату розливають у виливниці, потім злитки нагрівають у спеціальних 
колодязях, прокатують на обтискних станах і після нагрівання у печах піддають 
гарячій деформації на заданий профілерозмір прокату. Додатковими 
операціями такого процесу є нагрів сталі у нагрівальних колодязях і деформація 
на обтискному стані, що збільшує собівартість виробництва металопродукції. 

Незважаючи на вказаний недолік, прокат, який виготовлено зі сталі, що 
розлита у виливниці, вважають більш підготовленим до термічної обробки в 
потоці прокатних станів, що обумовлено тривалістю багаторазового 
високотемпературного нагріву сталі. Попередня деформація сталі на обтискних 
станах впливає на дендритну структуру, тому вважається, що металовироби, які 
виготовлені з литої заготовки, на відміну від злитків, характеризуються 
більшим проявом ліквації у структурі прокату. 
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Не дивлячись на зазначені недоліки, сьогодні БЛЗ займає домінуюче 
положення на сталеливарному переробі металургійних підприємств, у тому 
числі при виробництві прокату відповідального призначення. Теоретичні 
основи ДТО бунтового прокату базуються на закономірностях фазових і 
структурних перетворень в металі, який піддається гарячій пластичній 
деформації з наступним регульованим охолодженням [1–4]. При 
вдосконаленні параметрів режиму ДТО необхідно враховувати температуру 
нагріву заготовок у печі, деформаційний розігрів сталі в клітях прокатного 
стана, дрібність, швидкість і температуру завершення гарячої деформації, 
тривалість післядеформаційної паузи й профілерозмір прокату [4–6]. Під 
впливом гарячої пластичної деформації за рахунок збільшення ступеня 
деформації й зниження температури зменшується інкубаційний період та 
збільшується швидкість фазових перетворень, що обумовлено впливом 
зернограничної дифузії по відношенню до об'ємної [7]. 

Відповідно до робіт [1, 8], спочатку отримували найбільші показники 
міцності сталей при безперервному охолодженні, але надалі стали з'являтися 
інші різновиди обробок, умовно названі ізотермічними. Авторами робіт [1, 9] 
наведено класифікацію різновидів схем високотемпературної ДТО, для 
реалізації яких сталі не потрібно охолоджувати зі швидкостями, що 
перевищують критичні. Ефективним способом, який дозволяє отримати 
різноманітний комплекс властивостей  прокату з вуглецевих сталей, є вибір 
раціональних параметрів температурно-швидкісного регламенту 
завершальної стадії термічної обробки. За даними наявних термокінетичних 
діаграм [10], при підвищенні швидкості охолодження високовуглецевих 
сталей критична точка Аr1 зміщується до інтервалу більш низьких 
температур, що зумовлює зростання дисперсності продуктів розпаду. Відомо, 
що зростання показників міцності сталей перлітного класу може бути 
досягнуто при зменшенні міжпластинкової відстані в перліті (S0), 
подрібненні дійсного зерна або при додатковому введенні легуючих 
елементів [11]. Високотемпературна ДТО сталей із протіканням перлітного 
перетворення в ізотермічних умовах має перевагу над безперервним 
охолодженням. Попередня деформація аустеніту (ε  = 10 %) при температурі 
1000 °С зменшує показник S0 при ізотермічному розпаді на ∼ 18 %, а середній 
розмір перлітної колонії у 1,5 раза [9]. 

Однією з перших впроваджених у промисловість технологій 
охолодження прокату з високовуглецевих сталей був спосіб «Стелмор». 

39



Відповідно до зазначеного способу прокат після виходу з останньої чистової 
кліті охолоджується водою в направляючих трубах, потім за допомогою 
трайбапарату та виткоутворювача формуються витки прокату, які надходять 
на секційний роликовий транспортер із регульованою швидкістю, де в 
подальшому повітряні дуттьові вентиляторні системи остаточно його 
охолоджують. По завершенні охолодження витки прокату збираються у 
вертикальній шахті виткозбірника й формуються в бунт. Охолодження 
прокату за способом «Стелмор» складається з двох стадій: водою після 
останньої чистової кліті (перша стадія) і повітрям на транспортері (друга 
стадія) [12–18]. Водяне охолодження прокату, яке застосовують на першій 
стадії, запобігає зростанню аустенітних зерен і робить сталь більш чутливою 
до протікання фазових перетворень, що відбуваються на другій стадії. 
Швидкість охолодження прокату може бути доволі різноманітною та 
визначається наступними параметрами: температурою початку охолодження, 
швидкістю руху транспортера, кількістю задіяних вентиляторів та 
потужністю їх роботи. Змінюючи частоту обертання роликів транспортеру 
стає можливим регулювати щільність розкладання витків і рівномірність їх 
охолодження [4, 6].  

Існують також інші способи двостадійного охолодження, які розроблені 
компаніями «Шльоман», «Скет», «Крупп», «Демаг» (Німеччина), 
«МакДональд і Ко» (Великобританія), «Явата» (Японія) [17]. Сутність 
зазначених способів є приблизно однаковою: спочатку прокат охолоджують 
водою чи водно-повітряною сумішшю, а потім попередньо сформовані витки 
охолоджуються на транспортері повітрям із різною інтенсивністю. 
Приділяється також увага й розробці принципово інших способів 
охолодження прокату: компанією «HOAG» розроблено спосіб охолодження в 
киплячому шарі; при «ED» або «EDS» процесах охолодження відбувається в 
гарячій воді з поверхнево-активними речовинами; при «Кобе-процесі» – у 
атмосфері азоту, а за способом «ARPAT» – у ванні з соляним розплавом 
[17, 19–21]. В теперішній час з усіх розглянутих способів охолодження 
бунтового прокату найбільшу розповсюдженість отримав спосіб «Стелмор», 
оскільки він не пов'язаний з технологічними труднощами і є достатньо 
збалансованим з точки зору матеріальних витрат і ефекту, який досягається 
на практиці [22]. При освоєнні режимів двостадійного охолодження 
бунтового прокату на дрібносортно-дротових станах України та ближнього 
зарубіжжя фахівцями Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН 
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України (ІЧМ НАНУ) проведено доволі великий обсяг наукових досліджень. 
Фундаментальні дослідження й промислові експерименти виконані учнями 
та послідовниками ідей наукової школи академіка К. Ф. Стародубова – 
І. Г. Узловим, В. К. Бабічем, Ю. З. Борковським, В. В. Парусовим, 
В. А. Луценком, С. М. Жучковим та іншими вченими [4, 23–33]. Результати 
досліджень, які були отримані на дрібносортно-дротових станах країн 
дальнього зарубіжжя, висвітлені в літературних джерелах [34–39], але вони 
не мають принципових відмінностей від розробок вітчизняних науковців. 
Значний практичний досвід, накопичений при експлуатації дрібносортно-
дротових станів, показав, що можливість кардинального поліпшення 
структури й механічних властивостей прокату зі сталей перлітного класу при 
двостадійному охолодженні на лініях Стелмор вже вичерпана. В процесі 
ДТО бунтового прокату на морально застарілих лініях Стелмор не 
забезпечується отримання параметрів структури, які є характерними для 
сталей, що піддані патентуванню [9, 40–42]. Найбільші труднощі у 
теперішній час пов’язані з коливанням хімічного складу сталі в межах марки, 
розвитком ліквації, а також температурно-швидкісним регламентом 
охолодження при збільшенні профілерозміру прокату. 

Виходячи з викладеного, існує реальна потреба в розробці принципово 
нових підходів до режимів ДТО сталей перлітного класу за рахунок пошуку і 
розкриття резервних можливостей впливу на структурні та фазові 
перетворення, зменшення структурної неоднорідності й поліпшення 
механічних властивостей прокату з урахуванням впливу масштабного 
фактору. Вирішення цієї проблеми дозволить отримати високоякісні 
металовироби для будівельних конструкцій високої міцності.  

 
1.2 Фазові та структурні перетворення у високовуглецевих сталях при 

виробництві бунтового прокату 
 

1.2.1 Рекристалізація аустеніту при гарячій деформації 
 

Злитки та литі заготовки піддають гарячій деформації, коли сталь 
знаходиться в аустенітному стані. Інтервал температур деформації в 
промислових умовах є достатньо різноманітним (1080…1200 °С). Під час 
післядеформаційної витримки після завершення гарячої обробки металу 
тиском у результаті протікання статичної рекристалізації можуть 

41



утворюватися більш великі зерна аустеніту, що призводить до знеміцнення 
сталі [41, 43, 44]. Для кожної сталі температура нагріву визначається з 
урахуванням хімічного складу та схильності до росту аустенітних зерен. 
Зменшення температури обтиснень притаманне чорновим групам прокатних 
клітей, для яких характерні низькі швидкості деформації. В подальшому, 
починаючи з проміжних і закінчуючи чистовими прокатними клітями, 
температура одиничних обтиснень сталі підвищується, що обумовлено 
деформаційним розігрівом.  

Пластичне деформування сталей в аустенітному стані супроводжується 
двома конкуруючими процесами: збільшенням щільності дислокацій, що 
викликає зміцнення, та перебудовою мікроструктури й субструктури 
(динамічне знеміцнення) [1, 41, 44]. Гарячий наклеп пов'язаний з розвитком 
внутризеренного ковзання, двійникування, а також міжзеренного 
просковзування. В результаті формується коміркова або фрагментована 
субструктура, причому накопичення дислокацій усередині зерен призводить 
до збільшення розорієнтування між субзернами. Динамічне відновлення 
структури (динамічні зворот і рекристалізація) відбувається в результаті 
поперечного ковзання й переповзання дислокацій, динамічної міграції 
границь зерен і субграниць. Характер цих конкуруючих процесів 
визначається багатьма факторами (спосіб деформації, початкова температура 
деформації, сумарний ступінь деформації, розподіл температур і ступенів 
деформації за проходами, хімічний та фазовий склад сталі, тощо). Рівень 
динамічного знеміцнення сталі залежить від ступеня деформації: при малих 
ступенях проходить динамічний зворот і в зернах аустеніту утворюється 
комірково-полігональна субструктура, яка характеризується відносно 
високим ступенем регулярності розподілу дислокацій і стійкістю, завдяки 
високій досконалості субграниць, що утворилися [44]. При великих ступенях 
деформації проходить динамічна рекристалізація, механізм якої визначається 
характером дислокаційної субструктури, що виникла внаслідок гарячого 
наклепу. Вона може бути пов'язана зі збільшенням розорієнтування між 
субзернами, міграцією великокутових границь зерен, коалесценції субзерен. 
В гарячедеформованому аустеніті формується субструктура двох порядків: 
субзерна рекристалізації, а в них – коміркова субструктура деформації [44]. 
На зазначені процеси великий вплив мають атоми хімічних елементів, що 
входять до складу сталі, які впливають на рухливість дислокацій і границь 
зерен. Тому в кожній сталі стадії гарячого наклепу й динамічного 
відновлення структури мають свої особливості, які необхідно враховувати 
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при аналізі кінцевої структури, рівня механічних та технологічних 
властивостей. 

Очевидно, що умови гарячої деформації також істотно впливають на 
кінцеву структуру сталей. Температуру і ступінь деформації обирають 
окремо для кожної сталі, щоб забезпечити відповідні умови протікання 
динамічної і статистичної рекристалізації [44]. Для різних режимів та 
способів гарячої деформації сталі поєднання динамічних і статичних 
процесів структуроутворення може бути декілька різним, що пов'язано також 
з впливом хімічного складу, фазового й структурного стану. Отже, для 
кожного типу сталі необхідно обґрунтовано підходити до розробки 
температурно-часових параметрів гарячої деформації з метою 
контрольованого впливу на процеси структуроутворення.  

Умови, при яких відбувається завершення гарячої пластичної деформації 
прокату, визначають формування його остаточної структури та механічних 
властивостей. Виходячи з викладеного, температуру та ступінь деформації в 
прокатних клітях (за інших рівних умов) необхідно визначати таким чином, 
щоб забезпечити протікання відповідних стадій динамічної та статичної 
рекристалізації. Для формування дрібнозернистої структури розмір 
аустенітних зерен подрібнюють шляхом зменшення температури нагріву 
заготовок під гарячу деформацію [1, 45]. Зменшення температури завершення 
гарячої деформації призводить або до подрібнення зерен аустеніту, або до 
підвищення його дефектності, що обумовлює при γ → α перетворенні 
подрібнення зерен. Відомо, що легування сталі впливає на енергію дефектів 
упаковки аустеніту, яка, в свою чергу, визначає процеси рекристалізації у 
сталях [1, 46, 47]. У процесі ДТО аустенітний стан є тимчасовим, він 
підтримується деформаційним розігрівом, після чого відбувається 
охолодження й формується остаточна структура прокату, яка в подальшому 
визначає комплекс його властивостей. Структура аустеніту, яка формується 
під час гарячої пластичної деформації сталі, має важливе значення, оскільки 
продукти розпаду при охолодженні зароджуються і ростуть на границях 
аустенітних зерен. Кінетика рекристалізації аустеніту при гарячій  деформації 
та її вплив на формування структури і механічних властивостей сталей 
розглядалися багатьма вченими [1, 43, 48–54]. Рекристалізація аустеніту в 
доевтектоїдних сталях у залежності від температури деформації  досліджена в 
роботах [47, 55–58]. В залежності від типу сталі (спадково крупнозерниста або 
спадково дрібнозерниста) процеси рекристалізації можуть мати суттєву 
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різницю. Зіставлення співвідношень границь плинності та міцності 
 для 

дрібно- і крупнозернистої сталі типу 35 «селект» після холодної пластичної 
деформації волочінням із сумарним відносним обтисненням 20…44 % 
показало, що обидві сталі потенційно володіють високим запасом 
пластичності [47]. Оскільки динамічна рекристалізація викликає подрібнення 
аустенітних зерен [59] і призводить до зростання вільної енергії при 
збільшенні протяжності зеренних границь, це може бути енергетично 
виправдано тільки в тому випадку, коли відновлене при α → γ перетворенні 
крупне аустенітне зерно є наклепаним, а його енергія вища, ніж енергія 
дрібних зерен, що утворюються при динамічній рекристалізації. Раціональне 
поєднання гарячої пластичної деформації з остаточною термічною обробкою в 
потоці безперервних дрібносортно-дротових станів дозволяє скоротити як 
енергетичні, так і матеріальні витрати [60]. Зі збільшенням температури 
обтиснення сталі рекристалізація прискорюється, отже це має важливе 
значення при охолодженні бунтового прокату безпосередньо після гарячої 
деформації [1, 41, 61–63]. Виходячи з того, що всі фазові перетворення 
супроводжуються недосконалістю кристалічної будови [64], поєднання 
пластичної деформації з новими підходами на завершальній стадії термічної 
обробки потребує створення режимів ДТО високовуглецевих сталей, які 
раніше не застосовувалися на практиці. Аналіз науково-технічної літератури 
свідчить про те, що вплив високих температур початку гарячої деформації 
(до ∼ 1200 °С) та великих ступенів обтиснення (> 80 %) на кінетику 
рекристалізації аустеніту сталей із вмістом вуглецю 0,5…0,9 % наразі 
залишається недостатньо вивченим.  

Отже дослідження, які спрямовані на вивчення особливостей кінетики 
рекристалізації аустеніту сталей із вмістом вуглецю 0,5…0,9 % в залежності 
від зміни температури та ступеню гарячої деформації є актуальними і повинні 
надати важливу інформацію про формування структури аустеніту перед 
початком безперервного охолодження. Отримані дані дозволять забезпечити 
можливість контрольованого керування процесами структуроутворення при 
виробництві бунтового прокату з високовуглецевих сталей у потоці 
безперервних дрібносортно-дротових станів. 

 
1.2.2 Вплив хімічного складу сталі на формування показників якості 

 
Хімічний склад сталі є одним із головних критеріїв, який за інших рівних  

44



умов визначає якість бунтового прокату та властивості високоміцних 
холоднодеформованих виробів із нього [65–67]. Домішки, які присутні в 
сталі, згідно за даними роботи [65], можна розділити на наступні групи: 
1) постійні або супутні (марганець, кремній, сірка й фосфор); 2) випадкові 
або залишкові (хром, нікель, мідь, алюміній, миш’як, свинець), які є 
небажаними в складі сталі; 3) приховані (кисень, азот, водень), вміст яких 
залежить від технології виробництва, сировини й складу металургійного 
обладнання; 4) спеціальні або легуючі. Високовуглецева сталь є складним за 
хімічним складом сплавом і відноситься до якісного сортаменту 
сталей [43, 68–70]. До хімічного складу високовуглецевої сталі входять 
практично всі зазначені домішки, а в деяких випадках і легуючі елементи. 

Вуглець – основний хімічний елемент сталі, який найбільшою мірою 
визначає її властивості. Взаємодія вуглецю з феритом та аустенітом 
призводить до утворення твердих розчинів впровадження [11, 43, 71]. При 
кімнатній температурі структура вуглецевої сталі складається з фериту й 
цементиту у вигляді окремих фаз або у вигляді ферито-цементитної суміші – 
перліту, сорбіту, троститу [65]. Властивості бунтового прокату з 
високовуглецевої сталі та виготовленої з нього холоднодеформованої 
дротяної заготовки залежать від стану фаз ферито-цементитної суміші, їх 
орієнтування, ступеня спотворення кристалічної решітки, а також від 
фактичного значення S0 у перліті [65]. Вуглець розширює область аустеніту й 
знижує критичні точки фазових перетворень [43, 65, 71]. За інших рівних 
умов вміст вуглецю в сталі визначає показники міцності 
холоднодеформованих виробів. На рис. 1.1 наведено вплив вмісту вуглецю 
на механічні властивості патентованої і холоднодеформованої дротяної 
заготовки [72]. Однак вміст вуглецю не є домінуючим при обранні значень 
сумарного відносного обтиснення, окрім його вмісту необхідно враховувати 
спосіб виплавки сталі, якість вихідної сировини, технологію виготовлення та 
умови охолодження прокату. 

Марганець використовують у якості розкислювача сталі, який за 
рахунок утворення сполук MnO та MnS зменшує вміст кисню й сірки. 
Марганець розширює область існування аустеніту і уповільнює його розпад в 
ізотермічних умовах. При вмісті марганцю до 0,9 % зростає тимчасовий опір 
руйнуванню, при цьому суттєво не змінюється пластичність сталі [11, 43, 65]. 

Кремній, як вуглець і марганець, застосовується при розкисленні сталі. 
Кремній структурно не виявляється, тому що повністю розчиняється у 
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феритній матриці, окрім тієї частини, яка у вигляді оксиду не встигла 
перейти до шлаку й залишилась у вигляді силікатних неметалевих 
включень [43, 65]. Вміст кремнію при виробництві високовуглецевих сталей 
регламентується переважно вимогами до якості поверхні БЛЗ і прокату. 

 

 
 

1 – тимчасовий опір руйнуванню патентованої заготовки діаметром 4,85 мм; 
2, 3 – тимчасовий опір руйнуванню дроту після волочіння патентованої 

заготовки з сумарним відносним обтисненням 61,7 % і 89,4 % відповідно;  
4 – відносне звуження патентованої заготовки діаметром 4,85 мм; 

Рисунок 1.1 – Вплив вмісту вуглецю в сталі й сумарного відносного 
обтиснення на механічні властивості дротяної заготовки [72] 

 
Фосфор потрапляє до складу сталі переважно з руд заліза, паливо й 

флюси також містять деяку кількість фосфору, яка в процесі виробництва 
чавуну залишається в ньому і потім переходить до складу сталі [43]. Фосфор 
викликає зональну й дендритну ліквацію. Розчиняючись у фериті, фосфор 
підвищує поріг хладноламкості сталі [43, 65]. 

Сірка, як і фосфор – шкідливий хімічний елемент. Сірка присутня в сталі у 
вигляді неметалевих включень – сульфідів заліза та марганцю. Вона не 
розчиняється в залізі, а тому будь-яка її кількість утворює сульфід заліза [43, 65]. 
Підвищений вміст сірки провокує утворення надривів і тріщин при гарячій 
обробці сталі тиском. Марганець зменшує шкідливий вплив сірки, завдяки 
утворенню з’єднання MnS, яке є пластичним і деформується при температурі 
1200 °С. Сірка більш ніж всі інші елементи має схильність до ліквації при 
кристалізації сталі, окрім цього вона посилює процеси корозії [43, 65]. 

Наявність  у  складі  сталі  сумарного залишкового вмісту хрому, нікелю й 
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міді не більше 0,35 % не чинить істотного впливу на кінетику розпаду аустеніту 
при безперервному охолодженні, але вказані хімічні елементи підвищують 
деформаційне зміцнення при волочінні бунтового прокату. Вплив хрому, 
нікелю й міді при наявності в сталі залишкових хімічних елементів ретельно 
розглянуто авторами робіт [73–77].  

Ванадій займає одне з домінуючих положень серед інших легуючих 
елементів за рахунок утворення термодинамічно стійких карбідів [78–80]. 
Під впливом ванадію точка S евтектоїдного перетворення діаграми Fe-C 
зміщується вправо, тому при підвищенні вмісту ванадію в сталі необхідна 
більша кількість вуглецю для отримання «бездефектної» структури перліту. 
До складу високовуглецевих сталей ванадій додають у невеликій кількості, 
зазвичай його вміст не перевищує 0,1 %, з огляду на те, що при більш 
високих концентраціях він зв’язує значну кількість вуглецю у карбіди та 
комплексні сполуки, які при нагріванні та наступній гарячій деформації 
погано розчиняються в аустеніті. Дослідження вітчизняних і зарубіжних 
вчених показали, що додавання ванадію у кількості 0,05…0,20 % обумовлює 
зростання міцності прокату на 10…30 % [79, 80]. 

Хром також відноситься до карбідоутворюючих елементів, він утворює з 
вуглецем декілька типів карбідів, більш міцних і стійких, ніж карбід 
заліза [11, 78]. На діаграмі Fe-C хром зміщує точку евтектоїдного перетворення 
вліво. Особливості розпаду аустеніту високовуглецевої сталі 90К (Cr = 0,24 %) 
при безперервному охолодженні від традиційних температур охолодження 
(930 ± 10 °С) досліджено у роботі [81]. 

Водень, кисень і азот містяться в сталі у невеликій кількості, а їх вміст 
залежить від способу виплавки [43]. Вказані елементи можуть бути присутніми 
в газопобідному стані, в α-твердому розчині та утворювати неметалеві 
включення. Водень, кисень і азот відносять до домішок впровадження, тим 
паче, що їх вплив на властивості сталі є специфічним і схожим. Крихкі 
неметалеві включення, які утворені киснем і азотом, погіршують механічні 
властивості сталі. Радикальним засобом зменшення вмісту водню, кисню й 
азоту є застосування вакуумної обробки при виплавці сталі. 

Алюміній і титан відносять до сильних нітридоутворюючих елементів, 
завдяки яким у сталі з’являються тверді неметалеві включення, що не 
деформуються [11, 65, 80, 82]. При холодній деформації бунтового прокату 
такі включення можуть викликати підвищену витрату волочильного 
інструменту (волок) і погіршувати технологічність виробничого процесу. 
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 Зменшити розвиток деформаційного старіння за рахунок зв’язування   
азоту дозволяє мікролегування сталі бором. 

Бор за розкислючою здатністю перевершує вуглець, марганець і 
кремній, а по спорідненості до азоту – хром і ванадій, при цьому 
поступається титану й алюмінію [83]. Гексагональний нітрид бору (α-BN) 
утворюється при нормальному тиску, на відміну від модифікації боразону        
(β-BN, аналог алмазу), є дуже пластичним і за своїми властивостями 
подібний графіту. α-BN в ряді випадків використовується в якості 
мастильного та антифрикційного матеріалу [84]. Бор підвищує ударну 
в'язкість сталі, що пов'язано з утворенням дрібнодисперсних частинок BN, 
які переважно виділяються по границях рекрісталізованих аустенітних 
зерен [85]. На мікролегуванні сталі бором, за умови відсутності інших 
нітридоутворюючих хімічних елементів, засноване нове його використання в 
металургії, а саме для підвищення пластичності високовуглецевих сталей. За 
даними роботи [86], бор позитивно впливає на формування дендритної 
структури литої сталі. Мікролегування сталі бором відкриває широкі 
можливості для отримання економнолегованих сталей, експлуатаційні 
характеристики яких не тільки не поступаються, а в деяких випадках і 
перевершують комплекс властивостей сталей, що виготовлені з 
використанням звичайних систем легування [86–90]. В роботі [91] 
встановлено вплив бору на механічні властивості й ступінь дисперсності 
перліту зі сталі 80КРД, але залишається нез’ясованою дія бору на 
особливості протікання перлітного перетворення та утворення надлишкових 
фаз в структурі високовуглецевих сталей. 

Вплив домішок і легуючих елементів на фазові перетворення в сталях 
пов'язаний, у першу чергу, з їх впливом на критичні точки заліза. Оскільки 
сталі є багатокомпонентними системами, такий вплив не завжди 
підсумовується й може бути протилежним, ніж у подвійних системах. Атоми 
домішок і легуючих елементів розчиняються в твердих розчинах (фериті, 
аустеніті, мартенситі) та цементиті (легований цементит), а також утворюють 
нові фази (спеціальні карбіди, інтерметаліди, неметалеві включення). 

Отже, розробка інноваційних режимів ДТО, які обумовлять умови 
керованого структуроутворення з метою отримання високого комплексу 
механічних властивостей сталей перлітного класу, потребує проведення 
системного аналізу впливу хімічних елементів на особливості кінетики 
розпаду аустеніту. 
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1.2.3 Методи дослідження кінетики розпаду аустеніту та аналіз 
перлітного перетворення 

 
Незважаючи на широкий спектр дослідницьких матеріалів, 

представлених у науково-технічній літературі, багато питань, що стосуються 
особливостей кінетики розпаду аустеніту в сталях, залишаються 
невивченими. У довідковій літературі в більшості випадків наводяться 
матеріали, які відображають  поведінку аустеніту при охолодженні найбільш 
поширених сталей [10, 92–99]. Для одержання достовірних даних про 
поведінку переохолодженого аустеніту в сталях рекомендується не 
обмежуватися побудовою однієї діаграми. Це обумовлено тим, що одинична 
діаграма має обмежене застосування і тому повинна розглядатися як типова, 
що характеризує кінетику перетворень аустеніту сталі, яка виготовлена за 
заданими параметрами технологічного процесу. Для більш поглибленого 
вивчення поведінки аустеніту при охолодженні потрібна побудова декількох 
діаграм для сталей, близьких за хімічним складом і нагрітих до різних 
температур [10]. При проведенні основних технологічних операцій термічної 
обробки вуглецевих сталей розпад аустеніту відбувається при постійному 
зниженні температури, тому дослідження поведінки аустеніту при 
безперервному охолодженні мають важливе практичне значення. Результати 
досліджень узагальнюють за допомогою побудови діаграм, на які наносять 
температурні інтервали фазових перетворень, криві охолодження, твердість 
сталі та відсоток розпаду. На практиці термокінетичні діаграми найбільш 
зручні, вони дозволяють достовірно визначати температурно-часові 
інтервали протікання фазових перетворень і прогнозувати кінцеву структуру 
сталі. Окрім загальноприйнятих діаграм в координатах температура – час для 
деяких типів сталей у довідковій літературі зустрічаються діаграми 
перетворення аустеніту при безперервному охолодженні в координатах 
температура – діаметр прокату. Нині такі діаграми набувають широкого 
застосування в інженерній практиці, тому що дозволяють враховувати вплив 
параметрів режиму термічної обробки з урахуванням масштабного фактору. 

Теоретичний та практичний досвід, який постійно накопичується, 
дозволяє по-новому інтерпретувати процеси, що відбуваються при 
безперервному охолодженні у високовуглецевих сталях, а також 
обґрунтовано підходити до коригування діючих промислових технологій. 
Аналіз науково-технічної літератури з вивчення процесів 
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структуроутворення при підвищенні стійкості аустеніту у високовуглецевих 
сталях свідчить про відсутність комплексних досліджень, у яких встановлено 
вплив хімічного складу на закономірності формування структури прокату. 

Перетворення аустеніту в перліт полягає в дифузійному розпаді 
твердого розчину вуглецю в γ-залізі на α-залізо й цементит і починається при 
деякому переохолодженні, коли вільна енергія перліту стає меншою, ніж 
вільна енергія аустеніту [43]. Швидкість перлітного перетворення залежить 
від температури розпаду аустеніту, що пов’язано зі ступенем 
переохолодження й  різницею вільних енергій. Дифузійний розпад аустеніту 
полягає у зародженні перлітних центрів із подальшим їх ростом, що було 
встановлено в роботах І. Л. Міркіна, Р. Мела та інших дослідників [43, 100]. 
Фазове перетворення супроводжується дифузією (перерозподілом) вуглецю, 
але при цьому слід враховувати, що швидкість дифузії уповільнюється зі 
зменшенням температури. При збільшенні ступеня переохолодження 
ключовими є два фактори, які протилежно впливають на швидкість 
перлітного перетворення. Зменшення температури початку дифузійного 
перетворення, з одного боку, збільшує різницю вільних енергій 
аустеніт/перліт, а з іншого викликає уповільнення дифузії вуглецю. 
Сумарний вплив обох факторів призводить до того, що спочатку (при 
збільшенні ступеню переохолодження) швидкість перлітного перетворення 
досягає максимуму, а потім зменшується [43]. Подібним чином, у залежності 
від ступеня переохолодження, змінюються швидкість зародження центрів і 
швидкість росту перліту [43]. Обидва показники у точці А1 дорівнюють нулю 
та мають максимальні значення при переохолодженні на 150…200 °С. 

Властивості та будова продуктів розпаду аустеніту залежать від 
температури, при якій проходить перлітне перетворення, і при малих 
ступенях переохолодження утворюється грубодисперсна структура, що легко 
розпізнається за допомогою оптичного мікроскопу. Перліт, сорбіт і троостит 
відносять до структур дифузійного розпаду аустеніту, які мають однаковий 
фазовий склад (ферит і цементит), але відрізняються ступенем дисперсності. 
Перлітні структури можуть бути двох типів: зернисті (цементит у вигляді 
зерен) або пластинчасті (цементит у формі пластинок). Гомогенний аустеніт 
завжди перетворюється в пластинчастий перліт, тобто нагрів до високих 
температур, який обумовлює формування більш однорідної структури, 
сприяє утворенню перліту пластинчастої морфології. Розмір цементиту в 
зернистому перліті має аналогічну залежність із пластинчастим перлітом, 
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при достатньому зниженні температури початку перлітного перетворення 
зерна цементиту подрібнюються. Отже, розмір і морфологія цементиту 
залежать від температури нагріву й температурно-швидкісного регламенту 
охолодження сталі [43, 100, 101]. 

Н. І. Бєляєв показав, що пластинчастий перліт утворюється у вигляді 
окремих колоній, у яких пластини фериту й цементиту паралельні, а 
міжпластинкова відстань змінюється в залежності від швидкості 
охолодження [43]. Цікавим також виявляється питання, яка з двох фаз ініціює 
дифузійний розпад аустеніту. Мейлом і Смітом зроблено висновок, що ферит 
не може бути активним зародком під час евтектоїдного перетворення, а 
ведучою фазою є саме цементит [102, 103]. Ніколсон припускав, що в 
залежності від ступеня переохолодження й хімічного складу аустеніту, 
фазою, яка ініціює початок перлітного перетворення, може бути як ферит, 
так і цементит [100], до таких самих висновків дійшов Хіллерт [104]. При 
цьому, результати деяких досліджень Ніколсона суперечать положенням, які 
були отримані Холлом і Мейлом [100]. В цілому питання про фазу, яка 
ініціює розпад аустеніту, вважалося вирішеним не до кінця, що зумовило 
проведення чисельної кількості досліджень. Якщо вважати, що ведучою 
фазою є цементит, то зародження й зростання перлітних колоній можна 
схематично представити наступним чином (рис. 1.2) [100]. Згідно з 
наведеною схемою пластини цементиту ростуть як у поздовжньому, так і в 
бічному напрямках. Зменшення вмісту вуглецю в довколишніх ділянках 
аустеніту після певного зростання пластини цементиту в бічному напрямку 
призводить до утворення зародка фериту. Пластини фериту також ростуть у 
поздовжньому й боковому напрямках. Внаслідок цього підвищення 
концентрації вуглецю в суміжних ділянках аустеніту викликає формування 
нової пластини цементиту і таким чином утворюються перлітні колонії [100]. 
К. П. Бунін [105] розглядав утворення перлітних колоній як спільне 
зростання пластин фериту й цементиту і вважав, що розпад аустеніту 
починається з формування відгалужень від сітки цементиту з виділенням між 
ними фериту [105]. В роботах Робертсона [106] встановлено, що з 
підвищенням ступеню переохолодження перлітне перетворення 
прискорюється, а шляхи дифузії вуглецю зменшуються.  

Вважається, що швидкість зростання колоній і міжпластинкова 
відстань у перліті є постійними величинами при заданому ступені 
переохолодження аустеніту сталі. Зінер припускав, що товщина пластин 
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залежить від наступних критеріїв: 1) чим тонші пластини обох фаз, тим 
менший шлях дифузії вуглецю на фронті перетворення й тим швидше 
відбувається його перерозподіл, необхідний для зростання перлітної колонії; 
2) з потоншенням пластин фериту й цементиту зростає сумарна поверхня їх 
розділу, і отже, зменшується різниця об'ємної й поверхневої енергії, яка є 
рушійною силою дифузійного перетворення [107]. 

 
 

 
 

а – початковий зародок цементиту; б – пластина цементиту зросла, виник 
зародок фериту; в – наступна стадія утворення перлітної колонії;                          

г – виникнення зародка цементиту іншої орієнтації; д – виникнення нової 
перлітної колонії; 

Рисунок 1.2 – Схематичне зображення зародження й подальшого росту 
перліту пластинчастої морфології [100] 

 
За даними роботи [108], зародження та подальше зростання перлітних 

колоній складається з чотирьох стадій: 1) утворення двофазного 
спіралеподібного зародка, який дає початок пластинам фериту й цементиту та 
їх можливості зростання в усіх напрямках (рис. 1.3, а); 2) пластини 
збільшуються в розмірах, одночасно набуваючи дефекти в цементиті у вигляді 
вузьких щілин, ширина яких підтримується постійною і дорівнює 
міжпластинковій відстані у перліті (рис. 1.3, б); 3) формування стрічок з 
пластин внаслідок збільшення кількості щілин (рис. 1.3, в); 4) завершальна 
стадія – перехід вузьких стрічок у стрижеподібну форму, що істотно знижує 
вільну енергію системи (рис. 1.3, г). При цьому фронт зростання стає майже 
плоским і складається з комірок, в центрі яких знаходяться стрижні цементиту, 
до якого з усіх сторін із аустеніту прямують потоки вуглецю, як це відбувається 
при комірчастому розпаді деяких пересичених розчинів [108].  
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а, б, в, г – відповідні стадії утворення стрижеподібного перліту; 
Рисунок 1.3 – Просторова схема зародження та зростання перлітних  

колоній [108] 
 
Наприкінці 90-х років ХХ століття [109, 110] була запропонована теорія 

дислокаційного механізму утворення пластинчастого перліту в сталях 
евтектоїдного складу (рис. 1.4). 

 

 
 

а – надлишок дислокацій одного знаку; б – перерозподіл дислокацій та 
утворення дислокаційних стінок; в, г – процеси, які виникають в області I;        
б; в – пружна взаємодія атомів вуглецю (С) з дислокаціями, які утворюють 

плоскі стінки; г – евтектоїдне перетворення аустеніту; А – аустеніт; Ф – ферит; 
Ц – цементит; 

Рисунок 1.4 – Дислокаційна схема утворення перліту при дифузійному  
розпаді аустеніту [109] 

 
У відповідності до наведеної схеми, охолодження аустеніту 

супроводжується термопластичною деформацією, в результаті чого 
утворюється полігонізована структура з границями, що мають вигляд плоских 
дислокаційних стінок, які взаємодіють із розташованими поблизу атомами 
вуглецю. Це призводить до зменшення енергії плоских стінок та підвищує їх 
стійкість і гетерогенність у розподілі вуглецю, що виникає між дислокаційними 
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стінками та проміжками, які їх розділяють, а також зумовлює зародження 
пластинчастого перліту при розпаді аустеніту [109]. 

При охолодженні прокату після гарячої пластичної деформації по його 
перерізу виникає температурний градієнт, який зумовлений неоднаковою 
швидкістю зміни температури, що викликає неодночасне теплове стиснення 
послідовно розташованих об’ємів сталі та призводить до утворення теплових 
напружень і деформацій [97]. Важливою рисою термопластичної деформації є 
її незворотність при різних видах термічної обробки сталей. Оскільки нагрів, 
охолодження й градієнт температури по перерізу прокату є 
взаємопов’язаними, то теплові напруження і зумовлена ними деформація 
виникають у всіх без виключення випадках теплообміну між прокатом та 
охолоджувальним середовищем. На відміну від залишкових напружень, що 
виникають при охолодженні прокату, ці напруження є тимчасовими. Саме 
тимчасові напруження призводять до термопластичної деформації сталі при 
температурах, які є вищими 400 °С. Для деяких сталей перехід від пружного 
стану до пластичного проходить при температурах нижчих за 400 °С. Отже, 
сталь, яка піддана нагріву з подальшим охолодженням до температур 
перлітного перетворення, зазнає термопластичну деформацію. Зі збільшенням 
швидкості охолодження рівень теплових напружень і, відповідно, 
термопластична деформація збільшуються [97]. При оцінці рівня теплових 
напружень та їх впливу на розвиток термопластичної деформації авторами 
роботи [111] встановлено, що при охолодженні сталі аустенітного класу 
03Х18Н11 в інтервалі температур 300…700 °С величина пластичної 
деформації становить 0,72 %.  

Вплив термопластичної деформації на утворення дислокаційної 
субструктури було досліджено за допомогою оптичного і трансмісійного 
мікроскопів. Після нагрівання до температури 1050 °С і витримки протягом 
15 хвилин зразки сталі 03Х18Н11 охолоджувалися в соляній ванні з 
температурою розплаву 300 ºС протягом 10 с, а далі – на спокійному повітрі. 
Металографічний аналіз показав, що в структурі сталі поряд із утворенням 
двійників присутні регулярні дислокаційні побудови (рис. 1.5), утворення яких 
свідчить про розвиток процесу термопластичної деформації при охолодженні. 
Одним із недоліків, який виникає при аналізі фольг «на просвіт» є те, що 
дислокаційні побудови й місця їх скупчення в більшості випадків руйнуються 
під дією енергії електронного пучку. Труднощі, з якими стикаються 
дослідники при вивченні субструктури металів, підтверджені авторами 
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роботи [1]. Результати досліджень дозволили зробити висновок, що при 
охолодженні аустеніту сталь піддається термопластичній деформації, яка 
обумовлена виникненням термічних напружень, у результаті чого разом із 
формуванням двійників і одиничних дислокацій розташовуються регулярні 
дислокаційні побудови у вигляді плоских стінок. Встановлені особливості, 
незважаючи на відсутність протікання фазових перетворень при охолодженні, 
є додатковим підтвердженням активної ролі термопластичної деформації на 
формування субструктури й, відповідно, кінцевої структури сталі.  

 

 
а 

 
б 

а – двійники, ×200; б – регулярні дислокаційні побудови, ×20000; 
Рисунок 1.5 – Формування структури та субструктури сталі 03Х18Н11  

при швидкому охолодженні [112] 
 

Фізико-механічні властивості сталей перлітного класу залежать від 
ряду факторів, головним з яких є характер розподілу зміцнюючої фази 
(цементиту), але якщо хімічний склад відрізняється від евтектоїдного, то в 
структурі додатково утворюються надлишкові фази. У той же час 
стоншування цементитних пластин зменшує імовірність утворення скупчень 
дислокацій і перешкод для їх руху [113, 114]. 

Необхідно враховувати, що зміна хімічного складу сталі в межах 
марочного та випадкові зміни параметрів технології виробничого процесу 
можуть суттєво впливати на формування її структури та механічні 
властивості. Різноманіття тлумачень та підходів до визначення моделі, яка 
може вичерпно пояснити механізм утворення та росту перлітних колоній, 
пов'язане з тим, що в реальних умовах просторова будова перліту 
виявляється більш складною, ніж у теоретичних уявах. Авторами 
робіт [44, 100] зроблено висновок, що структура аустеніту перед початком 
дифузійного розпаду не чинить істотного впливу на міжпластинкову відстань 
у перліті, яка залежить лише від ступеня переохолодження, але необхідно 
зазначити, що така інтерпретація потребує додаткового уточнення. 
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Отже, найбільш повне розуміння механізмів і структурних змін, які 
відбуваються під час дифузійного розпаду аустеніту, дозволить обґрунтовано 
підійти до керування процесами структуроутворення при виробництві 
бунтового прокату, а також холоднодеформованих металовиробів із сталей 
перлітного класу.  

 
1.3 Процеси, що відповідають за формування якості та механічних 

властивостей бунтового прокату і готових металовиробів  
 

1.3.1 Закономірності зміцнення вуглецевих сталей 
 
За даними робіт [9, 115, 116], відомі наступні механізми зміцнення 

сталей: деформаційне (дислокаційне) зміцнення; твердорозчинне зміцнення; 
зміцнення границь зерен (зернограничне зміцнення); зміцнення фазовим 
виділенням (дисперсійне). 

Деформаційне зміцнення є наслідком накопичення в металі певної 
щільності дислокацій і дисклінацій у процесі гарячої або холодної пластичної 
деформації, а також формування певної дислокаційної субструктури 
(коміркової, фрагментованої) [115]. Вважається, що гальмування руху 
дислокацій за рахунок пружної взаємодії між ними виявляється основним 
механізмом деформаційного зміцнення сталей [116]. Моделі деформаційного 
зміцнення засновані на механізмі накопичення дислокацій і ускладненні їх 
подальшого руху при досягненні певного ступеня деформації. 
Різноманітність та складність процесів, що супроводжують деформаційне 
зміцнення сталей і сплавів, ускладнюють можливість створення єдиної 
загальної моделі, але разом вони складають фізичну теорію зміцнення сталей 
при пластичній деформації. Ступінь деформаційного зміцнення при гарячій 
пластичній деформації обмежена технологічними особливостями прокатного 
обладнання, крім того в процесі гарячого обтиснення сталі зростання 
щільності дислокації нівелюється процесами динамічних звороту та 
рекристалізації. Деформаційне зміцнення сталей евтектоїдного складу 
визначається виключно показником S0. 

Вуглець разом із азотом є найбільш сильними хімічними елементами, 
які зміцнюють твердий розчин. Ефект від зміцнення сталі азотом досягається 
при його вмісті 0,20...0,30 %, але при виробництві бунтового прокату 
вказаний інтервал є неприпустимим [118]. Утворення твердих розчинів є не 
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тільки причиною зміцнення сталей, а й може суттєво впливати на сам 
механізм зміцнення. Зміна початкових умов утворення твердих розчинів 
впливає на процеси структуроутворення, наприклад, при зниженні 
температури фазового перетворення замість перліту може утворитися бейніт 
або зменшитися величина зерна продуктів розпаду та збільшитися щільність 
дислокацій [119], тобто в сталях утворення твердого розчину тільки в 
рідкісних випадках є єдиною причиною їх зміцнення. 

Зміцнення сталей структурними бар'єрами, такими як границі зерен, 
границі двох фаз або вузьких прошарків другої фази (міжфазні границі) 
також впливають на зростання границі плинності [119–122]. Дисперсійне 
зміцнення відбувається при виділенні дисперсних частинок (фаз) і 
ґрунтується на механізмі взаємодії рухомих дислокацій із зазначеними 
перешкодами. Уявлення про зміцнюючу дію дисперсних фаз (карбіди, 
нітриди, карбонітриди) наведені в роботах Орована [120, 123]. При наявності 
частинок другої фази, які здатні деформуватися, слід враховувати 
зміцнюючий ефект за рахунок перерізання їх дислокаціями.  

Зміцнення відбувається в результаті роботи, що витрачена на 
утворення нової поверхні розділу між частинками й матрицею для 
перебудови міжатомних зв'язків всередині частинки [119]. Крім того, 
дисперсійне зміцнення може бути викликане утворенням навколо частинок 
дислокаційних петель різних типів, що виникають при подоланні перешкод 
(частинок) дислокаціями, які рухаються [115]. В роботі [124] показано 
ефективність зміцнення сплаву за механізмом Орована, встановлено вплив 
відстані між частинками другої фази на підвищення міцності й залежності 
розміру частинок, їх об'ємної частки та відстані між ними. 

Отже, додатковим шляхом підвищення початкової міцності бунтового 
прокату зі сталей перлітного класу може бути комбінування механізмів 
дисперсійного і твердорозчинного зміцнення у поєднанні з отриманням 
ефективної дислокаційної субструктури та мікроструктури, яка 
характеризується мінімальним показником S0. 

 
 1.3.2 Особливості холодної деформації сталей перлітного класу 
 
Вважається, що при виробництві високоміцних холоднодеформованих 

металовиробів відповідального призначення формування рівномірно 
розподіленого тонкопластинчастого перліту в структурі бунтового прокату 
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можливо досягнути лише в умовах ізотермічного розпаду аустеніту [125–

128]. Для цього бунтовий прокат піддають патентуванню, що дозволяє 
отримати нанорозмірні структурні складові. Патентування дозволяє 
збільшити не тільки вихідну міцність металу, а й подальшу його здатність до 
сприйняття холодної пластичної деформації з великими ступенями. При 
патентуванні прокат нагрівають у прохідних печах до температур 
950…1000 °С, після чого охолоджують у спеціальних ваннах із розплавом 
свинцю або в розчинах солей [129]. Температура розплаву залежить від 
хімічного складу сталі, профілерозміру прокату, завантаження 
патентувального агрегату і змінюється в інтервалі температур 490…550 °С. 
Температура розчину у ванні й швидкість пересування прокату під час 
розпаду аустеніту в ізотермічних умовах забезпечують необхідну повноту 
дифузійного розпаду та формування перліту з міжпластинковою відстанню  
0,10…0,13 мкм. Не дивлячись на очевидну перевагу технології патентування, 
автори робіт [129–131] вважають, що головною проблемою такої термічної 
обробки є вплив масштабного фактору (профілерозмір прокату), внаслідок 
чого порушується температурно-швидкісний регламент (ізотермічність) 
виробничого процесу. Головними причинами нестабільності температурного 
режиму під час дифузійного розпаду аустеніту є недостатня швидкість 
відведення тепла від прокату й низька інтенсивність охолодження розплаву. 
Слід зазначити, що аналогічна за суттю проблема, що пов'язана із впливом 
масштабного фактору, є характерною й для металургійних підприємств при 
безперервному охолодженні високовуглецевих сталей із прокатного нагріву. 
За даними світових лідерів з виробництва патентувального обладнання 
компаній «FIB» (Бельгія), «QED» і «ICE» (обидва Канада), найбільш 
сприятливим інтервалом розпаду аустеніту в ізотермічних умовах є 
температурний інтервал 550…520 °С. Поряд із класичною технологією 
патентування існують і деякі різновиди, наприклад, спосіб швидкісного 
електропатентування високовуглецевих сталей [128]. Беручи до уваги, що на 
більшості металовиробних підприємств України та країн ближнього 
зарубіжжя відсутні агрегати патентування, а поточна ситуація не дозволяє 
проводити масштабні модернізації виробничого процесу, то з економічної 
точки зору найбільш доцільним рішенням, яке не вимагає суттєвих 
матеріальних витрат, є створення нових підходів до проведення ДТО 
бунтового прокату в умовах металургійних підприємств.  
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Механізми холодної пластичної деформації високовуглецевих сталей, 
які піддані додатковій термічній обробці, ретельно розглянуті в роботах [125–

131]. Згідно до загальноприйнятих положень холодна пластична деформація 
сталей перлітного класу відбувається за рахунок пластичної феритної фази, а 
ступінь деформації цементиту при цьому невелика [125, 126, 130]. Класичні 
уявлення про пластичну деформацію перліту засновані на аналізі процесів, 
що відбуваються в грубодиференційованому евтектоїді [115]. Відомо, що при 
холодній деформації зерна перліту витягуються в напрямку деформації, а 
перлітні колонії переорієнтовуються. У феритних пластинах перліту 
проходять процеси внутризеренного ковзання, в результаті виникають 
дислокаційні скупчення й формується коміркова або фрагментована 
субструктура. Зміцнення сталі відбувається в результаті збільшення 
щільності дислокацій у фериті й цементиті, а також на міжфазних границях 
ферит/цементит, а коміркова або фрагментована субструктура містить 
уламки руйнованого цементиту [115]. 

МакМагон і Коен встановили, що навіть у дуже чистих 
низьковуглецевих сталях цементит третинний, який розташовується по 
границях феритних зерен, викликає зародження мікротріщин відколу [125]. 
Численні дослідження показали, що в 90 % випадків джерелом виникнення 
мікротріщин є цементит, а Вебб і Фогонг експериментально встановили, що 
пластини цементиту товщиною до 1 мкм можуть бути зігнуті на 2…5 % перш 
ніж відбудеться руйнування металу [125]. При волочінні перлітні колонії 
витягуються в напрямку деформації й переорієнтовуються, у феритних 
пластинах перліту розвиваються процеси внутризеренного ковзання, 
виникають дислокаційні скупчення та формується коміркова субструктура. 
Якщо проаналізувати співвідношення товщини пластин фериту й цементиту, 
то можна зробити висновок про те, що саме пластини цементиту виявляються 
джерелом небезпечного розвитку передчасного крихкого руйнування сталі 
при великих ступенях холодної пластичної деформації. Флюгге вважав [125], 
що в'язкість перліту залежить не стільки від співвідношення товщини 
пластин фериту й цементиту, скільки від їх абсолютних значень. Лангфорд 
встановив [125], що істотний вплив на здатність цементиту до деформації 
надає саме його товщина: пластини цементиту товщиною більше 0,1 мкм 
руйнуються крихко, а товщиною менше 0,01 мкм можуть витримувати 
значну пластичну деформацію. На підставі викладеного, можна 
стверджувати, що деформація пластин цементиту шляхом дроблення 
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повинна бути характерною для ділянок структури сталі з 
грубопластинчастим перлітом, у місцях роздроблення якого може 
спостерігатися підвищена щільність дислокацій. 

Отже, зменшення товщини цементитних пластин за рахунок 
диспергування продуктів розпаду аустеніту повинно сприяти зростанню 
пластичності сталей перлітного класу при холодній деформації. Уявлення 
про поведінку та механізми холодної пластичної деформації 
гарячедеформованих сталей перлітного класу, за умови відсутності 
попередньої термічної обробки, на сьогоднішній день є недостатньо 
вивченими, тому вони потребують проведення додаткових досліджень із 
метою забезпечення високого рівня їх пластичності.   

 
1.3.3 Вплив неметалевих включень на механічні властивості та 
експлуатаційну стійкість холоднодеформованих металовиробів 

 
Важливим елементом структури сталей, від якого істотно залежать 

властивості готових металовиробів, є неметалеві включення, вміст яких 
впливає на деформованість, зварюваність, поріг хладноламкості, схильність 
до старіння, анізотропію властивостей, контактну міцність та інші 
показники якості [115, 132–137]. Неметалеві включення виявляються 
концентраторами деформаційних та термічних напружень, а їх критичні 
розміри для умов статичних випробувань складають 6…20 мкм в залежності 
від способу та режиму деформації [138]. Неметалеві включення являють 
собою частинки, що утворюються в процесі виплавки, розливання та 
кристалізації сталі [136, 137]. За походженням їх поділяють на ендогенні і 
екзогенні. Ендогенні включення утворюються в результаті реакцій між 
компонентами сталі, зменшення розчинності компонентів у рідкій та твердій 
сталі при зниженні температури, а також при додаванні в сталь 
розкислювачів та десульфуратів. Екзогенні включення потрапляють у сталь 
ззовні – це продукти руйнування футеровки сталеплавильних агрегатів і 
сталерозливних пристроїв, частинки шихти та шлаку. За складом неметалеві 
включення поділяються на наступні групи: оксиди, силікати, сульфіди, 
фосфіди, нітриди, гідриди, карбіди, селеніди, телуріди, бориди. В структурі 
кожної сталі містяться різні види неметалевих включень.  

Механічні та експлуатаційні властивості сталей залежать від вмісту в 
них неметалевих включень: чим більша їх кількість, тим нижчий рівень 
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міцності та пластичних властивостей [136, 137]. Крім того, велику роль 
відіграють форма, розміри й розподіл неметалевих включень у сталі. Вплив 
включень на механічні властивості пов'язаний з тим, що вони є 
концентраторами напружень. При пластичній деформації частинки включень 
можуть гальмувати рух дислокацій, а міжфазні границі включення-матриця 
сталі можуть випускати дислокації, тобто поблизу включень працюють 
джерела дислокацій. Залежно від способу деформації змінюється схема 
напруженого стану поблизу включення; співвідношення між величинами 
напружень у різних схемах є різними. 

Технологічна пластичність сталей при гарячій та холодній деформації 
різко погіршується через наявність неметалевих включень, особливо якщо 
вони утворюють скупчення [136, 137]. Це викликано тим, що пластичні 
властивості включень та сталевої матриці істотно різні. Пластичність і опір 
деформації включень залежать від способу деформації, що визначає характер 
перерозподілу недеформованих включень в пластичній сталевій матриці та 
зміна форми пластичних включень у процесі деформування. Неметалеві 
включення викликають структурну неоднорідність гаряче- і 
холоднодеформованих сталей, оскільки обумовлюють неоднорідний розвиток 
зміцнення й динамічного знеміцнення, а також фазових перетворень після 
гарячої деформації. Зменшення технологічної пластичності сталі при високих 
температурах (червоноламкість) може бути викликане неметалевими 
включеннями, якщо вони виділяються в процесі деформації з пересиченого 
домішками твердого розчину (аустеніту) і утворюють скупчення в місцях 
ліквації кисню, сірки та інших хімічних елементів. Червоноламкість також 
проявляється при оплавленні легкоплавких сульфідних або силікатних 
включень [137]. Вплив неметалевих включень на технологічну пластичність 
сталі також залежить від їх поведінки при пластичній деформації (в першу 
чергу, від ступеня пластичності). Включення сприяють появі дефектів в 
деформованій сталі, наприклад, розшарування, волосовини, закати, рванини, 
тріщини, рвана кромка тощо. 

Зменшення вмісту неметалевих включень у сталях завжди було 
актуальною проблемою, яка постійно існує перед матеріалознавцями та 
термістами, які займаються вдосконаленням і розробкою технологій 
виробництва якісних видів металопрокату. Для спрямованого впливу на 
характеристики неметалевих включень потрібно мати всебічне уявлення про 
їх поведінку на різних технологічних етапах виробництва сталі. Відомо, що 
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включення в сталі класифікують за типом походження, моментом утворення, 
хімічним складом, кристалічною будовою, розчинністю, мікроструктурою, 
температурою плавлення, механічною поведінкою тощо [132, 136–139]. 
Оскільки процеси утворення та видалення кожного з видів неметалевих 
включень із рідкої сталі мають свої особливості, то їх поведінку, як правило, 
розглядають окремо. У роботі [140] розглянуті закономірності зміни 
морфології неметалевих включень після введення кальційвмісного дроту 
(SiCa, FeCa) і продувки сталі аргоном, однак результати досліджень не дають 
вичерпних пояснень, зважаючи на відсутність досліджень на етапах 
виробництва БЛЗ  →  бунтовий прокат. У роботах [141–144] не існує єдиної 
думки про утворення та видалення неметалевих включень у 
високовуглецевих сталях, недостатньо також інформації про кількісну оцінку 
впливу параметрів технології на поведінку включень. Така особливість 
пов'язана з різноманітністю методів оцінки, що застосовують на практиці для 
ідентифікації й визначення вмісту неметалевих включень, відмінностей у 
складі сталеплавильного обладнання, технології виплавки та позапічної 
обробки сталі. 

На сьогоднішній день не існує універсальної методики визначення 
вмісту неметалевих включень у сталі. Хімічний метод дозволяє визначити 
масову частку включень та їх склад, а для оцінки форми й розмірів він є 
непридатним. У роботі [145] оцінку неметалевих включень у сталі 
пропонується проводити за вмістом кисню загального. Для оперативного 
управління технологічним процесом цей метод є одним із найкращих, однак 
він має певні недоліки: при визначенні оксидних включень інформація про 
інші види включень (сульфіди, силікати, нітриди), їх форму та розмір 
відсутня. У роботі [132] неметалеві включення в сталі оцінюють за вмістом 
кисню активного, однак величини вмісту кисню загального й активного не 
корелюють одна з одною. Спосіб оцінки неметалевих включень на шліфі 
площею 1 мм2 не дає об'єктивної інформації про їх морфологію та 
розміри [132] і це є істотним недоліком із огляду на те, що одне велике 
включення може бути небезпечніше за безліч дрібних. За стандартом 
JIS G 0555 (Японія) частка площі, що зайнята включеннями, визначається 
металографічним методом і визначається у відсотках. За вимогами          
АSТМ Е-45 (США), включення при металографічному контролі порівнюють 
з еталонними шкалами при ідентифікації їх ширини й товщини. Згідно з 
вимогами ГОСТ Р ИСО 4967-2009, вміст неметалевих включень в сталі 
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також визначається порівнянням із еталонними шкалами. За стандартом 
DIN 50602 (Німеччина) вимірюється максимальний розмір включень або 
частка їх площі на шліфі. На національних металургійних підприємствах при 
визначенні вмісту неметалевих включень у сталі застосовують стандарт 
ГОСТ 1778-70: метод Ш – оцінка включень у балах; метод Л – оцінка 
включень глобулярної форми; метод К – визначення середніх лінійних 
розмірів включень; метод П – визначення об'ємної частки включень. Отже, 
сьогодні існує багато методів ідентифікації та визначення вмісту 
неметалевих включень у сталі, але кожен із них має недоліки й переваги. 

Неметалеві включення впливають на механічні й експлуатаційні 
властивості навіть у тому випадку, коли їх вміст у сталі виявляється 
незначним [135–137]. З метою поглибленого аналізу причин утворення та 
розробки технологічних рішень, що спрямовані на зменшення вмісту 
неметалевих включень, необхідно знати їх хімічний і фазовий склад, а також 
основні джерела появи. Питанням підвищення чистоти сталей за вмістом 
неметалевих включень присвячено багато досліджень, проте вони не завжди 
дають вичерпні пояснення до позитивного вирішення існуючих проблем, 
зважаючи на відсутність комплексних досліджень у наскрізному 
технологічному ланцюжку розплавлення шихтових матеріалів → 
виробництво готових металовиробів. 

Експлуатація металовиробів відповідального призначення проходить у 
різних середовищах і при різних напруженнях [146–148]. При впливі різних 
середовищ у сталях відбуваються різноманітні фізико-хімічні процеси, які 
викликають утворення ушкоджень, характер яких визначається складом і 
впливом середовища (температура, зовнішні напруження або тиск), хімічним 
або фазовим складом сталі. Стійкість сталей до локальної корозії 
визначається багатьма факторами, найбільш вагомими з яких є 
експлуатаційні (характеристики середовища) і металургійні (хімічний склад, 
структура, вміст і розподіл неметалевих включень, клас міцності). 
Найчастіше ушкодження виникають поблизу різних дефектів структури 
сталі, у тому числі поблизу неметалевих включень [134, 137, 146]. Вплив 
неметалевих включень на процеси локальної корозії пов'язують як із 
розчиненням металу навколо включень, так і з активацією дії продуктів їх 
розчинення [148–152]. В той же час слід розуміти, що різні сталі в залежності 
від технології виплавки містять неметалеві включення, які відрізняються за 
хімічним складом, що впливає на їх поведінку в агресивних середовищах. 
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Отже, з точки зору експлуатаційної надійності й довговічності 
елементів будівельних конструкцій високої міцності, необхідно дослідити 
особливості впливу технологічних параметрів виробничого процесу на 
характеристики й зміну морфології неметалевих включень на всіх без 
виключення етапах виробництва сталі (виробництво БЛЗ, бунтового прокату 
й холоднодеформованих виробів).    

 
1.3.4 Процеси ліквації при виробництві бунтового прокату з 

безперервнолитої заготовки 
 
Вплив литої структури сталі на властивості готового прокату є 

загальновідомим [153–156], проте розливання сталі на машинах 
безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) має ряд своїх особливостей, які 
обумовлюють якість БЛЗ та залежать від технології виробництва й 
особливостей конструкцій основного устаткування [157–160]. Поряд із 
зазначеними  факторами в литій заготовці спостерігаються дефекти, які не 
можуть бути повністю усунені навіть при раціональному обранні параметрів 
виробничого процесу. Такі дефекти пов'язані в першу чергу з процесами 
кристалізації й, відповідно, розвитком дендритної ліквації [155–157, 160]. 

Макробудова БЛЗ відрізняється від злитків, які відлиті у виливниці, що 
зумовлено інтенсивним водяним охолодженням сталі в кристалізаторі й 
секціях зони вторинного охолодження. БЛЗ, на відміну від злитку, 
характеризується невеликим коливанням хімічного складу та більш 
однорідними властивостями як у поздовжньому, так і поперечному 
напрямках [156]. Формування якості БЛЗ (протяжність структурних зон, 
центральна осьова пористість, осьова ліквація, тріщини тощо) визначається, 
перш за все, параметрами технології розливання рідкої сталі. Істотний вплив 
при цьому має температура сталі в проміжному ковші й швидкість 
витягування заготовки [153, 154], які спільно визначають температурно-
часові умови кристалізації сталі. Перегрів рідкої сталі над температурою 
ліквідус впливає на протяжність зони стовпчастих кристалів, величина якої 
також залежить від вмісту вуглецю [154, 161]. Дендритна будова БЛЗ 
ускладнює виділення з металу водню, який надалі провокує зменшення 
пластичності прокату. При гарячій пластичній деформації дендритна 
структура литої сталі змінюється, осі дендритів орієнтуються в напрямку 
прокатки, а збільшення тривалості пічного нагріву, ступеня та температури 
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деформації зменшує відмінність у складі осей і міжосних ділянок [154]. Зміна 
поперечного перерізу при гарячому обтисненні полегшує дифузійний 
масоперенос (перерозподіл) і забезпечує вирівнювання хімічного складу в 
об’ємі заготовки. Однак повного вирівнювання хімічного складу не 
відбувається, що може провокувати появу структурної неоднорідності [162]. 
Причиною дендритної ліквації є кристалізація сталі у певному інтервалі 
температур, на відміну від чистого заліза, коли кристалізація відбувається 
практично при постійній температурі [163]. 

Зональна ліквація обумовлена неоднорідністю розподілу хімічних 
елементів за зонами литої сталі. При кристалізації вуглець, марганець, сірка і 
фосфор дифундують у рідку сталь до фронту зростаючої зони стовпчастих 
кристалів і утворюють лікваційний контур [164]. За даними роботи [165] при 
виробництві БЛЗ із високовуглецевої сталі спостерігається неоднорідність за 
вмістом вуглецю в осьовій зоні. Кількісний аналіз впливу гарячої деформації 
на розвиток хімічної неоднорідності, за даними роботи [154] показав, що 
нагрівання під гарячу прокатку та деформація в залежності від хімічного 
складу сталі може зменшувати хімічну неоднорідність у прокаті в інтервалі 
1,8…9,0 %. За результатами досліджень зроблено висновок, що зменшення 
хімічної неоднорідності в процесі гарячої деформації відбувається тільки за 
рахунок дії високотемпературного нагрівання БЛЗ, а пластична деформація 
не чинить істотного впливу. В той же час, автором роботи [166] встановлено, 
що сумарне обтиснення литої заготовки чинить вирішальний вплив на 
властивості готового прокату: при достатніх ступенях деформації механічні 
властивості сталі поліпшуються та стають більш однорідними як за 
перерізом, так і по довжині прокату. 

За даними чисельних наукових робіт, до технологічних кроків, які 
застосовуються на практиці та дозволяють зменшити вплив хімічної 
неоднорідності БЛЗ на властивості прокату з вуглецевих сталей, відносять: 
раціональний вибір температурно-швидкісних параметрів розливання сталі й 
вторинного охолодження [167–169]; використання електромагнітного 
перемішування в кристалізаторі та зоні вторинного охолодження [170–172]; 
віброімпульсний або ультразвуковий вплив при кристалізації сталі [173]; 
застосування спеціальних заглибних стаканів, які забезпечують 
турбулізовану подачу потоків рідкої сталі [174]; введення центральної 
затравки у кристалізатор або спеціальних інокуляторів (дрібнодисперсних 
частинок, що містять кальцій і рідкоземельні метали) [175]; застосування 
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«м'якого» механічного обтиснення БЛЗ [176–178] і високотемпературний 
відпал заготовок при температурах до 1200 °С протягом тривалого часу. 
Вказані способи впливу на поліпшення якості БЛЗ, окрім електромагнітного 
перемішування, вибору раціональних температурно-швідкисних параметрів 
розливання та режимів вторинного охолодження, а також 
високотемпературного пічного нагріву заготовок, на практиці не знайшли 
широкого використання, що зумовлено складністю конструктивного 
виконання. 

Отже, проведений аналіз надає змогу зробити висновок, що 
формування структури, механічних і технологічних властивостей прокату 
має безпосередній зв'язок із показниками якості вихідної БЛЗ, тому 
актуальними є дослідження, що дозволять встановити найбільш вагомі 
технологічні чинники сталеливарного виробництва, раціональне поєднання 
яких буде сприяти зменшенню розвитку та прояву ліквації в структурі 
бунтового прокату з високовуглецевих сталей. 

 
1.4  Технологія виробництва високоміцних холоднодеформованих 

металовиробів для попередньо-напружених будівельних конструкцій 
 
Холоднодеформована та дротяна арматура (гладкого й періодичного 

профілю), а також вита арматура (сталеві арматурні канати) є найбільш 
навантаженими та відповідальними елементами попередньо напружених 
залізобетонних конструкцій різноманітних будівель і споруд (автомагістралі, 
настили залізничних переїздів, залізобетонні шпали, захисні оболонки 
реакторів атомних електростанцій, вантові мости, віадуки, резервуари, 
нафтовидобувні платформи, аеропорти, тунелі тощо)  [120, 130, 179]. У 
роботах [130, 180–183] узагальнена історія впровадження та виробництва 
високоміцної дротяної арматури й арматурних канатів, які почали 
виготовляти в країнах пострадянського простору. Сьогодні найбільш 
затребуваними холоднодеформованими виробами для виготовлення 
елементів попередньо-напружених конструкцій є холоднодеформована 
арматура діаметром до 9,7 мм, дротяна арматура діаметром 3,0…6,0 мм і 
семидротяні арматурні канати діаметром 6,9…18,0 мм (рис. 1.6).  

Номенклатура зазначених металовиробів має наступні переваги у 
порівнянні зі стрижневою термічнозміцненою арматурою: більш високі 
значення характеристик міцності, що досягається за рахунок використання 
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сталей із вмістом вуглецю не менше 0,7 % при незначній витраті легуючих 
елементів; більш рівномірний розподіл структурних складових і, відповідно, 
менший розкид механічних властивостей; можливість створення попередньо-
напружених залізобетонних конструкцій різноманітної форми зі значним 
діапазоном розривного зусилля без обмеження їх довжини. 

 

 
а 

 
 

б 

 
в 

а – дротяна арматура; б – арматурний канат конструкції 1×7;  
в – холоднодеформована арматура; d – діаметр; 

Рисунок 1.6 – Повздовжній та поперечний вид високоміцних 
холоднодеформованих виробів [67, 126, 130, 185] 

 
Для досягнення заданого комплексу механічних властивостей (висока 

міцність у поєднанні з достатньою пластичністю) холоднодеформовані 
вироби на завершальній стадії виробництва піддають низькотемпературному 
відпалу або короткочасному нагріву під навантаженням (стабілізації), що в 
останньому випадку забезпечує отримання класу міцності 1670…1860 МПа 
при відносному подовженні не менше 4,0 %. За даними робіт [120, 184], клас 
міцності стабілізованої арматури виявляється істотно вищим, ніж після 
відпалу, наприклад, границя міцності може підвищуватися на 100…200 МПа. 

Арматурні канати відносять до найбільш високоміцних різновидів 
попередньо-напруженої арматури, які звиті з холоднодеформованих 
дротів [185–187]. При виробництві арматурних канатів дроти деформуються 
й щільно прилягають один до одного. Номенклатурний сортамент і якість 
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(механічні властивості, релаксаційна стійкість, стійкість до корозійного 
розтріскування тощо) арматурних канатів, які виготовляються в Україні й 
країнах ближнього зарубіжжя, мають деякі відмінності, які пов'язані з більш 
низьким класом міцності готових металовиробів, на відміну від зарубіжних 
аналогів. Відповідно до вимог європейського стандарту EN 10138:2005 
«Напружена арматура», який об'єднує основні різновиди високоміцної 
арматури, передбачена можливість виробництва наступної металопродукції: 
1) високоміцний дріт діаметром 4,0…10,0 мм із границею плинності 
1300…1500 МПа і тимчасовим опором руйнуванню 1600…1800 МПа; 
2) трьохдротяні арматурні канати діаметром 5,2…7,5 мм із границею 
плинності 1600…1700 МПа і тимчасовим опором руйнуванню 
1800…1900 МПа; 3) семидротяні арматурні канати діаметром 7,0…18,0 мм із 
границею плинності 1500…1800 МПа й тимчасовим опором руйнуванню 
1770…2000 МПа. При цьому арматурні канати повинні мати підвищену 
релаксаційну стійкість (не більше 2,5 %) при напруженні ∼ 0,7∙σв і 
витривалості випробувань не менше 1000 годин. Існують також інші 
нормативні документи (BS 5896:1980, ASTM A 416М-05, ГОСТ 13840-68, 
ГОСТ Р 53772-2010, NEN 3868:2001, MSZ 5720:1993), які регламентують 
виготовлення та оцінку відповідності холоднодеформованої дротяної 
арматури і арматурних канатів різних класів міцності. В цілому вимоги до 
розривного зусилля при умовній границі плинності, відносного подовження 
та релаксації після 1000 годин та інших показників холоднодеформованих 
виробів є приблизно однаковими і визначаються класом міцності. 

Сучасні схеми перероблення бунтового прокату у високоміцну дротяну 
заготовку з подальшим виготовленням холоднодеформованої арматури, 
дротяної арматури та арматурних канатів [188, 189] повинні бути спрямовані 
на зменшення енергоємності виробничого процесу. З огляду на те, що 
показники якості бунтового прокату з високовуглецевої сталі металургійних 
підприємств України не дозволяють застосувати спосіб прямого волочіння 
(без проведення додаткових термічних обробок), то технологія виготовлення 
холоднодеформованої дротяної заготовки складається з наступних операцій: 
 
ППХ → (НБ, НВ) → К → П → ПППХ → (НБ, НВ) → В → ПР → З → С → ЗБ,  
 
де ППХ – підготовка поверхні бунтового прокату до волочіння із 
застосуванням хімічного травлення; НБ, НВ – нанесення підмастильного 
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шару бури або вапна на поверхню прокату відповідно; К – калібрування 
прокату зі ступенем деформації ∼ 10 %, П – термічна обробка (патентування) 
проміжної дротяної заготовки; ППП – повторна підготовка поверхні прокату 
до волочіння із застосуванням хімічного травлення; В – волочіння на заданий 
діаметр дротяної заготовки; ПР – профілювання поверхні дротяної заготовки; 
З – звивання дроту в арматурний канат; С – стабілізуюча обробка 
(низькотемпературний швидкісний нагрів під навантаженням);                       
ЗБ – змотування готової металопродукції на дерев’яний барабан. 

Застосування патентування дозволяє забезпечити формування 
тонкодисперсної перлітної структури з рівномірним розподілом структурних 
складових у поперечному перерізі прокату. Підготовка поверхні прокату до 
волочіння здійснюється за допомогою хімічного способу (травлення у 
розчині кислот). При хімічному травленні атомарний водень розчиняється в 
кристалічній решітці сталі, що зумовлює тимчасове зменшення її 
пластичності [190]. Для вирішення цієї проблеми бунтовий прокат необхідно 
піддавати додатковому вилежуванню у складських приміщеннях протягом 
2...3 діб. Після хімічного травлення бунтовий прокат промивають і сушать, 
потім наносять підмастильний шар, який за рахунок створення певної 
шорсткості на поверхні покращує захоплення технологічного мастила у 
осередку деформації. Для нанесення підмастильного шару найчастіше 
використовують бурування, вапнування або фосфатування. 

Волочіння прокату на сучасних європейських підприємствах 
відбувається на прямоточних станах, кратність яких залежить від кількості 
тягових (волочильних) барабанів. Волочильний стан – машина 
багаторазового волочіння, окружні швидкості тягових барабанів якої 
синхронізуються за допомогою частотних перетворювачів, навантажень, 
діючих на барабани, та кінематичної схеми деформації. При цьому на 
волочильний барабан намотується така кількість витків, яка виключає вільне 
ковзання дроту, а послідовна передача дроту на наступний барабан 
здійснюється через систему монолітних волок (осередків деформації). У 
зв’язку з тим, що при виготовленні холоднодеформованої арматури і 
арматурних канатів використовується бунтовий прокат діаметром 
8,0…14,0 мм, то його перероблення на кінцевий діаметр дротяної заготовки 
3,0…6,0 мм відбувається за 7…10 проходів. 

Для звивання високоміцного дроту в канат використовують спеціальні 
машини сигарного та бугельного типів [191, 192]. Для зменшення внутрішніх 
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напружень холоднодеформованих виробів  на завершальній стадії проводять 
комбіновану обробку (силовий і температурний вплив) [184, 193]. Мета такої 
операції полягає у знятті внутрішніх напружень і формуванні більш 
впорядкованої дислокаційної субструктури під навантаженням, що 
забезпечує зростання агрегатної міцності готових металовиробів. 

Таким чином, технологія виготовлення високоміцних 
холоднодеформованих виробів в умовах національних металовиробних 
підприємств повинна бути націлена на підвищення енергоефективності і 
зменшення матеріальних витрат при реалізації виробничого процесу з 
гарантованим досягненням заданого класу міцності, що головним чином 
пов’язано з якістю вихідної сировини. З метою науково обґрунтованого 
підходу до розробки й впровадження технології виробництва високоякісного 
бунтового прокату, який призначено для подальшої холодної пластичної 
деформації, доцільно провести порівняльний аналіз вимог національних і 
європейських стандартів до хімічного складу, структури та механічних 
властивостей високовуглецевої сталі, що дозволить обґрунтовано обрати 
перспективні композиції хімічного складу сталей. 

  
1.5 Порівняльний аналіз вимог національних та зарубіжних стандартів 

до визначення якості бунтового прокату 
 
Для проведення порівняльного аналізу обрані наступні нормативні 

документи: ДСТУ 3683-98, ГОСТ 14959-79, ТУ У 27.1-4-519-2002 та EN ISO 
16120:2011 (частина 4). У світовій практиці при виробництві високоміцної 
дротяної заготовки використовують бунтовий прокат діаметром 8,0…14,0 мм зі 
сталі з вмістом вуглецю не менше 0,7 %, яка може додатково містити хром і/або 
ванадій. У зв'язку з цим для порівняльного аналізу обрані сталі з вмістом 
вуглецю 0,7…0,9 %. В табл. 1.1 наведено вимоги до хімічного складу сталей, із 
яких може бути виготовлений  бунтовий прокат для подальшого отримання 
високоміцних холоднодеформованих виробів. Для сталей за EN ISO 16120-
4:2011 та ТУ У 27.1-4-519-2002 граничні інтервали зміни вмісту вуглецю 
дорівнюють 0,05 %, а за ДСТУ 3683-98 і ГОСТ 14959-79 – 0,09 %. 

За EN ISO 16120-4:2011, інтервал зміни вмісту марганцю в сталі є 
найнижчим (0,20 %) серед всіх зазначених нормативних документів. 
Максимальний вміст кремнію в сталях за EN ISO 16120-4:2011 і ТУ У 27.1-4-
519-2002 є меншим, ніж за вимогами ДСТУ 3683-98 та ГОСТ 14959-79. 
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Таблиця 1.1 – Вимоги до хімічного складу бунтового прокату 
Марка 
сталі 

Вміст хімічних елементів, % ваг. 
С Mn Si P S Cr Ni Cu Al N V 

ДСТУ 3683-98 

75 
0,72–
0,80 

0,
40

–0
,7

0 

0,
27

–0
,3

7 

≤ 
0,

02
5 

≤ 
0,

02
5 

≤ 
0,

10
 

≤ 
0,

10
 

≤ 
0,

15
 

≤ 
0,

00
5 

≤ 
0,

00
8 

– 80 
0,77–
0,85 

85 
0,82–
0,90 

ГОСТ 14959-79 

75 
0,72–
0,80 

0,
50

–0
,8

0 

0,
17

–0
,3

7 

≤ 
0,

02
5 

≤ 
0,

02
5 

≤ 
0,

25
 

≤ 
0,

25
 

≤ 
0,

20
 

– – – 80 
0,77–
0,85 

85 
0,82–
0,90 

ТУ У 27.1-4-519-2002 

75 
0,73–
0,77 

0,
30

–0
,6

0 

0,
15

–0
,2

5 

≤ 
0,

01
7 

≤ 
0,

01
2 

≤ 
0,

10
 

≤ 
0,

15
 

≤ 
0,

20
 

≤ 
0,

00
5 

≤ 
0,

00
7 

– 80 
0,80–
0,84 

85 
0,83–
0,87 

EN ISO 16120-4:2011 

C80D2 
0,78–
0,82 

0,
50

–0
,7

0 

0,
10

–0
,3

0 

≤ 
0,

02
0 

≤ 
0,

02
5 

≤ 
0,

30
 

≤ 
0,

10
 

≤ 
0,

15
 

≤ 
0,

01
0 

≤ 
0,

00
7 

0,
05

-0
,1

0 

С82D2 
0,80–
0,84 

C86D2 
0,84–
0,88 

 
Аналогічна тенденція спостерігається й відносно вмісту в сталях сірки 

та фосфору. Прагнення до зменшення вмісту хрому, нікелю й міді 
ґрунтується на тому, що вказані хімічні елементи можуть погіршувати 
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механічні властивості прокату при ізотермічному розпаді аустеніту [67], 
однак це відноситься до сталей, що піддаються патентуванню [75, 76]. 

За вимогами ГОСТ 14959-79, вміст азоту в сталях не нормується, 
незважаючи на те, що він є джерелом підвищення мікроспотворень 
кристалічної решітки. Вміст азоту за вимогами EN ISO 16120-4:2011, 
ТУ У 27.1-4-519-2002 і ДСТУ 3683-98 нормується приблизно на одному 
рівні. Відмінністю стандарту EN ISO 16120-4:2011 є можливість додаткового 
введення до хімічного складу сталей карбідоутворюючих елементів: 
Cr ≤ 0,30 % і (або) V = 0,05…0,10 %. 

Стандартами ДСТУ 3683-98 та ТУ У 27.1-4-519-2002 можливість 
додаткового введення хрому і/або ванадію не передбачена, у той же час за 
ГОСТ 14959-79 максимальний вміст хрому обмежено значенням не більше 
0,25 % при відсутності нормування вмісту ванадію.  

Вимоги національних стандартів до показників якості бунтового 
прокату зі сталей 75…85 наведено у табл. 1.2 і табл. 1.3. За всіма стандартами 
глибина зневуглецьованого шару (ЗНШ) обмежена середнім показником не 
більше 2,0 % від діаметра прокату, при цьому, за ДСТУ 3683-98 і ТУ У 27.1-4-
519-2002, максимальне значення може складати 2,5 %.  

Загальна маса окалини на поверхні прокату нормується за ДСТУ 3683-98 
і ТУ У 27.1-4-519-2002, в той же час її властивості та спосіб видалення не 
оговорені жодним національним стандартом. За ДСТУ 3683-98 та 
ГОСТ 14959-79 ідентифікація типів та нормування вмісту неметалевих 
включень не передбачається. За вимогами ТУ У 27.1-4-519-2002 бал 
неметалевих включень визначається згідно з вимогами ГОСТ 1778-70 
(метод Ш4) з додатковим контролем їх товщини. 

За ДСТУ 3683-98 та ТУ У 27.1-4-519-2002, дійсне зерно в структурі 
сталі повинно відповідати № 6…11 (ГОСТ 5639-82), при цьому розбіг 
значень у партії не повинен перевищувати трьох номерів. Осьова 
(підусадкова) ліквація нормується згідно з еталонними шкалами, які наведені 
у додатках до нормативних документів. Кількість перліту балу № 1 в 
структурі сталі при збільшенні ×1000, за ДСТУ 3683-98 та ТУ У 27.1-4-519-
2002, визначається у відповідності до вимог ГОСТ 8233-56. 

У залежності від ступеня дисперсності перліт оцінюється за 
десятибальною шкалою. До перліту балу № 1 відносять перліт з 
міжпластинковою відстанню меншою за 0,2 мкм. За ДСТУ 3683-98 і 
ТУ У 27.1-4-519-2002 в структурі бунтового прокату кількість перліту балу 

72



№ 1 має складати не менше 50 %, в той час, як за ГОСТ 14959-79 

його кількість не нормується взагалі. 
 

Таблиця 1.2 – Вимоги до показників структури бунтового прокату зі 
сталей 75, 80, 85 

ЗНШ1, % 
Маса 

окалини, 
кг/т 

Товщина 
неметалевих 

включень, мкм 

№ 
дійсного 

зерна 

Кількість перліту 
(бал № 1), % 

ДСТУ 3683-98 
≤ 2,0/2,5 ≤ 6 – 6–10 ≥ 50 

ГОСТ 14959-79 
≤ 2,0/2,0 – – – – 

ТУ У 27.1-4-519-2002 
≤ 2,0/2,5 ≤ 7 ≤ 20/252 6–11 ≥ 50 

Примітка. 1 – в чисельнику середнє значення, в знаменнику максимальне;                   
2 – категорія 1 включення не більше балу 2 за ГОСТ 1778-70 (метод Ш4) з товщиною до 
20 мкм, категорія 2 – не більше балу 3 з товщиною до 25 мкм. 

 
Таблиця 1.3 – Вимоги до механічних властивостей бунтового прокату 

зі сталей 75, 80 та 85 
Марка 
сталі 

Механічні властивості прокату в стані поставки 
σB, МПа ψ, % δ10, % 

ДСТУ 3683-98 
75 1030–1180 ≥ 28 ≥ 9 
80 1080–1230 ≥ 24 ≥ 8 
85 1130–1270 ≥ 20 ≥ 7 

ГОСТ 14959-79 
75, 80, 

85 
– –  – 

ТУ У 27.1-4-519-2002 
75 ≤ 1190 ≥ 30 ≥ 9 
80 ≤ 1240 ≥ 27 ≥ 8 
85 ≤ 1280 ≥ 24 ≥ 7 

 
За стандартом EN ISO 16120-4:2011 граничне значення кількості 

нерозрізненого перліту в структурі бунтового прокату при збільшенні ×500 
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не повинно бути менше 75 %. За національними і європейським стандартами 
визначення кількості перліту проводиться точковим методом (не менше 500 
точок) на поперечних або повздовжніх мікрошліфах. Поверхня 
підготовленого зразка повинна перебувати посередині між центром і 
поверхнею, що відповідає ½ радіусу прокату. У зв'язку з відмінністю у 
збільшеннях, які використовуються при проведенні металографічного 
аналізу, на практиці виникають деякі розбіжності при визначенні кількості 
перліту. На рис. 1.7 наведено результати металографічного визначення 
кількості перліту балу № 1 у структурі сталі, що містить 0,72 % С. Згідно до 
наведених графічних даних, максимальна різниця при визначенні перліту 
балу № 1 складає 8…9 % при середніх значеннях 4…5 %, тому методику, що 
наведена в національних стандартах, слід визнати більш жорсткою. 

 

 
 

а – за стандартами ДСТУ 3683-98 і ТУ У 27.1-4-519-2002,  
б – за стандартом EN ISO 16120:2011; 

Рисунок 1.7 – Порівняльний аналіз методик визначення кількості  
перліту балу № 1 

 
За ДСТУ 3683-98 і ТУ У 27.1-4-519-2002 структура прокату не повинна 

мати мартенситні або троостомартенситні ділянки, а також сорбіт відпуску в 
поверхневих шарах. У той же час за вимогами EN ISO 16120:2011 для сталей, 
що не містять хром, структура не повинна мати мартенситні або бейнітні 
ділянки, але для сталей, у які хром додавався спеціально, допускається 
наявність окремих мартенситних ділянок у центральній (осьовій) зоні 
прокату. 

Вимоги до механічних властивостей бунтового прокату за 
ГОСТ 14959-79 не нормуються. В цілому за стандартами ДСТУ 3683-98 та 
ТУ У 27.1-4-519-2002 вимоги, що пред’являються до механічних 
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властивостей прокату зі сталей 75…85, є дуже близькими, при цьому для 
останнього тимчасовий опір руйнування обмежено верхньою границею, а 
відносне звуження характеризується більш високими значеннями. 

Для більш глибокого розуміння вимог зарубіжного стандарту 
EN ISO 16120:2011 необхідно розглянути його особливості та головні 
відмінності від національних нормативних документів. Стандарт 
EN ISO 16120:2011 складається з чотирьох частин: частина № 1 – «Загальні 
вимоги», частина № 2 – «Особливі вимоги до бунтового прокату загального 
призначення», частина № 3 – «Особливі вимоги до бунтового прокату з 
киплячої та псевдокиплячої низьковуглецевої сталі», частина № 4 – 
«Особливі вимоги до бунтового прокату спеціального призначення». За 
своєю структурою стандарт EN ISO 16120:2011 розділяє основні різновиди 
бунтового прокату в залежності від його призначення та визначає вимоги, які 
є характерними для того чи іншого сортаменту сталей. 

Частина № 1 охоплює загальні положення й вимоги до якості 
бунтового прокату. У цій частині оговорені основні терміни, умови поставки, 
хімічний склад сталей, граничні відхилення, методи контролю, обсяги 
вибірки та маркування металопродукції. Додатково представлені методи 
виявлення й оцінки структури сталі, осьової ліквації, поверхневих дефектів і 
механічних пошкоджень. Класифікація типів механічних пошкоджень 
поверхні прокату, що виникають внаслідок вантажно-розвантажувальних 
робіт та транспортування металопрокату, у національних стандартах 
відсутня. 

Частина № 2 поширюється на бунтовий прокат загального призначення 
з нелегованої сталі з вмістом вуглецю 0,05…0,95 % – для волочіння або 
холодної прокатки. Відмінною особливістю цієї частини є те, що конкретний 
інтервал значень тимчасового опору руйнуванню прокату не нормується, але 
при розміщенні замовлення виробник повинен надати інформацію про 
величину тимчасового опору руйнуванню (клас міцності). Частина № 2 не 
нормує характеристики пластичності прокату, у зв'язку з чим вимоги до 
механічних характеристик, які регламентуються ДСТУ 3683-98 і ТУ У 27.1-
4-519-2002, можна вважати більш жорсткими. Для бунтового прокату 
загального призначення відсутні вимоги до показників структури, глибини 
ЗНШ і балу неметалевих включень. 

Частина № 3 поширюється на бунтовий прокат для волочіння або 
холодної  прокатки,  який   виготовлено  низьковуглецевої, низькокремністої,  
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киплячої та псевдокиплячої сталі, тому розглядатися не буде. 
Частина № 4 нормує вимоги до бунтового прокату з особливими 

властивостями, який призначено для волочіння або холодної прокатки. 
Хімічний склад сталей спеціального призначення характеризується більш 
вузькими діапазонами вмісту базових (C, Si, Mn) та низьким граничним 
вмістом домішкових (P, S, Cr, Ni, Cu, Mo) хімічних елементів. Додатково 
нормується вміст азоту в сталі. Більш жорсткі вимоги пред'являються до 
глибини залягання поверхневих дефектів і балу осьової ліквації. Аналіз 
вмісту неметалевих включень у сталі проводиться за найбільш забрудненим 
місцем шліфу, як це визначено стандартом ISO-4967 (метод A) або 
стандартом ASTM-E45 (метод A), згідно з еталонними шкалами. Найбільш 
забруднені місця шліфу для кожного виду включень повинні бути 
зареєстровані з обчисленням середнього балу. Зображення при збільшенні 
×100 порівнюється з еталонною шкалою й оцінюється кожен тип включень 
окремо. Відповідно до форми і розподілу включення розділяються на п'ять 
груп: група А (включення типу сульфідів), група В (включення типу 
алюмінатів), група С (включення типу силікатів), група D (включення типу 
глобулярних оксидів), група DS (включення типу одиночних глобулярних 
оксидів) діаметром не менше 13 мкм. 

 
1.6 Визначення перспективних композицій хімічного складу сталей  

перлітного класу для виробництва високоміцних холоднодеформованих 
металовиробів 

 
В табл. 1.4 наведено вимоги зарубіжних виробників і споживачів до 

хімічного складу та механічних властивостей бунтового прокату, який 
призначено для подальшої холодної пластичної деформації волочінням. 
Аналіз даних свідчить про те, що для виготовлення холоднодеформованої 
високоміцної дротяної заготовки використовується сталь, що містить 
0,76…0,85 % вуглецю; 0,55…0,90 % марганцю; 0,15…0,35 % кремнію; 
0,07…0,30 % хрому; 0,015…0,11 % ванадію та не більше 0,008 % азоту. В 
деяких випадках у складі сталі присутній молібден та алюміній, незважаючи 
на те, що останній є небажаним хімічним елементом, який чинить негативний 
вплив на граничний ступінь деформованості бунтового прокату. Механічні 
властивості в залежності від профілерозміру прокату і подальшого призначення

76



Та
бл

иц
я 

1.
4 

– 
В

им
ог

и 
до

 б
ун

то
во

го
 п

ро
ка

ту
, я

ки
й 

пі
дд

ає
ть

ся
 х

ол
од

ні
й 

пл
ас

ти
чн

ій
 д

еф
ор

ма
ці

ї  

№
 

п/
п  

К
ом

па
ні

я;
  

ді
ам

ет
р 

пр
ок

ат
у 

П
ок

аз
ни

ки
 я

ко
ст

і г
ар

яч
ек

ат
ан

ої
 с

та
лі

 

В
мі

ст
 х

ім
іч

ни
х 

ел
ем

ен
ті

в,
 %

 в
аг

. 
М

ех
ан

іч
ні

 
вл

ас
ти

во
ст

і 

C
 

M
n 

Si
 

P 
S 

C
r 

N
i 

C
u 

ін
ш

і 
ел

ем
ен

ти
 

σ B
, 

М
П

а 

δ 1
0, %
 

ψ
, %
 

не
 б

іл
ьш

е 
аб

о 
у 

ме
ж

ах
 

1 
«V

ös
ta

lp
in

e»
 

(А
вс

тр
ія

); 
8,

0–
11

,0
 м

м 
EN

 IS
O

 1
61

20
-4

:2
01

1 
0,

23
 

0,
13

 
0,

20
 V

 =
 0

,0
7–

0,
11

 
N

 ≤
 0

,0
07

 
≥ 

11
50

 
– 

≥ 
25

 

2 
«Т

С
Р»

 (І
та

лі
я)

; 
11

,0
 м

м 
0,

78
–

0,
82

 
0,

60
–

0,
80

 
0,

15
–

0,
30

 
0,

02
0 

0,
02

0 
0,

18
–

0,
25

 
EN

 IS
O

 1
61

20
-4

:2
01

1 
11

60
–

12
40

 
9 

≥ 
30

 

3 
«P

V
K

» 
(С

Ш
А

); 
5,

5–
11

,0
 м

м 
0,

80
–

0,
84

 
0,

70
–

0,
90

 
0,

15
–

0,
35

 
0,

03
0 

0,
03

5 
0,

07
 

0,
08

 
0,

12
 V

 =
 0

,0
4–

0,
07

 
M

o 
≤ 

0,
02

5 
N

 ≤
 0

,0
08

 

12
00

–
13

50
 

– 
– 

4 
«A

ce
ra

lia
 S

te
el

» 
 

(І
сп

ан
ія

); 
12

,0
 м

м 
0,

81
–

0,
82

 
0,

60
–

0,
70

 
0,

22
–

0,
24

 
0,

02
0 

0,
02

0 
0,

23
–

0,
24

 
0,

10
 

0,
10

 
V

 ≤
 0

,0
05

 
11

00
–

12
50

 
– 

≥ 
30

 

5 
«L

U
M

A
R

 / 
R

A
A

L»
 

(С
Ш

А
); 

6,
0–

13
,0

 м
м 

0,
80

–
0,

84
 

0,
65

–
0,

80
 
≤ 

0,
25

 
0,

02
0 

0,
01

5 
0,

25
 

0,
15

 
0,

15
 

V
 =

 0
,0

65
–

0,
09

0 
≥ 

12
00

 
– 

≥ 
30

 

 6  

«I
nt

ra
de

x 
M

et
al

s»
  

(Н
ід

ер
ла

нд
и)

; 
8,

0–
12

,0
 м

м 

0,
76

–
0,

81
 

0,
55

–
0,

75
 

0,
15

–
0,

35
 

0,
02

5 
0,

02
0 

0,
18

–
0,

29
 

– 
– 

V
 =

 0
,0

15
–

0,
06

0 
11

00
–

12
50

 
– 

≥ 
30

 

 

77



П
ро

до
вж

ен
ня

 т
аб

ли
ці

 1
.4

 

№
 

п/
п  

К
ом

па
ні

я;
  

ді
ам

ет
р 

пр
ок

ат
у 

П
ок

аз
ни

ки
 я

ко
ст

і г
ар

яч
ек

ат
ан

ої
 с

та
лі

 

В
мі

ст
 х

ім
іч

ни
х 

ел
ем

ен
ті

в,
 %

 в
аг

. 
М

ех
ан

іч
ні

 
вл

ас
ти

во
ст

і 

C
 

M
n 

Si
 

P 
S 

C
r 

N
i 

C
u 

ін
ш

і 
ел

ем
ен

ти
 

σ В
, 

М
П

а 

δ 1
0, %
 

ψ
, %
 

не
 б

іл
ьш

е 
аб

о 
у 

ме
ж

ах
 

7 
«G

lo
ba

l S
te

el
 W

ire
» 

(І
сп

ан
ія

); 
8,

0–
11

,0
 м

м 

0,
80

–
0,

81
 

0,
65

–
0,

70
 

≤ 0,
22

 
0,

01
5 

0,
01

5 
0,

18
–

0,
25

 
– 

– 
V

 =
 0

,0
3–

 
0,

05
 

11
00

–
12

50
 

– 
≥ 

30
 

8 
«S

aa
rs

ta
hl

» 
(Н

ім
еч

чи
на

); 
9,

0–
11

,0
мм

 

0,
78

–
0,

83
 

0,
60

–
0,

85
 

0,
15

–
0,

30
 

0,
01

5 
0,

01
5 

0,
12

-
0,

30
 

– 
0,

10
 

V
 =

 0
,0

5-
 

0,
10

 
11

50
-

12
50

 
– 

– 

9 
«S

te
m

co
r»

 
(В

ел
ик

об
ри

та
ні

я)
; 

11
,0

–1
3,

0 
мм

 

0,
79

–
0,

85
 

0,
75

–
0,

95
 

0,
15

–
0,

35
 

0.
01

5 
0,

02
5 

0,
08

 
0,

08
 

0,
10

 
A

l ≤
 0

,0
1 

N
 ≤

 0
,0

05
 

≥ 
11

40
 

– 
≥ 

30
 

10
 

«H
SW

-I
sp

at
» 

(Н
ім

еч
чи

на
); 

11
,0

 м
м 

0,
82

–
0,

83
 

0,
67

–
0,

68
 

≤ 
 

0,
19

 
≤ 

 
0,

00
3 

≤ 
 

0,
00

6 
≤ 

 
0,

09
 

≤ 
 

0,
04

 
≤ 

 
0,

07
 

N
 ≤

 0
,0

06
 

≥ 
11

60
 

– 
 

≥ 
35

 
 

 

78



відповідають наступним інтервалам: σВ = 1140…1350 МПа; ψ ≥ 25…30 %, при 
цьому відносне видовження, як правило, не нормується. До параметрів 
структури пред’являють наступні вимоги: величина дійсного зерна № 7…11; 
кількість нерозрізненого перліту не менше 75 %; глибина ЗНШ 1,0…1,5 % від 
діаметра прокату; відсутність мартенсито-бейнітних ділянок; мінімальний 
клас розвитку цементитної сітки в осьовій зоні прокату (не більше класу С за 
еталонними шкалами стандарту NFA 04-114:1984); підусадкова ліквація в 
залежності від діаметра прокату не повинна перевищувати бал № 3; 
властивості окалини на поверхні прокату погоджуються окремо при 
розміщенні заказу. Нормування неметалевих включень у прокаті ґрунтується 
на забезпеченні гарантованого показника – досягнення заданого сумарного 
відносного обтиснення прокату при волочінні. 

Слід розуміти, що використання високовуглецевих сталей, які не  
відповідають сучасним вимогам [194, 195], ставить національні металовиробні 
підприємства в скрутне становище  з  точки зору  впровадження  стабільного 
технологічного процесу, а також призводить до неможливості претензійного 
врегулювання питань при поставці бунтового прокату низької якості. 

Спираючись на наведену інформацію, очевидно, що металургійна галузь 
України потребує розробки й впровадження нових нормативних документів і 
технологічних рішень, які разом дозволять виготовляти високоякісний прокат. 
Новим стандартом повинна бути передбачена можливість додаткового 
введення до складу сталі карбідоутворюючих хімічних елементів, в 
обов'язковому порядку слід більш жорстко регламентувати показники 
міцності та пластичності. При цьому з урахуванням впливу вмісту вуглецю на 
зміну класу міцності холоднодеформованої переробної 
заготовки (див. підрозділ 1.2.2) тимчасовий опір руйнуванню гарячекатаної 
сталі доцільно обмежувати з формулюванням «не менше», а розкид значень 
зменшити до 100 МПа від нижньої границі діапазону. Слід додати до 
нормативної документації методику контролю вмісту неметалевих включень у 
сталі з одночасною їх класифікацією за типами: ті, що деформуються, ті, що не 
деформуються, крихкі тощо. Показники структури бунтового прокату 
необхідно переглянути у бік більш жорсткого їх нормування, металографічний 
аналіз повинен містити методи визначення й нормування надлишкових фаз. 
Властивості та спосіб видалення окалини з поверхні прокату необхідно додати 
до редакції стандарту й узгоджувати вказані показники при виробництві 
високовуглецевої сталі. 
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Додатково слід задіяти систему заходів, які забезпечать захист поверхні 
прокату від механічних пошкоджень при вантажно-розвантажувальних 
роботах, переміщеннях на складських майданчиках, а також при 
транспортуванні до виробничих потужностей  споживача. 

Отже, новий нормативний документ повинен ґрунтуватися, з одного 
боку, на найбільш жорстких, а з іншого на науково обґрунтованих вимогах 
до якості бунтового прокату з високовуглецевої сталі. 

Беручи до уваги результати порівняльного аналізу до якості бунтового 
прокату за різними нормативними документами, (див. підрозділ 1.5), для 
проведення досліджень обрана сталь із таким вмістом основних хімічних 
елементів: С = 0,80…0,85 %, Mn = 0,50…0,80 %, Si = 0,10…0,30 %,               
Cr ≤ 0,30 %, V = 0,05…0,10 %. У відповідності до наведеного хімічного 
складу, сталь відноситься до марки С82D стандарту EN 16120-2:2011. З 
урахуванням встановлених особливостей впливу хімічного складу борвмісної 
сталі типу 80 (С = 0,83 %, Mn = 0,56 %, Si = 0,17 %, B = 0,0015 %) [196, 197] 
на формування структури та властивостей прокату, а також з метою 
вирішення існуючої науково-прикладної проблеми при використанні 
звичайної високовуглецевої сталі, яка може бути класифікована як марка 
С86D (EN 16120-2:2011), обрано наступний вміст основних хімічних елементів: 
С = 0,83…0,88 %, Mn = 0,50…0,80 %, Si = 0,10…0,30 %, В ≤ 0,0025 %. 

Таким чином, для подальшого проведення комплексних досліджень 
обрано сталі C82D (може додатково містити хром і/або ванадій та бор) і C86D 
(містить додатково тільки бор), які є перспективними для виготовлення 
елементів будівельних конструкцій високої міцності. Спираючись на викладене, 
необхідно провести наукові дослідження особливостей структуроутворення в 
цих сталях при задіянні різних параметрів режиму ДТО, що надасть можливість 
розробити комплекс технологічних заходів для контрольованого впливу на 
структуру і властивості бунтового прокату, холоднодеформованої переробної 
заготовки та готових металовиробів. Оскільки на якість кінцевої 
металопродукції великий вплив мають процеси структуроутворення при 
виробництві бунтового прокату, слід дослідити і визначити вплив параметрів 
гарячої деформації та безперервного охолодження на особливості формування 
зеренної структури і субструктури аустеніту й перліту в сталях обраного 
хімічного складу. Для отримання репрезентативних даних щодо характерного 
впливу параметрів гарячої деформації і режимів охолодження на формування 
зеренної структури і процеси структуроутворення додатково 
використовувалися сталі з вмістом вуглецю 0,38…0,92 % С.  
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1.7 Мета і завдання досліджень 
 

На металургійних підприємствах здебільше прагнуть уникати великих 
капіталовкладень для модернізації діючого парку технологічного 
обладнання, тому для вирішення існуючої науково-прикладної проблеми за 
основу прийнято принципово нові підходи до режимів ДТО бунтового 
прокату в потоці дрібносортно-дротового стана, що повинно забезпечити 
виробництво холоднодеформованих металовиробів для будівельних 
конструкцій високої міцності зі зниженням матеріальних витрат. 

Беручи до уваги викладені в аналітичному обзорі наукові та практичні 
положення, для розв’язання проблеми, яка розглядається, сформульовані 
мета роботи і завдання дослідження.  

Мета роботи: створення і впровадження науково та експериментально 
обґрунтованого комплексу технологічних заходів керування процесами 
структуроутворення в сталях перлітного класу для забезпечення високого 
рівня механічних властивостей елементів будівельних конструкцій високої 
міцності за зменшених матеріальних витрат. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні наукові та 
практичні завдання:  

- встановити перспективні композиції хімічного складу сталей, що 
забезпечать підвищення вихідного класу міцності бунтового прокату; 

- дослідити вплив хімічного складу, параметрів гарячого деформування 
та швидкості безперервного охолодження на формування структури аустеніту, 
величини його зерна і розвиток процесів ліквації у бунтовому прокаті; 

- дослідити вплив субструктури гарячого деформування на особливості 
розпаду аустеніту за дифузійним механізмом; 

- визначити резервні можливості підвищення стійкості аустеніту перед 
початком безперервного охолодження та дослідити закономірності перебігу 
фазових і структурних перетворень у залежності від хімічного складу сталі; 

- дослідити закономірності впливу температурно-швидкісних умов 
охолодження на розподіл структурних складових у поперечному перерізі 
бунтового прокату; 

- розробити інноваційні режими деформаційно-термічного оброблення 
бунтового прокату діаметром 8,0…16,0 мм для підвищення його вихідного 
класу міцності та провести їх промислове випробування;  

- дослідити закономірності трансформації структури бунтового прокату 
в процесі виробництва високоміцних холоднодеформованих металовиробів; 
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- дослідити зміну морфології неметалевих включень на всіх етапах 
виробництва сталі та визначити їхній вплив на властивості та експлуатаційну 
стійкість готових металовиробів; 

- провести промислове випробування енергоефективних технологій 
виготовлення металовиробів для будівельних конструкцій високої міцності 
(холоднодеформована й дротяна арматура, сталеві арматурні канати); 

- розробити додаткові методи неруйнівного контролю якості сталей 
перлітного класу в гарячекатаному стані та після холодного пластичного 
деформування. 

 
1.8 Висновки до розділу 1 

 
1. Аналіз науково-технічної літератури, уявлень про процеси 

структуроутворення в сталях перлітного класу, сучасного стану виробництва 
та вимог національних і зарубіжних стандартів до визначення якості 
бунтового прокату показав, що для отримання елементів будівельних 
конструкцій високої міцності, при використанні сучасних енергоефективних 
технологічних схем, перспективними та актуальними є дослідження 
особливостей і розробка відповідних технічних рішень керованого 
управління процесами структуроутворення, які забезпечують високий рівень 
механічних і експлуатаційних властивостей.   

2. У відповідності до аналізу вимог національних і зарубіжних 
стандартів, а також спираючись на сучасні тенденції виробництва 
високоміцних холоднодеформованих виробів, обґрунтовані перспективні 
композиції хімічного складу сталей із наступним вмістом основних хімічних 
елементів: вуглець 0,80…0,88 %, марганець 0,50…0,80 %, кремній 
0,10…0,30 %. Для підвищення вихідного класу міцності прокату в якості 
додаткових хімічних елементів обрано хром, ванадій і бор. 

3. На підставі проведеного інформаційно-аналітичного огляду, а також 
з урахуванням сучасних тенденцій розвитку гірничо-металургійного 
комплексу України обґрунтована сутність науково-прикладної проблеми, 
актуальність, мета та завдання досліджень дисертаційної роботи. 

 
1.9 Список використаних джерел у розділі 1 

 
 У розділі 1 використані джерела [1-197]. Їх найменування дивись у 
загальному списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1 Загальна характеристика досліджень 
 

При проведенні досліджень використані промислові партії бунтового 
прокату, що були піддані різним режимам деформаційно-термічного впливу 
в потоці безперервного дрібносортно-дротового прокатного стана 320/150 
ВАТ «Молдавський металургійний завод» (ВАТ «ММЗ»). Після холодної 
пластичної деформації бунтового прокату досліджувалася переробна 
заготовка та готові високоміцні металовироби (арматурні канати, дротяна 
арматура, холоднодеформована арматура). 

Теоретичні та промислові розробки у дисертаційній роботі базуються 
на фундаментальних положеннях сучасного матеріалознавства: встановлено 
особливості впливу і комплексного поєднання кожного зі значимих 
технологічних чинників на поліпшення якості бунтового прокату, що у 
підсумку дозволило контрольовано впливати на процеси структуроутворення 
сталей перлітного класу при застосуванні високотемпературної ДТО в потоці 
безперервного дрібносортно-дротового стана. 

Параметри режимів ДТО і технологічні маршрути холодної пластичної 
деформації бунтового прокату дослідно-промислових партій проводилися у 
відповідності до розроблених технічних рішень. Хімічний склад 
промислових і дослідно-промислових партій прокату (табл. 2.1) відповідав 
вимогам діючих стандартів: ДСТУ 3683-98 «Катанка сталева канатна. 
Технічні умови», ТУ У 27.1-4-519-2002 «Катанка стальная канатная из 
углеродистой стали», ГОСТ 14959-79 «Прокат из рессорно-пружинной 
углеродистой и легированной стали. Технические условия», ASTM A510M 
«Standard specification for general requirements for wire rods and coarse round 
wire, carbon steel and alloy steel», EN ISO 16120:2011 «Non-alloy steel wire rod 
for conversion to wire».  

 
2.2 Відбір зразків та прилади для визначення хімічного складу 
 
Відбір зразків від бунтового прокату для визначення хімічного складу 

сталі та від рідкої сталі, а також при дослідженні поведінки неметалевих
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включень на різних етапах виробництва здійснювався за вимогами 
ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения 
химического состава». Пробовідбірник для рідкої сталі складався з головки зі 
сталевою виливницею, що була закріплена в піщаному тілі й закрита 
шлакозахисним ковпачком. При зануренні ковпачок розплавлявся і рідка 
сталь по кварцевій трубці надходила до виливниці. В якості розкислювача 
використовувався  цирконій, який знаходився у кварцевій трубці. 
Використання цирконію обумовлено тим, що він перевершує за 
розкислючою здатністю алюміній та не впливає на фактичний хімічний склад 
відібраних проб рідкої сталі. 

Для визначення хімічного складу сталей були використані сучасні 
пристрої: спектрометри «АRL-3460», «Spectroflame», «Spectrolab-M», газові 
аналізатори «LECO» («О-mat 2500», «Н-mat 3500» і «CS-mat 6250»). 

 
2.3 Механічні випробування  

 
Механічні властивості бунтового прокату, холоднодеформованої 

переробної заготовки та готових металовиробів визначалися за ГОСТ 1497-84 
«Металлы. Методы испытаний на растяжение» та ДСТУ EN 10002-1:2006 
«Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної 
температури» на розривних машинах типу «EU-100», «EDZ-40», «UP-500», 
«TTDM Instron», «РГМ-1000». Середні значення мікротвердості визначено 
згідно з ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных 
наконечников» на приладі «ПМТ-3» з навантаженням 10 і 100 г. 

При проведенні ударних випробувань використовувалися зразки із U-
подібним надрізом (тип 1) за ГОСТ 9454-78 «Метод испытания на ударный 
изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах». З метою 
виключення впливу вмісту неметалевих включень на результати механічних 
випробувань зразки відбиралися від промислових партій бунтового прокату, 
що були виготовлені з плавок однієї серії. Випробування на ударний вигин 
проводилися на копрі маятниковому «ПСВ-5» при кімнатній температурі з 
вагою молота 30 кг. 

 
2.4 Металографічний контроль, підготовка і аналіз зразків  

 
Для проведення металографічного аналізу були задіяні оптичні 

мікроскопи «Neophot-2», «Neophot-32», «Axiovert 200M MAT», «Olympus IX-
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70», автоматичний аналізатор зображення «IA-3001», стереоскопічний 
мікроскоп «МБС-9», електроні мікроскопи «РЕМ-106И», «EF-2», «VEGA ТS 
5130 MM», «JSM-35», «SUPRA 40 WDS», електроні трансмісійні мікроскопи 
«УЕМВ-100К», «JEOL JEM-100 СX» з прискорюючою напругою 100 кВ. 

Характеристики структури сталі визначалися за наступними 
стандартами: розмір дійсного зерна сталі за вимогами ГОСТ 5639-82 «Сталь 
и сплавы. Методы выявления и определения зерна», глибина 
зневуглецьованого шару за ГОСТ 1763-68 «Сталь. Методы определения 
глубины обезуглероженного слоя», вміст й ідентифікація неметалевих 
включень за ГОСТ 1778-70 «Металлографические методы определения 
неметаллических включений» і за власною авторською методикою, 
макроструктура – за відповідними додатками до ДСТУ 3683-98, ТУ У 27.1-4-
519-2002 і EN ISO 16120:2011, мікроструктура – за ГОСТ 8233-56 «Сталь. 
Эталоны микроструктур». Величина зерна і розподіл структурних складових 
визначалися за допомогою автоматичного структурного аналізатору 
«Epiquant», комп’ютерної програми, що входить до складу програмного 
забезпечення оптичного мікроскопу «Axiovert 200M MAT» і точковим 
методом С. А. Салтикова [198]. 

Для визначення хімічного складу включень і дослідження лікваційних 
ділянок структури сталі використовувався енергодисперсійний спектрометр  
«Energy 300» та хвильовий рентгенівський спектрометр «Wave 500» компанії 
«Oxford Instruments». 

Для аналізу тонкої структури сталі з відібраних зразків готувалися 
диски товщиною 300 мкм за допомогою низькошвидкісної відрізної машини 
«Low Speed Saw IsoMet» при постійному охолодженні водою. Отримані 
диски шліфувалися до товщини 150 мкм абразивним папером, після чого на 
електроіскровому пристрої методом іскрової ерозії виготовлялися диски 
діаметром 3,0 мм, що відповідає розмірам утримувача зразків у 
трансмісійних мікроскопах. Двостороннє струминне електрополірування 
зразків проводилося на установці «Tenupol-5» в розчині електроліту, що 
містив 90 % ізобутілового спирту і 5 % HClO4 при напрузі 33V. Отримані 
тонкі фольги використовувалися для ідентифікації структури сталі, а також 
для отримання мікродіфракційної картини з ділянок, що досліджувалися. 
Екстрагований цементит отримувався за допомогою електролітичного 
розчинення фериту із зразків деформованої сталі при напрузі 6,8 V і силі 
струму 0,15 А у водному розчині електроліту, який містив лимонну кислоту і 

88



поварену сіль. Отриманий осад наносився на скляну пластинку і за 
допомогою прямої репліки готувався для подальших досліджень. 

Розрахунок середньої міжпластинкової відстані в перліті проводився за 
допомогою комп'ютерної програми CalcDisper (рис. 2.1), яка розроблена у 
відділі термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАНУ 
д.т.н. В. А. Луценком [199]. Багаторічний досвід використання програми 
CalcDisper дозволяє впевнено підтвердити високу точність результатів 
розрахунку S0 в перліті. Похибка вимірювання в автоматичному режимі не 
перевищує 2…3 %. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Робоче вікно програми CalcDisper для розрахунку середньої 
міжпластинкової відстані у перліті [199] 

 
При визначенні якості БЛЗ використовувалися промислові партії 

заготовок перерізом 125 мм × 125 мм. БЛЗ виготовлялися з різними 
швидкостями витягування й інтенсивності водяного охолодження в секціях 
зони вторинного охолодження (ЗВО). Ступень розвитку дефектів 
макроструктури БЛЗ оцінювався у відповідності до вимог ОСТ 14-1-235-91 
«Сталь. Метод контроля макроструктуры непрерывнолитой заготовки для 
производства сортового проката и трубных заготовок». Макроструктуру 
литої заготовки виявляли методом глибокого травлення темплетів в 
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підігрітому 50 % водному розчині соляної кислоти відповідно до вимог 
ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры». 
Оцінка характерних типів дефектів макроструктури БЛЗ (центральна осьова 
пористість, осьова ліквація тощо) здійснювалася методом порівняння 
натурних протравлених темплетів з еталонними шкалами ОСТ 14-1-235-91. 
Вивчення впливу температурно-деформаційних параметрів режиму гарячої 
обробки тиском на кінетику рекристалізації аустеніту проведено на зразках, 
які отримані з БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм промислових партій сталей з 
вмістом вуглецю 0,55…0,88 %. Підготовка структури сталей під гарячу 
прокатку проводилась за допомогою нагрівання зразків у муфельній печі 
(«СНОЛ-1300») до температури (1200 ± 10) °С. Початкова температура 
аустенітизації експериментальних зразків була обумовлена режимами 
високотемпературного нагріву БЛЗ в промислових умовах. Охолодження 
зразків до заданих температур гарячої деформації здійснювалося за 
допомогою соляних ванн, що містили NaCl та KCl і були розташовані в 
муфельній печі «МП-1200». Моделювання процесів гарячої деформації 
проведено в умовах ІЧМ НАНУ на реверсивному прокатному стані «ДУО-
280». Після завершення деформації з метою фіксування структури аустеніту 
зразки сталі загартовували у воді, після чого проводили 
низькотемпературний відпуск при температурі (220 ± 10) °С протягом 
45 хвилин. Нагрівальні печі «СНОЛ-1300» і «МП-1200» були оснащені 
цифровими блоками керування, хромель-алюмелієвими термопарами типу 
ТП-ТХА (К) і надійною теплоізоляцією. Аустенітне зерно виявлялося 
способом травлення мікрошліфів у підігрітому до 50 °С розчині, що містив 
поверхнево-активні речовини та пікринову кислоту [200]. Визначення 
середнього умовного діаметра аустенітного зерна для кожного зі ступенів 
гарячої пластичної деформації виконувалося за допомогою підрахунку 
перетинів границь зерен за ГОСТ 5639-82. 

 
2.5 Дослідження фазових і структурних перетворень в сталях при 

безперервному охолодженні 
 

Спостереження за протіканням фазових перетворень у сталях можливо 
проводити з використанням різних методів [10, 50, 201, 202]. Універсальної 
або загальноприйнятої методики для побудови термокінетичних діаграм не 
існує. З відомих способів дослідження особливостей кінетики перетворень 
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аустеніту при безперервному охолодженні найбільш простим і надійним 
вважається метод диференційно-термічного аналізу [98]. 

Кінетика розпаду аустеніту високовуглецевих сталей досліджувалася 
на лабораторній установці конструкції Українського державного хіміко-
технологічного університету (м. Дніпро), до складу якої входять прокатний 
стан, піч для нагрівання і витримки, ванна з розплавом солей, пульт 
управління і реєструючі прилади. Піч для нагріву зразків виготовлена з 
муфелем діаметром 32 мм і довжиною 250 мм, та максимальною 
температурою нагріву 1250 ºС. Для підвищення рівномірності 
температурного поля печі використовується двошарове намотування витків 
на кінцях муфелю. Регулювання робочої температури печі й соляної ванни 
проводилося шляхом зміни напруги електричного струму. В якості 
регуляторів використовувалися однофазний трансформатор «ЛАТР-1М» і 
тиристорні регулятори. Процеси протікання фазових перетворень досліджені 
за допомогою диференційно-термічного аналізу на зразках бунтового 
прокату діаметром 11,0 мм при довжині 5,0 мм. Еталонні зразки 
виготовлялися зі сталі аустенітного класу марки Х18Н10Т. Для реєстрації 
температури зразків використовувалися хромель-алюмелієві термопари з 
діаметром електродів 0,5 мм. Електроди термопар приварювалися у центр 
зразків методом контактного зварювання. Реєстрація кривих охолодження 
проводилася за допомогою самописця «КСП-4-011». Реєстрація 
диференціальних кривих для визначення температурних інтервалів і 
відповідних стадій розпаду аустеніту здійснювалася на двокоординатному 
самописці «ПДП-4-002». Для перетворення аналогових даних 
використовувався 8-канальний блок «ADAM-4019P» з комп'ютерною 
реєстрацією результатів вимірювання. Обробка вихідної інформації 
проводилася за допомогою програмного пакету «Microsoft Excel», а побудова 
термокінетичних діаграм – у  програмі «Corel Draw». 

Вплив швидкості безперервного охолодження на кінетику розпаду 
аустеніту після нагріву до температур (1010…1040 ± 10) °С досліджувався на 
зразках після охолодження з піччю, на повітрі, під вентиляторами, в маслі та 
водних розчинах. У відповідності до аналізу отриманих термограм 
визначалася середня швидкість охолодження, а по перегинах у порівнянні з 
еталонним зразком фіксувалися температури початку та завершення фазових 
перетворень у зразках високовуглецевої сталі. Для проведення порівняльного 
аналізу використовувалися термограми високовуглецевих сталей, що були 
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окремо побудовані за допомогою дилатометру «АД-80» конструкції ІЧМ 
НАНУ. До складу дилатометру входять нагрівальна піч і охолоджувальні 
ванни. Температура зразків контролювалася хромель-алюмелієвою 
термопарою з діаметром електроду 0,3 мм. Визначення критичних точок 
сталі та зміни довжини зразків в залежності від температури проводилося на 
двокоординатному самописці «ПДП-4-002», а температура зразків у часі 
реєструвалася за допомогою самописця «КСП-4-011». 

Будова продуктів розпаду аустеніту досліджувалася за допомогою 
металографічного аналізу після травлення зразків у 4 % розчині ніталю. 
Виявлення цементиту по границях зерен проводилося після повторного 
полірування і травлення мікрошліфів. Для ідентифікації класу цементитної 
сітки в осьовій зоні прокату використано методику стандарту NFA 04-
114:1984 «Iron and steel – high carbon continuous cast steel wire rod – 
macrographic method of showing and describing the chemical heterogeneity». 
Підготовлені мікрошліфи піддавалися травленню у лужному розчині пікрату 
натрію (2,0 г пікринової кислоти, 25 г гідроксиду натрію і 100 мл води) при 
температурі 60 °С. Після травлення мікрошліфів клас цементитної сітки 
визначався у відповідності з еталонними шкалами: від класу А (повна 
відсутність) до класу Е – не менше 4…5 зерен оточено суцільною 
цементитною сіткою. 

 
2.6 Контроль якості гарячекатаної і холоднодеформованої сталі 
 
При визначенні ступеня граничної деформованості бунтового прокату 

вимірювалася щільність сталі (гідростатичне зважування) й інтегральна 
щільність дефектів кристалічної будови (рентгеноструктурний аналіз). При 
зважуваннях зразків були задіяні високоточні електронні аналітичні ваги 
«JD100-3», а інтегральна щільність дефектів кристалічної будови після 
холодної пластичної деформації прокату з різними ступенями оцінювалася за 
розширенням інтерференцій β220 фериту. Зйомка рентгенівських ліній 
проводилися в характеристичному випромінюванні карбонільного заліза на 
дифрактометрі «ДРОН-УМ1». 

Для визначення загальної та залишкової мас окалини, її товщини, а 
також здатності до видалення механічним способом використані промислові 
партії бунтового прокату діаметром 5,5…12,0 мм із вмістом вуглецю 
0,05…0,87 %. Бунтовий прокат піддавався різним режимам ДТО з наступним 
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безперервним охолодженням після гарячої пластичної деформації. Товщина 
шару окалини визначалася металографічним методом на поперечних шліфах 
за допомогою оптичного мікроскопу. Питома та залишкова маса окалини на 
поверхні прокату розраховувалася за допомогою методик компанії «Bekaert» 
(специфікації GA-03-16, GA-03-18, GS-03-02, GS-06-01). Фазовий аналіз 
складу окалини визначали на рентгенівських дифрактометрах «ДРОН-2» і 
«ДРОН-3» у спектрі Co-Kα випромінювань із застосуванням Кβ-фільтру у 
діапазоні кутів лічильника 30…55°. Для кількісного аналізу використані 
інтегральні інтенсивності дифракційних ліній без накладень: (200) для FeO, 
(311) для Fe3O4, (112) для Fe2O3. 

Дослідження впливу комбінованої обробки, яка включала розтягання зі 
знакозмінним вигином, виконані на промислових партіях каліброваного 
прокату. Проведення комбінованої обробки здійснювалося за допомогою 
волочильного стана «SKET UDZSA-2500/6» при використанні 
одноплощинного і двоплощинного пристроїв знакозмінного вигину. 

 
2.7 Аналіз довговічності холоднодеформованих металовиробів  

 
Для встановлення впливу неметалевих включень на корозійну 

стійкість, механічні властивості та малоциклову втому у лабораторних 
умовах на плавильному агрегаті «ВТГ-20-22-ДК-В УХЛ-4» переплавлявся 
лом високовуглецевої сталі з додаванням феросиліцію, феромарганцю, 
алюмінію і порошку сірки. Було отримано три лабораторні плавки: № 1 – з 
сульфідними включеннями (Fe, Mn)S, FeS-MnS, № 2 – з включеннями типу 
корунду і шпінелей Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3, плавка № 3 – з 
силікатними включеннями типу SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2. З метою  
зіставлення отриманих даних, що стосуються впливу неметалевих включень 
на механічні властивості високовуглецевої сталі, забезпечувалося досягнення 
приблизно однакового вмісту включень для кожної з лабораторних плавок.  

Випробування зразків на втомну міцність [134, 203] проводилися на 
повітрі та в корозійних середовищах: 5 % водний розчин NaCl (середовище 
№ 1); 1 % водний розчин H2SO4 (середовище № 2). Вибір корозійних 
середовищ ґрунтувався на тому, що вони найбільш повною мірою імітували 
агресивні середовища, в яких можуть експлуатуватися сталеві канати. 
Прискорені випробування [147, 148] визначення схильності високовуглецевої 
сталі до корозійного розтріскування проводилися за допомогою розтягання 
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зразків у зазначених агресивних середовищах на установці «ІМ-12» згідно до 
вимог ISO 7384:2001 «Методы коррозионных испытаний». Границя втоми 
визначалася за ГОСТ 25.502-79 «Расчеты и испытания на прочность в 
машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы 
испытаний на усталость» на машині типу «НУ» при N = 106 циклів 
навантаження. Для кожного з випробувань використовували по п’ять зразків, 
після чого розраховувалося середнє значення. Результати досліджень 
дозволили визначити коефіцієнти впливу середовища, які представляють 
собою відношення довговічності високовуглецевої сталі на повітрі до 
аналогічного показника в агресивному середовищі [204]. 

Дослідження холоднодеформованого дроту до і після експлуатації 
сталевого канату здійснювалося із застосуванням рентгеноструктурного 
методу за допомогою дифрактометру «ДРОН-УМ1». Зйомка профілів 
рентгенівських інтерференцій (110) і (211) фериту проводилася в 
автоматичному режимі керуючим пристроєм дифрактометру «Іскра-1256». В 
якості еталону використовувався спресований зразок відпаленого 
карбонільного заліза. Для проведення аналізу зразки дроту в кількості 5 
одиниць довжиною 15 мм щільно укладалися один до одного, заливалися 
спеціальною пастою і потім піддавалися шліфуванню, травленню й 
поліровці. Для визначення параметрів тонкої структури фериту (dhkl) і 
напружень другого роду (∆а/а) використовувався метод апроксимації [205]. 
Щільність дислокацій  (ρ┴) визначалася за допомогою співвідношень двох 
видів: 1) ρ┴ = 0,8∙ctg2θ ⋅ β2/b2 (де θ – кут відбиття Вульфа-Брегга, град.;           
b – вектор Бюргерса дислокацій; β – фізичне збільшення інтерференцій, рад.); 
2) ρ┴ = 8 ⋅ (∆а/а)2 ÷ b2. 

 
2.8 Характеристика складу основного металургійного обладнання  

 
В умовах ВАТ «ММЗ» високовуглецева сталь виготовляється в 

електродуговій сталеплавильній печі ємністю 120 т. В якості шихтових 
матеріалів використовується сталевий (2А, 3А) і чавунний (17А, 18А) лом 
згідно з ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные», а також 
гарячебрикетоване залізо. До складу сталеплавильної ділянки входить: 
установка піч-ківш, вакууматор, проміжний ківш, МБЛЗ з системою 
електромагнітного перемішування сталі в кристалізаторі (рис. 2.2). 
Розкислення і доведення хімічного складу сталі здійснюється при 

94



використанні вуглецевмісних матеріалів, феромарганцю, феросиліцію й 
порошкового дроту з наповненням ферокальцієм. Вміст газів зменшується 
шляхом комплексного розкислення сталі, вакуумування, а також при 
додатковому захисті поверхні рідкої сталі в місцях роботи електричних дуг. 
Виробництво БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм здійснюється за допомогою 
шестиструмкової МБЛЗ. 

 

 
 
1 – електродугова сталеплавильна піч; 2 – установка піч-ківш; 3 – вакууматор 

конструкції VD/VOD; 4 – сталерозливний ківш; 5 – проміжний ківш;  
6, 7 – МБЛЗ з системою електромагнітного перемішування (6) й  

витягування БЛЗ (7); 
Рисунок 2.2 – Схематичний вигляд сталеплавильної ділянки для виробництва 

БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм в умовах ВАТ «ММЗ» 
 
До складу безперервного дрібносортно-дротового стана «320/150» 

входять 21 кліть дуо сортової лінії та 12 клітей дротової лінії. Кліті 
встановлені послідовно у п'ять груп: чорнова (10 клітей), проміжна (6 клітей), 
чистова дрібносортна (5 клітей), підготовча дротова (2 кліті) і чистовий 10-
клітьовий дротовий блок. Прокатний стан забезпечено пристроями для 
регульованого охолодження і термічного зміцнення прокату, механізованими 
лініями упаковки, а також оснащено сучасними багаторівневими системами 
автоматизованого управління виробничим процесом, діагностики й контролю 
технічного стану агрегатів. Максимально можлива робоча швидкість 
прокатки на стані складає: сортова лінія при одночасній прокатці на блоці – 
18,2 м/с; дротова лінія при одночасній прокатці на сортовий лінії – 110 м/с. 

Режими нагріву БЛЗ в печі та гарячої прокатки встановлювалися 
відповідно до вимог технологічної інструкції ТІ 518-2012-ПС-0001-2011 
«Производство сортового и бунтового проката на непрерывном двуниточном 
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мелкосортно-проволочном стане 320/150». Після нагріву БЛЗ відбувається 
гаряча пластична деформація в чорнових, проміжних і предчистових групах 
клітей, далі підкат надходить до попередньої секції водяного охолодження і 
надходить до чистових клітей дротового блоку. Після виходу з останньої 
кліті дротового блоку прокат переміщується за допомогою трайбапаратів 
через секції водяного охолодження і надходить до виткоутворювача, далі 
укладається витками на приймальний стіл і переміщується по роликовому 
транспортеру. Конструкція транспортера складається з секцій, які оснащені 
індивідуальними приводами, у нижній частині розташовані дуттьові 
вентиляторні системи, які охолоджують витки прокату в процесі їх 
переміщення. Інтенсивність подачі повітря змінюється за допомогою частоти 
обертання двигунів вентиляторів, а зміна швидкості обертання роликів 
дозволяє регулювати щільність накладення витків прокату на транспортері. 
Схематичне розташування технологічного обладнання на завершальній стадії 
термічної обробки прокату між дротовим блоком і шахтою виткозбірника  
наведено на рис. 2.3. Контроль за температурою прокату здійснюється за 
допомогою стаціонарних оптичних пірометрів «LAND М2» (похибка 
вимірювання ± 9,0 °С). Контроль температури прокату в місцях відсутності 
стаціонарних пристроїв здійснювався за допомогою ручного пірометру 
«Термоскоп-100-СТ» (похибка вимірювання ± 1,0 %). 

      

 
1 – 10-клітьовий дротовий блок; 2 – ділянка водяного охолодження;  

3 – трайбапарати; 4 – виткоутворювач; 5 – приймальний стіл витків прокату; 
6 – пірометр; 7 – ділянка повітряного охолодження з роликовим 

транспортером і теплоізоляційними кришками; 8 – дуттьові вентилятори 
(8 шт потужністю 160 кВт та 2 шт у хвостовій частині потужністю 50 кВт);  

9 – шахта виткозбірника; 
Рисунок 2.3 – Схема розташування основного обладнання для охолодження 

бунтового прокату на ВАТ «ММЗ» 
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Геометричні розміри бунтового прокату і холоднодеформованої 
переробної заготовки контролювалися за допомогою мікрометрів згідно з 
вимогами ГОСТ 6507-90 «Микрометры с ценой деления 0,01 мм. 
Технические условия». Аналіз технологічного процесу здійснювався не 
тільки на металургійному, а й на підприємствах із виготовлення 
металовиробів. На підставі зворотного зв’язку про деформованість бунтового 
прокату проводилося коригування виробничого процесу, а в деяких випадках 
були розроблені додаткові рекомендації щодо вдосконалення технології 
перероблення високовуглецевої сталі на металовиробному переробі. Для 
проведення порівняльного аналізу в роботі використані зразки від 
промислових партій бунтового прокату металургійних підприємств 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «ArcellorMittal Hamburg» і «FNsteel». 
 

2.9 Висновки до розділу 2 
 

 Наведено хімічний склад сталей, застосованих методів й методик, а 
також складу основного металургійного обладнання й приладів, які 
використовувалися при проведені досліджень. 
 

2.10 Список використаних джерел у розділі 2 
 

 У розділі 2 використані джерела [198-205]. Їх найменування дивись у 
загальному списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 3  
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПРИ 
ВИРОБНИЦТВІ БУНТОВОГО ПРОКАТУ ЗІ СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО 

КЛАСУ 
 

3.1 Вплив температури нагріву на фактичну швидкість  
охолодження прокату 

 
Для роз’яснення впливу температури нагріву на характер зміни 

фактичної швидкості охолодження в температурному інтервалі дифузійного 
розпаду аустеніту необхідно розглянути зміну температури за перерізом 
прокату із застосуванням теорії теплового регулярного режиму, коли зміна 
температури тіла не залежить від початкового розподілу температур [206]. 

На рис. 3.1 наведено результати лабораторних досліджень, які  виконані 
при охолодженні прокату діаметром 110 мм зі сталі С38D (склад № 1, 
див. табл. 2.1) після нагріву до температури 860 °С і наступного охолодження у 
воді. Розподіл температур по перерізу прокату вимірювався за допомогою 
зачеканених термопар: перша термопара знаходилась на відстані 9,0 мм від 
поверхні (крива № 1), друга – у центрі прокату(крива № 2). У відповідності до 
наведених графічних даних, зміна температури в центрі прокату (крива № 2) 
має дві різні ділянки. Верхня ділянка, яка знаходиться лівіше точки «а», 
характеризується незначною швидкістю охолодження у порівнянні з кривою 
№ 1. З плином часу швидкість охолодження прокату в центрі зростає і в точці 
«а» набуває максимально можливого значення, подальший хід обох кривих 
підпорядковується одному й тому ж закону при температурах менше 640 °С, що 
свідчить про настання регулярного режиму охолодження. Згідно до 
робіт [206, 207], регулярний режим охолодження настає при умові, коли 
критерій Фур'є відповідає наступним вимогам: F0 = (α∙τ)÷R2 ≥ 0,25 (де               
F0 – критерій Фур'є, α – коефіцієнт температуропровідності; τ – час 
охолодження; R – радіус прокату). Проводячи аналогію з роботою [208], можна 
припустити, що з підвищенням температури нагріву від 800 °С до 1050 °С 
настання регулярного режиму проходить за різними температурно-часовими 
умовами, що пов’язано зі зміною положення точки «а» й характеризується 
зростанням фактичної швидкості охолодження сталі.   
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1 – приповерхневі шари прокату, 2 – центр прокату; 
Рисунок 3.1 – Залежність розподілу температур за перерізом прокату зі сталі 

С38D при охолодженні у воді 
 
При малих значеннях часу від τ = 0 до τ  = τ1 зміна температури у центрі 

та швидкість її зміни протягом часу залежать від температурного градієнту в 
перерізі прокату. Період охолодження, при якому на зміну температури у 
центрі прокату значимий вплив має розподіл температур, відноситься до 
невпорядкованої стадії охолодження. Коли настає період, при якому τ > τ1, то 
умови розподілу температур у перерізі прокату чинять вже другорядну роль. 
Охолодження прокату, починаючи від точки «а», відбувається з 
максимальною швидкістю і визначається умовами тепловідводу на границі з 
охолоджувальною середою та геометричними розмірами. Логічно припустити, 
якщо діаметр прокату виявляється достатньо малим, то на початку 
охолодження градієнт температури у перерізі є мінімальним і в цьому випадку 
не буде спостерігатися істотного впливу на зміну значень фактичної 
швидкості охолодження. Зовсім інша закономірність спостерігається за 
результатами проведених досліджень: на початку охолодження градієнт 
температури між приповерхневими шарами і центром збільшується, після чого 
відбувається поступове зростання швидкості охолодження у центрі прокату 
(крива № 2) [209]. При досягненні температури ∼ 640 °С охолодження центру 
прокату починає проходити з максимально можливою швидкістю. Очевидно, 
що зі збільшенням діаметра прокату час, необхідний для досягнення 
максимальної швидкості охолодження центральних зон прокату, буде зростати, 
а підвищення температури нагріву перед початком охолодження буде сприяти 
зміщенню умовної точки «а» до інтервалу більш високих температур, що у 
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підсумку обумовить більш раннє настання регулярного режиму та збільшить 
фактичну швидкість охолодження центральних зон прокату. 

Результати досліджень дають підстави вважати, що підвищення 
температури нагріву дозволить впливати не тільки на фактичну швидкість 
охолодження сталі, а й на протікання процесів структуроутворення, особливо у 
центральних зонах бунтового прокату великих діаметрів. Оскільки процеси 
структуроутворення при безперервному охолодженні прокату суттєво залежать 
від характеру зеренної структури та деформованої субструктури аустеніту, то 
необхідно дослідити вплив температурно-часових умов і ступеня гарячої 
деформації на кінетику динамічної рекристалізації й, відповідно, величину 
аустенітного зерна. 

 
3.2 Вплив температурно-часових умов і ступеня гарячої деформації на 

кінетику динамічної рекристалізації і величину аустенітного зерна 
 

При дослідженні впливу температурно-деформаційних параметрів 
режиму гарячої обробки тиском на кінетику рекристалізації аустеніту 
використані зразки з безперервнолитих заготовок перерізом 125 мм × 125 мм 
промислових партій сталей С52DВ (склад № 2), C72DВ (склад № 3) і 
C86DВ (склад № 4, див. табл. 2.1). Підготовка структури сталей під гарячу 
прокатку проводилася у нагрівальній печі до температури (1200 ± 10) °С. 
Початкова температура нагрівання дослідних зразків обумовлена режимом 
високотемпературного нагріву безперевнолитих заготовок у промислових 
умовах. Охолодження сталей до заданих температур гарячої деформації 
проводилося у соляних ваннах із відповідними температурами. Моделювання 
процесів гарячої деформації здійснювалося в умовах ІЧМ НАНУ на 
реверсивному прокатному стані «ДУО-280» [210]. Після завершення 
деформації з метою фіксування структури аустеніту зразки сталі 
загартовувалися у воді, після чого проводився низькотемпературний відпуск 
у печі при температурі (220 ± 10) °С протягом 45 хвилин. Деформація 
клиноподібних зразків (рис. 3.2) з нанесеним маркуванням через кожні 20 мм 
дозволила достовірно визначати ступінь обтиснення сталі у конкретному 
перерізі. Прокатка усіх зразків при температурах 900…1200 °С з кроком 
100 °С проводилася за один прохід із максимальним обтисненням ∼ 85 % і 
швидкістю деформації 14,3…19,9 с-1. Максимальне обтиснення дослідних 
зразків було обумовлено ступенем сумарної деформації на дротовому блоці 
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підкатів площею 332,38 мм2 та 236,25 мм2 при виробництві бунтового 
прокату діаметром 8,0 мм (84,8 %) та 11,0 мм (59,7 %). 

 

 
1…9 – маркування і кількість перерізів, що досліджуються на базовій 

довжині зразку з кроком 20 мм; 
Рисунок 3.2 – Схематичне зображення клиноподібного зразку для 

моделювання умов гарячої деформації на прокатному стані «ДУО-280» 
 

Клиноподібні зразки довжиною L = 180 мм, початковою (hн = 30,0 мм) і 
остаточною висотами після прокатки (hк = 4,4 мм) дозволили дослідити 
особливості зміни структури аустеніту сталі після гарячої пластичної 
деформації зі ступенем обтиснення 0…85,3 %. Вихідні та розрахункові 
показники процесу гарячого обтиснення  наведені в  табл. 3.1. Аналіз  даних 
свідчить про те, що отримані для останніх перерізів умовні коефіцієнти тертя 
f = 0,43 і 0,46 є гранично високими. При більш детальному розгляді 
виявляється, що при сталому процесі гарячої деформації втягуючі сили тертя 
(Тх) значно перевищують відштовхуючі сили (Рх), тобто Тх > Рх 

(Тх = f ∙ P∑ ∙ cosψ, Px = P∑ ∙ sinψ, де Р∑ – сила тиску металу на валки, ψ – кут 
рівнодіючої сили тиску металу на валки). 

В роботі [211] встановлено, якщо початкове захоплення смуги 
відбувається, то в подальшому після заповнення осередку деформації металом 
з'являється можливість значного (мінімум двократного) збільшення куту 
контакту, що ідентично збільшенню обтиснення у порівнянні з моментом 
початку захоплення. Так і в даному випадку, оскільки гаряча обробка тиском 
починається з малих обтиснень, то подальше їх підвищення відбувається у 
сприятливих енергосилових умовах деформації. Продеформовані зразки сталей 
розрізалися по центральній лінії вздовж напрямку деформації, в якому 
розширення металу дорівнює нулю. Аустенітне зерно в структурі сталей 
виявлялося на мікрошліфах, протравлених у розчині пікринової   кислоти   з   
додаванням поверхнево-активних речовин [200]. Розрахунок середнього 
умовного діаметра зерна (dL) для кожного із ступенів обтиснення проводився у 
відповідності до вимог п. 3.5.3 ГОСТ 5639-82. 

Результати дослідження кінетики динамічної рекристалізації аустеніту
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сталей С52DВ, C72DВ і C86DВ наведено на рис. 3.3. Характер впливу параметрів 
гарячої деформації свідчить про те, що найбільш вагомий внесок у розвиток 
цього процесу надають температура деформації та ступінь обтиснення металу. З 
підвищенням вмісту вуглецю в сталі та температури деформації збільшується 
середній розмір аустенітного зерна, але така залежність практично повністю 
зникає при досягненні ступенів обтиснення металу ε > 30…40 %. При малих 
ступенях обтиснення ε < 20 % з підвищенням температури деформації та вмісту 
вуглецю в сталі зростання аустенітних зерен обумовлене розвитком динамічної 
збиральної рекристалізації, що характеризується міграцією великокутових 
границь.  

 
а 

 
б 

 
в 

а – сталь С52DВ; б – сталь С72DВ; в – сталь С86DВ; 
Рисунок 3.3 – Вплив температури деформації та ступеня обтиснення сталі на 

кінетику динамічної рекристалізації аустеніту 
 
Це добре узгоджується з роботою [212], в якій встановлено, що швидкість 

самодифузії атомів заліза зростає зі збільшенням вмісту вуглецю в сталі. Після 
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гарячої деформації зразків при температурі 900 °С і подальшого гартування на 
деяких мікрошліфах сталі С52DВ спостерігалися ділянки мартенситу, які були 
оточені виділенням надлишкового фериту. При більш високих температурах 
гарячої деформації (>  900 °С) надлишкові фази в структурі сталей не 
спостерігалися. 

Отже, при температурі гарячої деформації ≤ 900 °С і зменшенні вмісту 
вуглецю в сталі динамічна рекристалізація аустеніту може уповільнюватися 
не тільки за рахунок зниження температури деформації, а й за рахунок 
виділення надлишкових фаз, що може бути зумовлено як параметрами 
режиму гарячої деформації, так і лікваційними явищами. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що при суттєвому 
зменшенні або збільшенні вмісту вуглецю в сталі відносно евтектоїдної точки 
S діаграми Fe-C, зниженні температури деформації та підвищенні ступеня 
сумарного обтиснення металу можуть виникати умови для початку 
дифузійного перетворення при більш високих температурах, при яких процеси 
динамічної рекристалізації аустеніту не встигають пройти повною мірою. 
Відомо, що до головних параметрів гарячої деформації, які впливають на 
властивості сталей, відносять ступінь одиничних обтиснень, сумарне 
обтиснення і швидкість деформації. При збільшенні одиничних і сумарного 
обтиснень металу під час гарячої деформації підвищується границя плинності 
та знижується поріг холодноламкості при ударних випробуваннях [213]. 

Значний вплив на структуру і властивості сталі також має характер 
зміни одиничних обтиснень при незмінній сумарній деформації сталі [214]. 
Збільшення одиничних обтиснень на завершальній стадії обробки підвищує 
деформаційний розігрів, що призводить до процесів знеміцнення сталі. Тому 
гарячу деформацію сталей намагаються проводити зі зниженням кількості 
одиничних обтиснень. Вважається, що обтиснення металу в останній 
прокатній кліті повинно складати ∼ 15…20 %, що забезпечує рівномірний 
розподіл дислокацій в об'ємі гарячедеформованої сталі [214]. Спираючись на 
викладене, доцільно дослідити вплив вмісту вуглецю та кількості одиничних 
обтиснень під час гарячої деформації на формування структури аустеніту при 
незмінному сумарному обтисненні сталі (ε = 85,3 %). Лабораторні 
експерименти за аналогією проведені на клиноподібних зразках із 
маркуванням при температурі початку гарячої деформації (1100 ± 10) °С. 
Результати досліджень наведено на рис. 3.4. У відповідності до отриманих 
даних, підвищення кількості обтиснень при постійній сумарній деформації 
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(ε = 85,3 %) при високотемпературній обробці тиском викликає додаткове 
подрібнення аустенітних зерен, зменшення розміру яких пояснюється 
прискоренням динамічної рекристалізації аустеніту. При цьому більш значне 
зменшення показника dL при збільшенні кількості обтиснень спостерігається 
для сталі С86DВ, що пов’язано з прискоренням процесів рекристалізації при 
підвищенні вмісту вуглецю.  

 

 
а – сталь С52DВ; б – сталь С86DВ; 

Рисунок 3.4 – Залежність середнього умовного діаметра зерна аустеніту від 
вмісту вуглецю і кількості обтиснень (ε = 85,3 %) 

 
Слід зазначити, що динамічна субструктура має не менш важливе 

значення для властивостей гарячекатаних сталей та протікання фазових 
перетворень при охолодженні після деформації, ніж зеренна структура. Для 
отримання високого комплексу механічних властивостей необхідно 
забезпечити умови для формування розвинутої динамічної полігональної 
субструктури аустеніту [44]. Для кожної з температур деформації є інтервал 
ступенів обтиснення сталі, при якому спостерігається максимальний вплив 
динамічної рекристалізації в структурних змінах, тобто максимальні 
значення рекристалізованого об’єму в структурі аустеніту, а також інтервал 
ступенів обтиснення, при якому динамічне відновлення субструктури 
проходить шляхом динамічної полігонізації і формується стійка динамічна 
полігональна субструктура з раціональними параметрами цієї субструктури – 
розміри дислокаційних комірок та кути їх розорієнтування (це, як правило, 
притаманно великим ступеням деформації). Тому вказані особливості 
потребують особливої уваги і проведення подальших  досліджень. За 
результатами досліджень встановлено, що вміст вуглецю в сталі поряд з 
параметрами гарячої обробки тиском є важливим показником, який суттєво 
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впливає на формування зеренної структури аустеніту та його стійкість перед 
початком безперервного охолодження. 

Згідно з дослідженнями, що проведені у роботі [215], при підвищенні 
температури завершення гарячої деформації високовуглецевої сталі 80 до 
950 °С та подальшій витримці зразків в ізотермічних умовах від 1 до 10 с 
включно спостерігалося збільшення показника dL на ∼ 18 %. Беручи до уваги 
стандартні технологічні відстані між ділянками основного обладнання 
металургійних підприємств, а саме: остання чистова прокатна кліть 
дротового блоку → виткоутворювач (∼ 50 м) → друга секція транспортеру 
лінії Стелмор (∼ 4,0 м), в залежності від профілерозміру бунтового прокату 
(8,0…11,0 мм), швидкості гарячої прокатки (49…26 м/с) та швидкості 
переміщення витків металу (0,4…0,5 м/с) на приймальному столі 
транспортеру першої секції лінії Стелмор, стає можливим перед початком 
безперервного охолодження забезпечити тривалість післядеформаційної 
паузи в інтервалі 9,0…10,0 с в умовах, які близькі до ізотермічних. Отже, 
тривалість післядеформаційної паузи в певному часовому інтервалі при 
температурах не менше 950 °С може виступати додатковим фактором, що 
забезпечує підвищення стійкості аустеніту за рахунок збільшення показника 
dL перед початком безперервного охолодження прокату. Аналіз діаграм 
рекристалізації свідчить про те, що простежується закономірна тенденція у 
більш швидкому подрібненні середнього умовного діаметра аустенітного 
зерна при зростанні вмісту вуглецю, сумарного ступеня обтиснення і 
температури гарячої деформації сталі.   

Результати досліджень представляють практичний інтерес з метою 
внесення змін у таблиці калібрування і, відповідно, режими роботи діючих 
дротових станів на завершальній стадії ДТО бунтового прокату з 
високовуглецевих сталей. При коригуванні режимів калібрування дротових  
станів для кожного окремого випадку необхідно розраховувати енергосилові 
параметри гарячої обробки тиском, які не повинні перевищувати гранично 
допустимі навантаження згідно з встановленими паспортними даними 
прокатного обладнання. 

 
3.3 Вплив температури початку охолодження на формування величини 

аустенітного зерна й дисперсність продуктів розпаду  
 

При проведенні експериментів використано результати промислових і 
лабораторних досліджень. Для встановлення впливу температури нагріву на 
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формування розміру аустенітного зерна бунтовий прокат діаметром 10,0 мм зі 
сталі С86DВ (склад № 4, див. табл. 2.1) піддавався наступним видам обробки: 
1) охолодження з прокатного нагріву в промислових умовах; 2) охолодження з 
окремого пічного нагріву [216]. Температура початку охолодження прокату 
після гарячої деформації змінювалася за допомогою форсункових водяних 
пристроїв, контроль температури здійснювався стаціонарними пірометрами. 
Швидкість повітряного охолодження (Vпо) на транспортері підтримувалася за 
допомогою потужності роботи дуттьових вентиляторних систем і не 
перевищувала 6…7 °С/с, що було зумовлено необхідністю виділення 
надлишкової фази у вигляді цементиту вторинного уздовж границь зерен 
аустеніту. 

Після завершення охолодження від бунтового прокату відбиралися 
контрольні партії зразків. Перша партія була задіяна безпосередньо для 
металографічного контролю, друга – піддавалася додатковому нагріву і 
витримці у муфельній печі, а потім охолоджувалася на спокійному повітрі. 
Металографічний аналіз показав, що зі збільшенням температури початку 
охолодження (tпо) величина аустенітного зерна сталі зростає (табл. 3.2, 
ГОСТ 5639-82). Характерна структура сталі С86DB після охолодження 
прокату за режимами № 1…3 наведена на рис. 3.5, на якому спостерігаються 
зерна з уривками надлишкової фази у вигляді цементиту вторинного.  

Результати визначення величини аустенітного зерна (ГОСТ 5639-82) у 
лабораторних умовах після окремого нагріву зразків до різних температур, 
витримки й охолодження на спокійному повітрі наведено в табл. 3.3. 
Характерна структура сталі С86DB при охолодженні з окремого нагріву за 
режимами № 1…5 представлена на рис. 3.6.  

У відповідності до результатів металографічного аналізу величина 
аустенітного зерна сталі зростає з підвищенням температури пічного нагріву 
і при 1100 °С за середнім показником досягає № 1 (площа зерна – 
0,04…0,08 мм2). 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що в промислових 
умовах при охолодженні бунтового прокату після гарячої пластичної 
деформації не відбувається неконтрольованого зростання аустенітного зерна, 
яке могло бути обумовлене розвитком статичної збиральної рекристалізації. 
Спираючись на те, що виявлення зеренної структури у високовуглецевих 
сталях на практиці виявляється складним завданням, дослідження впливу 
структури аустеніту на особливості протікання фазових перетворень і 
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формування міжпластинкової відстані у перліті проведені на прокаті 
діаметром 16,0 мм із сталі С38D (з хімічним складом, близьким до складу 
№ 1, див. табл. 2.1). 

 
Таблиця 3.2 – Вплив температури початку охолодження на розмір 

аустенітного зерна сталі С86DB при охолодженні з прокатного нагріву 

№ 
режиму 

tпо, 
°С 

Мінімальний 
номер зерна 

Максимальний 
номер зерна 

Середній 
номер зерна 

Vпо, 
°С/с 

1 890–910 8 5 7 

6 2 900–920 7 4 6 

3 960–980 5 3 5 
 

 
а 

 
б 

  

 
в 

 

а – tпо = 890…910 °С; б – tпо = 900…920 °С; в – tпо  = 960…980 °С; 
Рисунок 3.5 – Структура бунтового прокату (×500) після охолодження з 

прокатного нагріву 
 
Лабораторні експерименти проводилися за наступним алгоритмом: 

зразки прокату нагрівалися у печі до температур 900°С (С38D1) і 1300 °С 
(C38D2), витримувалися протягом 20 хвилин, надалі охолоджувалися у 
попередньо підігрітих ваннах з температурами соляного розплаву 590; 630 і 
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670 °С [217]. Величина середнього умовного діаметра аустенітного зерна (dL) 
визначалася після загартування та низькотемпературного відпуску. Результати 
металографічного аналізу після нагріву й охолодження наведено в табл. 3.4. 

 
Таблиця 3.3 – Вплив температури початку охолодження на розмір 

аустенітного зерна сталі С86DB при охолодженні з окремого нагріву  
№  

режиму 
tпо, 
°С 

Мінімальний 
номер зерна 

Максимальний 
номер зерна 

Середній 
номер зерна 

Vпо, 
°С/с 

1 900 6 4 5 

на
 с

по
кі

йн
ом

у 
по

ві
тр

і 2 950 5 3 4 
3 1000 4 2 3 
4 1050 3 1 2 
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а – 900 °С; б – 950 °С; в – 1000 °С; г – 1100 °С; а, б – ×500;  
в – ×400; г – ×200; 

Рисунок 3.6 – Структура лабораторних зразків прокату після охолодження з 
окремого нагріву до різних температур 

 
У відповідності до наведених даних, нагрів сталі С38D до температури 

1300 °С призводить до збільшення середнього умовного діаметра зерна 
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аустеніту, що впливає на його стійкість і дозволяє при наступному 
охолодженні зменшити кількість α-фази. 

 
Таблиця 3.4 – Вплив величини аустенітного зерна на формування 

міжпластинкової відстані у перліті 
Марка 
сталі 

tпо, 
°С 

dL,  
№ 

Температура 
соляної ванни, °С 

Кількість 
фериту, % 

S0, мкм 

С38D1 900 9 590/630/670 49/53/61 0,18/0,22/0,33 
С38D2 1300 – 1 590/630/670 3/8/11 0,23/0,26/0,29 

 
Слід розуміти, що характер протікання фазових перетворень при 

охолодженні сталі С38D від різних температур нагріву ускладнюється не 
тільки зміною величини аустенітного зерна, а й істотною різницею у вмісті 
кількості фериту. При температурі соляної ванни 670 °С міжпластинкова 
відстань у перліті сталі С38D2 виявляється меншою, ніж для сталі С38D1. 
Відомо, що швидкість знеміцнення сталей с дрібним зерном на практиці 
виявляється більшою ніж для сталі з крупним зерном [1], тому при 
ізотермічному охолодженні в першому випадку прискорюються процеси 
анігіляції дислокацій і релаксації структурних і термічних напружень. В 
результаті цього міжпластинкова відстань у перліті сталі С38D2 виявляється 
меншою. При температурах соляних ванн 590 °С і 630 °С на відміну від 
температури 690 °С розпад аустеніту в сталі С38D1 починається до 
досягнення зразком температури ізотермічного середовища, тобто виділення 
α-фази відбувається при безперервному охолодженні, що додатково 
підтверджується зменшенням кількості фериту в структурі сталі. Структурні 
напруження, які обумовлені попереднім виділенням фериту перед початком 
ізотермічного розпаду сталі С38D1, відіграють більш вирішальний вплив на 
ступінь дисперсності перліту, ніж стійкість аустеніту. Переважним впливом 
цього чинника пояснюється зменшення показника S0 у перліті сталі С38D1 

при температурах соляних ванн 590 °С  і 630 °С. Збільшення інтервалу між tпо 
і температурою ізотермічного середовища позитивно впливає на збільшення 
фактичної швидкості охолодження сталі. 

На другому етапі проведення експериментів зразки сталі С38D 
нагрівалися у печі до температур 900 °С і 1300 °С, витримувалися протягом 
20 хвилин, надалі охолоджувалися на повітрі. Характеристики структури 
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сталі С38D разом з визначенням товщини пластин фериту (tф) і цементиту (tц) 
після охолодження на повітрі наведено в табл. 3.5.  

   
Таблиця 3.5 – Характеристики структури і критичні точки сталі С38D 

після нагріву й охолодження на повітрі 
Марка 
сталі 

tпо, 
°С 

Аr3, 
°C 

Аr1, 
°C 

S0, 
мкм 

Кількість 
фериту, % 

tф, 
мкм 

tц, 
мкм 

tф÷tц 

С38D1 900 802 711 0,238 51 0,207 0,031 6,7÷1 
С38D2 1300 763 654 0,289 9 0,268 0,021 12,7÷1 

 
Додатково за допомогою диференційно-термічного аналізу були 

визначені критичні точки фазових перетворень на натурних зразках прокату 
для зазначених режимів нагріву й охолодження. У відповідності до 
наведених даних підвищення температури початку охолодження (сталь 
С38D2) впливає на зміщення положення критичних точок Аr3 і Аr1 в область 
більш низьких температур, при цьому дифузійний розпад аустеніту 
завершується при температурі 603 °С на відміну від сталі С38D1, для якої ця 
температура складає 667 °С. Незважаючи на суттєву різницю у положеннях 
критичних точок, міжпластинкова відстань у перліті виявляється меншою 
для сталі С38D1. Така особливість, як і при ізотермічному охолодженні сталі 
у соляних ваннах, може бути пояснена впливом структурних напружень 
(виділенням значної кількості фериту) на протікання перлітного 
перетворення. Проте слід звернути увагу на зміну співвідношення tф÷tц: для 
сталі С38D2 цей показник збільшується у ∼ 1,9 рази. Іншими словами, 
підвищення температури початку охолодження (за рахунок збільшення 
величини аустенітного зерна) істотно впливає на кінетику розпаду аустеніту 
– змінюються положення критичних точок, зменшується кількість 
структурно-вільного фериту і товщина пластин фериту та цементиту. 

Як відомо, деформація сталей зі структурою перліту відбувається 
головним чином за рахунок феритних прошарків, отже отримані дані 
надають підстави вважати, що сталь С38D2 буде володіти більшим запасом 
пластичності у порівнянні зі сталлю С38D1. Проведені експерименти надали 
неоднозначні результати: зниження температури початку дифузійного 
розпаду аустеніту в порівнянні зі сталлю С38D1 не призвело до зменшення 
показника S0 у перліті сталі С38D2, що може бути обумовлено, окрім впливу 
структурних напружень, недостатністю швидкості безперервного 
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охолодження, яка становила ∼ 2,4 °С/с до початку перлітного перетворення. 
Для підтвердження такої точки зору були проведені додаткові експерименти. 
Зразки сталі С38D2 нагрівалися до температури 1300 °С, витримувалися 
протягом 20 хвилин і за допомогою лабораторних повітряних вентиляторів 
охолоджувалися з різними швидкостями. Контроль швидкості безперервного 
охолодження сталі С38D2 здійснювався за допомогою зачеканених термопар 
у центр зразків. За результатами досліджень (табл. 3.6) встановлено, що 
швидкість безперервного охолодження чинить суттєвий вплив на показник S0 
у перліті сталі С38D2, при цьому просліджується вплив Vпо на положення 
критичних точок дифузійного розпаду аустеніту, кількість надлишкової α-
фази, товщину пластин фериту й цементиту, а також на співвідношення tф÷tц. 
Зменшення S0 у перліті сталі С38D2 додатково може бути пояснено 
уповільненням процесів анігіляції дислокацій та зростанням рівня термічних 
напружень зі зростанням Vпо. Отже, збільшення лише температури нагріву 
сталі може не надати необхідного впливу на показники S0. Для зменшення 
міжпластинкової відстані у перліті при безперервному охолодженні сталі 
слід обирати раціональні значення dL і Vпо. 

Для встановлення впливу швидкості повітряного охолодження перед 
початком розпаду аустеніту на зміну міжпластинкової відстані у перліті сталі 
С80D (склад № 5, див. табл. 2.1) були проведені наступні експерименти: 
зразки від промислових партій прокату діаметром 14,0 мм нагрівалися до 
950 °С, витримувалися протягом 18 хвилин і охолоджувалися у соляних 
ваннах при температурах 690 °С і 550 °С. 

 
Таблиця 3.6 – Характеристики структури і критичні точки сталі С38D2 

після нагріву та охолодження з різними швидкостями 
№ 
п/п 

Vпо, 
°С/с 

tпо, 
°С 

Аr3, 
°C 

Аr1, 
°C 

S0, 
мкм 

Кількість 
фериту, % 

tф, 
мкм 

tц,  
мкм 

tф÷tц 

1 7 1300 761 650 0,233 7 0,215 0,018 12,2÷1 
2 15 1300 756 647 0,201 5 0,185 0,016 11,5÷1 
3 25 1300 752 644 0,189 4 0,173 0,016 10,8÷1 

 
Охолодження зразків проводилося за наступним алгоритмом: режим 

№ 1 – негайне охолодження після витримки від tпо у соляних ваннах при 
температурах 690 °С і 550 °С; режим № 2 – охолодження з напіввідкритими 
дверцятами печі після витримки від tпо до 730 °С з подальшим охолодженням 
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у соляних ваннах при температурах 690 °С і 550 °С. В залежності від режиму 
значення фактичної швидкості охолодження сталі в інтервалі температур 
початок охолодження → ізотермічне середовище склали: 50 °С/с (режим 
№ 1) і 0,5 °С/с (режим № 2). Контроль швидкості охолодження (Vохол) 
здійснювався за допомогою зачеканених термопар у центр зразків. Структура 
сталі являла собою пластинчастий перліт, а значення середньої 
міжпластинкової відстані з довірчим інтервалом 0,95 для розглянутих 
режимів охолодження наведено в табл. 3.7.  

 
Таблиця 3.7 – Вплив швидкості охолодження на зміну показника S0 у 

сталі С80D 
№ режиму 

охолодження 
tпо, 
°С 

Температура 
соляної ванни, °С 

Vохол, 
°С/с 

S0 і довірчі 
інтервали, мкм 

1 950 690 50 (0,342 ± 0,017) 
2 950 690 0,5 (0,396 ± 0,019) 
1 950 550 50 (0,143 ± 0,005) 
2 950 550 0,5 (0,198 ± 0,008) 

 
Згідно до наведених даних, середні значення міжпластинкової відстані у 

перліті сталі С80D з урахуванням довірчих інтервалів не перекриваються. Це 
дозволяє стверджувати, що швидкість охолодження статистично значимо 
впливає на показник S0, який також залежить від тривалості досягнення 
інтервалу ізотермічного розпаду аустеніту і фактичної температури ізотерми. 
Зменшення міжпластинкової відстані у перліті сталі С80D при зростанні 
швидкості охолодження пояснюється, за аналогією зі сталлю С38D2,  
уповільненням процесів анігіляції дислокації та зменшенням рівня термічних 
напружень. Зменшення швидкості охолодження з 50 °С/с до 0,5 °С/с перед 
початком ізотермічного розпаду аустеніту зменшує показник S0 на 13,6 % і 
27,7 % для температур соляних ванн 690 °С і 550 °С відповідно. При 
однакових швидкостях охолодження міжпластинкова відстань у перліті сталі 
С80D зменшується на ∼ 58,1 % і 50 % для температур соляних ванн  690 °С і 
550 °С відповідно. Таким чином, при виробництві прокату з 
високовуглецевих сталей необхідно враховувати фактичну швидкість 
охолодження в інтервалі дифузійного розпаду аустеніту, зростання якої може 
бути досягнуто при підвищенні температури початку охолодження. 

113



Отже, з метою ефективного впливу на структуру сталей перлітного 
класу при розробці або вдосконаленні режимів ДТО слід спиратися на 
раціональне обрання температури початку охолодження, формування 
середнього умовного діаметра зерна аустеніту і швидкості охолодження 
прокату. При цьому необхідно дослідити вплив хімічного складу сталі і умов 
післядеформаційної обробки на величину дійсного зерна, що визначає рівень 
механічних властивостей бунтового прокату.  

 
3.4 Дослідження впливу хімічного складу сталі і умов 

післядеформаційної обробки на величину дійсного зерна    
 

Експерименти проведені на зразках, відібраних від промислових партій 
бунтового прокату діаметром 5,5…11,0 мм зі сталей С66DB(склади № 6), 
C82DB (склад № 7),  C82DV (склад № 8), C82DCr (склад № 9) і C82DCrV (склад 
№ 10, див. табл. 2.1). Контроль швидкості охолодження та температури 
початку повітряного охолодження здійснювався за допомогою стаціонарного 
та переносного пірометрів.  

Перша серія експериментів [218], яка проведена при виробництві 
бунтового прокату діаметром 7,0 мм зі сталі С66DВ, дозволила дослідити 
вплив післядеформаційної паузи в інтервалі температур 900…1050 °С за 
умови незмінності її тривалості (τпп = 7,0 с) та швидкості безперервного 
охолодження (Vпо ∼ 15 °С/с) на формування величини дійсного зерна. Розмір 
зерен збільшується з підвищенням tпо (рис. 3.7), а найбільш інтенсивне їх 
зростання спостерігається при температурах вище 950 °С (рис. 3.8). 

 Встановлена особливість, пов’язана з інтенсифікацією процесів 
збиральної рекристалізації аустеніту упродовж післядеформаційної витримки 
бунтового прокату перед початком безперервного охолодження, що 
обумовлює зростання аустенітних зерен. Для сталі С66DВ розбіг розмірів 
дійсних зерен не перевищував 2…3 номерів згідно з еталонними шкалами 
ГОСТ 5639-82. Результати досліджень свідчать про значимий вплив tпо на 
формування остаточної структури і механічних властивостей прокату зі сталі 
C66DВ. Разом зі зростанням тимчасового опору руйнуванню спостерігається 
одночасне зменшення показника S0, що зумовлено зміною стійкості 
аустеніту, але така особливість є характерною лише в тому випадку, коли 
швидкість повітряного охолодження є не меншою за 10 °С/с. На рис. 3.9 
наведено залежність розподілу величини дійсних зерен у структурі сталі 
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С82DВ в залежності від діаметра прокату за умов незмінності інших 
параметрів термічної обробки (tпо = 1040 ± 10 °С, τпп = 7,0 с, Vпо = 15 °С/с). 
 

 
а 

 
б 

а – tпо = 890 °С; б – tпо = 1050 °С; 
Рисунок 3.7 – Формування величини дійсного зерна в структурі прокату 

діаметром 7,0 мм зі сталі С66DВ 
  

   

а – середній умовний діаметр дійсного зерна;  
б – тимчасовий опір руйнуванню; 

Рисунок 3.8 – Залежність середнього умовного діаметра зерна та  
тимчасового опору руйнуванню сталі С66D від температури 

післядеформаційної паузи (τпп = 7,0 с) 
 
 Результати металографічних досліджень свідчать про те, що зі 
збільшенням профілерозміру прокату, починаючи з діаметра 8,0 мм, 
спостерігається збільшення розміру дійсних зерен. Особливість формування 
структури сталі С82DВ зі збільшенням діаметра прокату пояснюється 
зменшенням сумарного ступеня обтиснення. Експериментальні дослідження, 
які проведені для прокату зі сталей С66DВ і С82DВ, дозволили встановити 
ефективні технологічні заходи, що забезпечують зростання величини 
аустенітного зерна і, відповідно, підвищення його стійкості перед початком 
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безперервного повітряного охолодження. Це дозволяє цілеспрямовано 
впливати на формування структури аустеніту перед початком перлітного 
перетворення та адаптувати швидкості повітряного охолодження дуттьових 
вентиляторних систем із метою отримання найбільш раціонального 
поєднання структури і механічних властивостей прокату.  

 
1 – ∅ 5,5 мм; 2 – ∅ 8,0 мм; 3 – ∅ 10,0 мм; 4 – ∅ 11,0 мм; 

Рисунок 3.9 – Розподіл номерів дійсних зерен в залежності від діаметра 
бунтового прокату зі сталі С82DВ 

 
Для встановлення впливу карбідоутворюючих хімічних елементів на 

формування величини дійсного зерна у високовуглецевих сталях наступну 
серію експериментів проведено на зразках прокату зі сталей C82DCr, C82DV і 
C82DCrV. Параметри режиму післядеформаційної термічної обробки були 
обрані за аналогією зі сталлю С82DВ: tпо = (1040 ± 15) °С; τпп = 7,0 с; 
Vпо ∼ 15 °С/с. Результати металографічного аналізу розподілу номерів дійсного 
зерна в структурі сталей в залежності від діаметра прокату наведено на                    
рис. 3.10…3.12 [219]. 

Отримані дані свідчать про те, що ступінь сумарного обтиснення при 
виробництві бунтового прокату суттєво впливає на формування структури 
аустеніту і, відповідно, розподіл номерів дійсного зерна у високовуглецевих 
сталях. Суттєвої різниці у номерах дійсних зерен по групах профілерозмірів 
бунтового прокату не встановлено на відміну від результатів досліджень, 
наведених у роботі [120], де спостерігалося подрібнення дійсних зерен 
ванадійвмісної сталі С82D від 0,5…1,0 номеру при температурах 
tпо = 940…960 °С. Встановлені особливості дають підстави вважати, що при 
підвищенні температури початку охолодження сталей, що містять 
карбідоутворюючі елементи, до (1040 ± 10) °С вплив бар’єрного механізму 
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виявляється незначним і це не впливає на міграцію границь аустенітних зерен 
та, відповідно, протікання процесів статичної рекристалізації впродовж 
післядеформаційної витримки прокату. 

Отже, підвищення температури початку безперервного охолодження на 
∼ 100…140 °С у порівнянні з традиційно прийнятими в металургійній 
практиці дозволяє розкрити резервні можливості впливу на структуру 
аустеніту і його стійкість як для звичайних вуглецевих сталей, так і для 
сталей, що містять цільові добавки хрому і/або ванадію. За допомогою 
оптичної мікроскопії та мікрорентгеноспектрального аналізу в структурі 
сталей C82DV і C82DCrV виявлені комплексні з’єднання карбонітридів 
ванадію, розмір яких становив 1…7 мкм. Нітриди й карбіди хрому в сталях 
C82DCr і C82DCrV не були виявлені. 

 

 
2 – ∅ 8,0 мм; 3 – ∅ 10,0 мм; 4 – ∅ 11,0 мм; 

Рисунок 3.10 – Розподіл розміру дійсних зерен за номерами в залежності від 
діаметра бунтового прокату зі сталі C82DCr 

 

 
2 – ∅ 8,0 мм; 3 – ∅ 10,0 мм; 4 – ∅ 11,0 мм; 

Рисунок 3.11 – Розподіл розміру дійсних зерен за номерами в залежності від 
діаметра бунтового прокату зі сталі C82DV 
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2 – ∅ 8,0 мм; 3 – ∅ 10,0 мм; 4 – ∅ 11,0 мм; 

Рисунок 3.12 – Розподіл розміру дійсних зерен за номерами в залежності від 
діаметра бунтового прокату зі сталі C82DCrV 

 
Це дає підстави вважати, що при додаванні до складу сталі хрому в 

кількості до 0,30 % він повністю переходить до твердого розчину. Підвищення 
температури розчинення карбідів в аустеніті з підвищенням вмісту вуглецю 
зумовлене збільшенням активності останнього в аустеніті та коефіцієнту його 
термодинамічної активності [220]. 

Температура розчинення карбідів, нітридів і карбонітридів залежить не 
тільки від їх фазового складу, але й від хімічного складу сталі. Знаходячись в 
аустеніті карбідо- та нітридоутворюючі елементи зменшують коефіцієнт 
термодинамічної активності вуглецю, що збільшує добуток розчинності 
карбідів і нітридів, тобто сприяє їх переходу в аустеніт. Оскільки надлишкові 
фази істотно впливають на рівень якості та механічні властивості сталей 
перлітного класу, то необхідно визначити умови, які запобігають їх 
утворенню при безперервному охолодженні бунтового прокату. 

 
3.5 Дієві механізми впливу на запобігання утворенню надлишкових  

фаз при безперервному охолодженні сталей перлітного класу  
  

У більшості випадків легуючі хімічні елементи чинять позитивний 
вплив на властивості прокату пропорційно кількості їх додавання до складу 
сталі. За даними підрозділу 1.2.2, бор істотно змінює показники якості навіть 
при його введенні до сталі у кількості 0,0001…0,001 %. Особливо 
ефективним виявляється комплексне додавання в сталь бору разом з 
легуючими елементами. В основі мікролегування бором за умови відсутності 
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інших нітридоутворюючих елементів лежить ефект пластифікації сталі. На 
цьому базується нове застосування бору у металургії [221]. У роботах [222–
224] наведено інформацію про позитивний вплив бору на механічні 
властивості сталей, показано, що вони мають високу пластичність і 
деформованість. Однак причини такої поведінки не були пояснені. У 
роботі [86] показано, що бор поліпшує дендритну будову литої заготовки, 
зменшує ліквацію сірки, ефективно впливає на видалення шкідливих 
домішок з границь зерен. 

Для встановлення якісного впливу бору на дендритну будову БЛЗ і 
властивості бунтового прокату були проведені промислові експерименти 
при виробництві сталей С70D (склад № 11) і С70DB (склад № 12, 
див. табл. 2.1). Вибір зазначених сталей був зумовлений тим, що при їх 
охолодженні повинен виділятися ферит у вигляді надлишкової фази. 

Прокат піддавався безперервному охолодженню з різними 
швидкостями від tпо = (850…950 ± 10) ºС [225]. Контроль температури 
прокату на різних технологічних ділянках здійснювався за допомогою 
стаціонарних контрольно-вимірювальних приладів і портативних лазерних 
пірометрів. Дослідження макроструктури БЛЗ (переріз 125 мм × 125 мм) 
проводилося методом порівняння протравлених темплетів з еталонними 
шкалами ОСТ 14-1-235-91. Мікролегування сталі бором проводилося шляхом 
введення порошкового борвмісного дроту за допомогою трайбапарату після 
завершення позапічної обробки. При витраті дроту з порошковим 
наповнювачем ∼ 40…50 м (вага плавки ∼ 110,0 т) ступінь засвоєння бору 
склала ∼ 79 % при вмісті кисню менше 15 ppm. Проби поверхневого шлаку 
характеризувалися відсутністю Fe2O3 і кількістю FeО ∼ 0,5 %, що є 
характерним для сталей з високим ступенем розкислення. Аналіз 
макроструктури поперечних темплетів БЛЗ показав, що у борвмісній сталі 
протяжність зони стовпчастих кристалів зменшується у ∼ 1,22 рази, а 
рівноосних кристалів підвищується у ∼ 1,18 рази в порівнянні зі сталлю без 
бору. Інші дефекти кристалізаційного походження мали близькі 
значення (табл. 3.8). 

При оцінці вмісту неметалевих включень в структурі прокату 
встановлено, що основним типом включень є силікати. Введення бору не 
вплинуло на морфологію, довжину та характер розподілу включень. Нагрів 
БЛЗ у печі перед початком гарячої деформації проводився у відповідності до 
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діючої технологічної інструкції ТІ 518-2012-ПС-0009-2011. Після завершення 
гарячої деформації при температурі tпр прокат піддавався безперервному 
охолодженню від температур tпо. Результати експериментів наведено у 
табл. 3.9…3.10 і на рис. 3.13. 

 
Таблиця 3.8 – Показники макроструктури БЛЗ* перерізом 

125 мм × 125 мм 

Марка 
сталі 

Бал дефекту 

ЦП ОЛ 
Тріщини 

КТЗ ПМ 
за перерізом кутові осьові 

С70D 2,2 2,6 1,3 0,0 1,0 0,7 0,5 
C70DB 2,5 2,8 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 

Примітка. *ЦП – центральна (осьова) пористість; ОЛ – осьова ліквація                  
КТЗ – крайове точкове забруднення; ПМ – підкорковий міхур. 

 
Таблиця 3.9 – Параметри режимів охолодження і механічні властивості 

бунтового прокату 

Марка 
сталі 

№ 
режиму 

Параметри режиму  
охолодження1 

Механічні 
властивості2 

tпр, 
°С 

tпо, 
°С 

Кількість 
вентиляторів 

σB, 
МПа 

δ10, 
% 

ψ, 
% 

С70D 
1 (1100 ± 20) (850 ± 10) 

10 

1018 11,5 28,9 
2 (1080 ± 20) (950 ± 10) 1052 12,2 34,8 

C70DB 1 (1090 ± 20) (850 ± 10) 996 12,7 35,8 
2 (1100 ± 20) (950 ± 10) 1080 12,4 39,4 

Примітка. 1 – швидкість прокатки 92,5 м/с; швидкість переміщення витків прокату 
на транспортері 0,5 м/с; 2 – усереднені значення. 

 
Таблиця 3.10 – Параметри структури бунтового прокату 

Марка 
сталі 

№ 
режиму 

Бали 
перліту 

Кількість 
перліту  

балу № 1, % 

Максимальна 
глибина 
ЗНШ, % 

Номер 
дійсного 

зерна 

Кількість 
фериту,  

% 

С70D 
1 1–3 60 2,0 8, 9, 10 5,0 
2 1–2 78 1,5 8, 9 4,0 

C70DB 
1 1–3 65 2,0 7, 8 3,5 
2 1–2 90 1,2 6, 7, 8 1,5 
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а б 

  
в г 

а, б – сталь С70D, режими охолодження № 1 і № 2 відповідно;  
в, г – сталь С70DB, режими охолодження № 1 і № 2 відповідно; 

Рисунок 3.13 – Структура (×1000) бунтового прокату після  
безперервного охолодження 

 
В цілому отримані дані дозволяють стверджувати, що прокат зі сталі 

С70DB (режим охолодження № 2) характеризується найбільшою міцністю й 
пластичністю при мінімальному (∼ 1,5 %) вмісті структурно-вільного 
фериту (див. рис. 3.13, г). Отримані дані свідчать, що найбільш раціональне 
поєднання показників якості бунтового прокату зі сталей С70D і С70DB 
досягнуто при охолодженні за режимом № 2. При цьому прокат зі сталі 
С70DB беззаперечно перевершує прокат зі сталі С70D за всіма показниками: 
більша кількість перліту балу № 1; мінімальна глибина ЗНШ; більш високі 
значення міцності та пластичності; мінімальна кількість виділення 
надлишкової фази у вигляді структурно-вільного фериту. 

Міцність і підвищений ресурс пластичності поряд з параметрами 
структури гарячекатаної сталі С70DB (див. табл. 3.10) визначаються 
особливостями тонкої будови перліту: при незмінності параметрів режиму 
охолодження від tпо = 950 ºС середнє значення S0 у перліті становить 
0,123 мкм, що на ∼ 15 % менше, ніж для сталі С70D – 0,142 мкм.  

При проведенні досліджень були додатково виготовлені дослідні партії 
прокату зі сталі С70DВ, що містили підвищений вміст бору 
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0,0037…0,0053 % [221]. Після гарячої деформації й охолодження за режимом 
№ 2 прокат характеризувався більш низькими значеннями міцності              
(σВ = 1008 МПа) та пластичності (δ10 = 8,9 %, ψ = 24,2 %). Ефект, що 
спостерігався, був пов'язаний з так званим «передозуванням» – формуванням 
на границях і в об’ємі зерен дисперсних виділень фаз типу Ме23(B, N, C)6 й 
Ме3(B, N, C), які у подальшому гальмували рух дислокацій. 

Виділення таких дисперсних частинок скоріш за все зменшує ступінь 
переохолодження аустеніту до початку його дифузійного розпаду. 
Підвищений вміст бору до 0,0053 % в сталі С70DB обумовив зменшення 
кількості перліту балу № 1 (до ∼ 62 %) і негативно вплинув на механічні 
властивості прокату. Статистична обробка масиву даних, що був отриманий 
при багаторічному спостереженні за переробкою прокату зі сталей із вмістом 
вуглецю 0,05…0,84 %, дозволила встановити наступну залежність [225]: 

 
[В, %] = (0,82-0,74∙[С, %])∙[N, %]) ± 0,1,    (3.1) 

 
де [В] – вміст бору, %;  
    [С], [N] – вміст вуглецю і азоту в сталі, який визначено за результатами 
ковшового аналізу при завершенні позапічної обробки, %. 

 Регламентоване додавання до складу сталей бору при коригуванні 
параметрів позапічної обробки дозволило зменшити вміст азоту до рівня 
сталей, що виготовлені у конверторах або мартенівських печах [226], а разом з 
вдосконаленими режимами ДТО забезпечило формування раціонального 
поєднання структури і механічних властивостей прокату різного 
призначення [221]. Ефективність введення бору до складу вуглецевих сталей 
полягає у підвищенні комплексу механічних і технологічних властивостей 
прокату без істотного збільшення собівартості технологічного процесу. 
Розроблений спосіб регламентованого додавання бору до складу вуглецевих 
сталей визнано інтелектуальною власністю, отримано патент України на 
винахід № 103113 «Сталь для глибокого волочіння» [227]. 

Особливості утворення і росту перлітних колоній, формування 
мікроструктури та субструктури продуктів дифузійного розпаду аустеніту 
відіграють суттєве значення для комплексу механічних, технологічних та 
експлуатаційних властивостей холоднодеформованої переробної заготовки й 
готових металовиробів. Ці процеси потребують спеціальних досліджень з 
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урахуванням хімічного складу сталей, деформаційної субструктури бунтового 
прокату, характеру взаємодії атомів впровадження й комплексних виділень з 
дислокаціями, а також структури міжфазних границь у перліті. 

 
3.6 Дослідження впливу субструктури гарячої деформації на утворення 

пластинчастого перліту при безперервному охолодженні прокату 
 

Для сталей перлітного класу важливим резервом підвищення міцності 
та технологічної пластичності є забезпечення умов раціонального 
структуроутворення у промислових умовах. Значна кількість досліджень, які 
спрямовані на вирішення зазначених проблем, присвячена вивченню 
механізмів і розробці моделей зародження та росту пластинчастого 
перліту [127, 228–230]. Підвищення комплексу показників якості 
високовуглецевих сталей, зокрема при виробництві бунтового прокату, 
пов'язано зі структурним станом (ступенем дисперсності перліту). 

Механізми зародження і росту перлітних колоній у більшості випадків 
складаються з фізико-математичних інтегральних моделей, які засновані на 
дифузійних процесах. Так, у роботі [228] отримано температурну залежність 
впливу ступеня переохолодження сталі на дисперсність продуктів розпаду, 
яка пояснює розпад аустеніту за дифузійним і проміжним механізмами в 
одному температурному інтервалі, і відповідно одночасну появу в структурі 
сталі продуктів цих перетворень. В роботі [229] розглядається роль 
міжфазних границь і неметалевих включень на особливості зародження і 
зростання перліту, а авторами [230] встановлено вплив кристалохімічної 
будови аустеніту і його зеренних границь на зародження ферито-перлітних 
структур, при цьому згадується й про особливий внесок гарячої пластичної 
деформації на протікання евтектоїдного перетворення. В останньому випадку 
необхідно розуміти, що крім впливу субструктури гарячедеформованого 
аустеніту на протікання евтектоїдного перетворення певний внесок чинить і 
термопластична деформація, яка відбувається при дифузійному розпаді 
аустеніту [231].  

 Оскільки в процесі гарячої деформації в аустеніті формується певна 
динамічна субструктура [115], то необхідно розглянути її вплив на характер 
зародження перліту при евтектоїдному перетворенні в процесі безперервного 
охолодження прокату. Відомо, що характер гарячедеформованої 
субструктури аустеніту визначається співвідношенням швидкостей гарячого 
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наклепу і динамічного знеміцнення, що визначається температурою, 
швидкістю і ступенем деформації [115]. В процесі деформації аустеніту його 
субструктура постійно змінюється і в ній є ознаки як деформаційного 
зміцнення, так і динамічного знеміцнення. При гарячій деформації 
дислокаційна структура стінок комірок і розорієнтування субзерен постійно 
змінюються: спостерігається утворення і зростання субзерен в результаті 
міграції або «розсипання» субграниць (динамічна полігонізація), що 
призводить до утворення всередині субзерен підвищеної кількості 
дислокацій. Перешикування дислокаційної структури всередині субзерен 
викликає їх поворот щодо «сусідів», що стимулює міграцію субграниць. У 
разі протікання динамічного звороту за механізмом коалесценції субзерен 
можливе утворення стійкої полігональної субзеренної структури, яка 
характеризується рівноважною конфігурацією стиків субграниць [115]. У той 
же час, деформація може закінчуватися на стадії формування коміркової або 
фрагментованої (смугової) субструктури аустеніту.  

Беручи до уваги сказане, необхідним є вивчення особливостей впливу 
дислокаційної субструктури гарячедеформованого аустеніту, а також атомів 
домішок впровадження і дисперсних виділень комплексного типу на 
утворення пластинчастого перліту після пластичної деформації при 
наступному безперервному охолодженні прокату. 

Для проведення досліджень [231] використано промислові партії 
бунтового прокату діаметром 11,0 мм зі сталей С86D (склад № 13, 
див. табл. 2.1) і C86DB (склад № 14, див. табл. 2.1). Щільність дислокацій в 
гарячедеформованих сталях аустенітного класу відповідає інтервалу 
~ 108…109 см-2 [115], при цьому для сталей С86D і C86DB ця величина за 
результатами рентгеноструктурного аналізу склала 2,14⋅1010 см2 і 
1,93⋅1010 см2 [232], що на 1…2 порядки більше. Це свідчить про додатковий 
внесок термопластичної деформації, яка відбувається при безперервному 
охолодженні аустеніту до початку перлітного перетворення. Очевидно, що 
градієнти термічних напружень, які виникають при охолодженні сталі після 
гарячої деформації, викликають локальні мікропластичні зсуви та 
перерозподіл дислокацій шляхом ковзання, поперечного ковзання і 
переповзання. В результаті полігонізації виникають не тільки дислокаційні 
стінки, що складаються з дислокацій одного знаку або з сіток дислокацій 
різного знаку, але і в разі наявності гарячедеформованої субструктури 
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відбувається перерозподіл дислокацій в стінках самих комірок (рис. 3.14, а, б), 
які впливають на протікання перлітного перетворення (див. рис. 3.14, в, г).  
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є 
 

а, б (×50000), в, г (×40000) – сталь С86D;  
д (×40000), е, є (×45000) – сталь C86DB; 

Рисунок 3.14 – Дислокаційна субструктура бунтового прокату 
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Слід зазначити, що рухливість дислокацій при термопластичній 
деформації визначається можливістю їх динамічного закріплення при гарячій 
деформації атмосферами Коттрелла – вуглецевими в сталі С86D й боро-
азотними та комплексними вуглецево-боро-азотними в сталі C86DB 
(див. рис. 3.14, д–є), а також дисперсними виділеннями нітридів, карбідів та 
їх комплексними сполуками. 

У той же час, зазначені атмосфери, а також дисперсні виділення 
карбідів, нітридів і складних комплексних сполук можуть виникати у процесі 
перешикування дислокаційної субструктури при термопластичній 
деформації [233, 234], що викликає стабілізацію регулярних дислокаційних 
побудов, а зазначені виділення успадковуються перлітною структурою. На 
рис. 3.15 наведена структура перліту гарячедеформованих сталей C86D і 
C86DB.  

 

  
а б 

  
в г 

а, в – сталь С86D; б, г – сталь C86DB; 
Рисунок 3.15 – Структура перліту в гарячедеформованій сталі 

 
Згідно до наведених даних, перліт сталі C86DB відрізняється від перліту 

сталі C86D більшим ступенем дисперсності. Детальний аналіз 
мікроструктури сталі C86D після уповільненого охолодження зі швидкістю 
∼ 2…3 °С/с дозволив виявити окремі ділянки, характер яких дає підстави 
вважати, що у верхній області субкритичних температур (поблизу критичної 
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точки Ас1) при низьких швидкостях охолодження перлітне перетворення 
починається від аустенітних границь з утворенням грубопластинчастого 
перліту (рис. 3.16). 

Дифузійний розпад аустеніту в цьому випадку відбувається послідовно, 
чим пояснюється порівняно великий часовий інтервал перлітного 
перетворення саме в області верхніх субкритичних температур. 

На підставі узагальнення відомих наукових положень, а також 
проведених досліджень, що пов'язані з вивченням особливостей формування 
мікроструктури, дислокаційної субструктури і впливу атомів впровадження 
високовуглецевої сталі C86DB, є можливим запропонувати модель утворення 
пластинчастого перліту, яка в схематичному вигляді наведена на рис. 3.17.  

 

  
а б 

а – ×500, грубопластинчастий перліт (виділено пунктирною лінією);  
б – ×1700, та сама ділянка (збільшене зображення); 

Рисунок 3.16 – Ділянка структури сталі С86D з грубопластинчастим перлітом 
 

 
 

А – аустеніт; Ф – ферит; Ц – цементит; С – вуглець; 
Рисунок 3.17 – Схематичне зображення утворення пластинчастого перліту і 

роль коміркової субструктури при термопластичній деформації 
 
Запропонована модель ґрунтується на тому, що в процесі 

безперервного охолодження аустеніту відбувається термопластична 
деформація, в результаті чого в субструктурі аустеніту утворюються не 
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тільки полігональні стінки, що сформовані дислокаціями одного знака або 
різних знаків, але також відбуваються перешикування дислокацій у стінках 
деформованої коміркової субструктури. 

Іншими словами, відбувається перетворення дислокаційних стінок 
комірок, що сформовані під час гарячої пластичної деформації в результаті 
процесів полігонізації. Пружна взаємодія дислокацій з атомами вуглецю, 
бору, азоту (утворення атмосфер Коттреллу) і їх комплексними сполуками 
забезпечує миттєве утворення пласких зародків цементиту і фериту, тобто 
формується поздовжній фронт перлітної колонії. При цьому відстані між 
трансформованими дислокаційними стінками визначають показник S0 в 
майбутніх колоніях перліту. Важливу роль для стабілізації дислокаційних 
стінок відіграє взаємодія дислокацій з атомами впровадження (вуглецем, 
бором, азотом). В залежності від рівня закріплення дислокацій атмосферами 
атомів впровадження і дисперсними виділеннями комплексних сполук 
(вуглецевих, боро-азотних, вуглецево-боро-азотних) можливе ускладнення 
перешикування у стінках комірок деформаційної субструктури і 
полігонізаційні процеси в них пригнічуються. В такому випадку стінки 
комірок можуть впливати на зародження перлітних колоній подібно 
полігональним стінкам, а деформаційна субструктура може успадковуватися 
перлітом (див. рис. 3.14, д). Таким чином, можливим є прояв субструктурної 
спадковості при евтектоїдному розпаді переохолодженого аустеніту в 
процесі безперервного охолодження бунтового прокату. 

Перетворення аустеніту в перліт відбувається внаслідок утворення на 
пластинах цементиту зародків фериту і подальшого роздільного зростання 
цих фаз за рахунок аустеніту, що граничить з прилеглими зародками фериту. 
Зростання пластин цементиту і фериту відбувається за рахунок дифузії 
вуглецю від аустеніту до цементиту через феритний прошарок. Це пов'язано 
з тим, що коефіцієнт дифузії вуглецю в фериті на два порядки більший, ніж в 
аустеніті [100], а різниця концентрацій вуглецю в пластині фериту на границі 
ферит/цементит і ферит/аустеніт при поперечному рості перліту перевищує 
різницю концентрацій, яка виникає між фазами цементит/аустеніт і 
ферит/аустеніт при поздовжньому рості перліту. 

В якості додаткового підтвердження запропонованої моделі розпаду 
аустеніту з утворенням пластинчастого перліту можуть бути наведені дані 
роботи [235], у якій механізм евтектоїдного перетворення в сталях 
пояснюється різницею концентрацій вуглецю у переохолодженому аустеніті, 
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внаслідок чого виникає дифузія вуглецю в аустеніті від фериту до цементиту. 
При спільному зростанні фериту і цементиту останній виявляється 
ізольованим від аустеніту прошарком фериту, а розпад аустеніту пов'язаний 
саме з дифузією вуглецю через феритний прошарок. У роботі [127] наведено 
інформацію, що, згідно до робіт Фішера, найвищим коефіцієнтом дифузії 
вуглецю володіє саме ферит, в результаті чого основний дифузійний потік 
атомів вуглецю протікає в α-фазі від фронту розділу аустеніт/ферит до 
границі ферит/цементит. 

Відповідно до запропонованої моделі утворення поздовжнього фронту 
зростання колонії відбувається практично миттєво (за рахунок перетворення 
дислокаційних побудов – стінок коміркової субструктури та їх стабілізації), а 
поперечний (дифузійний) фронт розвитку колонії забезпечує подальше 
зростання пластин фериту і цементиту. Оскільки дифузія вуглецю проходить 
одночасно за напрямками до попередньо трансформованих дислокаційних 
стінок (зародків цементиту), а максимальна швидкість дифузії, швидкість 
росту і зародження центрів кристалізації при розпаді аустеніту відповідає 
інтервалу температур 560…530 °С [1, 43], саме цими факторами пояснюється 
швидкоплинність протікання перлітного перетворення при достатньому 
ступені переохолодження аустеніту при безперервному охолодженні [236]. 

Представлена модель утворення перліту пластинчастої морфології  за 
своєю природою заснована на дислокаційно-дифузійному механізмі, вона 
включає наукові положення, пов’язані з термопластичною деформацією і 
полігонізаційними процесами, і додатково роз’яснює вплив дислокаційної 
субструктури гарячої деформації на швидкоплинність перлітного 
перетворення при активній участі атомів впровадження (вуглецю, бору, 
азоту) та їх комплексних сполук під час дифузійного розпаду 
переохолодженого аустеніту. Додатково необхідно визначити особливості 
будови міжфазних границь в перліті, які формуються при безперервному 
охолодженні бунтового прокату з високовуглецевих сталей. 

 
3.7 Визначення параметрів, що впливають на утворення кількості 

спеціальних міжфазних границь у перліті 
 

Міжфазні границі та границі зерен відносяться до важливих елементів 
мікроструктури сталей. Дослідження, що проведені протягом останніх 
30…35 років дозволили встановити, що границі зерен не є безструктурними, 

129



а побудовані з різноманітних атомних конфігурацій, які зумовлюють 
комплекс механічних властивостей сталей [237–239]. У роботах [238–241] 
показано, що структура міжфазних та зеренних границь істотно впливає на 
корозійну стійкість, характер руйнування, особливості протікання фазових 
перетворень тощо. Найбільше визнання в теорії атомної структури границь 
зерен отримала концепція решіток, близьких до співпадаючих вузлів, згідно 
до якої границя має можливість зменшити свою поверхневу енергію, якщо 
існує такий кут і вісь, при повороті навколо якої між вихідною і поверненою 
решітками утворюється підрешітка, вузли якої є загальними для двох 
решіток [237]. Фактична структура міжфазних границь виявляється більш 
складною, ніж структура границь зерен, спираючись на те, що повного збігу 
вузлів для різних типів решіток на практиці майже не відбувається. Тому, 
вивчаючи будову міжфазних границь, припускають наявність протікання 
релаксаційних процесів, які передбачають можливість утворення умовних 
підрешіток, що складаються з вузлів, які близькі до збігу. Під границею зерна 
або міжфазною границею необхідно розуміти перехідну область між зернами 
або фазами, що мають різну кристалографічну орієнтацію і знаходяться в 
контакті один з одним. Границі, які володіють низькою поверхневою 
енергією та малою рухливістю при високих температурах, відносяться до 
спеціальних низькоенергетичних границь [242]. 

У зв'язку з методичними труднощами, що обумовлені визначенням 
зеренної структури сталей перлітного класу, в якості дослідного матеріалу 
обрано сталь Св-08ГНМ (склад № 15, див. табл. 2.1). Прокат після завершення 
гарячої деформації охолоджувався від різних tпо під теплоізоляційними кришками 
транспортеру: режим № 1 – tпо = 950 °С; режим № 2 – tпо = 990 °С [243]. Кількість 
спеціальних границь розраховувалася за допомогою двох методик: 1) на 
електронному мікроскопі (автоматичний режим, крок сканування 0,5 мкм) при 
визначенні взаємної орієнтації зерен; 2) на оптичному мікроскопі (ручний 
режим) при ідентифікації границь, що входять до потрійних та четверних 
стиків границь зерен. Для встановлення розорієнтації границь зерен в 
автоматичному режимі використовувався аналіз дифракційних картин 
обернено відбитих електронів з використанням Кікучі-ліній. У відповідності 
до умов рівноваги сил четверні стики можуть утворюватися, якщо одна з 
границь характеризується значно меншою енергією або є спеціальною. При 
міграції границь четверні стики виявляються більш пасивними у порівнянні з 
потрійними, а тому призводять до стабілізації зеренної структури. За першою 
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методикою встановлено, що кількість спеціальних границь в структурі 
прокату збільшується у середньому з 0,64 % до 0,95 % від загальної кількості 
границь при підвищенні tпо від 950 °С до 990 °С відповідно (рис. 3.18, а, б). За 
другою методикою, при підвищенні tпо  кількість спеціальних границь зростає 
від 24,4 % до 34,1 % від загальної кількості границь (див. рис. 3.18, в, г). За 
першою й другою методиками кількість спеціальних границь у структурі сталі 
при охолодженні від tпо = 990 °С у середньому зростає на 49 % і 42 %, тобто 
отримані дані є репрезентативними і достовірними. Дані металографічного 
аналізу показали, що підвищення температури початку охолодження прокату 
до 990 °С сприяє збільшенню величини дійсного зерна сталі (№ 10 для           
tпо = 950 °С і № 9 для tпо = 990 °С). Отже, результати досліджень дозволяють 
стверджувати, що зростання температури початку охолодження призводить не 
тільки до підвищення стійкості аустеніту, величини дійсного зерна і кількості 
спеціальних границь, а й сприяє зменшенню дефектів кристалічної будови, що 
позитивно впливає на механічні властивості прокату та пояснює більш високу 
технологічну пластичність сталі при наступній холодній пластичній 
деформації (табл. 3.11).  

 

    
а 

  
б 

  
в г 

а, в – режим № 1 (tпо = 950 °С); в, г – режим № 2 (tпо = 990 °С); 
Рисунок 3.18 – Структура прокату після охолодження (малими стрілками 

позначені спеціальні границі, великими – потрійні й четверні стики  
границь зерен) 
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Таблиця 3.11 – Механічні властивості прокату зі сталі Св-08ГНМ   

№ 
режиму 

tпо, 
°С 

№ 
дійсного 

зерна 

Механічні властивості 

σB, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ5, 
% 

ψ, 
% 

1 950 10 548 337 31,2 74,5 
2 990 9 507 299 33,7 78,6 

 
Що стосується сталей евтектоїдного складу, то взаємна паралельність 

пластин фериту й цементиту в перліті визначає однакову кристалографічну 
орієнтацію цих фаз у границях однієї окремої колонії, а взаємна орієнтація, 
тобто їх орієнтаційне співвідношення, забезпечує раціональне 
низькоенергитичне поєднання кристалічних решіток по габітусній площині 
пластин [244]. Такий ефект обумовлює зменшення міжфазної поверхневої 
енергії перліту і забезпечує його термодинамічну стабільність. 

З огляду на те, що питома поверхня в одиниці об’єму міжфазних 
границь α/θ набагато більша, ніж однофазних α/α, то навіть незначні 
відхилення характеристик міжфазних границь розділу істотно впливають на 
механічні властивості сталей. Дослідження особливостей будови міжфазних 
границь ферит/цементит у сталях перлітного класу може надати нову 
інформацію для цілеспрямованого впливу на їх властивості. 

Відомо, що між решітками фериту й цементиту утворюються 
орієнтаційні співвідношення Багаряцького (ОС Багаряцького) та Ісайчева 
(ОС Ісайчева), які визначають властивості міжфазних границь і 
характеризуються наступними закономірностями:  

1) для ОС Багаряцького: (001)ц || (211)ф, (100)ц || (011)ф, (010)ц || (11 1)ф;  
2) для ОС Ісайчева: (010)ц || (11 1)ф, (103)ц || (110)ф. 
Стереографічна проекція (рис. 3.19), що відповідає ОС Багаряцького 

між феритом і цементитом наведена у роботі [245]. Згідно до наведеної 
стереографічної проекції за ОС Багаряцького паралельності площин (110)ф і 
(103)ц, на відміну від ОС Ісайчева, не спостерігається. Накладення полюсів 
(211)ф, (001)ц, (110)ф, та (1 03)ц (виділені суцільними лініями червоного 
кольору) стереографічної проекції за ОС Багаряцького на сітку Вульфа 
показало, що кут між площинами (211)ф і (110)ф дорівнює 30,00°, в той час, 
як для площин (001)ц і (103)ц цей кут становить 26,42° (рис. 3.20). Різниця у 
3,58° є величиною, яка відрізняє орієнтаційні співвідношення Багаряцького 
та Ісайчева одне від одного.  
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Рисунок 3.19 – Стереографічна проекція полюсів фериту й цементиту  
згідно до ОС Багаряцького [10] 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Визначення величини кута на сітці Вульфа між 
ОС Багаряцького і ОС Ісайчева (кожне ділення сітки дорівнює 2,0°) 
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На рис. 3.19 пунктирними лініями червоного кольору показано, що біля 
полюсів площин зони [101]ц, наприклад, (101)ц, (1 11)ц, (121)ц у безпосередній 
близькості розташовуються полюси площин зони [101]ф  – (121)ф, (212)ф, 
(101)ф відповідно. При обертанні решітки фериту навколо осі [010]ц на кут 
3,58° встановлюється паралельність зазначених, а також інших площин 
фериту й цементиту. 

Паралельність двох або трьох осей, в зонах яких співпадають або 
близькі до збігу площини різних фаз, свідчить про можливість існування 
решітки, близької до співпадаючих вузлів, або про наявність орієнтаційного 
співвідношення між решітками фаз, що розглядаються. 

В даному випадку це означає, що в перліті й відпущеному мартенситі 
між феритом і цементитом встановлюється ОС Ісайчева. Запропоновані 
Багаряцьким орієнтаційні співвідношення між феритом і цементитом 
належать до теоретичної моделі можливого поєднання після загартування 
сталі на мартенсит і відпуску [246], а не результатом експериментального 
(рентгенографічного) визначення, як це встановлено у роботі Ісайчева [247]. 

До аналогічного висновку при розшифровці мікроелектронограм з 
високою точністю дійшов автор роботи [248], який встановив, що ОС 
Багаряцького та ОС Ісайчева розділяє кут 3,5°, що додатково підтверджує 
достовірність проведених аналітичних досліджень. З метою встановлення 
характеристик міжатомних зв’язків у площині міжфазних границь, що 
утворюються між решітками фериту і цементиту, проведено моделювання у 
комп’ютерній програмі «Autodesk AutoCAD LT 2012». В якості вихідних 
даних використані параметри решітки фериту і цементиту [202]. При 
побудові плаского перерізу за площиною кубу (11 1 )ф під поєднання з 
площиною (010)ц цементиту (див. рис. 3.19, пунктирна лінія синього 
кольору) використовувався наступний алгоритм: основу побудови для 
решітки фериту складають три вектори [110]ф однакової довжини, що 
визначаються двома векторами [100]ф і [010]ф (рис. 3.21, а).  

Оскільки параметр решітки фериту (а) дорівнює 2,866 Å, то скалярна 
величина вектору [110]ф складе |r|110 = ((2,866)2+(2,866)2)½ = 4,053 Å. Переріз 
решітки фериту за площиною (111 )ф і цементиту за площиною (010)ц, що 
утворюється двома векторами (001)ц і (100)ц, наведено на рис. 3.21, б,в. 
Алгоритм побудови і накладення жорстких решіток від центрального полюсу 
(211)ф і (001)ц в перерізі пари паралельних площин (111 )ф і (010)ц при 
повороті решітки фериту на кут 3,58° наведено на рис. 3.22. 
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а б в 

а – схема взаємного розташування площин і векторів у елементарній кубічній 
комірці фериту; б, в – схематичне зображення високоточних геометричних 

примітивів, з яких можуть бути побудовані моделі площини  
(111)ф і (010)ц відповідно; 

Рисунок 3.21 – Вихідні дані для побудови моделі площин фериту і цементиту 
 

 

  
а б в 

а – у площині (111)ф; б – у площині (001)ц; в – накладення решіток з 
реалізацією ОС Ісайчева з відхиленням 3,58° між векторами (211)ф і (001)ц; 

Рисунок 3.22 – Схематичне розташування вузлів решіток фериту і цементиту 
 
За результатами моделювання встановлено, що при дифузійному 

розпаді аустеніту в перліті згідно до ОС Ісайчева між феритом і цементитом 
утворюється решітка, близька до співпадаючих вузлів (РБСВ) типу 
Σ=13 (рис. 3.23). РБСВ позначена жовтим кольором, а співпадаючі вузли 
кружками червоного кольору. Визначення кількості елементарних комірок 
цементиту, що утворені векторами [001]ц і [100]ц у одній комірці РБСВ, яка 
чисельно дорівнює Σ=13, наведено на рис.3.24. Для зручності проведення 
розрахунків частина рис. 3.23 була збільшена у масштабі, а решітка фериту 
видалена. Площа однієї комірки РБСВ, що утворена найкоротшими 
векторами, визначена за наступним алгоритмом: через вузли A і C та B і D 
проводилися горизонтальні й вертикальні лінії, що співпадають з векторами 
[100]ц і [001]ц відповідно. 
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Рисунок 3.23 – Утворення РБСВ Σ=13 при накладенні решіток з осями зон 

[111]ф фериту і [010]ц цементиту 
 

 
Рисунок 3.24 – Визначення елементарних комірок цементиту 

у одній комірці РБСВ 
 
Утворений прямокутник EFGH складається з 10 площадок у 

горизонтальному напрямку і 5 у вертикальному. Для визначення кількості 
елементарних комірок цементиту в площині РБСВ необхідно відняти від 
площини прямокутника EFGH (50 площадок) площини трикутників FBC (18 
площадок), HAD (18 площадок), EBA (½ площадки) та GCD (½ площадки). 
Прямокутник ABCD містить 13 елементарних комірок цементиту до яких 
належить по ¼ у кожному куті прямокутника вузлів, близьких до 
співпадіння, тобто один співпадаючий вузол приходиться на 13 комірок 
цементиту. Спеціальна границя – це границя умовно співпадаючих вузлів, 
чим менше числове значення, тим більше вузлів збігу і тим менша її енергія. 
За даними роботи [249] МакЛін встановив, що енергія границь часткового 
збігу у 1,2…1,6 рази менше енергії границь загального типу у чистій міді. 
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Очевидно, що параметри РБСВ є умовними, тобто не строгими з 
математичної точки зору. Проте малі величини різниці між скалярними 
значеннями векторів, які збігаються і складають десяту частку відсотку, 
дозволяють вважати, що в реальних кристалах такі вузли дійсно 
збігаються [250, 251]. 

За результатами досліджень попередніх підрозділів встановлено, що 
величина зерна впливає на показник S0, який відіграє важливу роль у 
формуванні механічних властивостей вуглецевих сталей. Тому доцільно 
дослідити взаємозв’язок між величиною зерна, показником S0 і міжфазною 
поверхнею розділу ферит/цементит, яка за результатами моделювання може 
бути віднесена до низькоенергетичних границь Σ=13. 

Для проведення розрахунків у відповідності до табличних значень 
ГОСТ 5639-82 обрані середні площі перерізу (Sсз) для зерен № 10, № 8 і № 6. 
Середній діаметр зерна (dср) розраховувався виходячи з формули визначення 
площі кругу, а потім визначався об’єм умовного зерна з геометричною 
формою ідеального шару. Виходячи з фундаментальних положень геометрії 
розраховувалася довжина ребра кубу (а), який за своїм об’ємом дорівнює 
об’єму визначеного умовного зерна. Показник S0 у перліті відповідає товщині 
одного пакету α-θ; що складається з пластини фериту й пластини 
цементиту (рис. 3.25). 

       

 
 

Ф – ферит; Ц – цементит;  
tф + tц  – загальна товщина пластини одного пакетаα-θ; 

Рисунок 3.25 – Приведення об’єму зерна аустеніту з розрахованим  
діаметром до об’єму куба 

 
Кожен пакет має дві міжфазні поверхні розділу, так як він 

припасовується до сусіднього пакета. Наступним кроком визначалася 
кількість пакетів (kп = tц + tф) із загальною товщиною (0,10…0,35 мкм), що 
вміщується в умовний куб з довжиною ребра а. Розрахунок розміру 
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міжфазної поверхні розділу (Sмпр) ферит/цементит у об’ємі одного умовного 
зерна проводився за формулою: 

 

Sмпр = а2⋅ kп ⋅2, мм2 (3.2) 
  

Питома площа міжфазної поверхні розділу (Sп) ферит/цементит 
визначалася шляхом множення Sмпр на кількість зерен (kз), що вміщуються в 
умовному об’ємі сталі (1 мм3). Вихідні та розрахункові дані для визначення 
Sп  при S0 = 0,10 мкм і S0 = 0,35 мкм наведено у табл. 3.12. Залежність питомої 
міжфазної поверхні розділу ферит/цементит для S0 = 0,10…0,35 мкм (з 
кроком у 0,05 мкм) наведено на рис. 3.26. 
 

Таблиця 3.12 – Вихідні та розрахункові дані для визначення питомої 
міжфазної поверхні розділу ферит/цементит у 1 мм3 сталі 

№ 
зерна 

S0, 
мкм 

Sсз⋅104, 
мм2 

dср, 
мм 

а, 
мм 

kп, 
шт. 

kз, 
шт. 

Sмпр, 
мм2 

Sп, 
мм-1 

10 0,10 
19,5 0,0125 0,0101 

100 
986499 

0,0203 20000 
10 0,35 29 0,0058 5714 
8 0,10 

4,9 0,025 0,2013 
201 

122558 
0,1632 20000 

8 0,35 58 0,0466 5714 
6 0,10 

1,22 0,0498 0,0402 
402 

15438 
1,2955 20000 

6 0,35 115 0,3701 5714 
 

 
Рисунок 3.26 – Зміна питомої площі міжфазної поверхні розділу 

ферит/цементит в залежності від показника S0 

 

У відповідності до табличних даних значення Sмпр і Sп не залежать від 
середньої площі та діаметра зерна, а визначаються виключно дисперсністю 
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продуктів розпаду аустеніту. Зі зменшенням товщини одного пакета 
збільшується показник Sп, що буде сприяти зростанню кількості спеціальних 
низькоенергетичних міжфазних границь Σ=13. 

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що міжфазні 
границі ферит/цементит у колоніях перліту мають можливість утворювати 
особливі низькоенергетичні границі за аналогією зі спеціальними границями 
зерен в однофазних полікристалічних матеріалах. За рахунок досить 
високого чисельного значення Σ=13, близьких до співпадіння вузлів, може 
бути додатково пояснено високий рівень таких властивостей, як міцність, 
пластичність, ударна в’язкість і деформованість сталей перлітного класу. 
 

3.8 Висновки до розділу 3 
 

 1. Встановлено вплив температури нагріву на зміну фактичної 
швидкості охолодження приповерхневих і центральних зон сталевого 
прокату різних діаметрів. Результати досліджень дозволяють стверджувати, 
що при збільшенні діаметра прокату час, необхідний для досягнення 
максимальної швидкості охолодження центральних зон, буде зростати, а 
підвищення температури початку охолодження обумовить настання 
регулярного режиму охолодження при більш високих температурах. 

2. Досліджено вплив температурно-деформаційних параметрів на 
кінетику динамічної рекристалізації аустеніту сталей С52DВ, C72DВ і C86DВ 
в інтервалі температур 900…1200 °С. Показано, що найбільш вагомий внесок 
у розвиток динамічної рекристалізації аустеніту надають температура 
деформації, ступінь обтиснення сталі та вміст вуглецю. З підвищенням 
вмісту вуглецю і температури деформації збільшується середній розмір 
аустенітного зерна, але така залежність практично повністю зникає при 
досягненні ступенів обтиснення металу ε > 30…40 %. Збільшення кількості 
одиничних обтиснень при постійній сумарній деформації (ε = 85,3 %) при 
температурі 1100 °С викликає подрібнення аустенітних зерен, що 
пояснюється прискоренням динамічної рекристалізації. При суттєвому 
зменшенні або збільшенні вмісту вуглецю в сталі відносно евтектоїдної 
точки S діаграми Fe-C, зниженні температури деформації і підвищенні 
ступеня сумарного обтиснення металу можуть виникати умови для початку 
дифузійного евтектоїдного перетворення при більш високих температурах, 
при яких процеси рекристалізації аустеніту не встигають пройти повною 
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мірою. Отримані результати представляють практичний інтерес з метою 
внесення змін у таблиці калібрування і, відповідно, режими роботи діючих 
дротових станів на завершальній стадії деформаційно-термічної обробки 
прокату зі сталей перлітного класу.  

3. При дослідженні впливу температури початку охолодження на 
формування величини аустенітного зерна сталі С86DВ з прокатного і 
окремого нагріву показано, що при охолодженні прокату в промислових 
умовах після завершення гарячої пластичної деформації не відбувається 
неконтрольованого зростання аустенітного зерна. При ізотермічному і 
безперервному охолодженні сталі С38D показано вплив структури аустеніту 
на дисперсність продуктів розпаду за дифузійним механізмом. Структурні 
напруження, які обумовлені попереднім виділенням фериту перед початком 
ізотермічного розпаду, відіграють вирішальний вплив на міжпластинкову 
відстань у перліті. Встановлено, що швидкість охолодження вуглецевих 
сталей має статистично значимий зв’язок з дисперсністю продуктів розпаду 
аустеніту за дифузійним механізмом. Диспергування продуктів розпаду 
аустеніту пов’язане з уповільненням процесів анігіляції дислокацій і 
збільшенням рівня термічних напружень зі зростанням швидкості 
охолодження. Збільшення лише температури нагріву сталі може не надати 
необхідного результату, отже для досягнення заданого ступеня дисперсності 
перліту необхідною умовою є раціональне поєднання температури початку 
охолодження, структури аустеніту і швидкості охолодження.   

4. Встановлено залежність розподілу величини дійсних зерен в 
структурі прокату діаметром 5,5…11,0 мм зі сталей С82DВ, C82DCr, C82DV і 
C82DCrV при умові сталості параметрів виробничого процесу. Результати 
металографічного аналізу дозволили встановити, що ступінь сумарного 
обтиснення при виробництві бунтового прокату суттєво впливає на 
формування структури аустеніту і, відповідно, розподіл номерів дійсного 
зерна у високовуглецевих сталях. При збільшенні профілерозміру прокату 
спостерігається зростання розміру дійсних зерен, що пов’язано зі 
зменшенням сумарного ступеню обтиснення безперервнолитої заготовки. 
Суттєвої різниці у номерах дійсних зерен за марками сталей не встановлено. 
Це дозволяє стверджувати, що підвищення температури початку 
охолодження на ∼ 100…140 °С у порівнянні з традиційно прийнятими в 
металургійній практиці дозволяє розкрити резервні можливості впливу на 
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структуру аустеніту і його стійкість як для звичайних вуглецевих сталей, так 
і для сталей, що містять цільові добавки хрому і/або ванадію. 

5. Виявлені закономірності цілеспрямованого впливу на запобігання 
утворенню структурно-вільного фериту, а також особливості формування 
структури і механічних властивостей при безперервному охолодженні 
прокату зі сталей С70D і С70DB. Показано, що зростання показників міцності 
і пластичності прокату поряд зі зміною параметрів структури (величина 
дійсного зерна, кількість перліту балу № 1, кількість фериту) визначаються 
особливостями тонкої будови перліту борвмісної сталі С70DB. При близьких 
параметрах виробничого процесу ступінь дисперсності перліту сталі С70DB 
збільшується на ∼ 15 %. Статистична обробка масиву даних, що був 
отриманий при багаторічному спостереженні за переробкою прокату зі 
сталей із вмістом вуглецю 0,05…0,84 %, дозволила встановити наступну 
залежність: [В, %] = (0,82-0,74∙[С, %])∙[N, %]) ± 0,1 (де [В] – вміст бору, %; 
[С], [N] – вміст вуглецю і азоту в сталі, який визначено за результатами 
ковшового аналізу при завершенні позапічної обробки, %). Регламентоване 
додавання до складу сталей бору при коригуванні параметрів позапічної 
обробки дозволило зменшити вміст азоту до рівня сталей, що виготовлені у 
конверторах або мартенівських печах. Розроблений спосіб введення бору до 
складу вуглецевих сталей визнано інтелектуальною власністю, отримано 
патент України на винахід № 103113.   

6. Показано, що при безперервному охолодженні після гарячої 
деформації сталі С86DB, коли відбувається термопластична деформація, в 
субструктурі аустеніту утворюються не тільки полігональні стінки, що 
сформовані при перерозподілі дислокацій, але також відбуваються 
перешикування дислокацій у стінках деформованої коміркової субструктури. 
Взаємодія дислокацій з атомами вуглецю, бору, азоту й їх комплексними 
сполуками забезпечує миттєве утворення пласких зародків цементиту і 
фериту (поздовжній фронт перлітної колонії). Утворення поздовжнього 
фронту зростання колонії відбувається практично миттєво, а поперечний 
(дифузійний) фронт забезпечує подальше зростання пластин фериту і 
цементиту. Показано, що атмосфери атомів впровадження та виділення 
комплексних сполук на дислокаціях можуть ускладнювати перешикування у 
стінках комірок деформаційної субструктури і полігонізаційні процеси в них 
пригнічуються. Тому стінки комірок можуть впливати на зародження 
перлітних колоній подібно полігональним стінкам, а деформаційна 
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субструктура може успадковуватися перлітом, тобто можливим є прояв 
субструктурної спадковості при евтектоїдному розпаді аустеніту в процесі 
безперервного охолодження бунтового прокату. 

7. При дослідженні особливостей будови границь ферит/цементит у 
сталях перлітного класу встановлено, що вони мають схильність до 
утворення низькоенергетичних міжфазних границь типу Σ=13 за аналогією зі 
спеціальними зеренними границями в однофазних полікристалічних 
матеріалах. За рахунок досить високого чисельного значення Σ=13, близьких 
до співпадіння вузлів, може бути додатково пояснено високий рівень таких 
властивостей, як міцність, пластичність, ударна в’язкість і технологічна 
пластичність сталей перлітного класу. Площа міжфазної поверхні розділу 
ферит/цементит в перліті не залежить від розміру зерна, а визначається 
виключно дисперсністю продуктів розпаду аустеніту. Зменшення товщини 
одного пакету ферит/цементит призводить до зростання питомої площі 
міжфазної поверхні розділу і таким чином сприяє зростанню кількості 
спеціальних низькоенергетичних границь Σ=13. 

8. Закономірності та особливості процесів структуроутворення в сталях 
перлітного класу, які визначені за результатами досліджень, лягли в основу 
наукових підходів при вивченні кінетики перетворень аустеніту в умовах 
безперервного охолодження і вдосконаленні технології виробництва 
безперервнолитої заготовки й бунтового прокату, а також розробці 
енергоефективних технологічних схем виготовлення елементів будівельних 
конструкцій високої міцності. 

 
3.9 Список використаних джерел у розділі 3 

 
У розділі 3 використані джерела [1, 10, 43, 44, 86, 100, 115, 120, 127, 200, 

206-251]. Їх найменування дивись у загальному списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 4  
 

КІНЕТИКА ПЕРЕТВОРЕНЬ АУСТЕНІТУ І ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ ПРИ 

БЕЗПЕРЕРВНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ 
 

4.1 Аналіз впливу температурно-часових умов і хімічного складу сталі  
на стійкість аустеніту 

 
За результатами проведених досліджень (див. розділ 3) встановлено, 

що структура аустеніту відіграє важливу роль у процесах 
структуроутворення сталей перлітного класу. Механічні властивості прокату 
визначаються, як правило, розміром дійсного зерна, станом границь зерен та 
тонкою структурою. Згідно з класичними уявленнями, з підвищенням 
температури початку охолодження зростає величина аустенітного зерна та, 
відповідно, продукти розпаду аустеніту стають менш дисперсними, що 
зумовлює зменшення показників пластичності й ударної в'язкості. 

Легуючі елементи обумовлюють зміну температур фазових перетворень, 
впливають на формування структури сталей, розчинність і швидкість дифузії 
вуглецю. Більшість легуючих елементів підвищує стійкість аустеніту, але 
природа такого ефекту до кінця не з’ясована. Спроби встановити достовірні 
закономірності, які відображають кількісний зв'язок між стійкістю аустеніту та 
вмістом хімічних елементів в сталі, не дозволили це зробити [252].  

За даними роботи [253], неоднорідність аустеніту при низьких 
температурах і великих швидкостях нагріву чинить прискорюючу дію при 
подальшому його розпаді. Схильність сталей до зростання аустенітного зерна 
при високих температурах нагріву визначається вмістом вуглецю та 
легуючих елементів. Найбільш істотний вплив на опір зростанню 
аустенітного зерна при нагріві чинять ванадій, титан, алюміній, молібден і 
хром, що обумовлено дією важкорозчинних бар’єрів. До додаткових 
факторів, які обумовлюють формування структури аустеніту, слід віднести 
технологію виплавляння сталі та температурно-часові умови завершення 
гарячої пластичної деформації. 

При зіставленні термокінетичних діаграм розпаду аустеніту сталей   
Св-08ГС і Св-08ГСВ [98, 254] простежується позитивний вплив зростання tпо  
від 890 °С до 950 °С, а також бору на підвищення стійкості аустеніту 
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(у ∼ 2,7…4,3 рази), незважаючи на менший вміст базових хімічних елементів: 
вуглець   (∆С   =   –   0,04   %),   марганець   (∆Mn   =   –   0,23   %),   кремній  
(∆Si = – 0,11 %). Більш істотним цей вплив виявляється при охолодженні 
сталей Св-08ГНМ і Св-08ГНМВ [10, 255]. Зі збільшенням tпо від 910 °С до 
960 °С стійкість аустеніту сталі Св-08ГНМВ зростає у ∼ 10…20 разів. При 
цьому борвмісна сталь характеризується меншим вмістом вуглецю              
(∆С = – 0,11 %) і більшою кількістю молібдену (∆Мо = + 0,55 %), 
незважаючи на те, що останній традиційно використовують для подрібнення 
зеренної структури сталі. 

Зі зростанням tпо від 810 °С до 860 °С при безперервному охолодженні 
сталі У8 стійкість аустеніту незначно підвищується, а принциповою 
відмінністю кінетики розпаду є утворення інтервалу бейнітного 
перетворення [10]. Збільшення tпо до 950 °С з одночасним збільшенням 
вмісту вуглецю (∆С = + 0,06 %) і марганцю (∆Mn = + 0,27 %), а також 
додаткове введення бору підвищує стійкість аустеніту у ∼ 6,5…7,0 
разів [204]. 

Цікавою виявляється поведінка аустеніту при безперервному 
охолодженні сталей 80В і 90, які охолоджувалися від однакових 
tпо = 950 °С [204, 256]. Незважаючи на більший вміст вуглецю в сталі 90           
(∆С = + 0,09 %), стійкість аустеніту виявляється меншою, ніж для сталі 80В. 
При цьому температурний інтервал початку дифузійного розпаду аустеніту 
сталі 90 зміщується до більш високих температур. Такий ефект може бути 
обумовлений не тільки різницею за вмістом марганцю (сталь 80В – 
0,56 % Mn, сталь 90 – 0,44 % Mn) і впливом бору, а й меншим ступенем 
однорідності аустеніту. Скоріш за все неповне розчинення цементиту при 
нагріві сталі 90 призводить до зменшення роботи зародження центрів нової 
фази при наступному охолодженні. Очевидно, що збільшення граничного 
вмісту в сталі вуглецю або марганцю повинно підвищувати стійкість 
аустеніту, однак у даному випадку визначити характер цього впливу не 
представляється можливим. Беручи до уваги наведену інформацію, до 
найбільш дієвих і нескладних з точки зору практичної реалізації способів 
підвищення стійкості аустеніту за інших рівних умов слід віднести зміну 
температури початку охолодження або нагріву і регулювання хімічного 
складу сталі. При цьому слід враховувати, що швидкість зародження та росту 
нової фази залежить від наявності готових центрів, структури аустеніту і 
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ступеня переохолодження, які при певних умовах можуть мати вирішальний 
вплив на формування остаточної структури сталі. 

В довідковій літературі особливості кінетики перетворень аустеніту 
високовуглецевих сталей здебільшого розглянуті для умов ізотермічного 
розпаду, а наявні термокінетичні діаграми отримані для низьких температур 
нагріву й іншого вмісту хімічних елементів. Необхідність дослідження 
особливостей кінетики перетворень аустеніту при безперервному охолодженні 
обумовлена не тільки пошуком найбільш ефективного структурного стану 
сталі, а й визначенням раціонального інтервалу температурно-швидкісного 
регламенту її охолодження. Наявність достовірної інформації по відношенню 
до обраного хімічного складу сталей дозволить адаптувати отримані 
результати до умов діючого промислового виробництва. Отже, існує 
необхідність у проведенні відповідних досліджень і встановленні 
особливостей протікання фазових перетворень від підвищених температур 
нагріву сталей перлітного класу, що призначені для виготовлення елементів 
будівельних конструкцій високої міцності, при безперервному охолоджені. 

 
4.2 Кінетика перетворень аустеніту сталі С86DВ 

 
В якості вихідного матеріалу використано натурні зразки від 

промислової партії бунтового прокату діаметром 11,0 мм зі сталі 
С86DВ (склад № 4, див. табл. 2.1). 

Результати досліджень кінетики розпаду аустеніту й аналізу структури 
сталі С86DB після безперервного охолодження у широкому інтервалі 
швидкостей узагальнено на рис. 4.1 [257]. Критичні точки А1 і Аcm для сталі 
С86DB визначено як середнє арифметичне за результатами трьох вимірів, 
значення яких відповідає температурам 727 °С і 835 °С відповідно. Температура 
початку розчинення цементиту становить 835 °С, завершення – 870 °С. З 
урахуванням встановленого позитивного впливу tпо на формування структури, 
зразки перед початком охолодження нагрівалися до (1010 ± 10) °С. Відомо, що 
при охолодженні сталей із вмістом вуглецю понад 0,8 % з пересиченого 
вуглецем аустеніту виділяється цементит, кількість і характер виділень якого 
залежить від умов нагрівання і швидкості наступного охолодження. При 
охолодженні досліджуваних зразків зі швидкостями менше 19 °С/с розпад 
аустеніту починається з виділення цементиту вторинного.  
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При мінімальній швидкості охолодження (0,08 °С/с) розпад аустеніту 
починається з виділення цементиту в інтервалі температур 
817…706 °С (рис. 4.2, а). Зі зростанням швидкості охолодження температурний 
інтервал виділення цементиту дещо звужується. В інтервалі швидкостей 
охолодження 0,1…7,5 °С/с виділення цементиту починається у температурному 
діапазоні 810…683 °С, а завершується при температурах 703…627 °С 
відповідно. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Термокінетична діаграма перетворень аустеніту сталі С86DB  
при охолодженні з різними швидкостями 

 

     
а б 

 

а – 0,08 ºС/с; б – 1,4 ºС/с; 
Рисунок 4.2 – Структура (×500) сталі С86DB після нагріву до 1010 °С і 

охолодження з різними швидкостями 
 
На рис. 4.2 наведена структура зразків прокату зі сталі С86DB, що 

охолоджені зі швидкостями 0,08 °С/с і 1,4 °С/с. Виділення розірваної 
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цементитної сітки по границям зерен у кількісному вираженні складає менше 
1 %. В даному випадку проявляється дія комплексного впливу: зменшення 
протяжності границь зерен в аустеніті та мікролегування сталі бором, 
причому останній, будучи горофільним елементом, зменшує енергію границь 
зерен метастабільного аустеніту. За аналогією з проведеними дослідженнями 
для сталі С70DВ (див. підрозділ 3.6), в структурі якої спостерігалося істотне 
зменшення виділення надлишкової фази у вигляді структурно-вільного 
фериту, бор в сталі С86DВ  чинить аналогічний вплив на зменшення виділень 
цементиту вторинного по границям зерен, що не є характерним для 
заевтектоїдних сталей, які не містять цільових добавок бору. 

При швидкостях охолодження 0,08…7,5 ºС/с перетворення аустеніту 
протікають за дифузійним механізмом з утворенням структури перліту 
різного ступеня дисперсності. 

При швидкості охолодження 0,08 ºС/с утворення перліту починається 
при температурі 667 ºС, а завершується при 680 ºС. Така особливість 
зумовлена тим, що кількість тепла, яке виділяється при дифузійному розпаді 
аустеніту (тепло рекалесценції), є більшою, ніж тепла відведеного. Структура 
сталі після охолодження зі швидкістю 0,08 ºС/с складається з 75 %  перліту 
балу № 1 і 25 % перліту балу № 2…6 (рис. 4.3, а). 

При швидкості охолодження 0,10 ºС/с розпад аустеніту починається 
при температурі 667 ºС, а завершується при 679 ºС. Структура сталі після 
охолодження складається з 78 % перліту балу № 1 і 22 % перліту балу 
№ 2…6 (рис. 4.3, б). 

При збільшенні швидкості охолодження до 0,9 ºС/с відбувається 
зниження температури початку фазового перетворення, а розпад аустеніту 
відбувається при температурі 626 ºС. Зміна співвідношення між теплом, що 
відводиться, і теплом, що виділяється при фазовому перетворенні, 
призводить до зростання температури завершення розпаду (646 ºС), яка на 
20 ºС перевищує температуру початку дифузійного перетворення. Структура 
сталі після охолодження зі швидкістю 0,9 °С/с складається з 85 % перліту 
балу № 1 і 15 % перліту балу № 2…6 (рис. 4.3, в). 

При швидкостях охолодження до 1,4 °С/с дифузійний розпад аустеніту 
починається при температурі 619 ºС і завершується при 626 ºС. Структура 
сталі складається з 90…91 % перліту балу № 1 і 10…9 % перліту балу 
№ 2…6 (рис. 4.3, г). 
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а б 

  
в г 

  
д е 

 
а – 0,08 ºС/с; б – 0,1 ºС/с; в – 0,9 ºС/с; г – 1,4 ºС/с; д – 3,7 ºС/с; е – 7,5 ºС/с; 
Рисунок 4.3 – Структура (×500) сталі С86DB після нагріву до 1010 °С і 

охолодження з різними швидкостями 
 
Перлітне перетворення при швидкості охолодження 3,7 °С/с 

починається при температурі 595 ºС, а завершується при 617 °С. Структура 
сталі складається з 96…97 % перліту балу № 1 і 4…3 % перліту балу 
№ 2…3 (рис. 4.3, д). 

При охолодженні зі швидкістю 7,5 °С/с розпад аустеніту відбувається в 
інтервалі температур 583…600 °С. При вказаній швидкості охолодження 
також фіксується виділення тепла фазового перетворення, але температура 
завершення розпаду аустеніту зменшується у більшій мірі, ніж температура 
початку перетворення. Структура сталі складається з 98 % перліту балу № 1 і 
~ 2 % перліту балу № 2…3 (рис. 4.3, е). 
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При переході через граничне значення швидкості охолодження 
(19 °C/с) сталі С86DB кінетика перетворень аустеніту зазнає принципових 
змін. Розпад аустеніту починається при температурі 580 °С, тепло фазового 
перетворення продовжує виділятися, проте тепло, що відводиться при 
охолодженні, перевищує значення тепла рекалесценції. Частковий розпад 
аустеніту завершується при температурі 539 °С, надалі при температурі 
477 °С утворюється бейніт і при температурі 200 °С – мартенсит. Структура 
сталі складається переважно з 93 % перліту балу № 1, 5 % бейніту, 
мартенситу і аустеніту залишкового (рис. 4.4, а). 

В інтервалі швидкостей охолодження 29…228 °С/с розпад аустеніту 
протікає за змішаним і зсувним механізмами: до температур 524…400 °С 
перетворення проходить з утворенням перліту без попереднього виділення 
цементиту, а нижче зазначених температур утворюється бейнит і мартенсит. 
При підвищенні швидкості охолодження в зазначеному інтервалі кількість 
продуктів розпаду, що утворюються за дифузійним механізмом, 
зменшується, а за змішаним і зсувним механізмами збільшується до 
швидкості охолодження ∼ 77 °С/с. При переході через граничне значення 
77 °С/с кількість бейніту в структурі сталі починає зменшуватися. При 
охолодженні зі швидкістю 29 ºС/с структура сталі складається з 25 % перліту 
балу № 1, 7 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.4, б). 

При охолодженні зі швидкістю 35 ºС/с структура сталі складається з 
15 % перліту балу № 1, 8 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий (рис. 4.4, в); при швидкості охолодження 64 ºС/с – з 7 % перліту 
балу № 1, 9 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.4, г); 
при швидкості охолодження 77 ºС/с – з 5 % перліту балу № 1, 10 % бейніту, 
решта – мартенсит і аустеніт залишковий; при охолодженні зі швидкістю 83 
ºС/с – з 1 % перліту балу № 1, 3 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий (рис. 4.4, д). Розпад аустеніту за проміжним і зсувним 
механізмами без попереднього дифузійного перетворення відбувається в 
інтервалі швидкостей охолодження 170...228 ºС/с. У цьому випадку 
структура сталі складається переважно з мартенситу, незначної кількості 
бейніту (до 2 %) і аустеніту залишкового (не більше 1,5 %). Швидкість 
охолодження, при якій аустеніт переохолоджується до точки Мн і 
перетворюється в мартенсит, становить 228 ºС/с. Охолодження з такою 
швидкістю призводить до утворення структури голчастого мартенситу балу 
№ 6…8 (рис. 4.4, е). Початок перетворення відбувається при температурі 
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154 °С і протікає до кімнатної температури. Однак з огляду на те, що 
температура завершення мартенситного перетворення знаходиться в області 
від’ємних температур, то в сталі фіксується 1…2 % аустеніту залишкового. 

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 

а –19 ºС/с; б – 29 ºС/с; в – 35 ºС/с; г – 64 ºС/с; д – 83 ºС/с; е – 228 ºС/с; 
Рисунок 4.4 – Структура (×500) сталі С86DB після нагріву до 1010 °С і 

охолодження з різними швидкостями 
 
Порівняльний аналіз термокінетичних діаграм (ТКД) сталі С86DB  зі 

сталю С80D2V [258] показав, що досліджувана сталь С86DB перед початком 
дифузійного розпаду аустеніту в інтервалі швидкостей охолодження 
0,08…19 °С/с має область попереднього виділення цементиту, а також 
характеризується більш високими значеннями верхньої (228 °С/с) і нижньої 
(19 °С/с) критичних швидкостей охолодження, ніж сталь С80D2V (120 °С/с і 
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12,3 °С/с відповідно). Більш низькі значення критичних швидкостей 
охолодження для сталі С80D2V зумовлені впливом ванадію (0,083 % V). 

Таким чином, при дослідженні кінетики перетворень аустеніту сталі 
С86DB при безперервному охолодженні були встановлені наступні 
особливості: в інтервалі швидкостей охолодження 0,08…19 °С/с виділення 
тепла рекалесценції призводить до того, що температура завершення 
перлітного перетворення перевищує температуру початку розпаду аустеніту, 
при цьому максимальний ефект від зростання температури завершення 
дифузійного розпаду аустеніту (∼ 22 ºС) відповідає швидкості охолодження 
3,7 ºС/с; за даними металографічного аналізу, перетворення аустеніту за 
дифузійним механізмом відбувається в інтервалі швидкостей охолодження 
0,08…19 ºС/с з утворенням перліту різного ступеня дисперсності, при цьому 
початку перлітного перетворення передує виділення цементиту по границях 
зерен у кількості не більше 1 %; при охолодженні зі швидкостями 
19…228 ºС/с розпад аустеніту відбувається за змішаним і зсувним 
механізмами, при швидкостях охолодження більших, ніж верхня критична 
(228 ºС/с), розпад аустеніту протікає виключно за зсувним механізмом з 
утворенням голчастого мартенситу і аустеніту залишкового в кількості не 
більше 2 % у вигляді прошарків між мартенситними голками. 

 
4.3 Кінетика перетворень аустеніту сталі С82DCr 

 
В якості вихідного матеріалу використано натурні зразки від 

промислової партії бунтового прокату діаметром 11,0 мм зі сталі 
С82DCr (склад № 9, див. табл. 2.1). Результати досліджень кінетики 
перетворень аустеніту сталі C82DCr при безперервному охолодженні з 
різними швидкостями узагальнено і наведено у вигляді ТКД на рис. 4.5 [259]. 
Критичні точки А1 і Аcm сталі С82DCr визначені як середнє арифметичне за 
результатами трьох вимірів, значення склали 728 ºС і 832 ºС відповідно. 
Температура нагріву зразків становила (1030 ± 10) °С. 

При охолодженні зразків зі швидкостями 17 ºС/с і менше розпад 
переохолодженого аустеніту починається з виділення вторинного цементиту 
по границях аустенітних зерен. При мінімальній швидкості охолодження 
(0,07 ºС/с) виділення цементиту вторинного по границях аустенітних зерен 
відбувається в інтервалі температур 807…721 ºС (рис. 4.6). Зі зростанням 
швидкості охолодження інтервал температур виділення цементиту 
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вторинного розширюється і при швидкості 2,3 ºС/с досягає максимального 
значення. При цьому температура початку і кінця його виділення поступово 
зменшується. При швидкості охолодження 0,09 ºС/с початок виділення 
цементиту вторинного відповідає температурі 800 ºС, а завершення – 720 ºС. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – ТКД перетворень аустеніту сталі C82DCr при безперервному 
охолодженні з різними швидкостями 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Структура (×500) сталі С82DСr після нагріву до 1030 °С і 
охолодження зі швидкістю 0,07 ºС/с 

 
При швидкості охолодження 10 ºС/с утворення цементиту вторинного 

починається при температурі 710 ºС, а припиняється при 600 ºС. Уривки 
цементиту вторинного, який виділився по границях зерен, в процентному 
співвідношенні фаз складають не більше 1 %. 

При швидкостях охолодження 0,07…1,8 ºС/с розпад переохолодженого 
аустеніту протікає за дифузійним механізмом з утворенням перліту різного 
ступеня дисперсності. При мінімальній швидкості охолодження 0,07 ºС/с 
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утворення перліту починається при 680 ºС, а завершується при 668 ºС. В 
цьому випадку структура сталі складається з ∼ 72 % перліту балу № 1 і 28 % 
перліту балу № 2…6 за ГОСТ 8233-56 (рис. 4.7, а).  
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б 
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а – 0,07 ºС/с; б – 0,09 ºС/с; в – 0,8 ºС/с; 
Рисунок 4.7 – Структура (×500) сталі С82DСr після нагріву до 1040 °С і 

безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
При швидкості охолодження 0,09 °С/с початок розпаду 

переохолодженого аустеніту за дифузійним механізмом відбувається при 
температурі 675 °С, а завершується при 665 °С. Структура сталі складається з 
∼ 75 % перліту балу № 1 і 25 % перліту балу № 2…6 (рис. 4.7, б). 

Збільшення швидкості охолодження до 0,8 ºС/с призводить до 
зниження температури початку перлітного перетворення, а утворення 
перліту починається при 621 ºС. Виділення тепла фазового перетворення 
призводить до того, що дифузний розпад аустеніту завершується при 
температурі 631 °С. Структура сталі С82DСr, яка охолоджена зі швидкістю 
0,8 °С/с, складається з ∼ 82 % перліту балу № 1 і 18 % перліту балу 
№ 2…6 (рис. 4.7, в). 

При переході через граничне значення швидкості охолодження 1,8 ºC/с 
спостерігається принципова зміна кінетики розпаду переохолодженого 
аустеніту: перлітне перетворення починається при температурі 621 ºC, при 
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цьому тепло фазового перетворення продовжує виділятися. Дифузійний 
розпад аустеніту завершується при температурі 610 ºC вочевидь тому, що 
кількість тепла, яка відводиться при охолодженні, перевищує кількість тепла 
рекалесценції. 

При температурі 510 ºC залишковий аустеніт розпадається за проміжним 
механізмом з утворенням бейніту, а при температурі розпаду 221 ºC 
утворюється мартенсит. Структура сталі складається з ∼ 97 % перліту балу № 1, 
2 % бейніту, а також 1 % цементиту вторинного, мартенситу й аустеніту 
залишкового (рис. 4.8, а). 

В інтервалі швидкостей охолодження 2,3…17 ºC/с розпад аустеніту 
протікає за різними механізмами: в інтервалі температур 620…531 ºC 
відбувається часткове дифузійне перетворення, якому передує виділення 
цементиту вторинного, а при більш низьких температурах утворюються бейніт 
і мартенсит, крім того в структурі сталі присутній залишковий аустеніт. 

Для зазначеного температурного інтервалу з підвищенням швидкості 
охолодження кількість продуктів розпаду, які утворюються за проміжним 
механізмом, зменшується, а за проміжним і зсувним – збільшується. При 
швидкості охолодження 2,3 °С/с структура сталі С82DСr складається з ∼ 96 % 
перліту, 3 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий; при 
охолодженні зі швидкістю 4,4 ° С/с – з ∼ 85 % перліту, 10 % бейніту, решта – 
мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.8, б). При швидкості охолодження 
2,3 °С/с за рахунок тепла рекалесценції різниця температур початку та 
завершення перлітного перетворення досягає максимуму (22 ºС). 

При швидкості охолодження 5,3 ºС/с структура сталі С82DСr 
складається з ∼ 80 % перліту, 12 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий; при швидкості охолодження 10 ºС/с з ∼ 70 % перліту, 15 % 
бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.8, в); при швидкості 
охолодження 17 ºС/с з 60 % перліту, 20 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий (рис. 4.8, г). 

Розпад аустеніту з утворенням перліту, бейніту та мартенситу без 
попереднього виділення цементиту вторинного відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 20…49 ºС/с. При охолодженні зразків зі швидкістю 
28 ºС/с перліт утворюється в інтервалі температур 568…528 ºС, подальший 
розпад аустеніту за проміжним механізмом відбувається в інтервалі 
температур 490…190 ºС, далі протікає мартенситне перетворення. У цьому 
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випадку структура сталі складається з ∼ 15 % перліту (трооститу), 22 % 
бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.8, д). 
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а – 1,8 ºС/с; б – 4,4 ºС/с; в – 10 ºС/с; г – 17 ºС/с; д – 28 ºС/с; е – 41 ºС/с; 
Рисунок 4.8 – Структура (×500) сталі С82DСr після нагріву до 1040 °С і 

безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
В інтервалі швидкостей охолодження 41…211 ºС/с кількість продуктів 

розпаду аустеніту, які утворюються за проміжним механізмом, поступово 
зменшується. При швидкості охолодження 41 ºС/с дифузійний розпад 
аустеніту протікає в інтервалі температур 518…490 ºС, після чого з аустеніту, 
який не розпався, утворюється бейніт, а потім мартенсит, крім того присутній 
залишковий аустеніт. Структура сталі С82DCr складається з ∼ 2 % перліту, 
12 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.8, е). При 
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швидкостях охолодження 49…211 ºС/с розпад аустеніту протікає за 
проміжним і зсувним механізмами. При швидкості охолодження 49 ºС/с 
бейніт утворюється в інтервалі температур 485…190 ºС, нижче якого 
протікає мартенситне перетворення. Структура сталі С82DСr складається з 
∼ 10 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий. При охолодженні 
зразків зі швидкістю 76 ºС/с бейніт утворюється в інтервалі температур 
482…190 ºС, потім проходить мартенситне перетворення. Кількість бейніту в 
структурі сталі в процентному співвідношенні фаз становить не більше 
4 % (рис. 4.9, а). При швидкості охолодження 84 ºС/с розпад аустеніту за 
проміжним механізмом починається при 475 ºС, а при температурі 183 °С – 
протікає мартенситне перетворення. При цьому структура сталі ідентична 
структурі зразків, які охолоджені зі швидкістю 76 °С/с. При охолодженні зі 
швидкістю 128 ºС/с температура початку бейнітного перетворення значно 
знижується, розпад аустеніту відбувається в інтервалі температур 
400…162 ºС, після чого утворюється мартенсит, крім того присутній 
залишковий аустеніт (рис. 4.9, б). 
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а – 76 ºС/с; б – 128 ºС/с; 
Рисунок 4.9 – Структура (×500) сталі С82DСr після нагріву до 1040 °С і 

безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
Мінімальна швидкість охолодження, при якій розпад аустеніту 

починається в точці Мн, відповідає 210 ºС/с. Охолодження з такою 
швидкістю призводить до утворення голчастого мартенситу балу № 6…8 за 
ГОСТ 8233-56. Мартенситне перетворення починається при 150 ºС і протікає 
аж до кімнатної температури. Оскільки точка Мк знаходиться в області 
температур, нижчих за 0 ºС, то в структурі сталі при кімнатній температурі 
зберігається 2…4 % аустеніту залишкового. 
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Порівняльний аналіз ТКД сталей C82DCr і С86DВ показав, що сталь 
C82DCr має практично ідентичний інтервал швидкостей охолодження, в 
якому початку перлітного перетворення передує виділення цементиту 
вторинного по границях аустенітних зерен: для сталі C82DCr – 0,07…17 °С/с, 
а для сталі С86DВ – 0,08…19 °С/с. Зменшення критичних швидкостей 
охолодження для сталі C82DCr обумовлено додатковим введенням хрому 
(0,27 %), а також більш високою температурою нагріву (∼ 20…40 °С) перед 
початком безперервного охолодження. 

За результатами проведених досліджень встановлені інтервали 
швидкостей охолодження, коли розпад аустеніту відбувається за дифузійним 
механізмом з утворенням перліту різного ступеня дисперсності 
(0,07…1,8 ºС/с); розпаду аустеніту передує утворення цементиту вторинного 
в кількості не більше 1 % у вигляді окремих ділянок по границях перлітних 
зерен (0,07…17 ºС/с); розпад аустеніту відбувається за дифузійним, 
проміжним і зсувним механізмами (1,8…211 ºС/с); утворюється голчастий 
мартенсит (балу № 6…8) і присутній аустеніт залишковий в кількості 2…4 % 
у вигляді прошарків між мартенситними голками (> 211 ºС/с). При 
швидкостях охолодження 0,8; 2,3 і 4,4 ºС/с виділення тепла рекалесценції 
призводить до того, що температура завершення перлітного перетворення 
знаходиться вище температури початку розпаду аустеніту. Максимальний 
ефект збільшення температури завершення дифузійного розпаду (∼ 22 ºС) 
спостерігається при швидкості охолодження 4,4 ºС/с. 

 
4.4 Кінетика перетворень аустеніту сталі С82DV 

 
В якості вихідного матеріалу використано натурні зразки від 

промислової партії бунтового прокату діаметром 11,0 мм зі сталі 
С82DV (склад № 8, див. табл. 2.1). Температура нагріву зразків сталі С82DV 
становила 1030 ± 10 °С. Для порівняльного аналізу використовувалися 
результати досліджень кінетики розпаду аустеніту сталі С80D2V (склад № 16, 
див. табл. 2.1), яка охолоджувалася від температури 950 °С [258]. Результати 
досліджень кінетики розпаду аустеніту сталі C82DV при безперервному 
охолодженні з різними швидкостями узагальнені і наведені вигляді ТКД 
на рис. 4.10 [260]. Критичні точки А1 і Аcm сталі C82DV визначені як середнє 
арифметичне за результатами трьох вимірювань, значення яких склали 731 ºС 
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і 826 ºС відповідно. При вивченні кінетики розпаду аустеніту сталі C82DV 
температура аустенітизації перевищувала на 90 ºС температуру нагрівання 
сталі С80D2V. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – ТКД перетворень аустеніту сталі C82DV при безперервному 
охолодженні з різними швидкостями 

 
Як було встановлено (див. підрозділи 4.2…4.3), при охолодженні 

заевтектоїдних сталей з пересиченого вуглецем аустеніту виділяється 
цементит вторинний, кількість і характер виділення якого залежить від умов 
нагріву та швидкості охолодження. Для сталі C82DV область виділення 
цементиту вторинного відповідає інтервалу швидкостей охолодження 
0,1…3 °С/с. Аналіз ТКД (рис. 4.11) показав, що відмінною рисою кінетики 
розпаду аустеніту сталі C82DV є зміщення положення критичних точок Аr1 і 
Аrm в інтервал більш низьких температур, а також присутність області 
виділення цементиту вторинного, утворення якого, очевидно, пов'язане з 
більш високою температурою нагріву зразків і початком розчинення карбідів 
ванадію. 

При охолодженні зразків сталі C82DV зі швидкостями 3 ºС/с і менше 
початку дифузійного розпаду переохолодженого аустеніту передує виділення 
вторинного цементиту по границях аустенітних зерен. При мінімальній 
швидкості охолодження (0,1 ºС/с) виділення цементиту вторинного по 
границях аустенітних зерен відбувається в інтервалі температур 807…705 °С. 
З ростом швидкості охолодження інтервал температур виділення цементиту 
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вторинного змінюється, при цьому температура початку і кінця його 
виділення поступово знижується. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Вплив температури нагріву на кінетику розпаду аустеніту 
ванадійвмісних сталей (суцільні лінії – сталь С82DV;  

пунктирні лінії – сталь С80D2V) 
 
При швидкості охолодження 1,5 ºС/с початок виділення цементиту 

вторинного відповідає температурі 712 ºС, завершення – 653 ºС. Уривки 
цементиту вторинного, який виділився по границях аустенітних зерен, в 
процентному співвідношенні фаз складає не більше 1 %. 

При мінімальній швидкості охолодження 0,1 ºС/с утворення перліту 
починається при температурі 657 °С, а завершується при 643 ºС. Структура 
сталі С82DV складається з ∼ 81 % перліту балу № 1, 18 %, перліту балу 
№ 2…6 і 1 % цементиту вторинного (рис. 4.12, а). 

При швидкості охолодження 0,2 ºС/с розпад переохолодженого 
аустеніту за дифузійним механізмом відбувається при температурі 654 °С, а 
завершується при 640 ºС. Структура сталі C82DV, яка охолоджена зі 
швидкістю 0,2 °С/с, складається з ∼ 83 % перліту балу № 1, 16 % перліту балу 
№  2…6 і 1 % цементиту вторинного.  

При швидкості охолодження 1,5 ºС/с перлітне перетворення 
починається при температурі 625 °С, а завершується при 636 °С. Виділення 
тепла фазового перетворення призводить до підвищення температури 
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завершення перетворення на ∼ 11 °С. Структура сталі складається з ∼ 93 % 
перліту балу № 1, 6 % перліту балу № 2…6 і 1 % цементиту вторинного. 
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а – 0,1 ºС/с; б – 13 ºС/с; в – 80 ºС/с; г – 112 ºС/с; 
Рисунок 4.12 – Структура сталі С82DV після нагріву до 1040 °С і 

безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
При швидкості охолодження 3 ºС/с утворення перліту починається при 

температурі 607 °С, а завершується при 619 °С. Виділення тепла фазового 
перетворення призводить до зростання температури завершення розпаду 
аустеніту на ∼ 12 °С. Структура сталі складається з ∼ 94 % перліту балу № 1, 
5 % перліту балу № 2…6 і 1 % цементиту вторинного. 

З ростом швидкості охолодження сталі до 7 ºC/с температури початку і 
завершення перлітного перетворення зменшуються до 593 ºC і 561 ºC 
відповідно. Структура сталі складається з ∼ 97 % перліту балу № 1 і 3 % 
перліту балу № 2…6. 

При переході через граничне значення швидкості охолодження 7 ºC/с 
спостерігається принципова зміна кінетики розпаду аустеніту сталі С82DV. В 
інтервалі швидкостей охолодження 13…50 ºC/с розпад аустеніту протікає за 
різними механізмами: спочатку відбувається часткове перлітне перетворення, 
а потім утворюються бейніт, мартенсит і аустеніт залишковий. 
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При швидкості охолодження 13 ºC/с дифузійний розпад аустеніту 
починається при температурі 582 °С, а завершується при 564 ºC. 
Температурний інтервал бейнітного перетворення при зазначеній швидкості 
охолодження відповідає 493…200 ºC. Структура сталі складається з ∼ 92 % 
перліту балу № 1, 6 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий (див. рис. 4.12, б). 

При швидкості охолодження 17 ºC/с температурні інтервали перлітного 
і бейнітного перетворень мають значення 582…550 ºC і 500…205 ºC 
відповідно. Структура зразків складається з ∼ 87 % перліту балу № 1, 8 % 
бейніту, решта – мартенсит і аустеніт залишковий. 

При швидкості охолодження 50 ºC/с частковий дифузійний розпад 
аустеніту відбувається в інтервалі температур 493…457 ºC, після чого 
реалізуються проміжний і зсувний механізми. Структура сталі складається з 
∼ 3 % перліту балу № 1, 9 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий. 

В інтервалі швидкостей охолодження 60…108 ºС/с розпад аустеніту 
відбувається за проміжним і зсувним механізмами з утворенням бейніту і 
мартенситу, причому з підвищенням швидкості охолодження кількість 
бейніту поступово зменшується. 

При швидкості охолодження 80 ºС/с температура початку бейнітного 
перетворення істотно знижується і становить 421 ºС, перетворення триває аж 
до температури 193 °С, після чого реалізується зсувний механізм з 
утворенням мартенситу. Структура сталі складається з ∼ 6 % бейніту, решта 
– мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.12, в). Швидкість охолодження, 
при якій аустеніт повністю переохолоджується до критичної точки Мн і 
перетворюється в мартенсит, становить 108 ºС/с. Охолодження сталі з такою 
швидкістю призводить до утворення в структурі голчастого мартенситу балу 
№ 6…8 за ГОСТ 8233-56 (рис. 4.12, г). Перетворення починається при 
температурі 178 °С і протікає аж до кімнатної температури. Оскільки точка 
Мк знаходиться в області температур нижче 0 ºС, то в структурі сталі при 
кімнатній температурі зберігається 2…4 % аустеніту залишкового. 

Результати аналізу ТКД сталей, які містять ванадій (рис. 4.11), 
показали, що сталь С82DV має більш низькі значення верхньої (108 °С/с) і 
нижньої (7 °С/с) критичних швидкостей охолодження у порівнянні зі сталлю-
аналогом С80D2 – 120 °C/с і 12,3 °C/с відповідно. Зниження критичних 
швидкостей охолодження обумовлене підвищенням стійкості аустеніту за 
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рахунок збільшення температури нагріву та середнього діаметра зерна – 
0,0224 мм (сталь С82DV) і 0,0146 мм (сталь С80D2). 

За результатами проведених досліджень встановлені інтервали 
швидкостей охолодження, коли розпад аустеніту відбувається за дифузійним 
механізмом з утворенням перліту різного ступеня дисперсності (0,1…7 °С/с); 
розпад аустеніту відбувається за дифузійним, проміжним та зсувним 
механізмами (8…60 °С/с); розпад аустеніту відбувається за проміжним і 
зсувним механізмами (60…108 °С/с); утворюється голчастий мартенсит (балу 
№ 6…8) і аустеніт залишковий в кількості 2…4 % у вигляді прошарків між 
мартенситними голками (> 108 ºС/с). Максимальний ефект тепла 
рекалесценції при дифузійному розпаді аустеніту становить 12 °С і 
відповідає швидкості охолодження 3 °С/с. 

 
4.5 Кінетика перетворень аустеніту сталі С82DCrV 

 
В якості вихідного матеріалу використано натурні зразки від 

промислової партії бунтового прокату діаметром 11,0 мм зі сталі 
C82DCrV (склад № 10, див. табл. 2.1). Температура нагріву зразків сталі 
C82DCrV становила 1030 ± 10 °С. Результати досліджень кінетики розпаду 
аустеніту сталі C82DCrV при безперервному охолодженні з різними 
швидкостями узагальнено і наведено у вигляді ТКД на рис. 4.13 [261]. 
Критичні точки А1 і Аcm сталі C82DCrV визначені як середнє арифметичне за 
результатами трьох вимірювань, значення яких склали 731 ºС і 832 ºС 
відповідно.  

При мінімальній швидкості охолодження (0,09 ºС/с) перетворення 
аустеніту починається з виділення цементиту вторинного в інтервалі 
температур 810…700 ºС. На рис. 4.14 наведена характерна структура сталі 
C82DCrV, що охолоджена зі швидкістю 0,09 ºС/с. Виділення розірваної 
цементитної сітки по границях зерен у кількісному вираженні становить  
до ∼ 1 %. Додатковим фактором, що може обумовлювати мале кількісне 
виділення надлишкової фази по границях зерен, очевидно, є збільшена 
температура нагріву, при якій більш повно проходить гомогенізація і 
зростання аустенітних зерен, що спостерігається вже при температурі 975 °С. 

При швидкості охолодження 0,11 ºС/с температурний інтервал 
виділення цементиту вторинного не змінюється і відповідає діапазону 
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810…700 ºС, а кількість цементиту вторинного, що виділився по границях 
зерен, у процентному співвідношенні фаз складає менше 1 %.  

В інтервалі швидкостей охолодження 0,09…0,9 ºС/с розпад 
переохолодженого аустеніту відбувається за дифузійним механізмом з 
утворенням перліту різного ступеня дисперсності. 

 

 
 

Рисунок 4.13 – ТКД перетворень аустеніту сталі C82DCrV при безперервному 
охолодженні з різними швидкостями 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Структура (×500) сталі C82DCrV після нагріву до температури 
1040 °С і безперервного охолодження зі швидкістю 0,09 ºС/с 

 
При швидкості охолодження 0,09 ºС/с утворення перліту починається 

при температурі 658 °С, а завершується при температурі 646 °С. Структура 
сталі C82DCrV після охолодження зі швидкістю 0,09 ºС/с містить ∼ 73 % 
перліту балу № 1 і 27 % перліту балу №  2…6 (рис. 4.15, а). 

При швидкості охолодження 0,11 ºС/с за аналогією зі швидкістю 
0,09 ºС/с утворення перліту починається при температурі 658 °С, а 
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завершується при 646 °С. Структура сталі C82DCrV після охолодження 
містить ∼ 75 % перліту балу № 1 і 25 % перліту балу № 2…6 (рис. 4.15, б). 
Для досліджуваного інтервалу швидкостей охолодження, в якому розпад 
переохолодженого аустеніту відбувається за дифузійним механізмом, 
температури початку і кінця перетворення залишаються майже незмінними 
так само, як і температурні інтервали виділення надлишкової фази 
(цементиту вторинного). 
 

 
а 

 
б 

 

а – 0,09 ºС/с; б – 0,11 ºС/с; 
Рисунок 4.15 – Структура (×500) сталі C82DCrV після нагріву до температури 

1040 °С і безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
При переході через граничне значення швидкості охолодження 0,9 ºC/с 

спостерігається принципова зміна кінетики розпаду аустеніту: перлітне 
перетворення починається при температурі 628 °С, при цьому тепло фазового 
перетворення продовжує виділятися. Дифузійний розпад аустеніту 
закінчується при температурі 640 °С. При температурі 550 °С аустеніт, який 
залишився, розпадається за проміжним механізмом на бейніт, а при 
температурі 172 °С утворюється мартенсит. Структура сталі C82DCrV 
складається з ∼ 93 % перліту балу № 1, 3 % бейніту, менше 1 % цементиту 
вторинного, а також мартенситу і аустеніту залишкового (рис. 4.16, а). 

При охолодженні зразків сталі зі швидкостями 1,7 і 5 °С/с розпад 
аустеніту протікає за різними механізмами: в інтервалі температур 
628…605 °С утворюється перліт після виділення цементиту вторинного, а 
при більш низьких температурах утворюються бейніт і мартенсит, крім того 
присутній аустеніт залишковий. З ростом швидкості охолодження до 5 °С/с 
кількість продуктів розпаду, які утворюються за дифузійним механізмом, 
зменшується, а за проміжним – зростає. 
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а – 0,9 ºС/с; б – 1,7 ºС/с; в – 5 ºС/с; г – 13 ºС/с; д – 90 ºС/с; е – 136 ºС/с; 
Рисунок 4.16 – Структура (×500) сталі C82DCrV після нагріву до температури 

1040 °С і безперервного охолодження з різними швидкостями 
 
Так, в результаті охолодження зразків зі швидкістю 1,7 °С/с структура 

сталі C82DCrV складається з ∼ 90 % перліту, 7 % бейніту, решта – мартенсит і 
аустеніт залишковий (рис. 4.16, б); при охолодженні зі швидкістю 5 ºС/с – з 
∼ 55 % перліту, 20 % бейніту, решта – мартенсит і аустеніт 
залишковий (рис. 4.16, в). 

Розпад аустеніту з утворенням перліту, бейніту і мартенситу без 
попереднього виділення цементиту вторинного відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 5…20 ºС/с. 

При швидкості охолодження 13 ºС/с перлітне перетворення проходить 
в інтервалі температур 575…556 ºС. Розпад аустеніту за проміжним 
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механізмом при зазначеній швидкості охолодження починається при 520 ºС і 
триває до 210 ºС, після чого відбувається мартенситне перетворення. 
Структура сталі C82DCrV складається з ∼ 2 % перліту, 22 % бейніту, решта – 
мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.16, г).  

В інтервалі швидкостей охолодження 20…136 ºС/с розпад аустеніту 
відбувається за проміжним і зсувним механізмами з утворенням бейніту і 
мартенситу, при цьому з підвищенням швидкості охолодження кількість 
бейніту поступово зменшується. 

При швидкості охолодження 90 ºС/с температура початку бейнітного 
перетворення істотно знижується і становить 435 ºС, перетворення триває до 
температури 180 °С, після чого реалізується зсувний механізм з утворенням 
мартенситу. Структура сталі C82DCrV містить ∼ 3 % бейніту, решта – 
мартенсит і аустеніт залишковий (рис. 4.16, д). 

Швидкість охолодження, при якій аустеніт повністю 
переохолоджується до точки Мн і перетворюється на мартенсит, відповідає 
136 ºС/с. Охолодження з такою швидкістю призводить до реалізації зсувного 
механізму розпаду аустеніту й утворення голчастого мартенситу балу 
№ 6…8 (рис. 4.16, е). 

Мартенситне перетворення починається при температурі 172 °С і 
протікає до кімнатної температури. Однак з огляду на те, що температура 
завершення перетворення знаходиться в області температур нижче 0 ºС, то в 
структурі сталі C82DCrV фіксується 2…4 % аустеніту залишкового. 

Результати досліджень дозволили встановити інтервали швидкостей 
охолодження, коли розпад аустеніту відбувається за дифузійним механізмом 
з утворенням перліту різного ступеня дисперсності (0,09…0,9 °С/с); розпаду 
аустеніту передує утворення цементиту вторинного в кількості не більше 1 % 
у вигляді окремих ділянок по границях зерен (0,09…5 ºС/с); розпад аустеніту 
відбувається за дифузійним, проміжним і зсувним механізмами 
(0,9…20 ºС/с); утворюється голчастий мартенсит (балу № 6...8) і аустеніт 
залишковий у кількості 2…4 % у вигляді прошарків між мартенситними 
голками (> 136 ºС/с). Максимальний ефект збільшення температури 
завершення дифузійного перетворення (∼ 12 °С) фіксується при швидкості 
охолодження 0,9 °С/с. ТКД перетворень аустеніту в сталях С86DВ, С82DCr, 
С82DV і С82DCrV дозволили отримати фундаментальні дані для розробки і 
вдосконалення технологічних параметрів обробки бунтового прокату на 
завершальній стадії ДТО.  
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4.6 Узагальнення даних щодо впливу хімічного складу, умов нагріву й 
охолодження на формування структури  високовуглецевих сталей 

 
Аналіз науково-технічної літератури з вивчення процесів 

структуроутворення у високовуглецевих сталях, в тому числі які містять 
карбідоутворюючі елементи, показав відсутність комплексних досліджень, 
що встановлюють вплив хімічного складу і параметрів охолодження на 
особливості протікання перлітного перетворення. У зв’язку з викладеним цей 
напрямок потребує відповідного аналізу. Для проведення аналітичних 
досліджень використані ТКД сталей С80DВ (склад № 17), C86DВ (склад № 4), 
С92D (склад № 18), C82DCr (склад № 9), С80D2V (склад № 16), С82DV 

(склад № 8), С82DCrV (склад № 10, див. табл. 2.1), що були безперервно 
охолоджені від наступних tпо: С80DВ і С92D – 950 °С; C86DВ – 1010 °С; 
C82DCr, С82DV, С82DCrV – 1040 °С. 

На рис. 4.17 наведено структурні діаграми розпаду аустеніту 
високовуглецевих сталей, які побудовані за даними відповідних ТКД. Вплив 
хімічного складу сталі на особливості протікання кінетики перетворень 
аустеніту при безперервному охолодженні та зміну значень верхньої (𝑉𝑉кв, °С/с) і 
нижньої (𝑉𝑉кн, °С/с) критичних швидкостей охолодження, а також 
міжкритичного інтервалу (МКІ) наведено в табл. 4.1.  

Відмінною рисою сталей C80DВ і C92D є відсутність бейнітного 
перетворення, тому ці сталі мають лише верхню критичну швидкість 
охолодження, яка характеризує перехід від дифузійного механізму розпаду 
аустеніту до зсувного. Кінетика перетворень аустеніту сталі C86DВ, на 
відміну від сталей C80DВ та C92D, в інтервалі швидкостей безперервного 
охолодження 228…19 °С/с характеризується наявністю області бейнітного 
перетворення, що зумовлено збільшенням tпо на ∼ 60…70 °С і підвищеним 
вмістом марганцю (на ∼ 0,14 %). Зростання 𝑉𝑉кв для сталі С86DВ на ∼ 67 % у 
порівняні зі сталлю С80DВ пов’язане з протіканням у міжкритичному 
інтервалі швидкостей охолодження  бейнітного  перетворення.  Мінімальна  
стійкість  аустеніту, при якій дифузійний розпад аустеніту практично не 
відбувається, для сталей С80DВ, C86DВ і C92D, відповідає швидкостям 
охолодження 76; 93 і 83 °С/с відповідно, тобто представлені дані є 
репрезентативними та можуть  бути використані для порівняльного аналізу 
протікання фазових перетворень. Додатковим підтвердженням цього може 
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бути приведення швидкостей безперервного охолодження до однакових 
умов, коли в структурі утворюється до 3 % перліту балу № 1 – 76 °С/с (сталь 
С80DВ), 77 °С/с (сталь C86DВ) і 83 °С/с (сталь C92D). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

а – сталь С80DВ (tпо = (950 ± 10) °C); б – сталь С86DВ (tпо = (1010 ± 10) °C);  
в – сталь С92D (tпо = (950 ± 10) °C); 

Рисунок 4.17 – Структурні діаграми кінетики розпаду аустеніту при 
безперервному охолодженні 

 
В цьому випадку швидкості безперервного охолодження для 

досліджуваних сталей змінюються наступним чином: С86DВ + 1,3 % по 
відношенню до сталі C80DВ; C92D + 8,4 % по відношенню до сталі C80DВ і 
+ 7,2 % по відношенню до сталі C86DВ. Зростання швидкості охолодження 
для сталі C92D у порівнянні зі сталями С80DВ і С86DВ можливо пояснити 
відсутністю добавок бору та більш низькою температурою аустенітизації в 
останньому випадку. При приблизно однаковому вмісті марганцю в сталях 
С80DВ і С92D підвищення вмісту вуглецю на 0,1 % (за умови відсутності 
бору) не здатне істотно впливати на стійкість аустеніту під час безперервного 
охолодження. Натомість збільшення температури нагріву на ∼ 60…70 °С та 
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вмісту марганцю на ∼ 0,13…0,14 % призводить до принципової зміни 
кінетики розпаду аустеніту сталі С86DВ – з’являється область бейнітного 
перетворення, а швидкість безперервного охолодження зменшується у 
порівнянні зі сталлю С92D за умови утворення приблизно однакової 
кількості перліту (балу № 1) в структурі зразків. 

 
Таблиця 4.1 – Аналіз впливу хімічного складу сталей і температури 

початку охолодження на критичні швидкості охолодження 
Марка 
сталі 

𝑉𝑉кв, 
°С/с 

Зміна*, 
% 

𝑉𝑉кн, 
°С/с 

Зміна*, 
% 

МКІ, 
°С/с 

С80DВ 76 0 – – – 
С86DВ 228 + 66,6 19,0 – 228…19 
С92D 83 + 8,4 – – – 
Примітка. *Зміна критичних швидкостей охолодження розрахована по 

відношенню до сталі С80DВ, знак «+» вказує на збільшення показника. 
  
На рис. 4.18 наведено структурні діаграми розпаду аустеніту 

високовуглецевих сталей, які додатково місять хром і/або ванадій. З метою 
обґрунтованого розвитку подальших уявлень про вплив хімічного складу, tпо і 
швидкості охолодження на кінетику розпаду аустеніту проведено 
порівняльний аналіз сталей С82DCr, С82DV і С82DCrV зі сталлю С86DВ [262]. 
Вплив хімічного складу сталі на зміну 𝑉𝑉кв і 𝑉𝑉кн, а також МКІ охолодження 
наведено у табл. 4.2. Аналіз табличних даних дозволяє стверджувати, що з 
підвищенням tпо стійкість аустеніту зростає, про що свідчить зменшення 𝑉𝑉кв і 
𝑉𝑉кн. Результати порівняльного аналізу ТКД сталей показали, що розпад 
аустеніту виключно за дифузійним механізмом (при швидкостях охолодження 
≤ 𝑉𝑉кн) проходить у відносно вузькому інтервалі температур 5…15 °С, при 
цьому в структурі сталі спостерігаються ділянки перліту балу № 6. 

Це дозволяє стверджувати, що при швидкостях охолодження ≤ 𝑉𝑉кн 
ступінь дисперсності перліту практично не залежить від ширини цього 
інтервалу, а при швидкостях ≥ 𝑉𝑉кн визначається переважно стійкістю 
аустеніту і фактичною швидкістю охолодження, від яких залежить 
положення критичної точки Аr1. 

Для досліджуваних сталей простежується закономірність: істотне 
зниження 𝑉𝑉кн, що при великих ступенях переохолодження може призвести до 
формування структур за проміжним і зсувним механізмам. На зменшення 𝑉𝑉кн 
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максимальний вплив чинить одночасне додавання до складу сталі хрому і 
ванадію. У той же час мінімальний вплив на зменшення 𝑉𝑉кн чинить ванадій, 
але за інших рівних умов зростання tпо від 950 °С до 1040 °С викликає 
додаткове зменшення 𝑉𝑉кн на ∼ 43 %. 

 

 
а 

 
б 

  
в г 

а – сталь С80D2V; б – сталь С82DV; в – сталь С82DCr; д – C82DCrV; 
Рисунок 4.18 – Структурні діаграми кінетики розпаду аустеніту при 

безперервному охолодженні 
 

Таблиця 4.2 – Порівняльний аналіз впливу хімічного складу сталей на 
критичні швидкості охолодження при безперервному охолодженні 

Марка  
сталі 

𝑉𝑉к
в,  

°С/с 
Зміна*, 

% 
𝑉𝑉к

н,  
°С/с 

Зміна*,  
% 

МКІ,  
°С/с  

С86DВ 228 0 19,0 0 228–19 
С80D2V 120 – 47,4 12,3 – 36,8 120–12,3 
С82DCr 211 – 7,5 1,8 – 94,7 211–1,8 
C82DV 108 – 52,6 7,0 – 63,2 108–7,0 

C82DCrV 136 – 40,4 0,9 – 95,3 136–0,9 
Примітка. *Зміна критичних швидкостей охолодження розрахована по 

відношенню до сталі С86DB, знак «–» вказує на зменшення показника. 
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Рівномірність розподілу структурних складових у перерізі прокату 
залежить не тільки від швидкості охолодження, але й від впливу тепла 
рекалесценції. Відомостей щодо впливу тепла рекалесценції на особливості 
дифузійного розпаду аустеніту сталей із вмістом вуглецю 0,80…0,92 % 
недостатньо, що обумовило проведення відповідного комплексного аналізу. 

На рис. 4.19 наведено вплив Vпо на абсолютну зміну температури 
початку і завершення розпаду аустеніту сталей С80DВ, C86DВ і C92D. При 
охолодженні досліджуваних сталей зі швидкостями більшими за 14 °С/с, 
приховане тепло фазового перетворення не викликає підвищення 
температури завершення розпаду аустеніту. Взаємозв’язок Vпо з 
температурою початку перлітного перетворення (tпп) може бути узагальненим 
у вигляді регресійного рівняння другого ступеня (рис. 4.20): 

 
𝑡𝑡пп = (0,10 … 0,14) ∙ 𝑉𝑉по2 −  (6,3 … 8,7) ∙ 𝑉𝑉по −  (636 … 678), °С (4.1) 

 

 
 

а – сталь С80DВ; б – сталь C86DВ; в – сталь C92D; 
Рисунок 4.19 – Вплив швидкості безперервного охолодження на абсолютну 

зміну температур початку і завершення розпаду аустеніту 
 
Вплив Vпо на абсолютну зміну температур початку розпаду аустеніту і tпп 

для сталей С82DCr, С82DV, С82DCrV і C86DB наведено на рис. 4.21…4.22 [263]. 
При охолодженні сталей С82DCr, С82DV і С82DCrV з Vпо  > 5 °С/с приховане 
тепло фазового перетворення не викликає зростання температур завершення 
розпаду аустеніту. У порівнянні зі сталлю С86DВ ця швидкість охолодження 
для сталей С82DCr, С82DV і С82DCrV зменшується, що обумовлено впливом 
карбідоутворюючих елементів на уповільнення процесів дифузії вуглецю в 
аустеніті та, відповідно, уповільненням протікання перлітного перетворення.  
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а – сталь С80DВ; б – сталь C86DВ; в – сталь C92D; 
Рисунок 4.20 – Вплив швидкості безперервного охолодження на температуру 

початку перлітного перетворення 
 

 

а – сталь С82DV; б – сталь C82DCr; в – сталь C82DCrV; г – сталь C86DВ; 
Рисунок 4.21 – Вплив швидкості безперервного охолодження на абсолютну 

зміну температур початку і завершення розпаду аустеніту 
 

 
а – сталь С82DV; б – сталь C82DCr; в – сталь C82DCrV; г – сталь C86DВ; 

Рисунок 4.22 – Вплив швидкості безперервного охолодження на температуру 
початку перлітного перетворення 

172



Аналогічний вплив викликає збільшення вмісту вуглецю, марганцю і tпо  
перед початком  безперервного  охолодження  (сталі С80DB і С86DB).  Вплив 
Vпо на tпп для сталей С82DCr, С82DV і С82DCrV може бути узагальненим у вигляді 
регресійного рівняння другого ступеня: 
 

𝑡𝑡пп = (0,09 … 0,19) ∙ 𝑉𝑉по2 −  (6,7 … 9,8) ∙ 𝑉𝑉по −  (645 … 648), °С (4.2) 
 
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що ефективними 

технологічними кроками, які впливають на збільшення ступеня дисперсності 
продуктів розпаду аустеніту за дифузійним механізмом, виявляються: 
додаткове введення до складу сталі карбідоутворюючих елементів; збільшення 
вмісту вуглецю і марганцю з одночасним підвищенням температури початку 
охолодження та застосуванням раціональних швидкостей охолодження [262]. 

В інтервалі швидкостей безперервного охолодження 0,1…20 °С/с 
просліджується сумісний вплив карбідоутворюючих хімічних елементів разом з 
підвищеною стійкістю аустеніту на температуру початку перлітного 
перетворення. Така сама залежність при приблизно однакових температурах 
нагріву є характерною для сталі С86DВ. Загальний інтервал швидкостей 
охолодження можна умовно розділити за впливом на температуру початку 
перлітного перетворення на наступні складові: 1) Vпо = 0,1…20 °С/с – 
переважний вплив карбідоутворюючих елементів і стійкості аустеніту на 
температуру початку перлітного перетворення; 2) Vпо = 20…35 °С/с – 
переважний вплив швидкості охолодження, при якому карбідоутворюючі 
елементи та збільшення tпо істотно не впливають на температуру початку 
перлітного перетворення. Мінімальні температури початку розпаду аустеніту 
для сталей С82DCr, С82DV, С82DCrV і С86DВ відповідають швидкості 
охолодження ∼ 35 °С/с. При визначенні раціональних параметрів на 
завершальній стадії ДТО прокату слід враховувати особливості кінетики 
перетворень аустеніту при безперервному охолодженні сталі заданого хімічного 
складу. Згідно зі встановленими особливостями охолодження прокату зі сталей 
С82DCr, С82DV і С82DCrV, необхідно проводити в інтервалі швидкостей 
безперервного охолодження 5…35 °С/с, при яких відсутній вплив тепла 
рекалесценції на протікання структурних перетворень, однак з точки зору 
формування перліту з найменшим показником S0 значення Vпо повинно 
складати ∼ 35 °С/с. Так, якщо для сталей С80DВ і С92D охолодження зі 
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швидкістю 35 °С/с до температури не нижче 200 °С є цілком припустимим, то 
охолодження сталей С86DВ при Vпо ≥ 19 °С/с, С82DCr при Vпо ≥ 1,8 °С/с, С82DV 

при Vпо ≥ 7 °С/с та С82DCrV при Vпо ≥ 0,9 °С/с призводить до утворення в 
структурі бейніту, наявність якого заборонена більшістю нормативних 
документів. 

Вплив швидкості охолодження на утворення надлишкової фази у вигляді 
цементиту вторинного (крива 1) та бейніту (крива 2) в залежності від хімічного 
складу сталі узагальнено на рис. 4.23. 

 

 
a – С82DCr; b – С82DV; c – С82DCrV; d – С86DВ; 

Рисунок 4.23 – Вплив хімічного складу сталі та швидкості охолодження на 
утворення бейніту й цементиту вторинного 

 
У відповідності до графічної залежності при охолодженні досліджуваних 

сталей зі швидкостями, які є більшими, ніж значення на кривій 2, у всіх 
випадках у структурі прокату буде утворюватися бейніт, а при швидкостях, які 
є меншими, ніж на кривій 1, цементит у вигляді надлишкової фази. При 
адаптації режимів охолодження до умов реального виробничого процесу з 
метою досягнення найбільш раціональних показників структури сталей 
перлітного класу встановлено, що охолодження бунтового прокату на 
завершальній стадії ДТО слід проводити з використанням температурно-
швидкісного регламенту, який наведено у табл. 4.3. 

Карбідоутворюючі хімічні елементи позитивно впливають на 
зменшення Vmin високовуглецевих сталей, при перевищенні значень якої в 
структурі не утворюється цементит у вигляді сітки по границях зерен. При 
цьому найбільш істотний вплив на зменшення припустимого інтервалу 
швидкостей охолодження надає одночасне додавання до складу сталі хрому і 
ванадію. Отже, охолодження сталей С80D2V, С82DV, С82DCr, С82DCrV,  
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С86DВ слід проводити в інтервалі швидкостей охолодження 
Vmin...(0,7…0,8)∙Vmax від tпо до (tпп – 15…20 °С) з подальшою 
квазіізотермічною витримкою та наступним регульованим 
охолодженням [265], що забезпечить розпад аустеніту виключно за 
дифузійним механізмом. При вдосконалені режимів охолодження бунтового 
прокату з високовуглецевих сталей на завершальній стадії термічної обробки 
необхідно мати достовірні дані про фактичні значення 𝑉𝑉кн, 𝑉𝑉кв, Vmin, Vmax, які 
залежать від особливостей хімічного складу та температурно-часових умов 
завершення гарячої пластичної деформації. 

 
Таблиця 4.3 – Температурно-швидкісний регламент охолодження 

високовуглецевих сталей  
Марка сталі tпо, °С/с Vmin, °C/c Vmax, °C/c Vпо, °C/c tпп, °С 

С86DB 

1030–1040 

19,0 27 

(0,7–0,8)∙Vmax 

590–560 
С80D2V 12,3 27 580–530 
C82DV 7,0 27 580–550 
С82DCr 17,0 27 570–540 
C82DCrV 5,0 20 570–540 

Примітка. Швидкість охолодження Vmax обумовлена технологічними можливостями 
дуттьових вентиляторних систем ліній Стелмор [264]. 

 
Отже, хімічний склад, температуру початку охолодження, стійкість 

аустеніту, швидкість і регламент безперервного охолодження слід віднести до 
головних технологічних параметрів режиму завершальної стадії ДТО, які 
чинять вирішальний вплив на протікання евтектоїдного перетворення та, 
відповідно, формування структури перліту необхідного ступеня дисперсності, а 
також комплексу властивостей бунтового прокату. 

 
4.7 Висновки до розділу 4 

 
1. Аналіз впливу температурно-часових умов і хімічного складу сталей 

широкого марочного сортаменту на стійкість аустеніту перед початком 
безперервного охолодження показав: найбільш дієвим і раціональним з точки 
зору практичної реалізації способом підвищення стійкості аустеніту за інших 
рівних умов є підвищення температури початку охолодження при додатковому 
введенні до складу сталі бору. 
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2. Дослідження кінетики перетворень аустеніту сталі С86DB при 
безперервному охолодженні дозволили встановити наступні особливості: 
розпад аустеніту за дифузійним механізмом відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 0,08…19 ºС/с з утворенням перліту різного ступеня 
дисперсності, при цьому початку перлітного перетворення передує виділення 
цементиту по границях зерен у кількості не більше 1 %; при охолодженні зі 
швидкостями 19…228 ºС/с розпад аустеніту протікає за змішаним і зсувним 
механізмами; при швидкостях охолодження більших, ніж верхня критична 
(228 ºС/с), розпад аустеніту відбувається виключно за зсувним механізмом з 
утворенням голчастого мартенситу і аустеніту залишкового у кількості не 
більше 2 % у вигляді прошарків між мартенситними голками. 

3. Встановлено, що виділення розірваної цементитної сітки в структурі 
сталі С86DB по границям зерен у кількісному вираженні складає не більше 1 %. 
Проявляється комплексний вплив: зменшення протяжності границь в аустеніті 
та мікролегування сталі бором, причому останній, будучи горофільним 
елементом, зменшує енергію границь метастабільного аустеніту. За аналогією з 
раніше проведеними дослідженнями для сталі С70DВ, в структурі якої 
спостерігалося зменшення виділення надлишкової фази у вигляді структурно-
вільного фериту, бор в сталі С86DВ чинить аналогічний вплив на зменшення 
виділень цементиту вторинного, що не є характерним для заевтектоїдних 
сталей, які не містять цільових добавок бору. 

4. Дослідження кінетики перетворень аустеніту сталі С82DCr при 
безперервному охолодженні дозволили встановити наступні особливості: 
розпад аустеніту виключно за дифузійним механізмом відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 0,07…1,8 ºС/с з утворенням перліту різного ступеня 
дисперсності; в інтервалі швидкостей охолодження 0,07…17 ºС/с розпаду 
аустеніту передує виділення цементиту вторинного у кількості не більше 1 % у 
вигляді окремих ділянок по границях зерен; розпад аустеніту протікає за 
дифузійним, проміжним і зсувним механізмами в інтервалі швидкостей 
охолодження 1,8…211 ºС/с; при швидкостях охолодження більше 211 °С/с 
розпад аустеніту відбувається виключно за зсувним механізмом з утворенням 
голчастого мартенситу і аустеніту залишкового в кількості 2…4 % у вигляді 
прошарків між мартенситними голками.   

5. Дослідження кінетики перетворень аустеніту сталі С82DV при 
безперервному охолодженні дозволили встановити наступні особливості: 
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розпад аустеніту виключно за дифузійним механізмом відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 0,1…7 °С/с з утворенням перліту різного ступеня 
дисперсності; при охолодженні зі швидкостями 0,01…3 ºС/с розпаду аустеніту 
передує виділення цементиту вторинного в кількості до 1 % у вигляді окремих 
ділянок по границях зерен; при охолодженні зі швидкостями 8…60 °С/с розпад 
аустеніту відбувається за дифузійним, проміжним та зсувним механізмами; в 
інтервалі швидкостей охолодження 60…108 °С/с розпад аустеніту відбувається 
за проміжним і зсувним механізмами; при швидкостях охолодження більше 
108 ºС/с утворюється виключно голчастий мартенсит  і аустеніт залишковий у 
кількості 2…4 % у вигляді прошарків між мартенситними голками. 

6. Дослідження кінетики перетворень аустеніту сталі С82DCrV при 
безперервному охолодженні дозволили встановити наступні особливості: 
розпад аустеніту виключно за дифузійним механізмом відбувається в інтервалі 
швидкостей охолодження 0,09…0,9 °С/с з утворенням перліту різного ступеня 
дисперсності; при охолодженні зі швидкостями 0,09…5 °С/с розпаду аустеніту 
передує виділення цементиту вторинного у кількості до 1 % у вигляді окремих 
ділянок по границях зерен; при охолодженні зі швидкостями 0,9…20 ºС/с 
розпад аустеніту протікає за дифузійним, проміжним і зсувним механізмами; 
при охолодженні зі швидкостями більше 136 ºС/с розпад аустеніту відбувається 
виключно за зсувним механізмом з утворенням голчастого мартенситу і 
аустеніту залишкового у кількості 2…4 % у вигляді прошарків між 
мартенситними голками.  

7. Побудовано структурні діаграми і проведено порівняльний аналіз 
особливостей кінетики розпаду аустеніту сталей С80D2V, С80DB, С82DV, 
С82DCr, С82DCrV, С86DВ і C92D. Отримані дані дозволили систематизувати і 
узагальнити наукові положення про вплив хімічного складу та швидкостей 
безперервного охолодження на умови протікання фазових перетворень в сталях 
перлітного класу.  

8. Для сталей С80D2V, С82DV, С82DCr і С82DCrV при протіканні фазових 
перетворень просліджується особлива закономірність – істотне зниження 
нижньої критичної швидкості охолодження, що при певних ступенях 
переохолодження може призводити до формування структур, які утворюються 
за проміжним і зсувним механізмами. Максимальний вплив на зменшення 
нижньої критичної швидкості охолодження надає одночасне додавання до 
складу сталі хрому і ванадію, у той же час мінімальний вплив чинить ванадій, 
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але за інших рівних умов зростання температури початку охолодження від 
960 °С до 1030 °С для ванадійвмісних сталей викликає додаткове зменшення 
нижньої критичної швидкості охолодження на ∼ 43 %. 

9. Встановлено вплив швидкостей безперервного охолодження на 
абсолютну зміну температури початку й завершення дифузійного розпаду 
аустеніту сталей С80D2V, С80DB, С82DV, С82DCr, С82DCrV, С86DВ і C92D. 
Отримано регресійні рівняння, які встановлюють взаємозв’язок швидкості 
охолодження з температурою початку перлітного перетворення. Показано, що 
для сталей С82DV, С82DCr і С82DCrV при охолодженні зі швидкостями більше 
5 °С/с, а для сталей С80DB, С86DВ і C92D більше 14 °С/с, приховане тепло 
фазових перетворень не викликає перевищення температури завершення 
розпаду аустеніту над температурою його початку. 

10. При узагальненні отриманих даних інтервали швидкостей 
безперервного охолодження за впливом на температуру початку перлітного 
перетворення можна умовно розділити на дві складові: 0,1…20 °С/с – 
переважний вплив карбідоутворюючих елементів і стійкості аустеніту; 
20…35 °С/с – переважний вплив швидкості охолодження.  

11. Згідно до даних структурних діаграм встановлено: якщо сталі С80DВ і 
С92D можливо безперервно охолоджувати зі швидкістю 35 °С/с, не 
побоюючись викликати розпад аустеніту за проміжним механізмом, то 
охолодження зі швидкостями сталей С86DВ ≥ 19 °С/с, С82DCr ≥ 1,8 °С/с, 
С82DV ≥ 7 °С/с і С82DCrV ≥ 0,9 °С/с призведе до утворення бейніту в структурі, 
наявність якого заборонена більшістю нормативних документів. 

12. За результатами досліджень встановлено, що охолодження 
високовуглецевих сталей, які містять карбідоутворюючі елементи або 
характеризуються підвищеною стійкістю аустеніту, слід проводити в 
міжкритичному інтервалі швидкостей охолодження від tпо до (tпп – 20…25 °С) зі 
швидкостями (0,7…0,8)∙Vmax. Наявність достовірної інформації по відношенню 
до обраного хімічного складу сталей дозволить адаптувати режими 
охолодження прокату до умов діючого промислового виробництва. 

13. Результати вивчення кінетики перетворень аустеніту і особливості 
формування структури при безперервному охолодженні використані при 
вдосконаленні технологічних параметрів обробки сталей С82DCr, С82DV, 
С82DCrV, С86DВ на завершальній стадії ДТО бунтового прокату. 
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4.8 Список використаних джерел у розділі 4 
 

У розділі 4 використані джерела [10, 98, 196, 252-265]. Їх найменування 
дивись у загальному списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 5  
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ І БУНТОВОГО ПРОКАТУ  

ЗІ СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ 
 

5.1 Вплив параметрів розливання і кристалізації сталі на якість 
безперервнолитої заготовки 

 
За даними компаній «Danieli» і «Concast Standard AG», поєднання 

електромагнітного перемішування (ЕМП) з інтенсивними режимами водяного 
охолодження у ЗВО дозволяє збільшувати швидкість розливання рідкої сталі з 
одночасним зменшенням процесів ліквації. З причини того, що в умовах 
ВАТ «ММЗ» кристалізатор обладнаний пристроєм для ЕМП, а конструктивні 
можливості МБЛЗ дозволяють змінювати інтенсивність водяного охолодження 
у ЗВО, то було доцільним встановити вплив швидкості розливання й 
інтенсивності водяного охолодження на формування якості БЛЗ.  

Перед проведенням основних експериментів випробувана дослідна 
технологія розливання сталі С80DВ (склад № 19, № 20 див. табл. 2.1) зі 
збільшенням швидкості витягування заготовки від 2,4 м/хв до 3,4 м/хв при 
збереженні інтенсивності водяного охолодження у секціях ЗВО. Результати 
експериментів показали [266], що у порівнянні з діючою технологією (2,4 м/хв) 
при дослідному режимі (3,4 м/хв) збільшилась ураженість БЛЗ тріщинами на 
∼ 1,0 бал, а центральна осьова пористість зросла в середньому на 1,4 бали. Для 
подальших експериментів швидкість витягування БЛЗ була обмежена 
значенням 3,2 м/хв зі змінною інтенсивністю водяного охолодження в секціях 
ЗВО (табл. 5.1). При розливанні сталі фіксувалися основні параметри та 
відхилення виробничого процесу. Контролювалася зміна температури (ступінь 
переохолодження) БЛЗ і параметри геометрії (кривизна, ромбічність, 
випуклість граней). Від заготовок, що були виготовлені за діючим і дослідним 
режимами, здійснювався відбір темплетів. Результати аналізу макроструктури 
БЛЗ наведено у табл. 5.2. З даних табл. 5.2 випливає: режим № 2 – зменшується 
центральна осьова пористість на 0,5 бали й ураженість тріщинами по перерізу 
на 0,7 бали; режим № 3 – поліпшення якості литої заготовки не виявлено; 
режим № 4 – зменшується центральна осьова пористість на 0,4 бали й 
ураженість тріщинами по перерізу на 0,8 бали. Режим № 4 характеризувався 
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значним переохолодженням поверхні в секціях ЗВО, що призвело до 
збільшення викривленості БЛЗ. 

 
Таблиця 5.1 – Параметри охолодження литої заготовки зі сталі C80DВ 

перерізом 125 мм × 125 мм в ЗВО 

№ 
режиму 

Середня 
швидкість 

розливання, 
м/хв 

Питома 
витрата 
води в 

ЗВО, л/кг 

Частка від загальної витрати води у 
секціях 

1 
секція 

2 
секція 

3 
секція 

4 
секція 

1 2,4 1,35 0,36 0,36 0,17 0,11 
2 3,2 1,70 0,30 0,39 0,18 0,13 
3 2,6 1,60 0,30 0,40 0,18 0,12 
4 2,8 1,85 0,29 0,39 0,19 0,13 

   
Таблиця 5.2 – Оцінка якості литої заготовки перерізом 125 мм × 125 мм зі 

сталі C80DВ за ОСТ 14-1-235-91 

№ 
режиму 

Середня 
швидкість 

розливання, 
м/хв 

t1,  
°С 

Показник, бал 

ЦП2 ОЛ3 

Тріщини 
КТЗ4 за 

перерізом 
кутові осьові 

1 2,4 1502 2,1 2,5 1,1 0,2 0,4 0,3 
2 3,2 1499 1,6 2,2 0,4 0,2 0,4 0,4 
3 2,6 1498 1,9 2,3 1,2 0,1 0,4 0,5 
4 2,8 1502 1,7 2,4 0,3 0,3 0,5 0,6 

Примітка. 1 – температура розливання, 2 – центральна осьова пористість, 3 – осьова 
ліквація, 4 – крайове точкове забруднення. 

 
В цілому геометричні розміри литих заготовок, що були виготовлені за 

режимами № 2….4, у 95 % випадків відповідали вимогам заводської 
документації ЗТУ 14-518-2012-0001-2009 «Заготовка непрерывнолитая 
квадратного сечения для производства сортового и бунтового проката». За 
результатами експериментів встановлено, що з підвищенням інтенсивності 
охолодження сталі у ЗВО представляється можливим збільшити середню 
швидкість розливання сталі до 3,2 м/хв без суттєвого погіршення якості БЛЗ. 
Зменшення розвитку центральної осьової ліквації в БЛЗ при використанні 
більш інтенсивних режимів охолодження у ЗВО не виявлено. 
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Подальші експерименти проведені на двох контрольних плавках сталі 
С86DВ (склад № 21, № 22, див. табл. 2.1). Відбір поздовжніх темплетів 
здійснювався від заготовок обох контрольних плавок зі струмків № 1 і № 6 
МБЛЗ при швидкостях витягування 2,43 м/хв і 3,28 м/хв відповідно. Розливання 
сталі С86DВ відбувалося за аналогією зі сталлю С80DВ через проміжний ківш з 
магнезіальною футеровкою, захистом струменя від вторинного окислення та 
використанням ЕМП у кристалізаторі. Швидкість витягування заготовки за 
шістьма струмками МБЛЗ становила: струмок № 1 – 2,43 м/хв; струмки № 2...5 
– 2,49, 2,44, 2,70 і 2,38 м/хв відповідно; струмок № 6 – 3,28 м/хв. Параметри 
дослідних режимів охолодження БЛЗ у ЗВО наведено в табл. 5.3. Результати 
досліджень макро- і дендритної структури БЛЗ контрольних плавок зі сталі 
C86DВ наведено в табл. 5.4 і табл. 5.5 відповідно. 

 
Таблиця 5.3 – Режими охолодження литої заготовки перерізом 

125 мм × 125 мм зі сталі С86DВ 
№  

струмка  
МБЛЗ   

Питома 
витрата води у 

ЗВО, л/кг 

Частка від загальної витрати води у секціях 
1 

секція 
2 

секція 
3 

секція 
4 

секція 
№ 1 1,60 0,31 0,38 0,18 0,13 

№ 2–5 1,65 0,29 0,39 0,17 0,15 
№ 6 1,75 0,30 0,40 0,18 0,12 

 
Таблиця 5.4 – Оцінка якості литої заготовки перерізом 125 мм × 125 мм зі 

сталі С86DВ за ОСТ 14-1-235-91 

№ плавки / 
№ струмка 

МБЛЗ 

Показник якості, бал 

ЦП* ОЛ* 
Тріщини 

КТЗ* за  
перерізом 

кутові осьові 

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

Примітка: *Див. примітку до табл. 5.2 
  

Отримані дані дозволяють стверджувати, що істотних відмінностей за 
показниками макро- і дендритної структури БЛЗ контрольних плавок, що 
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відлиті із середньою швидкістю 2,43 м/хв і 3,28 м/хв, не виявлено. 
Для оцінки розвитку дефектів у осьовій зоні заготовок відбиралися темплети 
довжиною ~ 1 м. Результати оцінки ураженості центральної зони заготовок 
дефектами (центральна пористість) наведено в табл. 5.6. Литі заготовки обох 
плавок, відлиті з більш високою швидкістю витягування (3,28 м/хв), 
характеризувалися більшою кількістю та максимальним розміром пор у осьовій 
зоні в порівнянні з БЛЗ, що відлиті зі швидкістю 2,43 м/хв. Заготовки 
контрольних плавок прокатувалися на дрібносортно-дротовому стані в 
бунтовий прокат діаметром 11,0 мм. Порушення суцільності та відхилень за 
якістю поверхні прокату контрольних плавок не виявлено. Отже, дефекти 
центральної зони литої заготовки контрольних плавок, що були розлиті зі 
швидкостями 2,41…3,28 м/хв, заварилися в процесі гарячої пластичної 
деформації. На рис. 5.1 наведено макроструктуру поздовжніх темплетів БЛЗ 
дослідних контрольних плавок. 

 
Таблиця 5.5 – Дендритна структура литої заготовки перерізом 

125 мм × 125 мм зі сталі С86DВ 

№ струмка 
МБЛЗ 

Протяжність структурних зон*, мм 
Коркова зона Стовпчасті кристали  Рівноосні кристали 

1 
3–11 
7,5 

11–17 
13,4 

30–35 
32,8 

6 
4–10 
7,1 

13–18 
14,8 

31–36 
33,1 

Примітка. *У чисельнику усереднені максимальне і мінімальне значення, у 
знаменнику – середнє. 

 

 
а 

 
б 

а – середня швидкість витягування 2,43 м/хв;  
б – середня швидкість витягування 3,28 м/хв; 

Рисунок 5.1 – Макроструктура поздовжніх темплетів БЛЗ перерізом 
125 мм × 125 мм зі сталі С86DВ 
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Таблиця 5.6 – Оцінка центральної пористості литої заготовки перерізом 
125 мм × 125 мм зі сталі С86DB 

№ 
плавки 

№ 
струмка 
МБЛЗ 

Середня 
швидкість 

розливання, 
м/хв 

Кількість пор 
по довжині 

темплету, шт. 

Розмір пор, 
мм 

Зона 
розташування 

пор 

1 

1 2,43 80 
0,5–1,0 

(макс. 2,1) 

ділянка 
шириною  
∼ 5,0 мм 

6 3,28 127 
0,5–1,0 

(макс. 2,8) 

ділянка 
шириною  
∼ 5,0 мм 

2 

1 2,41 78 
0,5–1,0 

(макс. 2,2) 

ділянка 
шириною  
∼ 5,0 мм 

6 3,21 114 
0,5–1,0 

(макс. 3,0) 

ділянка 
шириною  
∼ 5,0 мм 

   
Відомо, що центральна пористість більш повно проявляється у 

заготовках малого перерізу, зростання ступеня ураженості даним типом 
дефекту фіксується зі збільшенням швидкості розливання. За рахунок 
протяжної лунки рідкого металу, використання ЕМП у кристалізаторі не дало 
змоги значимо вплинути на центральну осьову пористість БЛЗ. Більш 
ефективним способом зменшення зазначеного типу дефекту є використання 
комплексної технології ЕМП не тільки у кристалізаторі, а й у ЗВО при 
одночасному збільшенні інтенсивності водяного охолодження. Однак, за 
результатами проведених досліджень вплив зазначеного дефекту БЛЗ на 
якість прокату слід визнати обмеженим. В цілому обмеження розвитку 
центральної осьової пористості у БЛЗ може бути досягнуто за рахунок 
стабільності швидкості розливання, а також використання більш 
інтенсивного і рівномірного охолодження у ЗВО. Необхідно також дослідити 
закономірності впливу хімічного складу, дендритної структури і ступеня 
обтиснення БЛЗ на розвиток лікваційних явищ у структурі бунтового 
прокату зі сталей перлітного класу.   
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5.2 Закономірності впливу хімічного складу сталі, дендритної структури 
і ступеня обтиснення безперервнолитої заготовки на лікваційні явища  

 
Для БЛЗ характерною ознакою є розвиток центральної (осьової) ліквації, 

яка при несприятливих технологічних параметрах може мати помітний 
розвиток. За даними робіт [153–156], якість гарячекатаної сталі має 
безпосередній спадковий зв'язок з дендритною структурою литої заготовки.  

Дослідження були проведені на промислових партіях БЛЗ перерізом 
125 мм × 125 мм зі сталей С82DВ (склад № 23), С82DCr (склад № 24), С82DV 
(склад № 25), C82DCrV (склад № 26) і С86DВ (склад № 27, див. табл. 2.1). Лита 
заготовка і бунтовий прокат зі сталей С82DВ і С86DВ використовувалися для 
проведення порівняльного аналізу [267]. 

Аналіз макроструктури та кристалічної будови БЛЗ на поперечних і 
поздовжніх темплетах проводився згідно з вимогами ОСТ 14-1-235-91 й за 
методикою, що була сумісно розроблена зі спеціалістами технічного відділу 
ВАТ «ММЗ». Вимірювання протяжності зон кристалічної будови БЛЗ та 
лікваційних зон у прокаті відбувалося згідно до схем, що наведені 
на рис. 5.2…5.3. 

 
 

1 – поверхнева коркова зона; 2 – зона стовпчастих кристалів;  
3 – зона стовпчастих і рівноосних кристалів; 4 – зона рівноосних кристалів;  

а – сторона заготовки квадратного перерізу, мм; 
Рисунок 5.2 – Схематичне зображення протяжності структурних зон у БЛЗ 

перерізом 125 мм × 125 мм 
 
Виробництво прокату діаметром 11,0 мм з БЛЗ перерізом 

125 мм × 125 мм проводилося з використанням одного технологічного циклу 
нагрів-деформація, при цьому аналізувалися показники якості БЛЗ, що була 
виготовлена як з використанням ЕМП у кристалізаторі, так і за його 
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відсутності. Темплети відбиралися від БЛЗ з одночасним нанесенням 
нумерації заготовка-темплет і режиму виготовлення. Надалі замарковані 
заготовки нагрівалися у печі до температури ∼ 1200 °С та прокатувалися в 
бунтовий прокат діаметром 11,0 мм. При відборі зразків від готового прокату 
проводилося аналогічне маркування, як і для БЛЗ. Визначення макродефектів 
і дендритної структури БЛЗ наведено в табл. 5.7…5.8 і на рис. 5.4. 

 

  
                           а                б        в 

 

а – поперечний переріз прокату; б, в – поздовжній переріз прокату;  
∅ d – діаметр прокату, мм; t – умовний діаметр лікваційної плями (підусадкова 

ліквація), мм; h1, h2, h3, h4 – відстань від лікваційних плям до поверхні 
прокату, мм; h5, h6 – відстань від зони завершення структурної смугастості до 

поверхні прокату, мм; k – ширина зони структурної смугастості, мм; 
Рисунок 5.3 – Схематичне зображення лікваційних зон у структурі прокату 

 

   
а б в 

 

а – сталь C82DВ без ЕМП; б – сталь C82DВ з ЕМП; в – сталь C86DВ з ЕМП; 
Рисунок 5.4 – Макроструктура (×0,45) поперечних темплетів БЛЗ  

перерізом 125 мм × 125 мм 
 
Отримані дані підтверджують результати попередніх досліджень і 

свідчать про те, що найбільш ефективне формування макро- та дендритної 
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структури БЛЗ досягається при розливанні сталі із застосуванням ЕМП у 
кристалізаторі. Підтвердженням ефективності ЕМП є графічна залежність, 
наведена на рис. 5.5. 

 

 
а 

 
б 

 
а – без застосування ЕМП; б – із застосуванням ЕМП; 

Рисунок 5.5 – Зміна середньої протяжності зони рівноосних кристалів у 
структурі БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм зі сталей типу С80DВ…С82DВ 

 
Збільшення перегріву над температурою ліквідус для підвищення 

рідкотекучості сталі при розливанні знижує ефективність ЕМП з точки зору 
зменшення протяжності зони рівноосних кристалів, проте цей вплив є не 
настільки значним у порівнянні зі сталлю, яка виготовлена без ЕМП. Дендритна 
структура БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм (рис. 5.6) переважно складається з 
наступних структурних зон: поверхнева коркова (К); зона стовпчастих 
кристалів (СК), проміжна (змішана) зона стовпчастих і рівноосних кристалів 
(СК+РК) та зона рівноосних кристалів (РК). Структурні зони БЛЗ зі сталей
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С82DВ і C86DВ, що виготовлені без застосування ЕМП, мають наступну 
протяжність структурних зон: К = 4,0…9,6 %; СК = 33,6…44,0 %; 
(СК+РК) = 19,2…24,8 %; РК = 21,6…28,8 %. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

  
д е 

  
1 – зона К; 2 – зона СК; 3 – зона (СК+РК); 4 – зона РК;  

а…г – сталь С82DB; д…е – сталь С86DB; 
Рисунок 5.6 – Характерна дендритна будова БЛЗ зі сталей С82DB і С86DB 

(структурні зони, що межують, розділені пунктирною лінією) 
 
Для БЛЗ, яка виготовлена із застосуванням ЕМП, характерним є 

зменшення протяжності зон СК і (СК+РК) при збільшенні зони РК у 
1,07...1,09 раза, зони (СК+РК) у 1,83…1,96 раза, а протяжність зони РК  
збільшується у 1,25...1,34 раза. Результати оцінки протяжності лікваційних 
зон (підусадкова ліквація, структурна смугастість), утворення ділянок 
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мартенситу та місць їх розташування в структурі прокату наведено 
в табл. 5.9…5.10. Отримані результати свідчать про те, що в структурі 
прокату, що виготовлений із застосуванням ЕМП при виробництві БЛЗ, 
спостерігається зміщення та розмиття підусадкової ліквації та структурної 
смугастості, які розташовуються на більшій відстані від геометричного 
центру досліджених зразків у порівнянні із зразками, коли ЕМП не 
застосовувалося. Підусадкова ліквація в структурі прокату зі сталей, що 
розлиті із застосуванням ЕМП, не перевищує балу № 2, а без ЕМП – 
балу № 3 (рис. 5.7), згідно з еталонними шкалами EN ISO 16120-1:2011. 
Утворення мартенситних ділянок в осьовій зоні прокату є характерним для 
БЛЗ, що виготовлена за обома режимами. Впливу ЕМП на протяжність (l) 
мартенситних ділянок не виявлено, однак спостерігається наступна 
залежність: при застосуванні ЕМП зменшується ширина (h) мартенситних 
ділянок при одночасному збільшенні протяжності структурної 
смугастості (k), яка має менш виражений характер.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

а, б – бал № 3 (без ЕМП); в – бал № 2 з ЕМП; 
Рисунок 5.7 – Підусадкова ліквація (×4) в бунтовому прокаті  

діаметром 11,0 мм зі сталі С82DCr 
 
За даними роботи [268] встановлено, що у перехідній зоні СК→РК 

розташовується основна частина лікватів. Таке твердження добре 
узгоджується з отриманими результатами досліджень, які свідчать про те, що 
при збільшенні протяжності зони рівноосних кристалів протяжність зони 
структурної смугастості зростає. Незважаючи на позитивний вплив ЕМП в 
нижній частині кристалізатору МБЛЗ, що обумовлює зменшення 
протяжності зон дендритної структури СК і (СК+РК) у БЛЗ перерізом 
125 мм × 125 мм, повністю виключити прояв ліквації неможливо. 
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Таблиця 5.9 – Результати оцінки лікваційних зон в структурі бунтового 
прокату діаметром 11,0 мм1 

Марка  
сталі 

Відстань від лікваційної зони до поверхні 
зразка, мм t, 

мм 
ПЛ, 
бал h1, 

мм 
h2, 
мм 

h3, 
мм 

h4, 
мм 

С82DВ* 
5,07–5,54 

5,30 
4,89–5,19 

5,04 
5,09–5,61 

5,35 
5,44–5,79 

5,61 
0,32–0,37 

0,35 
3 

C82DВ** 5,01–5,38 
5,20 

4,81–5,08 
4,95 

5,10–5,60 
5,35 

5,40–5,51 
5,46 

0,39–0,52 
0,46 

2 

С82DCr* 5,04–5,76 
5,40 

5,28–5,43 
5,34 

4,64–5,48 
5,06 

4,97–5,24 
5,11 

0,48–0,60 
0,54 

3 

C82DCr** 4,89–5,68 
5,28 

5,03–5,31 
5,17 

4,54–5,53 
5,04 

4,91–5,39 
5,15 

0,58–0,78 
0,68 

2 

С82DV* 5,02–5,71 
5,36 

5,19–5,41 
5,30 

4,58–5,44 
5,01 

5,01–5,32 
5,16 

0,42–0,61 
0,52 

3 

C82DV** 4,93–5,64 
5,29 

5,11–5,45 
5,28 

4,62–5,47 
5,05 

4,77–5,36 
5,07 

0,52–0,81 
0,67 

2 

С82DCrV* 5,09–5,56 
5,33 

5,01–5,16 
5,09 

4,91–5,12 
5,02 

4,96–5,11 
5,04 

0,44–0,53 
0,49 

3 

C82DCrV** 5,06–5,49 
5,28 

5,03–5,14 
5,09 

4,98–5,18 
5,08 

5,01–5,14 
5,08 

0,41–0,69 
0,55 

2 

C86DВ* 
5,12–5,82 

5,47 
4,98–5,14 

5,06 
4,69–5,57 

5,13 
5,37–5,47 

5,42 
0,31–0,49 

0,40 
3 

C86DВ** 
5,01–5,78 

5,40 
5,02–5,28 

5,15 
4,75–5,61 

5,18 
5,25–5,40 

5,33 
0,38–0,47 

0,43 
2 

Примітка. 1 – в чисельнику вказані мінімальне і максимальне значення, в 
знаменнику – середнє; * – прокат, що виготовлено з БЛЗ без застосування ЕМП;             
** – прокат, що виготовлено з БЛЗ із застосуванням ЕМП; ПЛ – підусадкова ліквація. 

 
Результати досліджень [270, 271] дозволяють стверджувати, що 

утворення смугастості та мартенситних ділянок у осьовій зоні прокату має 
виключно лікваційне походження, а процеси ліквації посилюються при 
додаванні до складу сталі хрому і/або ванадію [272], що добре узгоджується з 
результатами досліджень автора роботи [269], де розглянуто вплив ванадію 
на розвиток ліквації в структурі бунтового прокату зі сталі С82D. 
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Таблиця 5.10 – Розміри і розташування ділянок мартенситу в 
поздовжньому перерізі бунтового прокату діаметром 11,0 мм1 

Марка 
сталі 

Показник 
k, 

мм 
n, 

шт. 
h, 

мкм 
l, 

мкм 
h5,  
мм 

h6, 
мм 

С82DВ* 
5,19–6,21 

5,7 
4 

12–38 
25,0 

47–115 
81,0 

2,44–2,94 
2,69 

2,60–3,06 
2,83 

C82DВ** 6,27–7,34 
6,8 

2 
10–23 
16,5 

50–82 
66,0 

1,87–2,40 
2,14 

3,14–3,67 
3,41 

С82DCr* 5,34–6,45 
5,9 

7 
29–54 
41,5 

32–176 
104,0 

2,27–2,83 
2,55 

2,67–3,23 
2,95 

C82DCr** 5,67–6,94 
6,31 

3 
24–43 
33,5 

56–164 
110,0 

2,03–2,66 
2,35 

2,84–3,47 
3,16 

С82DV* 5,47–6,75 
6,11 

8 
31–62 
46,5 

45–191 
118,0 

2,12–2,77 
2,44 

2,51–3,03 
2,77 

C82DV** 5,64–6,97 
6,31 

4 
24–38 
31,0 

35–181 
108,0 

2,02–2,68 
2,35 

2,91–3,56 
3,23 

С82DCrV* 5,49–6,43 
5,96 

6 
32–46 
39,0 

32–159 
95,5 

2,27–2,54 
2,41 

2,44–3,21 
2,83 

C82DCrV** 5,81–6,97 
6,39 

3 
24–29 
26,5 

29–137 
83,0 

2,09–2,41 
2,30 

2,86–3,15 
3,01 

C86DВ* 
5,39–6,38 

5,89 
3 

16–37 
26,5 

69–143 
106,0 

2,37–2,86 
2,62 

2,70–3,13 
2,92 

C86DВ** 
5,84–7,04 

6,44 
4 

11–19 
15,0 

38–119 
78,5 

2,04–2,64 
2,34 

2,86–3,46 
3,16 

Примітка. 1 – див. примітку до табл. 5.9; k – ширина зони структурної смугастості; 
n – кількість мартенситних ділянок; h – ширина мартенситних ділянок; l – довжина 
мартенситних ділянок; h5, h6 – відстань від зони закінчення структурної смугастості до 
поверхні шліфа у діаметрально протилежних напрямках. 

 
Протяжність смугастості в структурі прокату на поздовжніх шліфах 

складає ∼ 54,2 % без застосування ЕМП проти ∼ 66,2 % з ЕМП, однак в 
останньому випадку спостерігається зменшення осьової лікваційної 
смугастості (рис. 5.8). 

Для сталі С82DCr ширина мартенситних ділянок на поздовжніх 
мікрошліфах складає 24…43 мкм, для сталі C82DV – 24…38 мкм, для сталі 
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C82DCrV – 24…29 мкм, а за відсутності карбідоутворюючих елементів (С82DВ 
і C86DВ) – 11…19 мкм. 

Статистична обробка даних (рис. 5.9), які отримані за тривалий час 
виробництва високовуглецевих сталей, дозволила встановити вплив 
вакуумування на ступінь ураженості мартенситними ділянками осьової зони 
прокату (µ, % – відношення кількості зразків, що мають мартенситні ділянки 
шириною понад 10 мкм, до загальної кількості зразків).  

 

 
а 

 
б 

  

 
в 

а – сталь С82DCr без ЕМП; б – сталь С82DCr з ЕМП; в – сталь С86DВ з ЕМП; 
Рисунок 5.8 – Осьова лікваційна смугастість (×500) на поздовжніх 

мікрошліфах бунтового прокату діаметром 11,0 мм  
(лікваційна область виділена пунктирною лінією) 

  
Зменшення розмірів і кількості мартенситних ділянок у разі обробки 

сталі на вакууматорі обумовлено зниженням вмісту водню, який, за даними 
робіт [273, 274], може впливати на утворення мартенситу. На рис. 5.10 
наведено дані з розподілу ураженості осьової зони мартенситними 
ділянками, середньої їх протяжності та ширини в залежності від хімічного 
складу сталі й профілерозміру прокату. 

Аналіз графічних даних дозволяє зробити висновок, що при додаванні 
до складу сталі хрому або ванадію спостерігається практично однакова 
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ураженість осьової зони прокату мартенситними ділянками. При 
одночасному введенні до складу сталі хрому та ванадію протяжність і 
ширина мартенситних ділянок у залежності від діаметра прокату в 
середньому зменшується на ∼ 24…25 %, у той час, як для звичайної 
високовуглецевої сталі ці показники є мінімальними й зменшуються на 
∼ 53 % і 56 % відповідно. 

 
а – невакуумована сталь; б – вакуумована сталь; 

Рисунок 5.9 – Вплив вакуумування та вмісту вуглецю на ураженість осьової 
зони бунтового прокату мартенситними ділянками 

 
Протяжність мартенситних ділянок має аналогічну залежність: для 

сталей C82DCr і C82DV вона є практично однаковою, а для сталей C82DCrV, 
С82DВ і C86DВ цей показник зменшується на ∼ 13 % і 36 % відповідно. Отже, 
зі збільшенням діаметра прокату (зменшення коефіцієнту витяжки при 
гарячій обробці тиском) лікваційні процеси посилюються – збільшуються 
показники µ, t і h, що додатково підтверджує вплив ступеня гарячої 
деформації БЛЗ на розвиток ліквації.  

У зв’язку з тим, що при проведенні досліджень виготовлення БЛЗ 
проводилося при жорсткому контролі та сталості головних технологічних 
параметрів (режим роботи ЕМП, витрата, тиск і температура води у 
кристалізаторі та секціях ЗВО, заміна форсунок перед початком розливання 
кожної з серій досліджуваних сталей), то утворення мартенситних ділянок 
пов’язане з якістю литої заготовки, а зменшення деформаційного 
опрацювання БЛЗ при виробництві прокату діаметром 8,0…11,0 мм чинить 
додатковий вплив. 

Для встановлення причин утворення мартенситних ділянок в осьовій 
зоні прокату проведено дослідження із застосуванням електронно-зондового 
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мікрорентгеноспектрального аналізатора, що дозволило виявити фактичну 
концентраційну неоднорідність елементного складу в різних ділянках 
структури сталей С82DCr і C82DV (рис. 5.11, а). При проведенні аналізу 
визначався вміст марганцю, кремнію, хрому і ванадію в мартенситі та 
перліті. Коефіцієнти ліквації розраховані співвідношенням середнього вмісту 
відповідного хімічного елементу в мартенситі до вмісту цього ж елементу в 
перліті (див. рис. 5.11, б). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

1 – сталь С82DВ; 2 – C82DCr; 3 – C82DV;  4 – C82DCrV; 5 – C86DВ; 
Рисунок 5.10 – Ступінь ураженості осьової зони (а), середньої протяжності 

(б) і ширини мартенситних ділянок (в) у залежності від профілерозміру 
бунтового прокату 

 
Додатково були визначені коефіцієнти ліквації вказаних хімічних 

елементів у відповідних структурних ділянках прокату по відношенню до 
останньої ковшової проби рідкої сталі. За даними 
мікрорентгеноспектрального аналізу встановлено, що мартенситні ділянки 
збагачені марганцем, кремнієм, хромом і ванадієм [221, 271], при цьому 
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значення коефіцієнтів ліквації (перевищення вмісту хімічного елементу в 
мартенситі по відношенню до основної матриці сталі) дозволяють встановити 
наступний спадаючий ряд за впливом на хімічну неоднорідність: ванадій 
∼ 4,98…5,28 раза; хром ∼ 3,03…3,47 раза; марганець ∼ 1,82…2,03 раза; 
кремній ∼ 1,31…1,46 раза. 

 

  
             а                б 

а, b, c – середні значення вмісту хімічних елементів в мартенситі, перліті та 
ковшовій пробі відповідно; 1, 2, 3 – коефіцієнти ліквації за співвідношенням 

вмісту хімічних елементів в мартенситі та перліті, мартенситі та ковшовій 
пробі, перліті та ковшовій пробі відповідно; 

Рисунок 5.11 – Визначення вмісту хімічних елементів і коефіцієнтів  
ліквації в сталях С82DCr і C82DV 

 
Отже, на формування мартенситних ділянок в осьовій зоні прокату 

найбільший вплив чинять ванадій, хром і марганець. За результатами 
проведених досліджень, найбільш ефективним технологічним рішенням як з 
точки зору процесів структуроутворення, так і механізмів зміцнення сталі 
(дисперсійного та твердорозчинного), є таке: при виробництві бунтового 
прокату доцільно використовувати сталь С82DCrV.  

 
5.3 Закономірності зміни морфології та характеристик неметалевих 

включень при виробництві безперервнолитої заготовки і  
бунтового прокату 

 
Необхідність у проведенні промислових експериментів для встановлення 

поведінки неметалевих включень (НВ) на різних технологічних етапах 
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сталеливарного виробництва зумовлена потребою вдосконалення 
технологічних рішень, які пов’язані з виробництвом якісного сортаменту 
сталей. Зменшення вмісту НВ за рахунок управління їх типом, кількістю і 
розмірами допомагає обґрунтовано підходити до вдосконалення діючих 
технологій виробництва сталей, які виплавлені в сталеплавильному агрегаті, 
розлиті у БЛЗ, а потім піддані деформаційному впливу. Дослідження проведені 
при виробництві високовуглецевих сталей типу C82D і С86D [275, 276] із 
вмістом базових хімічних елементів, що відповідали стандарту EN 16120-
2:2011. Вплив параметрів сталеплавильного виробництва на утворення, вміст 
і морфологію НВ досліджувався на технологічному комплексі обладнання, 
склад якого наведено на рис. 2.2. За даними роботи [277] і підрозділу 1.3.3 
показано, що єдиної універсальної методики для визначення вмісту НВ в 
сталях не існує, тому для проведення досліджень в якості базового стандарту 
використано ГОСТ 1778-70. 

Ідентифікація і аналіз включень проводився на поздовжніх 
мікрошліфах. Розміри включень овальної форми розраховувалися як середнє 
арифметичне значення мінімального та максимального розмірів, згодом 
приймаючи його за діаметр включення, а неправильної форми (трикутної, 
ромбічної) приводилися до округлої й прямокутної геометричної фігури 
еквівалентної площі. Для кожного зразку були складені підсумкові таблиці, 
відповідно до яких визначені характеристики НВ. Частка площі, яку займали 
включення, розраховувалася відношенням їх сумарної площі до загальної 
площі переглянутих полів зору. Оцінка НВ проводилися за наступними 
критеріями: 1) частка площі, що зайнята включеннями (F, %); 2) сумарна 
протяжність строкових включень (lΣ, мкм); 3) кількість включень глобулярної 
морфології (nгл, %); 4) максимальний і середній розмір строкових (hmax, hcр, 
мкм) і глобулярних (dmax, dcp, мкм) включень відповідно; 5) максимальний бал 
включень (В, бал). 

На рис. 5.12 наведено усереднену зміну частки площі, яку займають НВ 
на різних технологічних етапах виробництва сталі С82D. Максимальна 
забрудненість сталі С82D включеннями фіксується на початку позапічної 
обробки (КП-1).  

До середини обробки (проба КП-2) в процесі створення 
високоосновного рафінуючого шлаку (СаО÷SiO2 ≥ 2,8) і продувки сталі 
аргоном через донні отвори сталерозливного ковша з інтенсивністю до 
500 л/хв вміст НВ в сталі зменшується у ∼ 4,2 раза і залишається надалі 

198



майже постійним. Відомо, що при відношенні [Ca]÷[S] > 0,3 утворюються 
глобулярні гетерофазні включення, які складаються з оксидного ядра та 
сульфідної оболонки [277]. 

 

 
КП – ківш-піч; ПК – проміжний ківш; 1, 2, 3 – індекси, що позначають 

початок, середину і кінець відповідного технологічного етапу;  
ГП – готовий прокат; 

Рисунок 5.12 – Зміна частки площі, що зайнята включеннями на різних 
технологічних етапах виробництва сталі С82D 

 
Вплив технологічних параметрів на зміну характеристик включень, а 

також здатність кальцію впливати на зменшення забрудненості сталі за 
рахунок зниження розміру НВ простежується при аналізі даних табл. 5.11. 
Збільшення витрати дроту з порошковим наповнювачем FeCa40 зменшує 
сумарну протяжність строкових включень, аналогічну дію зумовлює 
магнезіальна футеровка проміжного ковша, використання золи рисового 
лушпиння в якості теплоізолюючої засипки, а також захист струменя рідкої 
сталі від вторинного окислення. 

Кількість НВ в сталі С82D при позапічній обробці до і після введення 
ферокальцієвого дроту в сталерозливному та проміжному ковшах склала 15 
шт., 31 шт. і 47 шт. відповідно. При цьому частка площі, яку вони займали, 
становила 0,53 %; 0,29 % і 0,24 %, розміри включень глобулярної форми 
(dmax) – 22,8 мкм; 7,3 мкм і 6,7 мкм відповідно. При збільшенні витрати 
ферокальцієвого дроту до 180 ± 10 м у ∼ 3 рази підвищується кількість 
включень глобулярної форми при зменшенні їх розміру в 1,5...1,8 раза. 
Аналогічним чином зменшується ширина строкових включень 
(1,1...1,25 раза) та їх сумарна протяжність (в 1,3 раза) в структурі бунтового 
прокату. 
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Таблиця 5.11 – Вплив технологічних чинників на зміну характеристик 
НВ при виробництві сталі С82D 

Параметри 
технології 

Характеристики НВ 
F, 
% 

lΣ, 
мкм 

nгл, 
% 

hmax, 
мкм 

hср, 
мкм 

dmax, 
мкм 

dср, 
мкм 

Витрата дроту 
FeCa40 (L), м 

≤ 80 0,46 5387 11,8 7,3 2,5 12,3 7,1 
80–120 0,35 5091 18,6 7,1 2,3 7,9 5,6 
120–180 0,29 4362 25,7 6,7 2,1 6,9 5,1 
170–190 0,27 4105 35,8 6,5 2,0 6,7 4,8 

Футеровка 
проміжного 

ковша 

кисла 0,49 6345 11,4 8,7 2,4 16,3 9,2 

основна 0,24 3251 30,3 7,2 1,8 7,1 4,7 

Засипка 
проміжного 

ковша 

керамзит 0,36 5107 14,6 7,1 2,2 8,9 5,1 
зола 

рисового 
лушпиння 

0,25 4215 11,3 6,6 1,8 6,3 4,6 

Захист струменя 
металу установка 

ківш піч → 
проміжний ківш 

є 0,26 3994 36,9 6,4 2,2 6,8 4,9 

нема 0,39 5785 16,2 9,8 2,8 8,4 7,5 

  
Сталь, яка була виготовлена з використанням золи рисового лушпиння, 

характеризувалася більшою чистотою за вмістом включень, що обумовлено 
наявністю у керамзитовій засипці оксиду заліза (табл. 5.12). 

 
Таблиця 5.12 – Хімічний склад теплоізолюючих засипок у проміжному 

ковші 
Тип 

засипки 
Хімічний склад, % ваг. 

MgO CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 
Керамзит 1,0 2,0 22,0 54,0 8,0 

Зола рисового 
лушпиння 

– – 1,5 90,0–95,0 – 

 
При захисті струменя на випуску зі сталерозливного ковша 

поліпшуються всі характеристики НВ сталі С82D, а частка площі, яку 
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займають включення в структурі бунтового прокату, зменшується у 
∼ 1,5 раза. Максимально можливий позитивний ефект отримано при 
одночасному захисті струменя сталі зі сталерозливного та проміжного 
ковшів. У цьому випадку частку площі, яка зайнята НВ, в структурі прокату 
вдалося зменшити в середньому у 1,9 раза (табл. 5.13). 

 
Таблиця 5.13 – Зміна характеристик НВ у бунтовому прокаті зі сталі 

С82D при використанні захисту струменя рідкої сталі від вторинного 
окислення 

Технологічний 
чинник 

Характеристики НВ 
F, 
% 

lΣ, 
мкм 

nгл, 
% 

hmax, 
мкм 

hср, 
мкм 

dmax, 
мкм 

dср, 
мкм 

Із захистом струменя 
металу 

0,21 2218 36,7 5,1 1,8 6,8 5,3 

Без захисту струменя 
металу 

0,39 3285 35,3 7,4 2,8 8,4 5,6 

 
Порівняльний аналіз впливу технологічних параметрів показав, що 

жоден з цих факторів не може бути визнаний переважним за сприятливим 
впливом на характеристики НВ (табл. 5.14). Отже, необхідні технологічні 
заходи повинні бути спільно реалізовані при виробництві високовуглецевої 
сталі. 

На другому етапі досліджень при виробництві прокату зі сталі С82D 
були комплексно застосовані раціональні технологічні рішення (витрата 
порошкового дроту ∼ 185 м) з додатковою обробкою сталі на установці 
вакуумування. Це дозволило виготовити прокат із мінімальним вмістом НВ, 
характеристики яких відповідали вимогам, що поширюються на сортамент 
високоякісних сталей (табл. 5.15, рис. 5.13). Максимальний розмір включень 
в пробах сталі спостерігався на початку позапічної обробки (проба КП-1), 
потім зменшувався (проби КП-2, КП-3), а після вакуумування (проба В) 
практично не змінювався. Сумарний ступінь обтиснення БЛЗ перерізом 
125×125 мм до діаметра бунтового прокату 11,0 мм при гарячій пластичній 
деформації становив 99,4 %, розмір включень, які деформуються, змінювався 
від 2,02 мкм (проба БЛЗ) до 1,78 мкм (проба ГП), що відповідає ступеню 
деформації ∼ 22,4 %. У цьому випадку деформованість включень при гарячій 
деформації виявляється меншою у 4,4 раза, ніж деформованість сталевої 
матриці. 
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Таблица 5.14 – Вплив технологічних параметрів на зміну 
характеристик НВ у сталі С82D 

Співвідношення технологічних 
факторів 

Зміна характеристик НВ 

F lΣ nгл, hmax hср dmax dср 
Витрата дроту FeCa 40 

180 м і 70 м 
0,59 0,76 3,03 0,89 0,80 0,54 0,67 

Основна та кисла футеровки 
проміжного ковша 

0,49 0,51 2,65 0,88 0,75 0,44 0,51 

Засипка золи рисового 
лушпиння та керамзиту 

0,69 0,83 0,77 0,93 0,82 0,71 0,90 

Захист і відсутність захисту 
струменя металу на ділянці 

сталерозливний ківш → 
проміжний ківш 

0,67 0,69 2,27 0,65 0,79 0,81 0,65 

Захист і відсутність захисту 
струменя металу на ділянці 

проміжний ківш →    
кристалізатор 

0,54 0,68 1,03 0,69 0,64 0,81 0,95 

 
Таблиця 5.15 – Характеристики НВ у бунтовому прокаті діаметром 11,0 

мм зі сталі С82D при поєднанні раціональних технологічних чинників  
Характеристики НВ 

F, % lΣ, мкм nгл, % hmax, мкм hср, мкм dmax, мкм dср, мкм 
0,14 1327 37,8 4,5 1,78 5,3 4,2 

 
Наступні експерименти були проведені на 6 контрольних плавках 

сталей С82D і С86D, від яких відбиралися проби на кожному з технологічних 
етапів виробництва. Для виключення впливу випадкових величин на 
результат дослідження відбиралися по дві проби від рідкої сталі та по шість 
зразків від готового прокату кожної плавки. Результати показали високу 
збіжність отриманих даних як між кожною плавкою, так і між відібраними 
пробами. Дані щодо зміни компонентного складу включень наведено 
на рис. 5.14.  

На початку позапічної обробки сталі (проба КП-1) вміст CaO в НВ 
мінімальний, подальше його зростання пов'язане з додаванням 
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кальцієвмісного матеріалу (вапна). На ділянці вакууматор → проміжний ківш 
вміст CaO зменшується, а на ділянці проміжний ківш → БЛЗ – зростає при 
взаємодії кальцію з киснем. 

 

 
Рисунок 5.13 – Зміна середнього розміру включень, які деформуються при 

виробництві бунтового прокату зі сталі С82D діаметром 11,0 мм 
 
Оксид марганцю утворюється при розкисленні сталі, на початку 

позапічної обробки (проба КП-1) фіксується максимальний його вміст, а до 
кінця обробки (проба КП-3) вміст MnO знижується в ∼ 7 разів, залишаючись 
у подальшому майже постійним, що успадковує готовий прокат. Утворення 
MnO в процесі кристалізації можна виключити, зважаючи на те, що присутні 
інші хімічні елементи, які мають більшу спорідненість до кисню (кальцій, 
кремній). Середній вміст сірки перед випуском рідкого напівпродукту зі 
сталеплавильного агрегату становить ∼ 0,04 %, на початку позапічної 
обробки – 0,014 % (проба КП-1), а в готовому прокаті – 0,003 %, тобто сірка 
частково видаляється у сталеплавильному агрегаті, а ступінь десульфурації 
сталі за вдосконаленою технологію становить 92,5 % [278]. Максимальний 
вміст сірки в складі НВ cпостерігається на початку позапічної обробки 
(проба КП-1), а потім зменшується. Джерелом Al2O3 є алюміній, який 
вноситься в сталь разом з розкислюючими матеріалами. Оксид алюмінію 
переходить у готовий прокат, а зменшення його вмісту пояснюється 
зростанням концентрації СаО та SiO2.  

Оксид кремнію – продукт розкислення сталі, його максимальний вміст 
фіксується на початку позапічної обробки (проба КП-1), потім зменшується і 
в пробах сталі, що відібрані з проміжного ковша, становить не більше 2,0 %. 
В процесі кристалізації сталі вміст SiO2 зростає в результаті взаємодії 
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кремнію з киснем (вміст кремнію в сталі 0,16...0,20 %). При позапічній 
обробці відбувається як вилучення, так і перехід оксиду магнію від 
матеріалів футеровки, у зв'язку з чим його вміст у включеннях фактично не 
змінюється й успадковується готовим прокатом. 

 

 
а – Al2O3; б – SiO2; в – MgO; г – CaO; д – MnO; е – S; індекси 1, 2, 3 

позначають початок, середину та кінець відповідного технологічного етапу; 
Рисунок 5.14 – Усереднена зміна компонентного складу НВ на етапах 

виробництва сталей С82D і С86D 
 
У пробах сталі, які були відібрані з проміжного ковша і від 

БЛЗ (рис. 5.15), включення (силікати, сульфіди) мали переважно сферичну 
форму (рис. 5.16, а). Утворення строкових скупчень включень у структурі 
сталі відбувається в процесі гарячої деформації при перерозподілі включень 
у напрямку течії сталевої матриці.  

 

   
а б в 

 

Рисунок 5.15 – Типові НВ (×800) у пробах сталі С82D і С86D  
з проміжного ковша і від БЛЗ 

 
У зв'язку з цим такі показники, як хімічний склад включень, їх розмір і 

здатність до формозміни при пластичній деформації БЛЗ у бунтовий прокат 
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відіграють важливу роль при формуванні якості гарячекатаної сталі. 
Проводячи аналогію з еталонними шкалами ГОСТ 1778-70 та 
роботами [279, 280], НВ, які модифіковані кальцієм та мають сферичну 
форму, в структурі прокату слід вважати силікатами, що не деформуються, а 
включення витягнутої форми необхідно відносити до силікатів пластичних 
або сульфідів (рис. 5.16, б…е). На рис. 5.16, г…з наведено характерні 
спектри компонентного складу НВ, що були виявлені в структурі прокату зі 
сталей С82D і С86D [281]. У міжнародній практиці при виробництві 
високоякісної високовуглецевої сталі оцінка вмісту включень проводиться за 
методиками компаній «Bekaert», «Michelin» і «Pirelli». 

Найбільш трудомістким методом оцінки вмісту НВ є методика 
компанії «Pirelli», яка дозволяє прогнозувати ймовірність руйнування 
прокату при волочінні. Хімічний склад включень визначається на 
поперечних шліфах за допомогою растрового електронного мікроскопу з 
електронно-зондовим мікроаналізатором. 

Результати аналізу наносять на концентраційний трикутник системи 
Al2O3-SiO2-CaO+MgO+MnO, що розділений в залежності від компонентного 
складу включень на три зони: «А», «В» і «С». Зона «С» відповідає включенням 
із вмістом Al2O3 більше 50 %, а зони «А» і «В» – включенням із вмістом Al2O3 
менше 50 %. При наявності в сталі включень зі складом, що відповідає зоні 
«С», зростає ймовірність передчасного руйнування прокату при холодній 
пластичній деформації. При всій складності проведення необхідних операцій 
істотним недоліком цієї методики є можливість визначення тільки НВ 
оксидного типу (переважно алюмінатів), у той час як інформація за іншими 
типам включень (силікати, сульфіди) відсутня. Для підтвердження такої точки 
зору проведена порівняльна оцінка вмісту НВ на двох плавках сталі С82D за 
методикою «Pirelli» (рис. 5.17) і ГОСТ 1778-70 (табл. 5.16). 

Кількість НВ (рис. 5.17, а) у зоні «С» – 2 %, у зоні «В» – 4 %, а у зоні 
«А» – 94 %, що свідчить про високий ступінь чистоти сталі. При виробництві 
сталі С82D (плавка № 1) використовувався сталерозливний ківш з 
магнезіальною футеровкою, а в процесі позапічної обробки – вдосконалена 
сталеливарна технологія, що дозволило забезпечити утворення в структурі 
прокату дрібних включень розміром до 2,0 мкм. На рис. 5.17, б (плавка № 2) 
кількість включень Al2O3 у зоні «С» – 56 %, у зоні «В» – 16 %, а у зоні       
«А» – 28 %. Сталь виготовлена з використанням сталерозливного ковша з 
глиноземним днищем. Для дослідження вмісту НВ на плавці № 2 випробувана 
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а – БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм (силікат недеформований);  
б…е – бунтовий прокат (силікати, сульфіди, оксисульфіди, алюмосилікати);    

є…з – спектральний аналіз і елементний склад включень; 
Рисунок 5.16 – НВ (×500) у БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм і бунтовому 

прокаті діаметром 11,0 мм зі сталей С82D і С86D 
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випробувана технологія обробки сталі високоосновним шлаком перед 
випуском рідкого напівпродукту зі сталеплавильного агрегату. Для цього 
використовувався рафінуючій шлак з підвищеним вмістом алюмінію. 
 

 
а 

 
б 

а – плавка № 1; б – плавка № 2; 
Рисунок 5.17 – Вміст НВ в структурі бунтового прокату діаметром 11,0 мм  

зі сталі С82D за діаграмою «Pirelli» 
 
Металографічний аналіз показав, що сталь характеризується великим 

скупченням включень розміром до 8,0 мкм у зоні «С» (56 % Al2O3). Вміст 
включень у плавці № 2 не відповідав вимогам для зони «С» (не більше 4 % 
Al2O3), проте їх ширина не перевищувала гранично допустимий розмір (не 
більше 10 мкм). Отже, прокат плавки № 2 повинен був бути відсортований за 
невідповідністю концентраційній діаграмі «Pirelli». Незважаючи на це, 
оцінка вмісту включень в сталі за ГОСТ 1778-70 показала відповідність 
прокату плавок № 1…2 споживчим вимогам, а його переробка у 
високоміцний дріт проходила в стандартному режимі без збільшеної 
кількості обривів при волочінні. 

Це свідчить про те, що при атестації прокату слід враховувати кінцевий 
розмір дроту і його призначення, а не спиратися на сумарне обтиснення 
прокату при холодній пластичній деформації. 

На рис. 5.18 наведено спектри [281], які характеризують компонентний 
склад основних видів включень в структурі холоднодеформованої дротяної 
заготовки зі сталі С86D. Очевидно, що змін у хімічному складі включень не 
спостерігається в порівнянні з гарячекатаною сталлю. Для вивчення зміни 
морфології НВ необхідно проаналізувати особливості формозміни включень 
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у процесі деформаційного впливу. Дослідження показали, що переважними 
видами НВ є силікати і сульфіди, зустрічаються також оксиди кальцію, 
марганцю, алюмосилікати, оксисульфіди і гетерофазні включення.  

 
Таблиця 5.16 – Вміст НВ в сталі С82D за ГОСТ 1778-70 

№ 
плавки 

№ 
зразку 

Класифікація НВ за ГОСТ 1778-70 (метод Ш4), бал 
ОР ОТ СН СК СП С 

1 

1 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 
2 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 
3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

4 0,5 0,0 0,5 
2,0 
13 

0,5 0,5 

5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 
6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,6 

середній бал за 
плавкою 

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

2 

1 0,5 0,0 
2,0 
14 

3,0 
21 

0,0 0,5 

2 1,0 0,0 1,0 1,5 1,0 0,5 

3 1,0 0,0 1,0 
2,0 
18 

0,5 0,5 

4 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 
5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 
6 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 

середній бал за 
плавкою 

0,9 0,0 1,1 1,5 1,1 0,3 

Примітка. ОР – оксиди строкові; ОТ – оксиди точкові; СН – силікати 
недеформовані; СК – силікати крихкі; СП – силікати пластичні; С – силікати;  в 
чисельнику наведено бал включення, в знаменнику – товщину включення (мкм). 

 
Гаряча пластична деформація являє собою складний багатопрохідний 

процес отримання прокату, при якому на багатоклітьовому прокатному стані 
відбувається формозміна БЛЗ квадратного перерізу 125 мм × 125 мм у прокат 
круглого перерізу з використанням системи калібрів овал ↔ круг. 
Температури БЛЗ перед початком гарячої деформації та прокату при виході з 
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останньої чистової кліті дротового блоку є приблизно однаковими й 
складають ∼ 1100 °С. 

 

   

   

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рисунок 5.18 – Компонентний склад НВ в структурі холоднодеформованого 
дроту (сумарне відносне обтиснення ∼ 85,9 %) 

 
Невелика відмінність температур початку і завершення гарячої 

деформації пов'язана з розігрівом металу в осередку деформації й 
обумовлена високошвидкісним процесом (швидкість переміщення розкату в 
залежності від кінцевого профілерозміру на дротовому блоці складає 
18…100 м/с), а також малими міжклітьовими паузами ∼ 7,0…0,05 с. При 
гарячій прокатці поведінка НВ залежить від рівня їх пластичності. Силікати 
SiO2 пластично не деформуються на всіх етапах гарячої деформації, вони 
крихко руйнуються і перерозподіляються у рядки в напрямку 
деформації (рис. 5.19, а).  

Більш складні типи силікатів (FeO⋅SiO2, MnО⋅SiO2) деформуються і 
видовжуються у напрямку прокатки, оскільки температурний інтервал 
деформації відповідає їх пластичному стану (рис. 5.19, б) [277, 282]. Форма 
пластичних силікатів постійно змінюється: вони по черзі набувають овальну 
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та круглу форми, що пов'язано з чергуванням деформації БЛЗ у прокатних 
клітях із різним розташуванням валків (вертикальні та горизонтальні групи). 
При постійному видовженні пластичних силікатів у напрямку течії сталевої 
матриці відбувається зміна їх форми в поперечному перерізі. В структурі 
прокату ці включення в поперечному перерізі мають сферичну форму. Деякі 
силікатні включення під час гарячої прокатки в'язко руйнуються в процесі 
пластичного видовження і розкатуються у дуже тонкі стрічки. На відміну від 
досліджень, які викладені у роботах [146, 282], де температура гарячої 
деформації сталей становила менше 900 °С і фіксувалося крихке руйнування 
аналогічних видів силікатних включень після їх пластичного видовження, в 
даному випадку це явище не спостерігалося. 

 

   
а б в 
   

  
г д 

 
Рисунок 5.19 – НВ (×500) в структурі прокату після гарячої пластичної 

деформації БЛЗ 
 
Пластичність залізомарганцевих сульфідів при гарячій прокатці 

виявляється різною та залежить від вмісту марганцю і заліза [277, 282]. 
Поряд із легко деформованими сульфідами (рис. 5.19, в) виявлено слабо 
деформовані сульфідні частинки. Включення алюмосилікатів, оксидів 
марганцю, кальцію й алюмінію пластично не деформуються на всіх стадіях 
гарячої деформації та розташовуються у вигляді стрічок у напрямку течії 
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сталі (рис. 5.19, г), частина з них крихко руйнується, а їх уламки 
розташовуються в стрічки у вигляді окремих фаз. Оксисульфідні включення 
проявляють неоднорідну деформованість. Пластична сульфідна фаза легко 
деформується спільно з матрицею, а оксидна, яка знаходиться всередині 
включення, не змінює своєї форми (рис. 5.19, д). Напруження, які діють з 
боку матриці, витрачаються на деформацію пластичної сульфідної фази, що 
не чинить опір течії сталевої матриці та легко деформується. 

У роботах [221, 277, 283–286] встановлено, що підвищений вміст НВ в 
сталі суттєво погіршує її деформованість при волочінні та впливає на 
експлуатаційні властивості готових металовиробів. У зв'язку з викладеним та 
спираючись на результати проведених досліджень до відповідних 
технологічних інструкцій ВАТ «ММЗ», які використовуються при 
виробництві якісного сортаменту сталей перлітного класу, внесені відповідні 
зміни до технологічного регламенту виплавки, розмірів і контролю НВ при 
атестації промислових партій прокату. 

 
5.4  Аналіз впливу параметрів виробничого процесу на формування 

розміру неметалевих включень 
  

У зв’язку з тим, що вимоги до вмісту НВ в структурі прокату кордового 
призначення є найбільш жорсткими, то для проведення досліджень було 
обрано саме цей сортамент високовуглецевих сталей. Усього використано 
489 плавок, з яких 38 % (186 плавок) належало до сталі типу С70D, 45 % 
(220 плавок) до сталі типу С80D і решта 17 % (83 плавки) до сталі типу 
С86D. Для статистичної обробки даних використано атестаційні протоколи 
центральної заводської лабораторії ВАТ «ММЗ». Для кожного виду 
включень розраховувався мінімальний, середній і максимальний бал. При 
узагальненні результатів статистичної обробки даних розраховувався 
загальний мінімальний, середній і максимальний бали включень шляхом 
підсумовування відповідних балів для кожної плавки, а також у межах однієї 
серії. Розподіл розмірів НВ в структурі прокату з високовуглецевих сталей 
наведено на рис. 5.20. 

Графічні дані свідчать про те, що силікати, недеформовані та крихкі, 
виявляються найбільш поширеним видом включень у високовуглецевій сталі, 
яка виготовлена в умовах ВАТ «ММЗ». Для більш ретельного розгляду 
причин утворення зазначених НВ проаналізовано зміну їх розміру в 
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залежності від порядкового номеру плавки у одній серії при розливанні 
рідкої сталі (рис. 5.21).  

    

 
а, b, c – мінімальне, середнє і максимальне значення відповідно;  

ОС, ОТ – оксиди строкові та точкові відповідно; СН, СК, СП – силікати, 
недеформовані, крихкі та пластичні, відповідно; С – силікати; 

Рисунок 5.20 – Розподіл балів НВ в структурі прокату зі сталей С70D…C86D 
 

  
а б 

 

а – силікати крихкі; б – силікати недеформовані;  
1, 2, 3 – мінімальне, середнє і максимальне значення відповідно; 

Рисунок 5.21 – Залежність балу НВ від порядкового номеру  
плавки у межах однієї серії 

 
З наведених даних витікає, що максимальний бал СК в залежності від 

номеру плавки у серії спостерігається на плавці № 1, після чого він 
зменшується. Очевидно, що причини такого явища полягають у наступному: 
на плавці № 1 проміжний ківш тільки починає вступати у роботу, при цьому 
відбувається промивання його робочих поверхонь, на яких знаходяться 
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залишки дрібних частинок вихідних матеріалів футеровки. Плавки № 2…4 
розливаються вже після промивання поверхонь проміжного ковша, що й 
призводить до зменшення балу СК. Починаючи з плавки № 5, знов 
спостерігається збільшення балу СК (екзогенні НВ), що обумовлено 
інтенсивним механічним впливом потоків рідкої сталі на футеровку 
проміжного ковша, в результаті чого відбувається вимивання частинок 
вогнетривких матеріалів. 

Крім цього, зростанню балу СК може сприяти потрапляння ковшового 
шлаку у проміжний ківш, внаслідок чого частинки шлаку затягуються у 
воронку та надходять до кристалізатора МБЛЗ. Аналогічні причини 
обумовлюють зміну балів СН в залежності від номера плавки у серії, однак, 
на відміну від СК, збільшення балу силікатів недеформованих на плавці № 1 
не спостерігається. 

На рис. 5.22 наведено розподіл балів для усіх типів включень в 
залежності від номеру плавки у серії. Збільшення сумарного балу (окрім 
включень з мінімальним балом) відбувається на плавці № 1. Для плавок 
№ 2…4 спостерігається зменшення максимального сумарного балу з 
подальшим зростанням, починаючи з плавки № 5. 

 

 
1, 2, 3 – сумарне мінімальне, середнє і максимальне значення відповідно; 

Рисунок 5.22 – Залежність сумарного балу НВ від порядкового номеру 
плавки у межах однієї серії 

 
На наступному етапі проаналізовано вплив введення феросплавів 

(FeSi75, SiMn17) при позапічній обробці на зміну сумарного балу включень. 
Найбільш позитивний вплив на зменшення сумарного максимального балу 
надає відсутність використання феросплавів при позапічній обробці сталі. 
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Присадка будь-якого із зазначених феросплавів у кількості більше 50 кг 
зумовлює зростання сумарного максимального балу, при цьому найгірший 
результат отримано для плавок, при виробництві яких застосувався FeSi75 у 
кількості більше 50 кг. 

При збільшенні вмісту кальцію й алюмінію в сталі зростає сумарний 
бал включень, при цьому підвищення вмісту Cа призводить до більш 
інтенсивного зростання балів (у ∼ 3 рази) в порівнянні з Al (рис. 5.23).  

На рис. 5.24 наведено вплив вмісту сірки в сталі на формування 
розмірів сульфідних включень. Зі зростанням вмісту сірки відбувається 
збільшення розмірів сульфідних включень, тому для ефективного зменшення 
їх вмісту слід проводити глибоку десульфурацію сталі.  

          

  
а б 

 

а, б – вплив алюмінію та кальцію відповідно;  
1, 2, 3 – сумарне мінімальне, середнє і максимальне значення відповідно; 
Рисунок 5.23 – Вплив вмісту алюмінію і кальцію в сталі на формування  

сумарного балу НВ 
    

 
 

1, 2, 3 – сумарне мінімальне, середнє і максимальне значення відповідно; 
Рисунок 5.24 – Вплив вмісту сірки на розмір сульфідних включень у сталі 
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Додатково встановлено, що введення в сталь ферокальцієвого 
порошкового дроту позитивно впливає на перерозподіл НВ за зонами 
концентраційної діаграми «Pirelli». Зі зростанням витрати порошкового 
дроту збільшується кількість включень з хімічним складом, що відповідає 
зоні «А», і зменшується кількість включень у зоні «С» (недеформовані 
включення), що додатково підтверджує ефективність модифікування сталі 
кальцієм. 

При аналізі тривалості позапічної обробки на формування розміру НВ 
встановлено, що перебування рідкої сталі у сталерозливному ковші в 
інтервалі 90…120 хвилин суттєво не впливає на бал включень, але при 
збільшенні цього інтервалу до 140…160 хвилин розмір включень починає 
зростати. Очевидно, що це пов’язано зі збільшенням часу механічної 
(продувка сталі аргоном) і термічної (високі температури) дії рідкої сталі на 
вогнетривку футеровку сталерозливного ковша. У підсумку це призводить до 
вимивання частинок вогнетривкого матеріалу сталерозливного ковша, що й 
обумовлює зростання розміру включень на ∼ 1,0…1,5 бали. 

При вдосконаленні технології розливання високовуглецевої сталі в 
умовах ВАТ «ММЗ» встановлено, що введення збільшеної кількості 
кальцієвмісних матеріалів може призводити і до негативних наслідків – 
утворення підвищеної кількості відкладень на поверхні стаканів-дозаторів, 
що обумовлює зменшення швидкості розливання або повної «втрати» 
струменя на МБЛЗ. Для запобігання утворенню відкладень на поверхні 
стаканів-дозаторів запропоновано при позапічній обробці сталі 
використовувати карбід кремнію, який не містить алюмінію на відміну від 
FeSi75 (Al ≥ 1,5 %). У відповідності до проведених експериментів для 
забезпечення розливання рідкої сталі без утворення відкладень на робочій 
поверхні стаканів-дозаторів слід зменшувати загальний вміст алюмінію та 
збільшувати перегрів сталі над температурою ліквідус. При цьому для  
модифікування НВ і підвищення рідкотекучості сталі необхідне раціональне 
додавання кальцієвмісних матеріалів. Застосування високих температур 
перегріву сталі є недоцільним з огляду на те, що при збільшенні температури 
розливання зменшується ефективність електромагнітного перемішування, що 
у підсумку може призвести до погіршення дендритної структури БЛЗ. 
Найбільш ефективним інтервалом перегріву рідкої сталі над температурою 
ліквідус слід вважати діапазон 25…30 °С. 
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5.5 Визначення раціональних параметрів регульованого охолодження 
прокату в потоці дрібносортно-дротового стана 320/150 

 
5.5.1 Вплив швидкостей повітряного охолодження на формування 

структури прокату 
 

Однією з головних проблем при вдосконалені або розробці параметрів 
режиму ДТО високовуглецевих сталей є реалізація раціонального 
температурно-швидкісного регламенту охолодження прокату з урахуванням 
масштабного фактору (зміни площі його поперечного перерізу). Тому 
необхідним є обґрунтування й розробка температурно-швидкісного 
регламенту охолодження для прокату різних профілерозмірів. 

При проведенні промислових експериментів [287] у потоці 
дрібносортно-дротового стана 320/150 ВАТ «ММЗ» (див. рис. 2.3) 
використано промислові партії БЛЗ зі сталі С70DВ (склад № 28, 
див. табл. 2.1). Прокат діаметром 5,5…14,0 мм піддавався охолодженню з 
різними швидкостями від температур (850…950 ± 10) °С. Швидкість 
переміщення витків прокату на роликовому транспортері змінювалася у 
діапазоні 0,3…0,6 м/с. Регулювання температурно-швидкісного регламенту 
повітряного охолодження проводилося за рахунок зміни інтенсивності подачі 
повітря через вентиляторні системи (кількість, потужність роботи), а також 
положенням теплоізоляційних кришок. Інтенсивність повітряного 
охолодження визначалася зміною середньомасової температури поверхні 
кожного з профілерозмірів. Охолодження прокату складалося з наступних 
стадій: прискорене (перша стадія) від температур 950…850 °С до 
560…450 ºС, усі теплоізоляційні кришки відкриті, й уповільненого (друга 
стадія) від температур 560…450 ºС до ∼ 150…90 ºС з різним положенням 
теплоізоляційних кришок. Результати досліджень, що пояснюють суть 
проведених експериментів (загальна кількість режимів охолодження – 16), 
частково наведені в табл. 5.17…5.18. 

У функціональній залежності, яка визначає швидкість повітряного 
охолодження прокату на першій і другій стадіях, у вигляді аргументу 
використовується відношення об’єму прокату до його поверхні на одиницю 
довжини, що відповідає відношенню площі поперечного перерізу прокату до 
периметру його профілю. Це дозволяє при виборі раціонального 
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температурно-швидкісного регламенту охолодження прокату різних 
діаметрів враховувати зміну масштабного фактора. 

 
Таблиця 5.17 – Параметри регульованого повітряного охолодження 

прокату зі сталі С70DВ 

Н
ом

ер
 

ре
ж

им
у tпо, 

°С 

Діаметр 
прокату, 

мм 

(F÷P), 
мм 

Температура 
прокату, ºС 

Середня швидкість 
повітряного 

охолодження, ºС/с 
стадія 
№ 1 

стадія 
№ 2 𝑉𝑉по1  𝑉𝑉по2  

№ 1 950 ± 10 5,5 1,38 540 130 21,7 5,0 
№ 2 930 ± 10 6,5 1,63 500 150 19,6 3,7 
№ 3 950 ± 10 5,5 1,38 450 90 27,0 7,2 
№ 4 930 ± 10 5,5 1,38 510 100 15,5 5,5 
№ 5 910 ± 10 8,0 2,00 590 120 13,8 9,1 
№ 6 850 ± 10 10,0 2,50 450 150 6,8 1,6 
№ 7 930 ± 10 12,0 3,00 480 120 8,8 2,2 

Примітка. F – площа поперечного перерізу прокату, мм2, P – периметр профілю 
прокату, мм, 𝑉𝑉по1  і 𝑉𝑉по2  – швидкість охолодження прокату на стадії № 1 і № 2 
відповідно, ºС/с. 

  
  Статистична обробка результатів експериментів дозволила встановити 
залежність впливу зміни регульованого повітряного охолодження на 
особливості формування його структури. Охолодження прокату від 950 ºС до 
560…540 ºС (перша стадія) необхідно здійснювати зі швидкістю, яка 
визначається за наступним виразом: 
 
                                                    𝑉𝑉по1= (22,0…7,1)∙(F÷P), °С/с.                               (5.1) 
  
 Охолодження прокату від 560…540 °С (друга стадія) повинно 
проводитися зі швидкістю, яка визначається за виразом:   
 
                                                     𝑉𝑉по2  = (6,0…1,5)∙(F÷P), °С/с.                                (5.2) 

 
Після водяного охолодження прокату (див. рис. 2.4) його поверхневі 

шари зазнають значного переохолодження. При наступному переміщенні 
прокату до ділянки повітряного охолодження, температура поверхні прокату 
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повинна вирівнюватися за рахунок тепла серцевинних шарів. Після 
розкладання прокату витками на приймальний стіл транспортера проходить 
післядеформаційна пауза (тривалість 4,0…6,0 с), в результаті чого зростає 
величина аустенітного зерна і настають передумови для формування більш 
дисперсної структури продуктів дифузійного розпаду аустеніту при 
наступному безперервному охолодженні. 

 
Таблиця 5.18 – Вплив швидкості повітряного охолодження на 

формування структури та властивостей окалини бунтового прокату 
Номер 
режиму  

Фазовий склад мікроструктури та окалини 

№ 1 
перліт (бал № 1) ∼ 88 %, структурно-вільний ферит ∼ 2 %, 

кількість вюститу в окалині ∼ 88 % 

№ 2 
перліт (бал № 1) ∼ 82 %, структурно-вільний ферит ∼ 3 %, 

кількість вюститу в окалині ∼ 80 % 

№ 3 
перліт (бал № 1) ∼ 90 %, бейніто-мартенситні  

ділянки ∼ 5 %, структурно-вільний ферит ∼ 2 %,  
кількість вюститу в окалині ∼ 90 % 

№ 4 
перліт (бал № 1) ∼ 80 %, структурно-вільний ферит ∼ 3 %, 

кількість вюститу в окалині ∼ 86 % 

№ 5 
перліт (бал № 1) ∼ 70 %, структурно-вільний ферит ∼ 3 %, 

кількість вюститу в окалині ∼ 80 % 

№ 6 
перліт (бал № 1) ∼ 42 %, структурно-вільний ферит ∼ 6 %, 
кількість вюститу в окалині ∼ 62 % (наявність гематиту)  

№ 7 
перліт (бал № 1) ∼ 54 %, структурно-вільний ферит ∼ 5 %, 
кількість вюститу в окалині ∼ 65 % (наявність гематиту) 

 
Швидке охолодження прокату до температур 560…540 ºС забезпечує 

формування мінімальної кількості структурно-вільного фериту та 
максимальної кількості перліту балу № 1. Числові діапазони у виразах для 
визначення 𝑉𝑉по

1 і 𝑉𝑉по
2 є «передавальними» коефіцієнтами (розраховуються 

відношенням швидкості охолодження до показника F÷P), при яких система 
виходить на межу стійкості, тобто досягаються необхідні параметри 
структури для заданої швидкості безперервного охолодження. Зміна цих 
коефіцієнтів для різних профілерозмірів прокату в залежності від швидкості 
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охолодження на першій і другій стадіях наведена на рис. 5.25 та рис. 5.26 
відповідно.  

 

 
а – 𝑉𝑉по1  = 30 ºС/с; б – 𝑉𝑉по1  = 20 ºС/с; в – 𝑉𝑉по1  = 10 ºС/с;  

г – граничний інтервал передавальних коефіцієнтів; 
Рисунок 5.25 – Вплив швидкості повітряного охолодження першої стадії та 

діаметра прокату на зміну передавальних коефіцієнтів 
 

 

а – 𝑉𝑉по2  = 7,5 ºС/с; б – 𝑉𝑉по2  = 5,0 ºС/с; в – 𝑉𝑉по2  = 3,0 ºС/с;  
г – граничний інтервал передавальних коефіцієнтів; 

Рисунок 5.26 – Вплив швидкості повітряного охолодження другої стадії та 
діаметра прокату на зміну передавальних коефіцієнтів 

 
Аналіз графічних даних дозволяє встановити, що при охолодженні 

прокату на першій стадії з 𝑉𝑉по1  ∼ 10 °С/с при значеннях коефіцієнту менше 7,1 
необхідні показники структури не досягаються. Верхнє значення 
передавального коефіцієнту обмежене величиною 22,0, що відповідає 
максимальній охолоджувальній здатності сучасних ліній Стелмор при 
виробництві бунтового прокату діаметром 5,5 мм. Аналогічна зміна 
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передавальних коефіцієнтів є характерною і для другої стадії повітряного 
охолодження, однак необхідно розуміти різницю: якщо значення 𝑉𝑉по1  
забезпечує отримання параметрів структури прокату, то 𝑉𝑉по2  визначає 
формування фазового складу поверхневої окалини.  

Охолодження прокату в інтервалі температур 950…550 ºС зі 
швидкостями 𝑉𝑉по1  (режими № 1…5) забезпечує формування необхідної 
кількості дрібнодисперсного перліту балу №1 (не менше 75 %) при 
незначному виділенні фериту (∼ 2…3 %). Зростання швидкості охолодження 
𝑉𝑉по2  сприяє формуванню оптимального фазового складу окалини, яка 
переважно складається з вюститу. Зниження 𝑉𝑉по1  і 𝑉𝑉по2  призводить до появи в 
структурі прокату ділянок грубодисперсного перліту (рис. 5.27, а, б) і 
зменшення кількості вюститу відповідно (на поверхні прокату з'являються 
сліди гематиту).  

 

 
а 

 
б 

 

 
в 

 

а – 𝑉𝑉по1  = 6,8 ºС/с, перліт балу № 1…6;  
б – 𝑉𝑉по1  = 8,8 ºС/с, перліт балу № 1…5;  

в – 𝑉𝑉по1  = 27 ºС/с, перліт балу № 1 з бейніто-мартенситними ділянками 
(позначено червоною пунктирною лінією); 

Рисунок 5.27 – Структура (×500) прокату зі сталі С70DВ після охолодження з 
різними швидкостями на першій стадії 
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При цьому кількість структурно-вільного фериту зростає у ∼ 2 рази 
(режими № 7 і 8). Для режиму № 3 характерним є суттєве зменшення 
температури завершення повітряного охолодження прокату на першій 
стадії (∼ 450 ºС), що викликає утворення в структурі сталі ділянок 
бейніту (рис. 5.27, в). Наявність бейніто-мартенситних ділянок у структурі 
високовуглецевої сталі є головною ознакою неминучого відсортування 
такого прокату за вимогами більшості відповідних нормативних 
документів. 

Режим № 5 характеризується підвищенням температури завершення 
повітряного охолодження прокату на першій стадії, при цьому кількість 
перліту (балу № 1) зменшується, а зростання 𝑉𝑉по2  не чинить істотного 
впливу на фазовий склад окалини. Це свідчить про те, що фазовий склад 
окалини формується у високотемпературній області та опосередковано 
залежить від tпо і 𝑉𝑉по1 ,, при цьому 𝑉𝑉по2  запобігає небажаному розпаду її 
вюститної складової на другій стадії охолодження. 

Режими № 7 і 8, при реалізації яких використовувалися низькі 
швидкості охолодження на другій стадії, супроводжувалися формуванням 
ділянок гематиту, видалення яких є дуже важким навіть при використанні 
кислотного травлення перед підготовкою поверхні прокату до волочіння. 

Слід зазначити, що аналогічні особливості в закономірностях 
процесів структуроутворення та формування фазового складу і 
властивостей поверхневої окалини спостерігалися при подальших 
випробуваннях параметрів режиму охолодження прокату із вмістом 
вуглецю 0,70…0,84 %. Визначення обґрунтованих швидкостей повітряного 
охолодження на першій і другій стадіях у залежності від профілерозміру 
прокату, хімічного складу сталі та температури початку охолодження 
поряд з формуванням ефективної структури сталі дозволяє мінімізувати 
виділення надлишкових фаз фериту (для доевтектоїдних сталей) і 
цементиту вторинного (для заевтектоїдних сталей). Промислове 
впровадження двостадійного регульованого режиму охолодження 
високовуглецевих сталей [264] дозволило забезпечити формування в 
структурі прокату максимальної кількості перліту (балу № 1), а розподіл 
повітряних потоків по ширині роликового транспортеру дозволив 
зменшити розкид механічних властивостей за довжиною витку                   
(ΔσВ ∼ 50…55 МПа, Δψ ≤ 4 %, Δδ10 ≤ 2 %). 
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5.5.2 Вплив водяного охолодження на формування градієнту 
температури і рівномірність розподілу структури за поперечним 

перерізом прокату 
 
У попередніх розділах показано, що застосування водяного 

охолодження може уповільнювати процеси статичної рекристалізації та 
впливати на процеси структуроутворення у бунтовому прокаті. Тому 
доцільно дослідити вплив параметрів режиму водяного охолодження на 
розподіл температур у поперечному перерізі прокату. У зв’язку з тим, що 
визначення фактичного градієнту температури в поперечному перерізі 
прокату у промислових умовах є фізично неможливим, то 
використовувався розрахунковий метод кінцевих різниць [288] при 
заданому значенні коефіцієнту тепловіддачі для фактичних умов роботи 
дротової лінії прокатного стана. В якості вихідного матеріалу обрано 
прокат діаметром 5,5…14,0 мм зі сталі, що містить 0,8 % С. Для 
проведення розрахунків використані дані таблиць калібрування, 
швидкостей прокатки та параметрів режиму охолодження для 
профілерозмірів 5,5 мм і 14,0 мм в умовах ВАТ «ММЗ». Для підвищення 
точності розрахункових даних були зняті фактичні показники температури 
поверхні прокату за даними стаціонарних пірометрів. 

При отриманні математичних моделей використовувалися два 
основних алгоритми. За алгоритмом № 1 задавалися середньомасова 
температура розкату перед входом у першу кліть дротового блоку; радіус 
розкату і готового прокату; швидкість прокатки; теплопровідність і 
температуропровідність сталі; температура навколишнього середовища; 
технічні параметри охолоджувальних пристроїв (відстані, кількість 
включених форсунок, їх довжина і витрата води); розрахункову кількість 
точок від центру до поверхні в поперечному перерізі розкату і 
прокату (рис. 5.28). За алгоритмом № 2 задавалися коефіцієнт тепловіддачі 
сталі, який враховує розігрів прокату в дротовому блоці; температура 
прокату на вході у дротовий блок і діаметр форсунок (в разі застосування 
водяного охолодження). За результатами обробки даних отримано 
наступний вираз для визначення розігріву прокату в дротовому блоці: 

 
                                   ∆tб = a⋅kст⋅ln(d0÷d1)⋅Vпр

0,3÷(tс÷b)2,5,        (5.3) 
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де a, b – емпіричні коефіцієнти;  
     kст – коефіцієнт, який враховує вплив хімічного складу сталі на 
напруження плинності під час гарячої деформації;  
     d0 – діаметр підкату на вході в дротовий блок, мм;  
     d1 – діаметр прокату на виході з блоку, мм;  
    Vпр – швидкість прокатки в останній кліті блоку, м/с;  
     tс – середньомасова температура підкату на вході в блок, °С. 

 

 
 

Рисунок 5.28 – Умовний розподіл розрахункових точок у  
поперечному перерізі розкату і прокату 

 
Коефіцієнти тепловіддачі в залежності від витрати води на одну 

форсунку в охолоджувальних пристроях і співвідношення діаметра форсунок 
та прокату можуть бути визначені за наступним виразом: 

 

                      αв = а⋅(b+c⋅(qΣ÷(n1+…+ni))0,5÷((dф-dпр)0,5⋅dпр)),   (5.4) 
 

де qΣ – сумарна витрата води в охолоджувальних пристроях, м3/год; 
     n1+…+ni – кількість включених охолоджувачів в пристроях;  
    dф – діаметр форсунок, мм;  
    dпр – діаметр прокату, мм. 

На рис. 5.29…5.30 наведено зміну температури в поперечному перерізі 
прокату діаметром 5,5 мм і 14,0 мм за умови відсутності та застосування 
водяного охолодження. На рис. 5.31 наведено зміну середньомасової 
температури прокату при його переміщенні на ділянці «остання чистова кліть 
дротового блоку → початок безперервного охолодження». У разі відсутності 
водяного охолодження зменшення середньомасової температури прокату у 
∼ 4,3…5,7 разів менше, ніж при його використанні (17…19 °С проти 

223



97…82 °С). При цьому найбільше зменшення середньомасової температури при 
водяному охолодженні є характерним для прокату діаметром 5,5 мм. 

 

 
а 

 
б 

а – водяне охолодження відсутнє; б – водяне охолодження увімкнене;  
b – вихід з останньої чистової кліті дротового блоку; c – вихід з першого 

охолоджувального пристрою; d – вихід з другого охолоджувального 
пристрою; e – початок повітряного охолодження; 

Рисунок 5.29 – Розподіл температури в поперечному перерізі прокату 
діаметром 5,5 мм при його переміщенні за технологічними ділянками 

 
а 

 
б 

 

а – водяне охолодження відсутнє; б – водяне охолодження увімкнене;  
b – вихід з останньої чистової кліті дротового блоку; c – вихід з першого 

охолоджувального пристрою; d – вихід з другого охолоджувального 
пристрою; e – початок повітряного охолодження; 

Рисунок 5.30 – Розподіл температури в поперечному перерізі прокату 
діаметром 14,0 мм при його переміщенні за технологічними ділянками  

 
Градієнт температури між поверхнею і центром прокату досягає 

максимальних показників після водяного охолодження у кожній із 
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секцій (рис. 5.32), при цьому максимальна різниця температур у залежності від 
профілерозміру прокату складає 272…199 °С. При вимкненні охолоджувальних 
пристроїв на технологічній ділянці різниця температур між поверхнею і 
центром прокату перед початком повітряного охолодження у ∼ 2,0…2,2 раза 
менша, ніж із використанням водяного охолодження (9…24 °С проти 
18…53 °С). При цьому для прокату діаметром 14,0 мм градієнт температури 
перед початком повітряного охолодження є найбільшим. 

 

 
а 

 
б 

 

а, б – діаметр прокату 5,5 мм і 14,0 мм відповідно; b – водяне охолодження 
відсутнє; c – водяне охолодження увімкнене; A – вихід з останньої кліті 

дротового блоку; B, D – вхід у перший і другий охолоджувальний пристрій 
відповідно; С, Е  – вихід з першого і другого охолоджувального пристрою 

відповідно; F – початок повітряного охолодження; 
Рисунок 5.31 – Зміна середньомасової температури прокату при його 

переміщенні на різних технологічних ділянках 
 
Процеси статичної рекристалізації в гарячекатаній сталі найбільш 

повною мірою протікають на ділянці «остання кліть дротового блоку → 
початок безперервного повітряного охолодження». В силу технологічних 
особливостей гарячої деформації та подальшого охолодження прокату 
(застосування водяного охолодження) між поверхнею і центром виникає 
певний градієнт температури, який у подальшому обумовлює різні 
інтенсивність і ступінь статичної рекристалізації. 

Температурні умови, які виникають у поперечному перерізі прокату 
при застосуванні водяного охолодження, обумовлюють утворення 
різнозернистості, а разом із впливом тепла рекалесценції викликають 
структурну неоднорідність і погіршення механічних властивостей. 
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а 

 
б 

 

а – діаметр 5,5 мм; б – діаметр 14,0 мм; b – водяне охолодження відсутнє;           
c – водяне охолодження увімкнене; A, B, С, D, Е, F – див. позначення до 

рис. 5.31; 
Рисунок 5.32 – Градієнт температури в поперечному перерізі прокату в 

залежності від параметрів охолодження 
 
Отже, присутність або відсутність водяного охолодження поряд з 

іншими раніше визначеними показниками можна віднести до головних 
технологічних параметрів, які дозволяють цілеспрямовано керувати 
процесами структуроутворення та впливати на рівномірність розподілу 
структурних складових у сталях перлітного класу. 

У роботі [289] наведено загальну інформацію про режими охолодження 
прокату різноманітного призначення, які пропонуються провідними 
зарубіжними компаніями-виробниками технологічного обладнання. Однак 
при цьому відсутня інформація, яка відображає зв'язок tпо і швидкості 
охолодження з розподілом структурних складових за перерізом прокату. 

Для проведення відповідних досліджень [290] використовувалися 
зразки прокату діаметром 6,5 мм зі сталі С82DВ (склад № 29, див. табл. 2.1). 
Металографічний аналіз структури прокату проводився з виключенням 
поверхневого зневуглецьованого шару (рис. 5.33) і з умовним розподілом 
поперечного перерізу на три зони. Нагрів зразків у печі проводився в 
інтервалі температур 900…1050 °С з подальшим охолодженням зі швидкістю 
∼ 15 °С/с.  

Середні значення розподілу перліту в структурі сталі в залежності від 
температури початку охолодження наведено на рис. 5.34. Кількість перліту 
балу № 3...5 по перерізу зразків становила трохи більше 1,0 % при температурі 
нагріву ∼ 900 °С. Розподіл середніх значень перліту балу № 1 і балу № 2…3 за 
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поперечним перерізом зразків у залежності від tпо наведено на рис. 5.35. 
Збільшення tпо від 900 °С до 1050 °С призводить до зростання кількості 
перліту балу № 1 на ∼ 7,8 %, при цьому кількість перліту балу № 2…3 
зменшується у ∼ 2 рази та досягає мінімуму при температурі 1050 °С. 

 

 
 

1 – поверхневий ЗНШ, 2 – поверхнева зона,  
3 – проміжна зона (½ радіусу зразку), 4 – осьова зона; 

Рисунок 5.33 – Умовний розподіл поперечного перерізу зразку 
 

 
а 

 
б 

 

а – перліт балу № 1; б – перліт балу № 2…3; 1 – поверхнева зона;  
2 – проміжна зона; 3 – осьова зона; 

Рисунок 5.34 – Вплив температури початку охолодження на кількісний 
розподіл перліту за умовними зонами зразку 

 
Тобто, підвищення температури початку повітряного охолодження на 

відміну від температурних інтервалів (880…900 °С), які рекомендовані 
провідними світовими виробниками металургійного обладнання, сприяє 
підвищенню якості високовуглецевої сталі. Отримані дані підтверджують 
вплив градієнту температури між поверхневою і осьовою зонами прокату на 
процеси структуроутворення: в центрі зразків формується максимальна 
кількість перліту балу № 1 з мінімальним вмістом перліту балу № 2…3. 
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а – перліт балу № 1; б – перліт балу № 2…3; 

Рисунок 5.35 – Вплив температури початку охолодження на середньозважену 
кількість перліту в структурі зразків сталі С82DВ 

 
Отже, гарячу пластичну деформацію прокату з високовуглецевої сталі 

слід завершувати при контрольованій температурі виходу з останньої кліті 
дротового блоку (див. рис. 2.3), при цьому стадію водяного охолодження 
необхідно повністю виключити, що забезпечить зменшення градієнту 
температури у поперечному перерізі прокату перед початком охолодження. 
Вказані особливості повинні стати пріоритетним технологічним напрямком 
для подальшого підвищення якості високовуглецевих сталей у потоці 
безперервних дротових станів, що дозволить мінімізувати структурну 
неоднорідність, яка має тенденцію до більш суттєвого розвитку зі 
збільшенням профілерозміру прокату. 

 
5.5.3 Особливості формування властивостей поверхневих шарів прокату 

 
Актуальним завданням сучасної металургії є зменшення відходів при 

виробництві сталей, у зв'язку з чим велика увага приділяється технічним 
заходам, які спрямовані на зменшення окалиноутворення. Прагнення до 
зменшення втрат металу в окалину в більшості випадків призводить до 
погіршення структури і комплексу механічних властивостей гарячекатаних 
сталей. Дані робіт [19, 291] надають суперечливі результати, які стосуються 
формування маси окалини, часу розпаду вюститу і визначення раціональних 
температурних інтервалів його утворення. Важливою особливістю окислення 
сталі є те, що окалиноутворення проходить безперервно від температур 
завершення гарячої деформації. В процесі охолодження прокат проходить ряд 
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температурних інтервалів, при яких можуть спостерігатися різні закономірності 
окислення [19, 283, 291]. В роботі [19] ретельно розглянуті питання, які 
пов'язані з особливостями формування окалини і здатності її видалення 
хімічним (кислотним) способом для прискорено охолодженого прокату. 

Одними з недоліків кислотного травлення є нерівномірність видалення 
окалини (локальний перетрав) і насичення сталі воднем, що зменшує її 
пластичність. Процес травлення характеризується великою витратою кислоти 
та води, викидами у робочий простір агресивних парів, які руйнують 
металоконструкції цехів і систем вентиляції. Особлива проблема пов'язана з 
утилізацією відпрацьованих розчинів, що вимагає будівництва коштовних 
очисних (регенеративних) споруд і виконання планових профілактичних 
робіт. Технологія безкислотної підготовки поверхні прокату до волочіння 
(механічний спосіб) полягає у видаленні окалини за допомогою спеціальних 
апаратів, які мають ролики та забезпечують перегин бунтового прокату в 
різних площинах [292].  

У зв’язку з тим, що сучасні металовиробні підприємства все частіше 
переходять із кислотного способу видалення окалини з поверхні прокату на 
механічний, актуальним стає дослідження впливу умов охолодження, 
зокрема температури початку охолодження, на формування властивостей 
окалини в залежності від подальшого способу її видалення. 

Дослідження проведені [292] на промислових партіях прокату зі сталей 
SAE 1008В (склад № 32) і SAE 1070В (склад № 33, див. табл. 2.1) у 
відповідності до стандарту ASTM A 510M. Здатність до видалення окалини з 
поверхні прокату визначалася за методиками компанії «Bekaert» 
(специфікації «GA-03-16», «GA-03-18» «GS-03-02» і «GS-06-01»). 

При проведенні досліджень температура початку охолодження 
змінювалася від 750 до 1000 °С з кроком 50 ºС зі збереженням середньої 
швидкості безперервного охолодження. Час, що необхідний для видалення 
окалини з поверхні прокату при кислотному травленні зменшується при 
зниженні tпo (рис. 5.36, а), тривалість травлення у розчині HCl є мінімальною 
для низьких значень tпo. На рис. 5.36, б, в наведено дані з видалення окалини 
механічним способом та її залишкової кількості в залежності від зміни tпo. 
Графічні дані свідчать про деякі розходження в результатах видалення 
окалини з поверхні прокату зі сталей SAE 1008В і SAE 1070В, що зумовлено 
відмінністю режимів безперервного охолодження цих сталей. 

При хімічному способі видалення окалини найбільш сприятливим 
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технологічним режимом є температурний інтервал початку охолодження 
750…800 °С, однак при цьому погіршуються механічні властивості прокату. 
Збільшення tпo до 950...1000 °С дозволяє забезпечити не тільки практично 
повне видалення окалини з поверхні прокату механічним способом, а й 
домогтися раціонального поєднання структури та механічних властивостей 
низько- і високовуглецевих сталей. 

  
а б 

 
в 

 

а – тривалість кислотного травлення; б – здатність окалини видалятися 
механічним способом; в – залишкова маса окалини після механічного 

видалення; 1, 2 – SAE 1008В ∅ 5,5 мм і ∅ 8,0 мм відповідно;  
3 – SAE 1070В ∅ 5,5 мм; 

Рисунок 5.36 – Вплив температури початку охолодження прокату на 
здатність поверхневої окалини до видалення різними способами 

 
Масу окалини і глибину ЗНШ відносять до атестаційних показників 

якості прокату, тому вони завжди нормуються відповідними стандартами, а 
фактичні значення наводяться у сертифікатах якості на металопродукцію. 
Між температурою початку охолодження, масою окалини і глибиною 
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зневуглецьованого шару просліджується тісний зв'язок за умови постійності 
швидкості охолодження. 

На металургійних підприємствах використовують різні методи 
визначення маси окалини на поверхні прокату. На даний час існує багато 
методів для визначення загальної та залишкової мас окалини, а також її 
здатності до видалення [293]. У цілому методи різноманітні, а послідовність 
відповідних операцій і обробки результатів у ряді випадків виявляються 
специфічними. Автором роботи [294] показана можливість визначення маси 
окалини, глибини ЗНШ і S0 в перліті при відомому одному із зазначених 
показників. Однак при цьому необхідне проведення металографічного 
аналізу та наявність додаткового лабораторного обладнання. Основні 
недоліки зазначених методів контролю якості прокату пов'язані із 
застосуванням спеціального дослідницького устаткування, тривалістю у часі, 
трудомісткістю операцій і відповідною кваліфікацією робочого персоналу. 
Зазначені критерії істотно впливають на оперативність визначення якості 
прокату при змінності параметрів режиму ДТО. На підставі викладеного 
доцільно встановити емпіричні залежності, які дозволяють визначати 
показники якості прокату, спираючись на фактичні дані технологічного 
процесу. 

Дослідження проведені на промислових партіях прокату зі сталей 
SAE 1006 (склад № 34) і SAE 1065 (склад № 35, див. табл. 2.1) у відповідності 
до ASTM A 510M [295]. Для кожної температури початку охолодження 
визначалися загальна і залишкова маси окалини, глибина зневуглецьованого 
шару і міжпластинкова відстань у перліті для сталі SAE 1065. При проведенні 
експериментів температура початку охолодження прокату змінювалася в 
інтервалі 800…940 ºС з кроком 50 ºС. Для розрахунку маси окалини 
відбиралися зразки прокату довжиною 300 мм, які, не піддаючись правці, 
зважувалися (G1, г). Потім на обидва кінці зразків наносилися ідентифікаційні 
надрізи і проводилося травлення кінців у розчині кислоти (глибина занурення 
50,0 мм), після чого зразки промивалися, висушувалися і повторно зважувалися 
(G2, г). Розтягування зразків із залишковим подовженням 6 % (сталь SAE 1065) і 
7 % (сталь SAE 1006) проводилося таким чином, щоб робоча довжина зразків 
між захватами розривної машини становила 200 мм. Видалення залишків 
окалини з поверхні здійснювалося за допомогою чотириразового обдування 
стисненим повітрям з обертанням зразків на кут 90º, надалі проводилося 
зважування (G3, г). Після проведення зазначених операцій оцінювався стан 
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поверхні за еталонними шкалами специфікації GA-03-16 компанії «Bekaert». 
Частина зразків, на поверхні яких залишилася окалина, піддавалася повторному 
травленню у кислоті, після чого проводилося остаточне зважування (G4, г). 

Розрахунок загальної (А, кг/т) і залишкової (С, кг/т) мас окалини, а 
також її здатності до видалення механічним способом (В, %) проведено за 
наступними виразами:  

 

        ( ) 1000141 ⋅÷−= GGGA ; (5.5) 

         
( ) ( )

( ) 10001
42

32
141 ⋅








−
−

−⋅÷−=
GG
GGGGGC ; (5.6) 

        ( ) ( ) 1004232 ⋅−÷−= GGGGB . (5.7) 
 
Емпіричні залежності для визначення загальної та залишкової мас 

окалини на поверхні прокату зі сталей SAE 1006 і SAE 1065 отримано при 
обробці експериментальних даних технологічного процесу на дротовому 
блоці стана 150-1 ПАТ «АМКР». Прокатний стан обладнано стандартною 
лінією охолодження і необхідними контрольно-вимірювальними приладами. 
Режими охолодження, швидкість прокатки (Vпр) і транспортування (Vтр) 
металу наведено у табл. 5.19. Дані металографічного аналізу показали, що 
величина дійсного зерна відповідає № 8...10 (сталь SAE 1006) і № 8...11 
(сталь SAE 1065). Товщина шару окалини на поверхні прокату зі сталей 
SAE 1006 і SAE 1065 склала 0,008…0,026 мм та 0,003…0,017 мм відповідно. 
Фазовий склад окалини визначався за дифрактограмами, що були отримані 
на установці «ДРОН-2». На дифрактометрі попередньо записувалися 
еталонні суміші, які містили різне співвідношення оксидів (вюстит, магнетит, 
гематит). Розшифрування дифрактограм й ідентифікація фаз здійснювалася 
за дифракційними характеристиками еталонних сумішей (табл. 5.20) і за 
зміною значень кутів дифракції. 

При розшифровці дифрактограм встановлено, що кількісне 
співвідношення фазових складових окалини за інших рівних умов має 
кореляційний зв'язок із температурою початку охолодження прокату. 
Отримані дані показали, що при зміні температури початку охолодження на 
поверхні прокату утворюється окалина, що складається з двох-трьох 
оксидних фаз (табл. 5.21). 

Зі зростанням tпо в діапазоні температур 800…940 ºС кількість окалини 
і глибина ЗНШ для прокату зі сталі SAE 1065 змінюються наступним чином: 
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для температур 800; 850; 900 і 940 °С середні значення загальної маси 
окалини склали: 3,85; 3,59; 3,36 і 9,19 кг/т, залишкової – 0,11; 0,16; 0,18 і 
0,22 кг/т відповідно; середня глибина ЗНШ для температур 800; 850; 900 і 
940 °С склала – 0,1155; 0,099; 0,088 і 0,0715 мм відповідно. 

 
Таблиця 5.19 – Параметри режиму охолодження бунтового прокату  

№ 
п/п 

Марка 
сталі  

Vпр, 
м/с 

tпо, 
ºС 

Vтр  секції   
№ 1…7 лінії 
Стелмор, м/с 

Режим роботи дуттьових 
вентиляторів, об/хв 

1-1 
SAE 
1006 

86,8 

800 

0,50…0,55 

№ 1…7 – 900; № 8…12 – 0; 
№ 13…14 – 200;  

№ 15 – 150;  
№ 16…17 – 100 

1-2 850 
1-3 900 
1-4 940 
2-1 

SAE 
1065 

800 
2-2 850 
2-3 900 
2-4 940 

 
Таблиця 5.20 – Еталонні суміші окалини 

Фазовий склад, % ваг. 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

Fe3O4 – 33,3 %  
Fe2O3 – 33,3 % 
FeO – 33,3 % 

Fe3O4 – 10 % 
Fe2O3 – 5 % 
FeO – 85 % 

Fe3O4 – 25 % 
Fe2O3 – 15 % 
FeO – 60 % 

Fe3O4 – 50 % 
FeO – 50 % 

 
Таблиця 5.21 – Фазовий склад окалини на поверхні бунтового прокату  

№ 
п/п  

Марка 
сталі 

tпо,  
ºС 

Вміст оксидів заліза в окалині, %  

FeO Fe3O4 Fe2O3 
1-1 

SAE 1006 

800 ∼ 90 8–10 ∼ 2 
1-2 850 88–90 10–12 ‒ 
1-3 900 ∼ 85 ∼ 15 ‒ 
1-4 940 ∼ 80 ∼ 15 ∼ 5 
2-1 

SAE 1065 

800 85–88 10–12 ~ 2 
2-2 850 85–88 10–12 ~ 2 
2-3 900 83–85 ~ 15 ~ 2 
2-4 940 80 17–15 3–5 
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Для прокату зі сталі SAE 1006 глибина ЗНШ не нормується жодним з 
існуючих нормативних документів, зважаючи на неможливість її визначення 
за допомогою металографічного аналізу. При цьому маса окалини змінюється 
наступним чином: при температурах 800; 850; 900 і 940 °С середні значення 
загальної маси окалини складають 4,64; 5,85; 10,33 і 11,17 кг/т, залишкової – 
0,67; 0,73; 0,30 і 0,33 кг/т відповідно. В табл. 5.22…5.23 наведено результати 
зважувань, розрахунку загальної і залишкової мас окалини на поверхні 
прокату, а також її здатності до видалення в залежності від умов 
охолодження прокату.  

 
Таблиця 5.22 – Результати випробувань механічного видалення 

окалини з поверхні прокату зі сталі SAE 1006 
№ 
п/п 

G1, г G2, г G3, г G4, г 
А, 

кг/т 
В,% 

С, 
кг/т 

Код (тип) 
поверхні 

1-1 
57,712 57,622 57,480 57,453 4,49 84,0 0,72 В 
57,980 57,893 57,749 57,724 4,42 85,2 0,65 В 
57,732 57,632 57,466 57,442 5,02 87,4 0,64 В 

1-2 
56,190 56,074 55,882 55,856 5,94 88,1 0,71 В 
55,714 55,615 55,461 55,431 5,08 83,7 0,83 В 
56,437 56,323 56,094 56,069 6,52 90,2 0,64 В 

1-3 
58,142 57,932 57,493 57,482 11,35 97,6 0,28 В 
58,031 57,845 57,486 57,475 9,58 97,0 0,29 В 
58,217 58,024 57,645 57,632 10,04 96,7 0,33 В 

1-4 
57,194 56,975 56,523 56,508 11,99 96,8 0,39 В 
57,696 57,482 57,085 57,072 10,82 96,8 0,34 В 
57,354 57,147 56,750 56,740 10,71 97,5 0,26 В 

 
Аналіз наведених даних дозволяє стверджувати, що для сталі SAE 1006 

найкраща здатність до видалення окалини становить 96,8…97,5 % і 
96,7…97,6 %, що відповідає значенням tпо 900 і 940 °С відповідно. Для 
прокату зі сталі SAE 1065 найкращі показники досягнуті при tпо 800 і 940 °С 
– 95,9…98,3 % і 97,3…97,9 % відповідно. За результатами експериментів 
встановлено кореляційний зв'язок загальної та залишкової мас окалини, 
глибини зневуглецювання (hзнш, %) поверхні прокату з температурою початку 
охолодження. Дані оброблені стандартними методами математичної 
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статистики, в результаті чого отримані наступні рівняння регресії: 
- для прокату зі сталі SAE 1006: 
 

1006 44,597 ln 293,9;SAE поA t= ⋅ −  (5.8) 
3 6 2 3

1006 1, 4371 10 3,7619 10 3, 273 945,9;SAE по по поC t t t− −= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ −  (5.9) 

 
- для прокату зі сталі SAE 1065:  
 

3 6 2 3
1065 1,1894 10 3,0324 10 25,736 7267;SAE по по поA t t t− −= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ −  (5.10) 

3
1065 0,7337 10 0,4733;SAE поC t −= ⋅ ⋅ −  (5.11) 

3 7 2 43,7857 10 9,867 10 0,862 253,82.знш по по поh t t t− −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ +  (5.12) 

 
Таблиця 5.23 – Результати випробувань механічного видалення 

окалини з поверхні прокату зі сталі SAE 1065  
№ 
п/п 

G1, г G2, г G3, г G4, г 
А, 

кг/т 
В,% 

С, 
кг/т 

Код (тип) 
поверхні 

2-1 
 

57,530 57,460 57,339 57,335 3,39 96,8 0,11 В 
58,085 58,009 57,867 57,861 3,86 95,9 0,16 В 
58,278 58,199 58,030 58,027 4,31 98,3 0,08 В 

2-2 
 

57,020 56,949 56,822 56,816 3,58 95,5 0,16 В 
56,550 56,474 56,348 56,342 3,68 95,5 0,17 В 
58,025 57,955 57,826 57,820 3,53 95,5 0,16 В 

2-3 
 

55,638 55,573 55,463 55,454 3,31 92,4 0,25 В 
56,552 56,484 56,370 56,366 3,29 96,6 0,11 В 
56,811 56,741 56,620 56,613 3,49 94,5 0,19 В 

2-4 
 

57,384 57,182 56,823 56,813 9,95 97,3 0,27 B 
57,477 57,291 56,921 56,913 9,81 97,9 0,21 B 
57,325 57,170 56,884 56,877 7,82 97,6 0,19 B 

 
При визначенні зневуглецювання поверхні прокату зі сталі SAE 1065 

вимірювалася міжпластинкова відстань у перліті, середні значення якої для 
температур початку охолодження 800; 850; 900 і 940 °С склали – 0,341; 0,263; 
0,176 і 0,158 мкм відповідно. Рівняння регресії, що описують вплив tпо на S0 
показали добрий кореляційний зв'язок (R = 0,93): 
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               0 1,1895 ln 8,287.поS t= − ⋅ +  (5.13) 

 
Спираючись на те, що рівняння регресії отримані при обробці 

експериментальних даних для типового дротового стана 150-1 стандартними 
методами статистичної обробки, то розроблений спосіб визначення маси і 
здатності до видалення окалини, глибини зневуглецювання і показника S0 для 
прокату з високовуглецевої сталі може бути використано в умовах 
центральних заводських лабораторій [295]. Запропонований спосіб 
визначення загальної і залишкової маси окалини на поверхні прокату з 
низько- і високовуглецевих сталей впроваджено на металургійному 
підприємстві ПАТ «АМКР» і визнано інтелектуальною власністю, отримано 
патент України на винахід № 91760 «Спосіб визначення загальної та 
залишкової кількості окалини на поверхні катанки» [296]. 

До одного з небажаних і поширених дефектів, який впливає на 
структуру поверхневих шарів прокату з високовуглецевих сталей, відносять 
зневуглецювання поверхні. У більшості випадків розвитий ЗНШ вважається 
незадовільним показником, однак при цьому існують роботи, автори яких 
вважають позитивним вплив зневуглецювання поверхні прокату на його 
властивості [291, 297]. Під час деформації високовуглецевої сталі методом 
волочіння при протяганні прокату через монолітні волоки максимальні 
напруження зосереджені на поверхні [67]. При досягненні певного ступеня 
деформації перехідна зона між зневуглецьованою поверхнею й основною 
структурою може вплинути на передчасне руйнування прокату. Отже, при 
виробництві якісного сортаменту високовуглецевих сталей слід прагнути до 
формування мінімальної глибини ЗНШ на поверхні прокату. 

За даними робіт [19, 298, 299], зневуглецювання сталі залежить від 
температури нагріву та розпочинається при температурі ∼ 650 °С, активно 
проходить при температурі 800 °С і зменшується у температурному інтервалі 
850…900 °С, який відповідає початку активного розвитку процесів 
окалиноутворення. 

Поряд з розглянутими особливостями існують дані про суттєвий вплив 
границь зерен на процеси дифузії, від яких залежить зневуглецювання [300]. 
Враховуючи, що підвищення температури початку охолодження 
високовуглецевої сталі призводить до зростання величини зерна та, 
відповідно, зменшення протяжності границь зерен, то доцільно дослідити цей 
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вплив на зневуглецювання поверхні бунтового прокату. 
В якості матеріалу використані зразки від промислових партій прокату зі 

сталей С80D (склад № 30), С80DB (склад № 31) і С86DВ (склад № 4, 
див. табл. 2.1). Дослідження проведені за наступним алгоритмом [301]: етап 
№ 1 – моделювання температурно-часових умов для розвитку і протікання 
зневуглецювання поверхні прокату; етап № 2 – виробництво промислових 
партій прокату при варіюванні температури початку охолодження. 

Для проведення експериментів (етап № 1) від промислових партій 
прокату відбиралися по 2 зразки для кожної з температур нагріву. Для 
виключення впливу на результати досліджень глибини зневуглецювання 
поверхні, яке утворилося з прокатного нагріву, попередньо проводилося 
обточування зразків. Надалі їх піддавали нагріву в печі із захисною 
атмосферою до температур 900…1100 °С з кроком 50 °С. При досягненні 
заданої температури нагріву зразків проводилась їх витримка з подальшим 
загартуванням і відпуском при температурі 230 °С. Згідно до 
даних табл. 5.24, при збільшенні температури нагріву від 900 °С до 1150 °С 
величина середнього умовного діаметра аустенітного зерна для сталі С80D 
зростає від 0,023 мм до 0,088 мм, а для сталі С80DВ  від 0,015 мм до 0,172 мм. 

 
Таблиця 5.24 – Вплив температури нагрівання на зміну величини 

аустенітного зерна  

tн, °С 
Дослідний показник  

С80D C80DВ 
dL, мм Номер зерна dL, мм Номер зерна 

900 0,023 8 0,015 9 
950 0,028 7 0,041 6 
1000 0,034 7 0,067 5 
1050 0,062 5 0,112 3 
1100 0,088 4 0,172 2 

 
При досягненні температури нагріву 950 °С зростання аустенітного 

зерна для сталі С80DB проходить більш інтенсивно і приблизно на 2 номери 
перевищує цей показник у порівнянні зі сталлю С80D, що не суперечить 
раніше отриманим результатам досліджень. 

Для дослідження розвитку процесів зневуглецювання зразки поміщалися 
до муфельної печі зі звичайною атмосферою, яка була попередньо розігріта до 
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температури 800 °С, витримувалися і охолоджувалися з піччю. Дані 
металографічного аналізу (рис. 5.37) показали, що у зразках сталей С80D і 
С80DВ з дрібнозернистою структурою (зерно № 8, 9) за периметром 
утворюється повне зневуглецювання глибиною 0,060 і 0,050 мм, а часткове 
становить 0,440 і 0,370 мм відповідно. У зразках сталей з більшим зерном 
(зерно № 4, 2) глибина зневуглецювання для сталей С80D і С80DВ  складає 
0,041 і 0,033 мм, а часткове 0,230 і 0,180 мм відповідно. Подальші 
експерименти (етап № 2) проводилися при промисловому виробництві 
прокату зі сталі С86DВ (табл. 5.25). Для проведення порівняльного аналізу 
температура початку охолодження змінювалася від 900 °С до 1030 °С. 
Результати металографічних досліджень наведено на рис. 5.38. 

 
Таблиця 5.25 – Вплив температури початку охолодження на глибину 

ЗНШ поверхні прокату зі сталі С86DВ 

tпо, °С dL, мм № зерна Глибина ЗНШ, мм  

900 0,021 8 0,144 
1030 0,056 5 0,067 

 

 
а 

 
б 

а – дрібнозерниста структура (tн = 900 °С);  
б – крупнозерниста структура (tн = 1100 °С); 

Рисунок 5.37 – Структура (×200) поверхневих шарів прокату зі сталі С80D 
після нагріву до різних температур 

 
Дані, які отримані для промислових партій прокату, свідчать про те, що 

при підвищенні температури початку охолодження спостерігається 
аналогічна залежність: середній умовний діаметр дійсного зерна 
збільшується від 0,021 мм до 0,056 мм, а середня глибина зневуглецьованого 
шару зменшується більш ніж у 2 рази. Сталь, що характеризується більшим 
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зерном, має меншу протяжність зеренних границь, які виявляються 
активними «каналами» при протіканні процесів дифузії. Це в свою чергу 
знижує інтенсивність зернограничної дифузії вуглецю до поверхневих шарів, 
що призводить до зменшення глибини зневуглецювання поверхні прокату. 
Встановлена закономірність є характерною як для лабораторних, так і для 
промислових умов. 

 

 
а 

 
б 

а – tпо  = 900 °С; б – tпо  = 1030 °С; 
Рисунок 5.38 – Структура (×500) поверхневих шарів прокату  

зі сталі С86DВ після охолодження від різних температур 
 

Слід зазначити, що при температурах початку охолодження 
950…1000 °С на поверхні прокату можуть спостерігатися ділянки з відпалою 
окалиною, які виникають навіть при мінімальному механічному впливі. Це 
свідчить про малу адгезію вюститу на границі розділу метал-окалина. На 
оголених ділянках поверхні прокату під час зберігання і транспортуванні у 
напіввагонах можуть утворюватися сліди корозії. Для вирішення цієї 
проблеми бунти прокату бажано упаковувати в спеціальні захисні чохли, що 
забезпечить захист поверхні не тільки від розвитку локальної корозії, але і 
від механічних пошкоджень при вантажно-розвантажувальних роботах і 
транспортуванні. 

У відповідності до результатів досліджень наявні усі необхідні 
передумови для заміни хімічного способу підготовки поверхні прокату до 
волочіння на механічний, якому на сьогоднішній день не існує альтернативи, 
зважаючи на його екологічну чистоту, простоту і дешевизну [302]. При 
підвищенні температури початку охолодження поряд з покращенням ступеня 
видалення окалини механічним способом зменшується зневуглецювання 
поверхні, що позитивно впливає на рівномірність формування структури в 
поперечному перерізі прокату. 
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5.6 Альтернативні шляхи використання відсортованої безперервнолитої 
заготовки з високовуглецевих сталей  

 
В деяких випадках при виробництві бунтового прокату з 

високовуглецевих сталей металургійні підприємства стикаються з 
проблемою вимушеного відсортовування БЛЗ через підвищений вміст 
неметалевих включень. Одним з альтернативних шляхів подальшого 
використання такої БЛЗ може бути її перепризначення під виробництво 
термічнозміцненого арматурного прокату [303]. У відповідності до редакції 
ГОСТ 5781-82 передбачена можливість виробництва арматурного прокату зі 
сталі марки 80С (вміст вуглецю 0,74...0,82 %), а за ТУ 14-15-339-94 
(ВАТ «Сулінметзавод») – термічнозміцненої арматури з вмістом вуглецю 
0,50...0,85 % С. У світовій практиці арматурний прокат із класом міцності, 
аналогічним класу А800…А1000 за ДСТУ 3760:2006, виробляється 
переважно з високовуглецевих сталей (табл. 5.26).  

Основним видом напруженої арматури у країнах ЄС, США, Канади і 
Великобританії є стрижні номінальним діаметром 26…40 мм класу міцності 
835…1030 МПа і 26…36 мм класу міцності 1080…1230 МПа. Аналіз вимог, 
які пред'являють до арматурного прокату за різними нормативними 
документами, показав, що, наприклад, у стандартах Канади, США і 
Великобританії вміст вуглецю не нормується, а за стандартами Японії і 
України він складає 0,45...0,80 % і 0,13...0,37 % С відповідно. За вимогами 
міжнародних стандартів нормування мінімальних значень механічних 
властивостей для напруженої арматури обмежується наступними 
показниками: σ0,2 ≥ 835 МПа, σВ ≥ 1030 МПа, що відповідає арматурній сталі 
класу міцності А800 за ДСТУ 3760:2006. Слід розуміти, що при зростанні 
вмісту вуглецю збільшується чутливість сталей до утворення тріщин при 
загартуванні. Отже, для можливості виготовлення арматурного прокату з 
високовуглецевої сталі необхідно визначити раціональні температурно-
часові умови його ДТО, які попередять утворення зазначеного поверхневого 
дефекту. Логічно припустити, що при термічному зміцненні арматурного 
прокату зовнішні та внутрішні шари металу з високовуглецевої сталі повинні 
зазнавати фазових перетворень, що є характерними для низьковуглецевих 
легованих сталей, які традиційно використовуються на практиці. 

Для визначення раціональних параметрів режиму термічного зміцнення 
арматурних сталей та його конструктивної реалізації необхідно знати, в 
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інтервалі яких температурно-часових умов можливо реалізувати такий 
технологічний процес, що забезпечить належну стабільність і 
повторюваність результатів. 

 
Таблиця 5.26 – Вимоги нормативних документів до високоміцного 

арматурного прокату 

Нормативний 
документ 

∅  
прокату, 

мм 

σ0,2,  
МПа, 

не менше 

σB,  
МПа, 

не менше 

δ,  
%, 

не менше 

Подовження,  
%, 

не менше 

EN 10138-1 15–40 – 
1030;  
1230 

– 
3,5  

(δmax) 

JIS G 3109 8–36 
930; 
1080 

1080;  
1230 

5 (δ5) – 

CSA 6279  19–36 
875;  
935 

1035;  
1100 

4 (δ20) – 

ASTM A722 15–36 
830;  
880 

– 7 (δ20) – 

BS-4486 26–40 835 – 6 (δ5) – 

ДСТУ 3760:2006 6–40 
785;  
980 

1030;  
1230 

7–6 
(δ5) 

2 (δр)  
3,5 (δmax) 

ГОСТ 5781-821 6–80 
785;  
980 

1030;  
1230 

7–6 
(δ5) 

2  
(δр) 

ГОСТ 10884-941 22–40 
800; 
1000 

1000;  
1250 

8–7 
(δ5) 

2  
(δр) 

Примітка. 1 – дію стандартів в Україні скасовано у 2003 році. 
 
До головного технологічного чинника режиму термічного зміцнення 

арматури слід віднести температуру самовідпуску, яка визначається швидкістю 
прокатки, кількістю, конструкцією і розташуванням охолоджувальних 
пристроїв, а також витратою та тиском води. Дослідження проводилося за 
наступним алгоритмом: 1) етап № 1 – визначення раціональних умов 
термічного зміцнення арматурної сталі; 2) етап № 2 – виробництво дослідних 
партій термічнозміцненого арматурного прокату [303]. На етапі № 1 в якості 
вихідного матеріалу використано безперервнолиту заготовку перерізом 
125 мм ×125 мм зі сталі 28С (склад № 36, див. табл. 2.1). Промислові 
експерименти були проведені при виробництві арматурного прокату 
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номінальним діаметром 14,0 мм. Схематичне розташування траси водяного 
охолодження на сортовій лінії прокатного стана 320/150 і параметри режимів 
термічного зміцнення арматурного профілю № 14 в залежності від швидкості 
прокатки (Vпр) наведено на рис. 5.39, табл. 5.27…5.28. Зміна мікротвердості в 
поперечному перерізі арматурного прокату для всіх технологічних режимів 
наведена на рис. 5.40. Згідно з цими даними, для режимів № А…D в 
поверхневих шарах фіксуються найменші, а у перехідних шарах – найбільші 
значення мікротвердості. 

 

 
Рисунок 5.39 – Схема розташування секцій траси водяного охолодження  

на сортовій лінії прокатного стана ВАТ «ММЗ» 
 
Таблиця 5.27 – Режими роботи секцій водяного охолодження при 

термічному зміцненні арматурного прокату № 14 
№ 

режиму 
Vпр, 
м/с 

№ секції охолодження* 
1 2 3 4 5 6 

А 17 × × ○ × ○ × 
B 17 × × ○ × ○ × 
C 15 × ○ ○ ○ × × 
D 13 × ○ ○ ○ × × 
E 13 ○ ○ ○ × × × 
F 11 ○ ○ ○ × × × 

Примітка. *× – секція задіяна, ○ – секція не задіяна. 
 
При реалізації режимів № E і F використовуються три секції й одна 

стадія охолодження. Загальна тривалість післядеформаційної паузи 
збільшується у ∼ 3…4 рази у порівнянні з режимами № А…D. В цьому 
випадку структура прокату характеризується наявністю двох шарів: 
поверхневого (1,4…1,6 мм) і основного (серцевинного). Механічні 
властивості прокату, виготовленого за режимом № F, на відміну від режимів 
№ A…E відповідають класу міцності А1000. 
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Таблиця 5.28 – Температурно-часові умови роботи секцій водяного 

охолодження при термічному зміцненні арматурного прокату 
№ 

режиму 
Vпр, 
м/с 

Параметри охолодження* 
τпп, с τо, с τсам, с tх, °С 

А 17 1,12 0,29/0,29/0,29/0,29 0,89/0,42/0,29 410 
B 17 1,12 0,29/0,29/0,29/0,29 0,89/0,42/0,29 435 
C 15 1,27 0,33/0,33/0,33 2,15 520 
D 13 1,46 0,38/0,38/0,38 2,48 435 
E 13 3,95 0,38/0,38/0,38 – 460 
F 11 4,66 0,47/0,47/0,47 – 410 

Примітка. *τпп – тривалість післядеформаційної паузи; τо – тривалість водяного 
охолодження у секціях згідно табл. 5.32; τсам – тривалість самовідпуску між стадіями 
водяного охолодження; tх – температура арматурного прокату на холодильнику. 

 

 
 

а – поверхневий шар; б – перехідний шар; в – серцевина; 
Рисунок 5.40 – Розподіл мікротвердості по перерізу арматурного прокату в 

залежності від режиму роботи лінії термічного зміцнення 
 
Особливості характеру розподілу мікротвердості в поперечному перерізі 

арматурного прокату показали, що за допомогою розташування секцій лінії 
водяного охолодження та параметрів режиму термічного зміцнення можливо 
контрольовано впливати на розподіл структурних складових по перерізу 
прокату. З огляду на викладене, виникає питання:  який розподіл структурних 
складових у поперечному перерізі арматурного прокату є ефективним для 
досягнення заданого класу міцності та формування структури, що виявляється 
менш схильною до утворення тріщин? Можливо припустити, що з метою 
запобігання утворенню тріщин структурні шари в поперечному перерізі 
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прокату повинні плавно переходити від одного до іншого, тобто зміна 
мікротвердості між структурними шарами повинна бути поступовою. Якщо 
сусідні структурні шари будуть мати велику різницю в значеннях 
мікротвердості, тоді на границі їх розподілу виникнуть структурні 
напруження, які зумовлять утворення тріщин при додатковому впливі інших 
технологічних факторів (лікваційна неоднорідність, насичення сталі воднем 
тощо). Беручи до уваги викладене, найбільш раціональними режимами 
термічного зміцнення арматурної сталі слід вважати наступні: клас міцності 
А800 – режим № А, клас міцності А1000 – режим № F.  

Результати попереднього моделювання дозволили встановити, що 
виробництво стрижневого та бунтового арматурного прокату класів міцності 
А800 і А1000 зі сталей, що містять 0,55...0,88 % С, є здійсненним завданням, 
а технологія виробництва може бути впроваджена на діючому парку 
технологічного обладнання більшості металургійних підприємств [304, 305]. 

Отже, на етапі № 2 в якості вихідного матеріалу використано 
безперервнолиту заготовку перерізом 125 мм × 125 мм зі сталей С56DВ 
(склад № 37), C70DВ (склад № 38), C80DВ (склад № 39) і C82DВ (склад № 40, 
див. табл. 2.1). Термічне зміцнення арматурного прокату проводилося за 
попередньо визначеними режимами охолодження № А і F при варіюванні 
температур самовідпуску. В якості базових умов було обрано вимоги 
стандарту ДСТУ 3760:2006. Механічні властивості арматурного прокату 
різних профілів наведено в табл. 5.29 (механічні випробування до  і після 
проведення електронагріву позначені цифрами 1 і 2 відповідно, знаки «+» і   
«–» свідчать про позитивний або негативний результат вигину зразку 
відповідно). Структура прокату складалася з сорбіту (С56DВ, С70DВ і С80DВ) 
і трооститу (С82DB) відпуску на поверхні, проміжних продуктів розпаду в 
перехідному шарі та сорбіту в серцевині. Слід зазначити, що структура 
термічнозміцненого арматурного прокату зі сталі 28С характеризувалася 
близькою будовою, крім структури серцевини, яка в останньому випадку 
містила троостит [303]. Це свідчить про те, що для досягнення заданого класу 
міцності прокату високовуглецеві сталі не потрібно переохолоджувати з 
такою ж інтенсивністю, як сталь 28С. 

Результати експериментів дозволяють стверджувати, що 
термічнозміцнений арматурний прокат зі сталей С56DB…C82DB в цілому 
відповідає вимогам, які пред'являються до класів міцності А800 і А1000 
стандартом ДСТУ 3760:2006. 
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Таблиця 5.29 – Механічні властивості термічнозміцненого арматурного 
прокату з високовуглецевих сталей 

Ø, 
мм 

tх, 
°С Іс

пи
т 

Механічні властивості 

σB,  
МПа 

σ0,2,  
МПа 

σ0,02÷σ0,2 δ5, % δр, % Вигин 

сталь С56DВ 

14 400 1/2 1184/1198 1039/1041 0,82/0,87 14,0/13,1 2,6/3,9 +/+ 

20 

400 1/2 1135/1132 902/874 0,82/0,87 7,0/6,8 5,0/5,6 +/+ 
420 1/2 1064/1083 872/879 0,88/0,87 5,6/8,3 4,8/5,4 +/+ 
490 1/2 1054/1056 837/828 0,89/0,90 6,1/7,5 5,0/5,6 +/+ 
570 1/2 972/958 739/728 0,93/0,93 5,2/11,5 5,6/8,0 +/+ 

сталь С70DВ 

10 
400 1/2 1275/1266 1099/1112 0,96/0,96 14,6/14,0 4,4/4,0 +/+ 
420 1/2 1158/1172 956/978 0,98/0,97 14,4/15,0 4,4/4,0 +/+ 
440 1/2 1065/1064 820/818 0,99/1,00 16,0/16,0 6,6/6,0 +/+ 

12 
400 1/2 1196/1194 1019/1022 0,93/0,94 13,5/12,1 3,8/3,4 +/+ 
450 1/2 1031/1022 791/793 0,79/0,99 15,3/14,3 6,6/6,8 +/+ 

14 420 1/2 1149/1153 951/968 0,98/0,98 12,9/13,4 5,0/4,6 +/+ 

16 
410 1/2 1141/1136 954/960 0,96/0,97 11,5/12,5 4,0/4,0 +/+ 
420 1/2 1054/1052 841/841 0,97/0,97 13,5/14,3 6,0/4,4 +/+ 

20 
400 1/2 1114/1132 859/874 0,86/0,87 5,6/6,8 4,6/5,6 +/+ 
410 1/2 1116/1130 872/877 0,86/0,91 7,4/8,5 4,8/5,4 +/+ 

сталь С80DВ 

12 450 1/2 1350/1254 1150/1051 0,86/0,95 5,9/7,4 2,2/4,0 +/+ 

16 
490 1/2 1147/1129 877/864 0,98/1,00 10,1/11,1 6,8/8,0 +/+ 
590 1/2 1139/1126 867/847 0,98/0,99 11,4/14,4 6,2/9,0 +/+ 

сталь С82DВ 

14 
600 1/2 1195/1193 900/898 0,99/0,99 11,4/11,8 7,0/6,9 +/+ 
630 1/2 1169/1159 868/859 0,99/0,98 11,9/12,1 6,6/7,0 +/+ 
650 1/2 1120/1116 813/811 0,99/0,97 11,7/11,9 7,6/6,0 +/+ 

16 

410 1/2 1147/1318 1040/1063 0,93/0,90 1,9/6,3 0,4/3,0 –/+ 
460 1/2 1184/1182 903/897 0,96/0,95 6,3/10,0 4,0/6,0 +/+ 
570 1/2 1192/1194 892/891 0,98/0,98 10,0/9,5 7,0/6,0 +/+ 
620 1/2 1170/1173 879/870 0,97/0,98 5,0/11,3 3,0/6,0 +/+ 
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При цьому високовуглецеві сталі характеризуються підвищеною 
чутливістю до утворення тріщин при інтенсивних режимах водяного 
охолодження. Для кожної зі сталей існує «критичне» значення температури 
самовідпуску, при охолодженні нижче якої утворюються тріщини або 
відбувається крихке руйнування безпосередньо на холодильнику. У більшій 
мірі це відноситься до арматурних профілів № 10 і 12. 

Показники пластичності арматурного прокату зі сталей 
С56DB…C82DB, так само, як і для сталі 28С, у ряді випадків безпосередньо 
після прокатки не відповідають вимогам стандарту, але після витримування 
досягають нормативних значень. В деяких випадках при задіянні інтенсивних 
режимів охолодження визначити показники міцності на день прокатки було 
неможливо (передчасне руйнування зразків). Така особливість 
просліджувалася для сталей C80DB і C82DB, що обумовлено більш високим 
рівнем внутрішніх напружень. Після електронагріву механічні властивості 
арматурного прокату зростають за рахунок релаксації термічних і 
структурних напружень. На деяких зразках після електронагріву тимчасовий 
опір руйнуванню зменшувався, що було пов'язано зі ступенем вихідного 
зміцнення прокату та подальшим його знеміцненням при короткочасному 
відпуску. Результати, які отримані при виробництві дослідних партій 
арматурного прокату, дозволили визначити граничні температури 
самовідпуску для гарантованого отримання класів міцності А800 і А1000. У 
відповідності до даних табл. 5.30 при підвищенні вмісту вуглецю 
температура самовідпуску повинна бути збільшена.  

 
Таблиця 5.30 – Граничні значення температур самовідпуску при 

термічному зміцненні арматурного прокату 

№  
профілю  

tх, °С 

С56DВ С70DВ С80DВ С82DВ 

10 410/390 420/400 510/460 650/480 
12 400/380 410/390 500/450 640/460 
14 400/380 410/390 500/450 630/460 
16 400/380 410/390 490/430 620/440 
20 390/370 400/380 480/420 570/430 

Примітка. В чисельнику вказані значення для класу міцності А800, у знаменнику – 
для класу міцності А1000. 
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При цьому інтервал температур самовідпуску для отримання заданого 
класу міцності збільшується: для сталей С56DВ і С70DВ різниця в 
температурах tсам для одного і того ж класу міцності становить 10 °С, для 
сталей С70DВ і С80DВ – 80…90 °С, а для сталей С80DВ і С82DВ – 90…140 °С. 

Отже, промислове виробництво арматурного прокату класів міцності 
А800 і А1000 з високовуглецевих сталей виявляється можливим, що 
забезпечить поліпшення техніко-економічних показників технологічного 
процесу при виробництві бунтового прокату. 

Беручи до уваги те, що високовуглецеві сталі є чутливими до утворення 
тріщин, то при виробництві арматурного прокату необхідно встановлювати 
жорсткий контроль за температурно-часовими умовами водяного 
охолодження і фактичними значеннями температур самовідпуску. За 
результатами проведених експериментів розроблено технічну угоду № ТС-
001-2412-2015 «Прокат арматурный высокопрочный для железобетонных 
конструкций» на виробництво дослідних партій термічнозміцненого 
арматурного прокату класів міцності А800 і А1000. 

 
5.7 Мінливість механічних властивостей бунтового прокату  

 
При виробництві арматурних сталей безпосередньо після гарячої 

деформації спостерігається мінливість механічних властивостей: з плином 
часу пластичність, а в деяких випадках і міцність сталі, зростають [306, 307]. 
Суттєвий вплив на мінливість механічних властивостей чинять процеси 
старіння, звороту та релаксації напружень, останнє, зокрема, частково 
обумовлене впливом водню [306]. Воднева крихкість арматурних сталей є 
загальновідомою і ретельно розглянута в роботах [181, 307–310]. Для 
зменшення вмісту водню в арматурних сталях на практиці запропоновано ряд 
технологічних рішень [311–314], однак найбільше поширення отримав 
пасивний спосіб боротьби з водневою крихкістю, який полягає у 
витримуванні БЛЗ перед початком гарячої деформації та готового прокату з 
метою досягнення заданого рівня механічних властивостей [303, 315, 316]. 

Беручи до уваги, що при виробництві сталей перлітного класу 
застосовується прискорене повітряне охолодження, а технологія виплавки 
відрізняється від виготовлення арматурних сталей, то доцільно дослідити 
мінливість механічних властивостей бунтового прокату протягом часу. 
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При дослідженні мінливості механічних властивостей прокату зі сталі 
C70DВ (склад № 28, див. табл. 2.1) при швидкості безперервного 
охолодження 15 °С/с встановлено наступні особливості (рис. 5.41): 

- смуга мінливості σB незначно зменшується протягом часу, якщо 
безпосередньо на день прокатки різниця між максимальним і мінімальним 
значенням становить 37 МПа, то на вісімдесяту добу цей показник не 
перевищує 30 МПа; 

- смуга мінливості σ0,2 має аналогічну залежність, різниця між 
максимальним і мінімальним значенням на день прокатки становить 49 МПа, 
а на вісімдесяту добу не перевищує 40 МПа;  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

а – σB; б – σ0,2; в – δ10; г – ψ;  
1, 2, 3 – максимальне, середнє та мінімальне значення відповідно; 

Рисунок 5.41 – Мінливість механічних властивостей прокату зі сталі С70DВ 
 
- протягом часу σB і σ0,2 мають тенденцію до незначного зростання: 

18…26 МПа і 19…28 МПа відповідно в порівнянні з результатами первинних 
випробувань; 

- мінливість δ10 і ψ характеризується суттєвим збільшенням показників 
пластичності протягом трьох діб після первинних випробувань; у разі, якщо 
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δ10 і ψ на день прокатки характеризуються мінімальними значеннями (9,6 % і 
18 % відповідно), то протягом трьох діб вони зростають на ∼ 3,5 % абс. і 
∼ 9,0 % абс. відповідно; з плином часу за аналогією з показниками міцності 
смуга мінливості δ10 і ψ має тенденцію до зменшення у порівнянні з 
результатами первинних випробувань.  

Для дослідження впливу водню на мінливість δ10 і ψ зразки прокату 
піддавалися кип’ятінню у воді протягом 1…24 годин. Вплив тривалості 
кип’ятіння зразків на мінливість значень δ10 і ψ наведено на рис. 5.42. Аналіз 
графічних даних дозволяє стверджувати, що на зростання показників 
пластичності за аналогією з арматурними сталями негативно впливає водень, 
який окрихчує прокат. Найбільш інтенсивне зростання δ10 і ψ відбувається 
протягом 4…5 годин кип’ятіння зразків, надалі показники пластичності 
стабілізуються на певному рівні та змінюються несуттєво (до ∼ 1,0 % абс. і 
∼ 6,0 % абс. відповідно). При цьому показники міцності змінюються за 
аналогією з вищенаведеною графічною залежністю (див. рис. 5.41), 
зростання значень σB і σ0,2 становить 32 МПа та 29 МПа відповідно. 

На рис. 5.43 наведено мінливість δ10 і ψ  для бунтового прокату зі сталі 
С82DВ (склад № 29, див. табл. 2.1), який був охолоджений зі швидкостями 
безперервного охолодження 17…22 °С/с. У відповідності до графічних даних 
слід відзначити наступні особливості: при первинних випробуваннях 
(безпосередньо після прокатки) фіксуються низькі значення відносного 
видовження та відносного звуження (7,6…8,4 % і 15…24 % відповідно), при 
цьому найбільш повною мірою така особливість є характерною для прокату 
більшого діаметра; після витримування прокату протягом 48…72 годин 
значення δ10 і ψ для всіх діаметрів прокату зростають до ∼ 30…34 % і 
стабілізуються у часі; подальше збільшення тривалості витримування 
прокату не призводить до суттєвої зміни значень δ10 і ψ; така поведінка 
показників пластичності, зумовлена виділенням дифузійно-рухомого водню, 
при цьому максимальна інтенсивність зростання значень відбувається 
протягом 72 годин.  

Різниця у початкових значеннях δ10 і ψ бунтового прокату зі сталі 
С82DВ в залежності від профілерозміру додатково може бути пов’язана зі 
ступенем деформаційного опрацювання БЛЗ та, відповідно, впливом 
залишків ділянок дендритної структури, які виявляються потенційними 
місцями блокування водню.  
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а – δ10; б – ψ; 

Рисунок 5.42 – Мінливість пластичності прокату зі сталі С70DВ 
 

  
а б 

а – δ10; б – ψ; 1 – прокат Ø 5,5 мм; 2 – прокат Ø 8,0 мм; 3 – прокат Ø 12,0 мм; 
Рисунок 5.43 – Мінливість механічних властивостей прокату зі сталі С82DВ 

 
Таким чином, за результатами проведених досліджень, встановлено, що 

пластичність сталей перлітного класу збільшується протягом часу в 
порівнянні з результатами первинних випробувань на день прокатки. На 
зменшення відносного видовження і відносного звуження впливає водень, 
який окрихчує бунтовий прокат. Якщо при первинних випробуваннях 
фіксуються низькі значення характеристик пластичності бунтового прокату, 
то після витримування протягом 48…72 годин вони істотно зростають. 

  
5.8 Висновки до розділу 5 

 
1. Досліджено вплив експериментальних режимів виробництва 

безперервнолитої заготовки (БЛЗ) перерізом 125 мм × 125 мм зі сталей С80D 
і C86D з підвищеною швидкістю витягування й інтенсифікацією водяного 
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охолодження у секціях зони вторинного охолодження (ЗВО). За результатами 
досліджень вдалося збільшити швидкість витягування до 3,2 м/хв, що 
зумовило зменшення технологічного часу розливання однієї плавки без 
погіршення макроструктури БЛЗ. 

2. Досліджено вплив електромагнітного перемішування (ЕМП) в 
нижній частині кристалізатора на формування дендритної структури БЛЗ 
перерізом 125×125 мм зі сталей С82DВ, С82DCr, С82DV, C82DCrV і С86DВ. Для 
БЛЗ, що виготовлені із застосуванням ЕМП, є характерними наступні 
особливості: зменшення протяжності зони стовпчастих кристалів у 1,07...1,09 
раза, змішаної зони стовпчастих і рівноосних кристалів у 1,83…1,96 раза та 
збільшення зони рівноосних кристалів у 1,25...1,34 раза. 

3. Встановлено спадковий вплив дендритної структури БЛЗ на процеси 
структуроутворення прокату діаметром 5,5…11,0 мм з високовуглецевих 
сталей. При застосуванні ЕМП в осьовій зоні прокату зменшується ширина 
мартенситних ділянок при одночасному збільшенні протяжності смугастості, 
яка має менш виражений характер. Протяжність смугастості для прокату 
діаметром 11,0 мм в повздовжньому перерізі складає 54,2 % без застосування 
ЕМП проти 66,2 % при застосуванні ЕМП, однак в останньому випадку 
спостерігається зменшення підусадкової ліквації на ∼ 1,0 бал. Для сталі 
С82DCr ширина мартенситних ділянок складає 24…43 мкм, для сталі C82DV – 
24…38 мкм, для сталі C82DCrV – 24…29 мкм, а за відсутності 
карбідоутворюючих елементів (сталі С82DВ і C86DВ) – 11…19 мкм. При 
збільшенні діаметра прокату зростає протяжність, ширина і ураженість 
осьової зони мартенситними ділянками, що підтверджує істотний вплив 
ступеня гарячої деформації БЛЗ на процеси ліквації. 

4. За результатами мікрорентгеноспектрального аналізу встановлено, 
що мартенситні ділянки збагачені марганцем, кремнієм, хромом і ванадієм, 
при цьому фактичні значення коефіцієнтів ліквації (перевищення вмісту 
хімічного елементу в мартенситі по відношенню до основної матриці сталі) 
дозволили встановити спадаючий ряд за впливом на хімічну неоднорідність: 
ванадій ∼ 4,98…5,28 раза; хром ∼ 3,03…3,47 раза; марганець 
∼ 1,82…2,03 раза; кремній ∼ 1,31…1,46 раза. 

5. Досліджено особливості зміни хімічного складу, розміру та 
морфології неметалевих включень (НВ), починаючи від виплавки до 
виробництва прокату зі сталей перлітного класу. Підвищення сумарної 
витрати порошкового дроту з наповнювачем FeCa40 від 80…90 м до 
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170…190 м при позапічній обробці збільшує приблизно у 3 рази кількість НВ 
глобулярної морфології при зменшенні їх розміру в 1,5...1,8 раза. При цьому 
ширина строкових НВ і їх сумарна протяжність зменшується у 1,1...1,25 раза 
і 1,3 раза відповідно. 

6. Аналіз зміни основних характеристик НВ показав, що жоден з 
технологічних чинників (матеріал футеровок ковшів, захист струменя металу 
від вторинного окислення, склад теплоізолюючих засипок, позапічна обробка 
порошковим дротом з наповнювачем FeCa40, режим продувки аргоном і 
технологія вакуумування сталі) не може бути визнано переважним за своїм 
сприятливим впливом на морфологію та розміри НВ. Тільки при 
раціональному поєднанні технологічних чинників досягнуто мінімального 
вмісту НВ в сталях перлітного класу – середнє значення не перевищувало 
1,0 балу. Сумарний ступінь обтиснення БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм до 
діаметра прокату 11,0 мм при гарячій пластичній деформації становив 
99,4 %, при цьому розмір НВ, які деформуються, змінювався від 2,02 мкм до 
1,78 мкм, що відповідає ступеню деформації ∼ 22,4 %. 

7. При гарячій обробці тиском БЛЗ зі сталей типу С82D і C86D 
встановлено наступні особливості трансформації НВ: силікати SiO2 
пластично не деформуються, крихко руйнуються і перерозподіляються у 
рядки в напрямку деформації; більш складні види силікатів (FeO⋅SiO2, 
MnО⋅SiO2) деформуються і видовжуються у напрямку прокатки; 
пластичність залізомарганцевих сульфідів виявляється різною і залежить від 
вмісту марганцю і заліза, поряд з легко деформованими сульфідами 
виявляються слабо деформовані сульфідні частинки; алюмосилікати, оксиди 
марганцю, кальцію й алюмінію пластично не деформуються і 
розташовуються у вигляді стрічок у напрямку течії сталі; оксисульфідні 
включення проявляють неоднорідну деформованість, пластична сульфідна 
фаза легко деформується спільно з матрицею, а оксидна, що знаходиться 
всередині включення, не змінює своєї форми. 

8. Експериментальні режими двостадійного регульованого 
охолодження прокату в потоці дрібносортно-дротового стана 320/150 
дозволили встановити наступні особливості: швидкість охолодження на 
першій стадії (𝑉𝑉по

1) до 560…540 °С впливає на формування структури і 
фазового складу окалини, при цьому швидкість охолодження на другій стадій 
(𝑉𝑉по

2) від 560…540 °С запобігає небажаному розпаду вюститної складової 
окалини. Зниження 𝑉𝑉по

1 і 𝑉𝑉по
2 призводить до появи в структурі прокату ділянок 
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грубодисперсного перліту і зменшення кількості вюститу. Суттєве 
зменшення температури завершення охолодження на першій стадії (до 
∼ 450 ºС) викликає утворення в структурі сталі ділянок бейніту, що 
призводить до відсортування бунтового прокату.  

9. За допомогою розрахункової моделі показано, що застосування 
водяного охолодження призводить до ступінчастої зміни середньомасової 
температури прокату діаметром 5,5…14,0 мм. У разі відсутності водяного 
охолодження зниження середньомасової температури прокату в 
∼ 4,3…5,7 разів менше, ніж при його використанні (17…19 °С проти 
97…82 °С). При цьому найбільше зниження середньомасової температури 
при водяному охолодженні є характерним для прокату діаметром 5,5 мм. 
Градієнт температури між поверхнею і центром прокату досягає 
максимальних значень після водяного охолодження у кожній із секцій, при 
цьому різниця температур у залежності від профілерозміру прокату складає 
272…199 °С. При вимкненні охолоджувальних пристроїв на технологічній 
ділянці різниця температур між поверхнею і центром прокату перед 
початком повітряного охолодження у ∼ 2,0…2,2 раза менша, ніж із 
використанням водяного охолодження (9…24 °С проти 18…53 °С), при 
цьому для прокату діаметром 14,0 мм градієнт температури перед початком 
повітряного охолодження є найбільшим. 

10. За результатами лабораторного моделювання встановлено, що 
підвищення температури початку охолодження сталі С82DВ від 900 °С до 
1050 °С призводить до збільшення в структурі середньої кількості перліту 
балу № 1 на ∼ 7,8 %, при цьому кількість перліту балу № 2…3 зменшується у 
∼ 2 рази і досягає свого мінімуму при температурі 1050 °С. В осьовій зоні 
зразків утворюється максимальна кількість перліту балу № 1 з мінімальним 
вмістом перліту балу № 2…3. Отримані дані додатково підтверджують 
істотний вплив градієнту температури між поверхнею і центром прокату на 
особливості формування остаточної структури сталей перлітного класу. 

11. Встановлено, що при охолодженні прокату від більш високих 
температур внаслідок різного теплового розширення сталі й окалини 
відбувається розтріскування останньої, при цьому адгезія з поверхнею 
металу значно зменшується, що дозволяє в подальшому забезпечити 
ефективне її видалення як при застосуванні механічного, так і хімічного 
способів. Отримані рівняння регресії, які дозволяють визначити загальну 
масу окалини, її здатність до видалення механічним способом, а також 
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глибину зневуглецювання поверхні та середню міжпластинкову відстань (без 
застосування металографічного контролю) в структурі прокату, спираючись 
на фактичні дані виробничого процесу. Розроблений експрес-спосіб 
визначення загальної та залишкової маси окалини на поверхні прокату 
визнано інтелектуальною власністю, отримано патент України на винахід 
№ 91760. 

12. Для сталей С80D, С80DB і С86DВ встановлено взаємозв'язок між 
величиною аустенітного зерна і глибиною зневуглецьованого шару з 
окремого і прокатного нагріву. Для зменшення зневуглецювання поверхні 
прокату з високовуглецевих сталей доцільно збільшувати величину 
аустенітного зерна перед початком повітряного охолодження. Сталь, яка 
характеризується більшою величиною аустенітного зерна, має меншу 
протяжність зеренних границь, які виявляються активними «каналами» при 
протіканні процесів дифузії, що обумовлює зменшення інтенсивності 
зернограничної дифузії вуглецю на поверхні розділу метал-окислювальне 
середовище. 

13. Розглянуто можливість використання відсортованої БЛЗ зі сталей 
С56DВ, C70DВ, C80DВ і C82DВ для виробництва стрижневого арматурного 
прокату класів міцності А800 і А1000. При виробництві дослідних партій 
встановлено, що арматурний прокат в цілому відповідає механічним 
властивостям, які пред'являються до класів міцності А800 і А1000 стандарту 
ДСТУ 3760:2006. При цьому високовуглецеві сталі характеризуються 
підвищеною чутливістю до утворення тріщин при інтенсивних режимах 
водяного охолодження. Для кожної зі сталей існує граничне значення 
температури самовідпуску, при охолодженні нижче якої утворюються 
тріщини або відбувається крихке руйнування безпосередньо на 
холодильнику. За результатами проведених експериментів розроблено 
технічну угоду № ТС-001-2412-2015 «Прокат арматурный высокопрочный 
для железобетонных конструкций» на виробництво дослідних партій 
термічнозміцненого арматурного прокату класів міцності А800 і А1000. 

14. Встановлено, що пластичність сталей перлітного класу зростає 
протягом часу в порівнянні з результатами первинних випробувань на день 
прокатки. Показано, що на зменшення відносного видовження та відносного 
звуження впливає водень, який окрихчує прокат. Якщо при первинних 
випробуваннях фіксуються низькі значення характеристик пластичності, то 
після витримування прокату протягом 48…72 годин значення δ10 і ψ 
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зростають на ∼ 30…34 %. При первинних випробуваннях зменшення значень 
характеристик пластичності зі збільшенням профілерозміру прокату може 
бути обумовлене ступенем деформаційного опрацювання БЛЗ і, відповідно, 
впливом ділянок залишків дендритної структури, які є потенційними місцями 
блокування водню. 

 
5.9 Список використаних джерел у розділі 5 

 
У розділі 5 використані джерела [19, 67, 146, 153-156, 181, 221, 266-316]. Їх 

найменування дивись у загальному списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 6  
 

ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОБНИЦТВА БУНТОВОГО ПРОКАТУ І ВИСОКОМІЦНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

6.1 Виробництво прокату за новою технологією 
 

У відповідності до раніше встановлених закономірностей для 
цілеспрямованого впливу на показники якості бунтового прокату зі сталей 
перлітного класу на завершальній стадії ДТО необхідно мати достовірні дані 
про фактичні значення Vk

н, Vk
в, Vmin, Vmax, tпп, які визначаються хімічним 

складом, температурно-часовими умовами гарячої деформації, тривалістю 
післядеформаційної паузи і температурою початку охолодження [262]. Для 
цього слід створити комплекс технологічних заходів контрольованого 
керування процесами структуроутворення, які забезпечують ефективне 
формування якості бунтового прокату і дозволяють гарантовано отримувати 
високоміцні холоднодеформовані металовироби при зменшенні матеріальних 
витрат.   

В якості базового матеріалу для розробки і впровадження нової 
промислової технології ДТО прокату [317] обрано сталь С86DB (склад № 41, 
див. табл. 2.1). Принциповою відмінністю розробленого (дослідного) режиму 
охолодження прокату від стандартної технології була відсутність стадії 
водяного охолодження після останньої кліті дротового  блоку (див. рис. 2.3). 
Охолодження прокату діаметром 10,0 мм зі сталі С86DB складалося з 
наступних технологічних етапів: температура завершення гарячої деформації 
∼ 1050 °С, стадія водяного охолодження відсутня, тривалість 
післядеформаційної паузи ∼ 6,0 с, температура початку повітряного 
охолодження ∼ 1030 °С, повітряне охолодження до ∼ 560 °С (в роботі 8 
дуттьових вентиляторів потужністю 160 кВт), квазіізотермічна витримка під 
теплоізоляційними кришками до ∼ 12,0 с, подальше регульоване 
охолодження до температур ∼ 200…220 °С при відкритих теплоізоляційних 
кришках (в роботі 2 дуттьових вентилятори потужністю 55 кВт). Для 
проведення порівняльного аналізу використано зразки прокату зі сталі 
С86D (склад № 42, див. табл. 2.1), який був виготовлений за стандартною 
технологією. Лабораторні випробування показали суттєву різницю як у 
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формуванні структури сталей С86DВ і С86D (рис. 6.1, табл. 6.1…6.2), так і 
механічних властивостей прокату (табл. 6.3). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 

а, б – поверхня прокату; в, г – ½ радіусу прокату; д, е – центр прокату;  
а, в, д – стандартна технологія (tпо = 930 °С, Vпо = 8…10 °С/с);  
б, г, е – розроблена технологія (tпо = 1030 °С, Vпо = 18 °С/с); 

Рисунок 6.1 – Структура (×500) прокату зі сталей С86D і С86DВ 
 
В структурі прокату зі сталі С86D присутні ділянки грубопластинчастого 

перліту на відміну від прокату зі сталі С86DВ, в якому максимальний бал 
пластинчастого перліту відповідав № 2…3. Отримані дані дозволяють 
стверджувати, що збільшення tпо до 1030 °С і швидкості повітряного 
охолодження до 18 °С/с зменшує глибину зневуглецювання у 1,4…1,8 рази, 
збільшує кількість нерозрізненого перліту в ∼ 1,4 рази і попереджує ймовірність 
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утворення ділянок з пластинчастим перлітом більше балу № 3. Крім зазначених 
відмінностей, прокат зі сталі С86DВ характеризується більш високим 
комплексом механічних властивостей: значення тимчасового опору 
руйнуванню збільшується на ∼ 5 %, а відносне звуження і відносне видовження 
на ∼ 34 % і 35 % відповідно. 
 

Таблиця 6.1 – Визначення зневуглецювання на поверхні прокату  

Марка  
сталі 

Глибина ЗНШ, % 
ГОСТ 1763-68 EN ISO 16120-1:2011 

середнє  максимальне  середнє  максимальне  
С86D 1,20 1,50 1,12 1,40 
С86DВ 0,65 1,03 0,62 0,96 
 
Таблиця 6.2 – Кількісне визначення нерозрізненного перліту в прокаті  

Марка  
сталі 

Нерозрізнений перліт, %  

EN ISO 16120-1:2011 ТУ У 27.1-4-519-2002 

С86D 63/59/65 60/58/61 
середнє значення 62 59 

С86DВ 88/89/85 82/84/87 
середнє значення 87 84 

 
Таблиця 6.3 – Середні значення механічних властивостей прокату 

Марка  
сталі 

σB,  
МПа 

ψ,  
% 

δ10,  
% 

С86D  1138 23 8,5 
С86DВ 1205 32 11,5 
 
Електронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено (рис. 6.2), 

що структура перліту в прокаті С86DВ має більший ступінь дисперсності у 
порівнянні з режимом № 1, а показник S0 зменшується на ∼ 23 % і досягає 
середніх значень 0,142 мкм. Це характерно для структури сталі, яка була 
піддана патентуванню з розпадом аустеніту в ізотермічних умовах. 
Запропонована технологія ДТО прокату зі сталі С86DВ дозволила збільшити 
рівномірність розподілу структури в поперечному перерізі, істотно знизити 
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глибину зневуглецювання поверхні, підвищити вихідну міцність і показники 
пластичності. 

 

 
а 

 
б 

а – стандартна технологія; б – розроблена технологія; 
Рисунок 6.2 – Структура прокату зі сталей С86D і С86DВ 

 
При промисловому впровадженні принципового нових підходів до 

параметрів режиму завершальної стадії ДТО прокату з високовуглецевої сталі 
С86DB в потоці безперервного дрібносортно-дротового стана 320/150 
ВАТ «ММЗ» отримано максимально можливі показники якості, що раніше 
вважалися недосяжними. Проведені технологічні заходи при розробці нових 
режимів охолодження на лінії Стелмор дозволили збільшити фактичну 
швидкість охолодження прокату і ступінь дисперсності перліту. Додатковою 
перевагою розробленої технології є відсутність видалення переднього і 
заднього кінців прокату, які за стандартною технологію (при застосуванні 
водяного охолодження) характеризуються суттєвою відмінністю структури у 
порівнянні з основним металом. Порівняльний аналіз стандартної та 
розробленої технологій наведено в табл. 6.4. Результати металографічного 
аналізу показали, що структура прокату зі сталі С86DB діаметром 8,0; 10 і 11,0 
мм складається з ∼ 82…87 % перліту балу № 1 (рис. 6.3) і ∼ 18…13 % перліту 
балу № 2…3. Ділянки пластинчастого перліту більше балу № 3 не виявлені. 
Результати механічних випробувань промислових партій прокату зі сталі С86DB 
наведено в табл. 6.5. Підусадкова ліквація за EN ISO 16120-1:2011 не 
перевищувала балу № 2 (рис. 6.4, осьова ліквація легкої контрастності світло-
сірого кольору). Цементитна сітка в осьовій зоні прокату за стандартом 
NFA 04 114:1984 показала відповідність класам А і В (рис. 6.5). 

Глибина ЗНШ (ГОСТ 1763-68, метод М) на поверхні прокату за 
середнім показником не перевищувала 0,7 % від діаметра прокату (рис. 6.6). 
Питома маса окалини на поверхні прокату в залежності від профілерозміру 
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становила 4…6 кг/т. При визначенні вмісту НВ (ГОСТ 1778-70, метод Ш4) 
виявлені наступні види: сульфіди не більше 1,0 балу; силікати пластичні і 
крихкі не більше 1,5 бали (рис. 6.7). 

 
Таблиця 6.4 – Порівняльний аналіз стандартної (режим № 1) і 

розробленої (режим № 2) технологій виготовлення прокату 

Параметр технології ДТО Режим № 1 Режим № 2 

температура прокату перед 
дротовим блоком  

не  
контролюється  

(980 ± 10) °С,  

температура прокату при виході з 
дротового блоку 

(1100 ± 10) °С (1040 ± 10) °С 

охолодження прокату водою  ∼ до 920–930 °С відсутнє  

тривалість післядеформаційної 
паузи 

не  
контролюється 

∼ до 9,0 с 

середній градієнт температури між 
поверхнею і центром прокату  

150–280 °С ≤ 50 °С 

температура початку  
охолодження прокату 

910–920 °С 1030–1040 °С 

швидкість охолодження прокату  8–10 °С/с 16–18 °С/с 

температура прокату перед 
шахтою виткозбірника  

не  
контролюється 

≤ 
200–220 °С 

 
  Таблиця 6.5 – Механічні властивості прокату зі сталі С86DВ 

∅ 
прокату,  

мм 

Показник властивостей 

σВ, МПа δ10, % ψ, % 

мін-макс 
середнє 

розкид 
у плавці 

мін-макс 
середнє 

розкид 
у плавці 

мін-макс 
середнє 

розкид у 
плавці 

8,0 
1160–1210 

1190 
35 

11–12 
11,5 

1 
30–34 

32 
4 

10,0 
1150–1200 

1175 
40 

10–12 
11 

2 
30–34 

30 
4 

11,0 
1160–1200 

1180 
40 

10–12 
11 

2 
28–32 

30 
4 
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а, б – ∅ 8,0 мм; в, г – ∅ 10,0 мм; д, е – ∅ 11,0 мм; 
Рисунок 6.3 – Структура прокату зі сталі С86DB 

    
Для визначення здатності прокату до рівномірної формозміни доцільно 

провести порівняльний аналіз впливу стандартної та розробленої технологій 
виробництва. Зразки прокату зі сталей С86D і С86DВ піддавалися 
випробуванням на розтяг із записом технічних діаграм в координатах σ-
ε (рис. 6.8), які за допомогою табличного процесору за законом збереження 
об’єму перебудовувалися в істинні діаграми деформації в координатах S-е 
[318]. Зовнішній вигляд протяжності ділянки умовної границі плинності 
свідчить про більш високий рівень пластичності сталі С86DB. При цьому 
сталь С86D характеризується більш низькими значенням тимчасового опору 
руйнуванню і локалізованого подовження (див. табл. 6.3). 

Істинні діаграми апроксимувалися за відомим рівнянням 
Холломона [319]:  
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                                                            neKS ⋅= ,                                                 (6.1) 
  
де S – істинне напруження, МПа;  
     e – істинна (логарифмічна) деформація;  
    K – коефіцієнт деформаційного зміцнення, МПа;  
    n – показник ступеня деформаційного зміцнення (n < 1) [320]. 

Згідно з методикою стандарту ISO 10275:2007 після логарифмування, 
виразу (6.1) він перетворюється в лінійне рівняння (6.2) в координатах lg S-lg e: 

 
                                             enKS lglglg += .                                       (6.2) 
 

  
 

Рисунок 6.4 – Підусадкова ліквація в прокаті зі сталі С86DB 
 

  
а 

 
б 

а – класс А (відсутність); б – класс В (сліди); 
Рисунок 6.5 – Структура (×500) осьової зони прокату зі сталі С86DB 
 
Тангенс кута нахилу рівняння (6.2) відповідає показника ступеня 

деформаційного зміцнення, а ордината перетину прямої з віссю lg S дорівнює 
lg K. Результати апроксимації наведено на рис. 6.9 і в табл. 6.6. Отримані дані 
свідчать про більш високу технологічну пластичність прокату зі сталі С86DB і 
здатність до сприйняття рівномірної формозміни при наступній холодній 
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пластичній деформації. Зменшення міжпластинкової відстані в перліті поряд із 
впливом хімічного складу сталей призводить до збільшення ступеня та 
коефіцієнту деформаційного зміцнення. Прокат зі сталі С86DВ характеризується 
більш високими значеннями тимчасового опору руйнуванню, вмісту азоту і 
сумарної концентрації домішок кольорових металів. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Характерний вид поверхні прокату зі сталі С86DB 
 

 
а 

 
б 

 
в 

а – сульфіди; б, в – силікати пластичні і крихкі відповідно; 
Рисунок 6.7 – Характерні види НВ в прокаті зі сталі С86DВ 

 
Незважаючи на існуючі відмінності, прокат зі сталі С86D має більш 

низькі значення ступеня та показника деформаційного зміцнення, а також 
менший запас пластичності. Встановлений ефект пояснюється збільшенням 
числа стадій деформації, що обумовлено відмінністю хімічного складу сталей і 
впливом дислокаційної субструктури гарячої деформації на формування 
пластинчастого перліту. Внаслідок вищевказаних причин процес деформації 
ускладнюється, а на графіку в осях lg S-lg e (рис. 6.9, б) з’являються певні 
перегини. 

Відомо, що в'язкість руйнування сталі залежить від розміру дійсного 
зерна і має безпосередній зв'язок з величиною аустенітного зерна. 
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а б 

а – сталь С86D; б – сталь C86DB; 
Рисунок 6.8 – Технічні діаграми розтягнення зразків прокату ∅ 10,0 мм 

 

  
а б 

 

а – сталь С86D; б – сталь C86DB; 
Рисунок 6.9 – Логарифмічна залежність істинного напруження від істинної 

деформації при розтягуванні зразків прокату ∅ 10,0 мм 
 
Таблиця 6.6 – Визначення коефіцієнта та показника ступеня 

деформаційного зміцнення  
Марка 
сталі 

σ0,2,  
МПа 

σВ,  
МПа 

n K,  
МПа 

С86D 631 1130 0,367 3323 
C86DВ 701 1202 0,387 3785 
 
Відповідно до класичних уявлень при збільшенні розміру дійсного зерна 

опір сталі ударному руйнуванню зменшується [56, 115, 321]. В роботах [137, 
322] показано, що головними показниками, які впливають на в'язкість 
руйнування, є розмір дійсного зерна і забрудненість сталі НВ. Металографічний 

264



аналіз зламів дозволяє встановити причини нестабільності механічних 
властивостей, а також провести оцінку можливого впливу параметрів структури 
на руйнування сталей [323]. 

Стосовно бунтового прокату з високовуглецевих сталей нормативною 
документацією не передбачений контроль показника ударної в'язкості. 
Розроблені та запропоновані у даній роботі режими високотемпературної ДТО 
прокату базуються, зокрема, на контрольованому зростанні аустенітного зерна 
після завершення гарячої деформації. Очевидно, що прокат, який піддається 
високим ступеням холодної деформації, крім заданого класу міцності, повинен 
володіти необхідним запасом пластичності, а при його виробництві необхідно 
виключити усі несприятливі умови, що можуть викликати його передчасне 
руйнування. На підставі викладеного доцільно встановити взаємозв'язок 
параметрів структури з характером в'язкості руйнування прокату, який 
виготовлений за стандартною та розробленою технологіями. Для проведення 
досліджень використано зразки (рис. 6.10), що були виготовлені з прокату 
діаметром 10,0 мм зі сталі С86D і С86DВ промислових партій [324]. 

 

 
 

Рисунок. 6.10 – Схема підготовки зразків з U-подібним концентратором  
за ГОСТ 9454-78 (R1 = (1,0 ± 0,07) мм) 

 

Аналіз величини аустенітного зерна (рис. 6.11) показав, що для прокату зі 
сталі С86D досліджуваний параметр відповідає № 8, 9, а для сталі  С86DВ – 
№ 7, 8. Підвищення температури завершення гарячої деформації, збільшення 
тривалості післядеформаційного паузи і температури початку охолодження 
сприяють зростанню середнього умовного діаметра аустенітного зерна у 
∼ 1,9 рази (від 13,8 мкм до 25,7 мкм). Для дослідження впливу величини 
аустенітного зерна на зміну показника ударної в'язкості проведено 
фрактографічний аналіз поверхонь зламів зразків зі сталей С86D і С86DВ. При 
візуальній оцінці поверхні зламів (рис. 6.12) виявлено ознаки в'язкого 
руйнування, про що свідчать їх бугристо-згладжений рельєф і відсутність 
кристалічного блиску. Це пов'язано з розсіюванням світла нерівними ділянками 
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поверхні, поява яких зумовлена різним орієнтуванням перлітних колоній по 
відношенню до поверхні руйнування, а також розвитком локальних зон 
пластичної деформації [325]. Така структура зламу є характерною для умов 
впливу значних короткочасних сил [326], що відповідають динамічним 
випробуванням. В цілому такий характер руйнування сталі є 
загальноприйнятим для високоміцних металів і сплавів, що підтверджується 
результатами досліджень роботи [327]. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

а, в  – сталь С86D; б, г – сталь С86DВ; 
Рисунок 6.11 – Виявлення аустенітного зерна в структурі прокату 

 

Порівняльний аналіз структури зламів показав, що проявляється вплив 
дисперсності перліту на характер структурних складових: вони більш дисперсні 
для сталі С86DВ у порівнянні зі зразками сталі С86D (рис. 6.13). Відмінності, що 
фіксуються, пояснюються наявністю в структурі сталі С86D перліту з балом до 
№ 6. У зламах обох сталей спостерігаються в'язкі ямки (рис. 6.13, б, д), що, 
очевидно, пов'язано з присутністю НВ в сталі, які є додатковими центрами 
зародження руйнування. Крім того спостерігається вплив різного розташування 
перлітних колоній по відношенню до поверхні руйнування на орієнтацію 
окремих ділянок в структурі зламів. При руйнуванні перлітних колоній уздовж 
цементитних пластин утворюються ділянки квазікрихкого руйнування, що у 
більшій мірі характерно для сталі С86D.  
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а 

 
б 

а – сталь С86D; б – сталь С86DВ; 
Рисунок 6.12 – Зовнішній вигляд поверхні зламу зразків після  

випробувань на ударний вигин 
 
Аналіз структури зламів при великих збільшеннях свідчить про 

формування зон локалізованої деформації як на границях перлітних колоній в 
обох сталях (рис. 6.13, б, в, д), так і вздовж міжфазних границь ферит/цементит 
в сталі С86DВ (рис. 6.13, е). Дослідження особливостей деформації перліту, з 
точки зору фізичної мезомеханіки структурно-неоднорідних середовищ, 
показало активну роль міжфазних границь ферит/цементит в розвитку 
локалізації деформації та формуванні фрагментованої мезоструктури [44]. Ці 
результати підтверджуються наявністю зон локалізованої деформації уздовж 
міжфазних границь ферит/цементит в структурі зламу зразків зі сталі С86DВ і 
свідчать про значну роль цих зон у розвитку руйнування. Результати 
випробувань зразків прокату на ударний вигин наведено в табл. 6.7. Для сталі 
С86D на перший план за впливом на ударну в'язкість виходить розмір зерен 
аустеніту (перліту) при очевидній ролі границь між перлітними колоніями, а 
для сталі С86DВ – розмір зерен аустеніту (перліту) і ступінь дисперсності 
перліту при очевидній ролі міжфазних границь. Отже, розроблена технологія 
високотемпературної ДТО прокату зі сталі С86DB сприяє не тільки зростанню 
міцності та пластичності, але і в'язкості руйнування на ∼ 17 %. 

При цьому збільшення розміру зерен аустеніту (перліту), на відміну від 
класичних уявлень, не викликає зменшення ударної в'язкості сталі С86DB. 
При виробництві промислових партій прокату зі сталей С82DCr, C82DV і 
C82DCrV у відповідності до розробленого температурно-швидкісного 
регламенту охолодження від tпо = 1040 °С встановлено, що показники якості  
характеризуються близькими значеннями по відношенню до прокату зі сталі 
С86DВ. Результати металографічного контролю зразків прокату діаметром 
11,0 мм наведено в табл. 6.8, а механічні властивості – в табл. 6.9. 
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а, в, д – сталь С86D; б, г, е – сталь С86DВ; 
Рисунок 6.13 – Фрактограми зламів зразків прокату після  

випробувань на ударний вигин 
 
Таблиця 6.7 – Результати випробувань зразків на ударний вигин   

Марка 
сталі 

№ 
зразка 

Розмір зразка, мм Площа 
перерізу 

зразка, см2 

Робота 
удару, 

Дж 

KCU 
(+20°С), 
Дж/см2 ширина висота 

С86D/ 
С86DВ 

1/7 4,97/4,99 6,09/6,08 0,303/0,303 6,89/8,11 22,76/26,73 
2/8 4,96/4,99 6,10/6,10 0,303/0,304 7,54/8,28 24,92/27,20 
3/9 4,95/4,99 6,09/6,10 0,301/0,304 7,14/8,39 23,69/27,56 
4/10 4,96/4,98 6,09/6,09 0,302/0,303 6,92/8,36 22,91/27,57 
5/11 4,97/4,97 6,10/6,09 0,303/0,303 6,55/8,22 21,61/27,16 
6/12 4,95/4,98 6,10/6,09 0,302/0,303 7,29/8,33 24,14/27,47 

Середнє значення 23,34/27,28 
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Таблиця 6.8 – Характеристики структури прокату  

Марка  
сталі 

Показник якості 
Глибина ЗНШ, % Нерозрізнений перліт, % 

середнє максимальне фактичне середнє 
С82DCr 0,51 0,86 88/85/87 86 
С82DV 0,44 0,75 89/89/85 87 

С82DCrV 0,43 0,89 90/92/87 89 
 
Таблиця 6.9 – Механічні властивості прокату 

Марка 
сталі 

Показник властивостей 
σВ, МПа δ10, % ψ, % 

мін-макс 
середнє 

розкид 
у плавці 

мін-макс 
середнє 

розкид 
у плавці 

мін-макс 
середнє 

розкид у 
плавці 

С82DCr 
1190–1240 

1215 
50 

9–11 
10 

2 
28–32 

30 
4 

С82DV 1210–1250 
1230 

55 
8–10 

9 
2 

27–31 
29 

4 

С82DCrV 
1220–1260 

1240 
45 

8–10 
9 

2 
27–29 

28 
2 

 
Характерна структура прокату зі сталей С82DCr, C82DV і C82DCrV після 

охолодження за розробленою технологією наведена на рис. 6.14. На рис. 6.15 
показаний вплив хрому, ванадію та їх сумісної дії на формування механічних 
властивостей прокату в порівнянні зі звичайною вуглецевою сталлю. 
Додаткове введення до складу сталі хрому і/або ванадію за умови сталості 
параметрів виробничого процесу дозволяє підвищити початковий клас 
міцності прокату наступним чином: С82DCr (+ 50 МПа), C82DV (+ 65 МПа) і 
C82DCrV (+ 80 МПа). При цьому зі зростанням класу міцності прокату 
показники пластичності зменшуються не суттєво. З урахуванням отриманих 
даних, а також згідно до результатів досліджень підрозділу 5.2 найбільш 
ефективним виявляється виробництво прокату зі сталі С82DCrV [328]. 
Виготовлений прокат зі сталей С82DCr, C82DV, C82DCrV і С86DB показав 
повну відповідність вимогам стандарту EN ISO 16120:2011, частина № 4 
«Особливі вимоги до прокату спеціального призначення». За результатами 
промислових випробувань розроблено технічну угоду ТС 001-1103-2015 
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«Бунтовий прокат для високоміцних арматурних канатів і 
холоднодеформованої арматури».  

За результатами промислових випробувань встановлено, що для 
підвищення початкового класу міцності та гарантованого отримання в 
структурі прокату зі сталей С82DCr, C82DV, C82DCrV і С86DВ не менше 75 % 
нерозрізненого перліту охолодження в залежності від профілерозміру слід 
починати від температур ((А1 + 310) ± 10) °С з використанням тристадійного 
охолодження зі швидкістю 𝑉𝑉по1  = 19,7…5,0∙(F÷P), °С/с до температури          
А1 – (140…170) °С з витримкою під теплоізолюючими кришками 
транспортеру лінії Стелмор до 12,0 с і подальшим охолодженням зі 
швидкістю 𝑉𝑉по2  = 3,7…1,7∙(F÷P) до температур 220…200 °С. 
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а, б – С82DCr; в, г – С82DV; д, е – С82DCrV; 
Рисунок 6.14 – Структура прокату діаметром 11,0 мм 
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а – σВ; б – δ10; в – ψ;  

1 – С82DВ (0,84 % C, 0,72 % Mn);  
2 – С82DCr (0,83 % C, 0,75 % Mn, 0,27 % Cr);  
3 – С82DV (0,83 % C, 0,69 % Mn, 0,07 % V);  

4 – С82DCrV (0,83 % C, 0,70 % Mn, 0,15 % Cr, 0,05 % V); 
Рисунок 6.15 – Вплив хімічного складу сталі на формування механічних 

властивостей прокату діаметром 11,0 мм 
 

6.2. Порівняльний аналіз якості виготовленого прокату з  
європейськими аналогами 

 
До відомих металургійних підприємств країн Європейського союзу, які 

виготовляють високоякісний бунтовий прокат з високовуглецевих сталей, по 
праву можна віднести «ArcelorMittal Hamburg» (Німеччина) і 
«FNsteel» (Фінляндія). У цьому випадку не є винятком і ВАТ «ММЗ» – 
сучасний міні-завод чорної металургії, який володіє технологіями 
виробництва прокату з низько-, середньо- і високовуглецевих сталей, що  
відповідає у більшості випадків вимогам світових стандартів. Беручи до 
уваги сказане, доцільно провести порівняльний аналіз якості прокату, що 
виготовлений за розробленою технологію з аналогічними видами 
металопродукції виробництва «ArcelorMittal Hamburg» і «FNsteel». При 
проведенні досліджень [329] використано зразки прокату діаметром 12,0 мм 
зі сталей С82DCr («ArcelorMittal Hamburg»), С82DCrV («FNsteel») і C86DB 
(ВАТ «ММЗ»). Хімічний склад сталей наведено в табл. 6.10. 

У відповідності до табличних даних вміст вуглецю в прокаті 
ВАТ «ММЗ» є найбільшим, при цьому кількість марганцю в сталі «FNsteel» 
максимальна. Сумарний вміст хрому, нікелю і міді (Σ(Сr+Ni+Cu)) в прокаті 
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«ArcelorMittal Hamburg» складає 0,33 %, а в прокаті «FNsteel» і ВАТ «ММЗ» 
– 0,26 %. Однак, якщо в прокаті ВАТ «ММЗ» вміст Σ(Сr+Ni+Cu) обумовлений 
особливостями технології виготовлення високовуглецевої сталі, то для 
прокату «ArcelorMittal Hamburg» і «FNsteel» табличні дані свідчать про 
додаткове застосування хрому, а також ванадію в останньому випадку. 

 
Таблиця 6.10 – Хімічний склад досліджуваних сталей 

Марка 
сталі 

Хімічний склад, % ваг.  
C Mn Si P⋅102 S⋅103 Cr Ni Cu N⋅103 V В⋅103 

С82DCr 0,83 0,74 0,25 0,7 9 0,22 0,05 0,06 5 0,009 0,4 
С82DCrV 0,81 0,82 0,21 1,4 3 0,18 0,05 0,03 5 0,075 0,2 
C86DB 0,88 0,68 0,19 1,0 2 0,05 0,07 0,14 7 – 1,7 

 
Вміст азоту в сталях є приблизно однаковим. В прокаті виробництва 

ВАТ «ММЗ» вміст бору перевищує у 5…9 разів його кількість у порівнянні зі 
сталями С82DCr і С82DCrV. Результати металографічного аналізу наведено на 
рис. 6.16. В прокаті виробництва «FNsteel» виявлені ділянки з розвитою 
цементитною сіткою (класи D, E за еталонними шкалами стандарту NFA 04 
114:1984). Слід зазначити, що виявлені класи цементиту є досить 
небезпечним типом дефекту прокату при наступній холодній пластичній 
деформації. В прокаті виробництва «ArcelorMittal Hamburg» цементитна 
сітка відповідає класам А і В та у 3 % випадків класу С. В прокаті 
виробництва ВАТ «ММЗ» цементитна сітка відповідає класам А і В, при 
цьому частка випадків для класу А є найбільшою у порівнянні з прокатом 
«ArcelorMittal Hamburg». Кількість нерозрізненого перліту і глибина 
зневуглецювання поверхні прокату є приблизно однаковою для всіх трьох 
виробників.  

Результати механічних випробувань прокату наведено на рис. 6.17. 
Найбільш високі показники міцностні є характерними для прокату «FNsteel», 
при виготовленні якого застосовано одночасне додавання до складу сталі 
хрому і ванадію. Відповідно до розглянутих критеріїв оцінки якості прокат зі 
сталі С86DB має близькі значення механічних властивостей з прокатом 
«ArcelorMittal Hamburg». Слід зазначити, що технологія виготовлення сталі 
та параметри режиму ДТО прокату виробництва «ArcelorMittal Hamburg» та 
«FNsteel» є невідомими, проте результати оцінки якості дозволяють 
стверджувати, що отримання заданої структури і механічних властивостей 
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забезпечується за рахунок використання потужних дуттьових вентиляторних 
систем на транспортері лінії Стелмор. 

 
а 

 
б 

 
в 

а – розподіл класів цементитної сітки в осьовій зоні прокату;  
б – кількість нерозрізненого перліту; в – глибина зневуглецювання поверхні; 

Рисунок 6.16 – Результати металографічного аналізу зразків прокату  
зі сталей С82DCr, С82DCrV і С86DB 

 
Виявлені ділянки з розвинутою цементитною сіткою в осьовій зоні 

прокату «FNsteel» мають локальний розвиток і зумовлені не впливом 
швидкості охолодження, а процесами ліквації при виробництві БЛЗ. Оцінка 
забрудненості сталей НВ за ГОСТ 1778-70 (метод Ш4) наведена в табл. 6.11. 
Прокат ВАТ «ММЗ» характеризується найменшими розмірами НВ.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що прокат зі 
сталі С86DB, який був виготовлений у відповідності до розробленої 
технології, за досягнутими показниками якості відповідає аналогічній 
металопродукції кращих металургійних підприємств країн Європейського 
союзу. Прокат зі сталі С82DCr ВАТ «ММЗ» характеризується більш високими 
значеннями тимчасового опору руйнуванню, ніж прокат «ArcelorMittal 
Hamburg», а сталь С82DCrV має практично однакові механічні властивості з 
аналогічною сталлю «FNsteel». 
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а – σB; б – δ10; в – ψ; 
Рисунок 6.17 – Механічні властивості прокату ∅ 12,0 мм  

зі сталей С82DCr, С82DCrV і С86DB 
 

Таблиця 6.11 – Результати визначення НВ в структурі прокату 

Марка сталі 
Види НВ, бал  

сульфіди 
силікати  

пластичні 
силікати 

недеформовані 
силікати 
крихкі 

С82DCr 1,5 1,5 2,5 3,5 
С82DCrV 1,5 1,0 2,5 1,0 
C86DB 1,0 1,5 1,0 1,5 

 
6.3 Вплив структури гарячедеформованої сталі на особливості 

протікання холодної пластичної деформації 
   

Зазвичай, тверде тіло, що деформується, розглядається на двох рівнях: 
макромасштабному (використовує апарат механіки суцільного середовища) і 
мікромасштабному (теорія дислокацій). За останнє десятиліття отримав 
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розвиток релаксаційний багаторівневий підхід до проблеми пластичності 
твердих тіл, оскільки опис їх  характеристик, які базуються лише на теорії 
дислокацій, є недостатнім. У зв'язку з цим проводяться дослідження процесів 
пластичної деформації металевих матеріалів, у тому числі гетерофазних, на 
мезомасштабному рівні [330–334]. Механізми деформації патентованих 
сталей перлітного класу ретельно розглянуті в роботах [125–127], але даних 
про поведінку і механізм деформації гарячекатаних сталей на сьогоднішній 
день не існує, у зв'язку з чим проведення таких досліджень зумовлює 
важливість цього питання для впровадження енергоефективних 
технологічних схем перероблення прокату [335]. 

 
6.3.1 Трансформація тонкопластинчастого перліту при волочінні 

прокату з різними ступенями обтиснення 
 
В якості матеріалу використано зразки від прокату зі сталі 

С86DВ (склад № 4, див. табл. 2.1) ∅ 10,0 мм (ε = 0 %) і після деформації з 
різними ступенями: ∅ 8,79 мм (ε = 22,7 %); ∅ 6,95 мм (ε = 51,7 %); ∅ 5,16 мм 
(ε = 73,3 %); ∅ 4,10 мм (ε = 83,2 %) [336]. Електронно-мікроскопічні 
дослідження показали, що деформація тонкопластинчастого перліту сталі 
С86DВ, на відміну від грубопластинчатого перліту, має свої особливості. При 
малому ступені деформації (ε = 22,7%) ковзання розвивається в феритних 
пластинах, щільність дислокацій підвищується, зростають розорієнтації між 
мікрообластями і формується комірчаста субструктура. Пластини цементиту 
не виявляють пластичності (рис. 6.18), хоча зустрічаються ділянки зі слабо 
деформованим цементитом. В феритній складовій перліту щільність 
дислокацій невелика, а скупчення дислокацій поблизу цементитних пластин 
при зазначеному ступені деформації практично не виявлені. При цьому після 
деформації прокату з одиничним обтисненням 22,7 % зберігається класична 
будова перлітних колоній оскільки міжфазні границі залишаються плоскими 
і паралельними. Поблизу включень, найімовірніше дисперсних виділень 
нітриду бору, що знаходяться у феритних пластинах, спостерігається 
локалізація деформації (рис. 6.18, в). 

Зі зростанням сумарного відносного обтиснення до 51,7 % проявляється 
пластична поведінка цементитних пластин, які згинаються і нерівномірно 
стоншуються (рис. 6.19, а, б). Перлітні колонії втрачають паралельність 
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міжфазних границь, а пластини цементиту в місцях гальмування смуг зсуву в 
феритних пластинах руйнуються на окремі фрагменти, зберігаючи єдине 
орієнтування і орієнтаційний зв'язок з феритом в межах перлітної колонії. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

а – початковий стан прокату ∅ 10,0 мм;  
б, в – після одиничного обтиснення прокату (∅ 8,79 мм, ε = 22,7 %); 

Рисунок 6.18 – Структура перліту в сталі С86DВ 
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Рисунок 6.19 – Структура перліту в сталі С86DВ після сумарного  
відносного обтиснення 51,7 % (∅ 6,95 мм) 

 
В феритних пластинах формується комірчаста дислокаційна 

субструктура з чіткими стінками (рис. 6.19, в-д), які витягуються між 
пластинами цементиту, при цьому порушується пластинчаста морфологія 
ділянок фериту. Поблизу міжфазних границь ферит/цементит формуються 
зони дисперсних виділень, які, як було зазначено, найімовірніше є нітридами 
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бору (рис. 6.19, г, д), а також дислокаційні скупчення (рис. 6.19, д, е), які  
свідчать про гальмування ковзання в феритних пластинах вказаними 
міжфазними границями. Дисперсні виділення присутні також у різних 
ділянках субструктури феритних пластин (рис. 6.19, е), впливаючи на її 
еволюцію в процесі деформації. В пластинах фериту внаслідок гальмуючої дії 
міжфазних границь ферит/цементит (рис. 6.20, а, б), а також поблизу включень 
розвивається локалізована деформація, що сприяє появі поряд з ковзанням смуг 
скидання (рис. 6.20, в-д). Крім цього, спостерігається зародження смуг скидання 
поблизу міжфазних границь (рис. 6.20, е, є). 

Формування локалізованих смуг скидання викликає появу концентраторів 
напружень поблизу міжфазних границь ферит/цементит, холодного 
просковзування уздовж цих границь і утворення сходинок на цементитних 
пластинах, а також смуг скидання в цементиті [125–128]. На рис. 6.21 наведено 
ділянки деформації ковзанням і скиданням в екстрагованих пластинах 
цементиту. В цементитних пластинах простежується поява різких                        
Z-подібних (рис. 6.20, ж) і плавних S-подібних (рис. 6.20, з, и) смуг скидання. 
Очевидно, що характер сходинок і смуг скидання в цементиті пов'язаний з 
рівнем концентрації напружень на міжфазних границях ферит/цементит і 
орієнтуванням перлітної колонії до деформуючого напруження, яке визначає 
ступінь пластичності цементиту в тонкопластинчастому перліті. Додаткове 
утворення смуг скидання в цементиті відбувається в місцях, де присутні 
НВ (рис. 6.20, і), які є концентраторами напружень при пластичній деформації 
сталі [137].  

Дислокації в деформаційній субструктурі фериту і цементиту декоровані 
домішковими атмосферами і дисперсними виділеннями, що пов'язано з 
присутністю в сталі нітридів бору (рис. 6.20, в…е). Отже, пластична течія в 
тонкопластинчастому перліті починається і розвивається поблизу міжфазних 
границь ферит/цементит. Необхідність спільності деформації двох фаз, що 
утворюють перлітні колонії, зумовлює розвиток поблизу цих границь 
деформаційної мезоскопічної  субструктури, при формуванні якої значну роль 
відіграють поворотні моди пластичної деформації [44, 337]. 

В об'ємі деформованих феритних і цементитних пластин перліту 
формується мезоскопічна субструктура, що має безпосередній зв'язок з 
утворенням мезосмуг локалізованої деформації вздовж напрямків 
максимальних дотичних напружень (рис. 6.19, в…е, рис. 6.20, а, б, е). 
Очевидною є роль міжфазних границь ферит/цементит (рис. 6.20, є), а також 

277



включень у розвитку процесу, що досліджується. Відомо, що при навантаженні 
гетерофазні матеріали характеризується різко неоднорідним розподілом 
напружень і деформацій [331–334]. Можливість протікання деформації без 
порушення цілісності сталі залежить від здатності феритних і цементитних 
пластин до самоузгодженої формозміни.  
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Рисунок 6.20 – Трансформація тонкопластинчастого перліту в сталі  
С86DВ після сумарного відносного обтиснення 73,3 % (∅ 5,16 мм) 
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Рисунок 6.21 – Сліди деформації (×35000) в екстрагованих пластинах 
цементиту сталі С86DВ після волочіння прокату з сумарним  

відносним обтисненням 73,3 % 
 

При цьому вони мають різну пластичність, рівень якої визначається 
природою цих фаз, а також залежить від характеру сполучення міжфазних 
границь ферит/цементит і орієнтування перлітних колоній до деформуючого 
напруження. 

У відповідності до робіт [330, 332, 333], очевидно, що поблизу 
міжфазних границь ферит/цементит формуються дальнодіючі моментні й 
асиметричні напруження, що передбачає появу полів тензор-спіну (вихрового 
руху), які пов'язані з тензором моментів напружень. Потужність дисипації 
енергії поворотних мод пластичної деформації становить кілька відсотків від 
потужності дисипації енергії в'язко-пластичної течії [330, 332, 333]. Якщо 
концентрації напружень поблизу міжфазних границь у зонах обмеженої 
деформації через відсутність умов ефективної дисипації в феритних 
пластинах не встигають релаксувати, то виникають смуги скидання в 
цементиті. Мікропластичні зрушення в феритних пластинах поблизу 
міжфазних границь ферит/цементит здатні частково перерозподіляти поля 
концентраторів напружень. В умовах обмеженості пластичного зсуву 
поблизу цих міжфазних границь реалізувати довільну формозміну феритних і 
цементитних пластин шляхом дислокаційного ковзання важко, тому 
необхідним є розвиток пластичних поворотів, що призводять до появи смуг 
скидання. 

Пластичність перліту при волочінні прокату, тобто його деформація як 
єдиного структурного цілого, визначається здатністю до інтенсифікації 
пластичної деформації й ефективної дисипації енергії. Це передбачає 
механічну взаємодію елементів структури перліту (пластин фериту і 
цементиту) через міжфазну границю ферит/цементит. При цьому феритні 
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пластини як більш пластична фаза несуть основне навантаження, а пластини 
цементиту перешкоджають руху дислокацій і дисклінацій в фериті незалежно 
від рівня їх пластичності. Феритні пластини в процесі деформації релаксують 
напруження і передають навантаження пластинам цементиту, чим залучають 
їх до процесу деформації. Згідно з Тейлором, деформація сталі зі структурою 
тонкопластинчастого перліту може протікати при збереженні безперервності 
напружень або безперервності деформацій. Така вимога спільності 
деформацій компонентів у гетерофазній системі передбачає узгодженість 
формозміни елементів структури і передбачає залучення в деформацію 
різних структурних рівнів [330, 333]. 

При сумарному відносному обтисненні прокату 83,2 % в феритних і 
цементитних пластинах дві системи сполучених мезосмуг локалізованої 
деформації формують мікровихрі, що обумовлені виникненням поблизу 
міжфазних границь ферит/цементит, а також в ділянках вигину цементитних 
пластин зустрічних полів напружень (рис. 6.22).  

 

 
 

Рисунок 6.22 – Утворення зон локалізованої деформації в сталі С86DB  
при сумарному відносному обтисненні 83,2 % (∅ 4,10 мм) 

 
Внаслідок локальної вихрової пластичної течії на мезорівні поблизу 

міжфазних границь зароджуються спарені мезосмуг деформації, які 
поширюються в феритні та цементитні ділянки перлітних колоній. З точки 
зору мезомеханіки пластичної деформації при кімнатній температурі 
проявляється зернограничне ковзання. В тонкопластинчастому перліті 
виявляється можливим виникнення в приграничних зонах феритних і 
цементитних пластин періодичних акомодацій зрушень (рис. 6.20, а). Така 
поведінка міжфазних границь ферит/цементит на відміну від 
високотемпературного просковзування пов'язана не з рухом зернограничних 
дислокацій, а з кластерним механізмом масопереносу в границях, що 
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обумовлено певним («шаховим») розподілом розтягуючих і стискаючих 
напружень і деформацій на міжфазних границях [44]. 

В локальних ділянках розтягуючих напружень на міжфазній границі 
ферит/цементит зароджуються зрушення уздовж максимальних дотичних 
напружень в одну з контактуючих пластин (фериту або цементиту). Поворот 
від кожного локального зсуву породжує у приграничній зоні акомодаційні 
зрушення, що призводять до вигину цементитних пластин. Отже, розвиток 
зрушень поблизу міжфазних границь ферит/цементит сприяє прояву 
поворотних мод деформації, які викликають як розвиток холодного 
просковзування, так і кластерний механізм масопереносу в цих границях, що 
призводить до утворення на них джерел деформаційних дефектів, які 
випускаються по обидві сторони – у пластини фериту і цементиту. При 
сумарному відносному обтисненні 73,3…83,2 % відбувається трансформація 
цементитних пластин (рис. 6.23, а, б), які поділяються на окремі фрагменти 
(блоки).  
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Рисунок 6.23 – Трансформація пластин цементиту в сталі С86DB  
при сумарному відносному обтисненні 83,2 % 

 
Явище, що спостерігається, не є схожим на крихке руйнування пластин 

цементиту, що характерно для грубопластинчастого перліту, також воно не 
схоже на сфероїдизацію пластин в результаті їх поділу на частини, які мають 
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компактну форму. Відомо, що класичний процес сфероїдизації частинок 
другої фази має дифузійну природу, а для його проходження необхідні певні 
температурно-часові умови. Навіть з урахуванням можливого 
деформаційного розігріву прокату при волочінні або стабілізуючої обробки 
на завершальній стадії виробництва (температура ∼ 380…400 °С), а також 
активної участі дислокацій це не може сприяти протіканню дифузійних 
процесів в сталі, які є достатніми для проходження класичної сфероїдизації 
цементитних пластин. 

У той же час можна припустити, що в результаті пластичної  
формозміни пластин цементиту в перліті, виникнення зон локалізованої 
деформації уздовж міжфазних границь і утворення деформаційної 
субструктури при великих ступенях сумарного відносного обтиснення 
відбувається їх фрагментація. Скоріш за все, це пов'язано з вичерпанням 
«запасу пластичності» цементиту, у тому числі за рахунок гальмуючої дії 
дисперсних виділень на рухливість дислокацій. Оскільки ці фрагменти мають 
компактну форму, то це явище можна назвати холодною динамічною 
сфероїдизацією цементиту, природа якої пов'язана з фрагментацією пластин 
у процесі деформації прокату зі значними ступенями пластичної 
деформації [338]. 

В структурі деформованого перліту при сумарному відносному 
обтисненні прокату більше 73,3 % утворюються області, в яких формується 
субмікрокристалічна структура (рис. 6.23, в, г), що з'являється в ділянках, де 
втрачена пластинчаста будова перліту, а також поблизу включень 
(рис. 6.23, д). Розуміння процесів, які відбуваються в деформованому 
тонкопластинчастому перліті, пов'язане з аналізом ефектів, що виникають на 
різних масштабних рівнях і які визначають трансформацію дефектної 
субструктури в процесі холодної пластичної деформації.  

Важливу роль при цьому відіграє безперервна еволюція дислокаційної 
субструктури в пластинах фериту і цементиту, для якої характерним є 
утворення та поширення мезосмуг локалізованої деформації в окремих 
ділянках, енергетично сприятливих для поширення мікрозсуву і формування 
смуг скидання [339]. Зони локалізованих мікрозсувів і смуг скидання 
пов'язані з різними структурними неоднорідностями фериту та цементиту в 
перліті, зокрема, з характером комірок деформаційної субструктури, які в 
фериті і цементиті мають різну щільність дислокацій, розмір і кут 
розорієнтації. З'являючись в різних фазах перліту і поширюючись в напрямку 
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головних дотичних напружень, ці мезосмуги утворюють фрагменти з сильно 
деформованими границями, які характеризуються високою концентрацією 
дефектів. На таких границях виникають моментні напруження, що сприяє 
обертанню елементів субструктури і збільшенню кутів їх розорієнтації. 
Отже, локалізація у мезосмугах зсуву призводить до ротаційної локалізації, 
проходить обертання комірок субструктури в феритних і цементитних 
пластинах, а також холодне просковзування уздовж міжфазних границь 
ферит/цементит, що призводить до зростання розорієнтації та фрагментації 
мезосмуг деформації. Відбувається подрібнення і трансформація перлітних 
колоній. Очевидно, цей процес пов'язаний з вигином і фрагментацією 
локалізованих смуг різних систем феритної та цементитної фаз, які 
складають структуру мезосмуг деформації.  

Розглядаючи особливості трансформації тонкопластинчастого перліту 
в процесі холодної пластичної деформації волочінням в рамках 
багаторівневого підходу, необхідно враховувати ієрархію масштабів зсувних 
і поворотних мод деформації, які визначають характер фрагментації 
деформованого матеріалу. У даному випадку важливу роль виконує стадія 
розвитку мезосмуг локалізованої деформації в перліті як поблизу міжфазних 
границь ферит/цементит, так і в феритних, а потім і в цементитних 
пластинах, що сприяє релаксації дальнодіючих моментних напружень і 
утворення локалізованих смуг скидання. На стадії фрагментації, яка пов'язана 
з формуванням мезосмугових структур, відбувається фрагментація зігнутих 
смугових структур локалізованої пластичної деформації з утворенням між 
фрагментами розорієнтованих границь розділу, що забезпечує формування 
субмікрокристалічної структури. Тобто, утворення субмікрокристалічної 
структури в тонкопластинчастому перліті пов'язане з фрагментацією 
смугових структур у полі згинаючих внутрішніх напружень. Скоріш за все, 
ефекти, що виникають при подрібненні структури тонкопластинчастого 
перліту, відбуваються на мезоскопічному рівні та пов'язані з переходом від 
безперервної пластичної течії до локалізованої течії у мезосмугах зсуву. При 
локалізованій мікротечії смуги зсуву є носіями деформації на значно більш 
тонкому рівні, ніж розмір зерна [330, 333, 334, 337]. Для таких процесів 
необхідна безперервна еволюція дислокаційної субструктури, а також 
перехід до локалізації у смугах зсуву і ротаційної локалізації, що створює 
потужні внутрішні напруження і сприяє колективному характеру 
акомодаційного руху дислокацій, а також фрагментації (утворенню 
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розорієнтації мікрообластей) і обертанню фрагментів, що забезпечує умови 
для подрібнення структури до рівня розміру комірок субструктури в 
феритних і цементитних пластинах. Дислокаційні комірки трансформуються 
в границі фрагментів зі збільшеними кутами розорієнтації і, нарешті, в 
границі дрібних зерен. 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що холодна 
пластична деформація гарячекатаної сталі С86DВ має досить складний 
характер і призводить переважно до орієнтування пластин фериту і 
цементиту уздовж напрямку осі волочіння. Деформація цементиту 
відбувається ковзанням в межах тих перлітних колоній, які сприятливо 
орієнтовані вздовж напрямку деформації, в іншому випадку з'являються 
ділянки вигину, а в деяких випадках і дроблення пластин цементиту. Беручи 
до уваги викладене, можна зробити висновок про те, що деформація пластин 
цементиту шляхом дроблення є характерною для ділянок структури сталі з 
менш дисперсним перлітом, в місцях роздроблення якого може 
спостерігатися підвищена щільність дислокацій. Зменшення товщини 
цементитних пластин і, відповідно, показника S0 сприяє зростанню 
деформованості таких сталей при волочінні з великими ступенями холодної 
пластичної деформації.  

 
6.3.2 Зміна морфології неметалевих включень при холодному волочінні 

сталей перлітного класу 
 

Згідно з даними, наведеними у підрозділі 5.3, очевидно, що при гарячій 
деформації в кожній кліті прокатного стана пластичні включення 
видовжуються, а недеформовані – частково подрібнюються і 
перерозподіляються з утворенням рядків у напрямку осі деформації. Оскільки 
домінуючі схеми головних напружень у прокатних клітях стана виявляються 
різними, то змінюється і характер формозміни пластичних включень. Цей 
процес супроводжується появою вихорових структурних зон поблизу НВ, що 
свідчить про розвиток ротаційної деформації в локальних ділянках сталевої 
матриці (рис. 6.24, а, б) і обумовлено неоднорідним розподілом напружень 
поблизу НВ та їх постійним перерозподілом при переході від однієї 
прокатної кліті до іншої. Після завершення гарячої деформації БЛЗ 
відбувається регульоване повітряне охолодження прокату, яке 
супроводжується дифузійним розпадом аустеніту з утворенням перліту. В 
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цьому випадку НВ, очевидно, виступають додатковими центрами початку 
розвитку перлітного перетворення, від яких можуть починати своє 
зародження перлітні колонії. Аналогічної точки зору за впливом НВ на 
протікання перлітного перетворення дотримуються автори роботи [230]. 
Дрібні частинки НВ нерідко спостерігаються в місцях стику перлітних 
колоній (рис. 6.24, в, г), крім цього поблизу таких НВ відбувається їх вигин і 
диспергування (рис. 6.24, д…ж) [340]. 
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а, б – ×1500; в…ж – ×5000×3; 
Рисунок 6.24 – Локальна структура гарячекатаної сталі С82D поблизу НВ 

 
При волочінні прокату формозміна НВ проходить у нових умовах у 

порівнянні з гарячою деформацією БЛЗ, що обумовлено, в першу чергу, 
різницею температур і деформуючих зусиль, а також самого способу 
деформації. При цьому змінюються фізико-механічні властивості НВ і 
сталевої (перлітної) матриці. Поведінка включень всіх видів під час 
волочіння пов'язана з рівнем їх пластичності при конкретній температурі. На 
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відміну від умов гарячої деформації, при волочінні формозміна прокату, а 
отже, і НВ відбувається при постійному характері перерозподілу напружень в 
сталевій матриці, рівень яких зростає при переході до кожної наступної 
монолітної волоки (осередку деформації). На кожне НВ при волочінні діють 
нормальні стискаючі напруження від деформуючого інструменту, які 
передаються через металеву матрицю, поздовжні зсувні напруження, що 
виникають в матриці при її деформації, а також напруження тертя на 
поверхні розділу включення-матриця. 

Величина нормальних напружень залежить від маршруту волочіння і 
ступеня сумарного відносного обтиснення прокату, а зсувних – від 
пластичності металевої матриці, яка визначається параметрами структури і 
ступенем наклепу при деформації. На включення при волочінні діють 
тривимірні поля напружень, які мають складну просторову конфігурацію. Слід 
зазначити, що просторово неоднорідні поля напружень від деформаційного 
впливу, що діють на включення, є динамічними і зазнають постійної зміни, 
тобто еволюціонують. Під дією таких складних напружень відбувається 
пластична деформація сульфідів, які мають після гарячої прокатки рядкову 
форму і зберігають її в процесі холодного волочіння (рис. 6.25, а, б).  
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Рисунок 6.25 – НВ (×500×2,5) в дротяній заготовці зі сталі С82D 
(сумарне відносне обтиснення прокату 85,9 %) 

 
Включення силікатів типу FeO⋅SiO2 і MnО⋅SiO2, які мають після гарячої 

деформації рядкову форму, при волочінні виявляються  непластичними та 
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крихко руйнуються (рис. 6.25, в, г). Включення алюмосилікатів, оксидів 
марганцю, кальцію й  алюмінію  також  пластично не деформуються,  а уламки 
роздроблених включень захоплюються сталевою матрицею і 
трансформуються у витягнуті смуги. Оксисульфідні включення проявляють 
неоднорідну деформованість, що пов'язано з різним рівнем пластичності 
складових фаз (рис. 6.25, е).   

При волочінні на границях розділу включення-матриця концентруються 
більші напруження, ніж при гарячій прокатці. Це обумовлено тим, що зі 
зростанням сумарного обтиснення прокату зменшується пластичність сталевої 
матриці й ускладнюється її течія уздовж поверхні розділу з НВ. Крім того, в 
цьому випадку виключені процеси відновлення (рекристалізації) 
деформованої структури, які сприяють релаксації напружень, що зменшує 
пластичність включень і зумовлює збільшення сил тертя уздовж поверхні 
розділу матриця-включення. Все це призводить до руйнування 
недеформованих включень.  

Якщо руйнування відбувається на завершальному етапі волочіння й 
уламки включення відокремлюються один від одного на велику відстань, то 
матриця не встигає заповнити простір між ними, що обумовлює виникнення 
порожнин (незворотні дефекти) [341]. З підвищенням ступеня деформації 
при волочінні збільшується дисперсність всіх видів НВ, у тому числі й 
недеформованих, за рахунок їх крихкого руйнування. При волочінні 
прокату виникає характерна волокниста структура сталі, відбувається 
взаємодія між частинками включень і деформованою перлітною матрицею. 
В процесі холодної деформації сталі на кожне перлітне зерно діють 
нормальні стискаючі сили від деформуючого інструменту (монолітних 
волок), в результаті виникають релаксуючі дотичні напруження, під дією 
яких матриця тече у напрямку деформації, а зерна набувають витягнутої 
форми [340]. Сталева матриця стикається з включеннями і на границі 
розділу виникають сили тертя, які перешкоджають її течії. Вільний розвиток 
деформації перліту поблизу включень гальмується вже на ранніх стадіях 
волочіння. У цьому випадку спостерігається вигин пластин перлітних 
колоній (рис. 6.26, а…в), виникають локальні зони концентрації напружень 
(рис. 6.26, г, д) і ділянки структури з розвитком неоднорідної деформації 
(рис. 6.26, е). 

За результатами досліджень поведінки основних видів НВ на різних 
технологічних етапах (виробництво прокату і переробної заготовки) 
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встановлені відмінні ознаки механізмів зміни морфології включень при 
гарячій деформації і холодному волочінні. Показано, що НВ впливають на 
процеси структуроутворення сталей перлітного класу. В процесі деформації 
сталі як під час гарячої прокатки, так і при холодному волочінні 
характерною рисою є утворення особливих вихорових зон, що свідчить про 
неоднорідний розподіл напружень поблизу включень і їх постійний 
перерозподіл при переході від одного осередку деформації до іншого. 
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а – ×5000; б – ×5000×3; в…е – ×25000; 
Рисунок 6.26 – Локальна структура холоднодеформованої сталі С82D 

поблизу НВ після різних ступенів деформації волочінням 
 
Таким чином, вдосконалення параметрів виробничого процесу, які 

спрямовані на зменшення вмісту і розміру НВ в бунтовому прокаті зі сталей 
перлітного класу дозволяє гарантовано підвищувати пластичність металу як 
в гарячекатаному стані, так і при холодному волочінні. 

 
6.4 Особливості нанесення періодичного профілю на поверхню 

холоднодеформованої переробної заготовки 
 

Відомо, що бетон є міцним на стискання та маломіцним на вигин і 
розтяг. Вказані недоліки компенсуються створенням композитного 
матеріалу, в якому бетон працює на стиснення, а холоднодеформований 
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прокат витримує певні розтягуючі навантаження. Для поліпшення зчеплення 
прокату з бетоном на його поверхню наносять періодичний профіль з певним 
кроком і глибиною вм’ятин [126, 181]. Очевидно, що профілювання 
холоднодеформованої переробної заготовки призводить до додаткової 
пластичної деформації поверхневих шарів, тому доцільно визначити вплив 
нанесених вм'ятин на напружено-деформований стан високоміцної арматури 
та її несучу здатність. При моделюванні процесу нанесення тристороннього 
періодичного профілю використано холоднодеформовану переробну 
заготовку діаметром 9,7 мм з тимчасовим опором руйнуванню 1602 МПа і 
границею плинності 1338 МПа зі сталі С86DВ [342]. Дослідження 
формозміни, деформованого і теплового стану переробної заготовки 
проводилося за допомогою комп'ютерної програми QForm [343]. В базі даних 
програми QForm присутня інформація: 1) про опір деформації сталі C86D в 
інтервалах ступенів істинної деформації 0,04…2,0 (вісім значень з 
прогресуючим кроком); 2) про швидкість деформації (шість значень у вузлах 
0,01; 0,1; 1; 10; 50; 100 с-1 і про температуру (п'ять значень у вузлах 20; 100; 
150; 200; 300 °С). Найбільш близьким до границі плинності прокату діаметром 
16,0 мм (σ0,2 = 687 МПа) є табличне програмне значення напруження течії для 
кімнатної температури, а для холоднодеформованої переробної заготовки 
діаметром 9,7 мм при істинній деформації (е = 2 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �16

9,7
� = 1) – проміжне 

значення напруження течії між вузловими точками ступенів деформації 0,8 і 
1,2. Для адаптації табличних даних зміни напруження течії при відомих 
значеннях границі плинності прокату, а також після холодної деформації 
розраховувався поправочний коефіцієнт і уточнювалися значення 
напруження течії металу у всіх вузлових точках із зазначених діапазонів. При 
моделюванні нанесення профілю переробної заготовки з метою отримання 
холоднодеформованого арматурного прокату враховувалися пружно-
пластичні деформації і теплові процеси. В якості деформуючого інструменту 
використано непривідну кліть з трьома роликами, що розташовані під кутом 
120° один до одного. При діаметрі роликів 180 мм, довжині бочки 20 мм 
ширина і глибина калібру склали 8,0 мм і 1,7 мм відповідно з радіусом 
закруглення калібру 5,56 мм. На роликах розташовані насічки під кутом 45° 
до лінії прокатки, які дозволяють отримувати на поверхні переробної 
заготовки «відбитки» глибиною 0,2 мм.  

В результаті обробки необхідно було отримати арматурний прокат, 
геометричні параметри якого наведені на рис. 6.27. При проведенні 
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розрахунків враховано простий теплообмін між роликами і заготовкою з 
коефіцієнтом тепловіддачі 30000 Вт/(м2⋅К). Отриманий шляхом 
математичного моделювання зразок арматурного прокату відповідає заданим 
геометричним параметрам (рис. 6.28), при цьому мінімальний розмір від 
максимального поглиблення до протилежної поверхні прокату становить не 
менше 9,5 мм.  

 

  
 

d – номінальний діаметр арматури (9,5 мм); а – глибина вм’ятин (0,2 мм);  
b – ширина вм’ятин (3,5 мм); t – шаг вм’ятин (5,5 мм);  

c – ділянки, що не обжимаються (1,5 мм); α – кут нахилу вмятин (45°);  
ϕ – кут нахилу стінки вм’ятин (45°); 

Рисунок 6.27 – Геометричні параметри холоднодеформованої арматури 
 

 
 
Рисунок 6.28 – Зовнішній вигляд поверхні холоднодеформованого 

арматурного прокату діаметром 9,5 мм 
 
Максимальне значення зменшення площі поперечного перерізу і, отже, 

відносного подовження прокату становить ∼ 5 %. Приповерхневі шари 
заготовки зазнають додаткову холодну пластичну деформацію, розвиток якої 
наведено на рис. 6.29. В процесі накатки профілю найбільше опрацювання 
структури отримують зовнішні шари заготовки. Ступінь деформації досить 
малий, основна її частина сконцентрована на краях відбитків, які залишає 
інструмент. В поперечному перерізі помітно (рис. 6.29, а), що, не дивлячись 
на малий ступінь деформації, деяка її частина проникає вглиб заготовки на 
(0,10…0,12)⋅R. 
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Холодна пластична деформація і зміцнення заготовки відбуваються 
виключно у тонкому приповерхневому шарі в місцях формозміни металу, що 
контактує з рифленнями на роликах. Оскільки внутрішні області зменшеного 
поперечного перерізу не зміцнюються, то несуча здатність арматури повинна 
зменшуватися разом з поперечним перерізом. У той же час важливу роль 
відіграє формування поздовжніх залишкових напружень, які виникають в 
арматурному прокаті. В поверхневому шарі арматури відбувається інтенсивна 
пластична деформація, в результаті якої він набуває періодичної розвиненої 
форми, зумовлюючи скорочення поздовжньої довжини у порівнянні з 
основним внутрішнім шаром. В результаті цього в приповерхневому 
деформованому шарі виникають розтягуючі залишкові напруження, а у 
внутрішніх – стискаючі, що наглядно проілюстровано на рис. 6.30. 

Згідно з наведеними даними (рис. 6.29, а), очевидно, що значні 
залишкові напруження розтягнення формуються на глибині приблизно 
(0,20…0,25)∙R, тобто не концентруються біля самої поверхні на глибині, яка 
відповідає глибині впадин, а знаходяться значно глибше. Тому при 
прикладенні зовнішніх робочих напружень розтягнення внутрішні залишкові 
напруження розтягнення в поверхні будуть зменшувати несучу здатність 
арматурного прокату. Слід відзначити, що сума максимальних залишкових 
напружень розтягнення і технологічного натягу на ділянці стабілізації не 
повинна перевищувати границю плинності арматурного прокату. На практиці 
процес стабілізації холоднодеформованої арматури здійснюється під 
впливом питомого технологічного натягу, який складає (0,30…0,45)∙σВ. 

 

 
а 

 
б 

 

а – поперечний переріз; б – поверхня прокату; 
Рисунок 6.29 – Розподіл накопиченої холодної деформації у  

арматурному прокаті діаметром 9,5 мм 
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В цьому випадку технологічний натяг складає ∼ 480,6 МПа, а повна 
сила натягу при зменшеній на 5 % площі поперечного перерізу (70,2 мм2) – 
33,74 кН. У той же час максимально питомий натяг протягання становить 
139,6 МПа (9800 Н ÷ 70,2 мм2), тобто істотно менше значення питомого 
технологічного натягу (480,6 МПа). Відомості про силу переднього натягу, 
необхідного для реалізації технологічного процесу, представляють цінність з 
позиції управління гальмівною станцією на вході ділянки нанесення профілю 
і стабілізації. 

 

 

 
а 

 
б 

а – поперечний переріз; б – поздовжній переріз; 
Рисунок 6.30 – Розподіл залишкових напружень в арматурному  

прокаті діаметром 9,5 мм 
 
Гальмівна сила повинна бути на 6,5…9,8 кН меншою, ніж сила 

технологічного натягу (33,74 кН). Пульсація (зміна) натягу протягання 
(розмах до 3,3 кН) не перевищує 10 % від повної сили натягу, а питання 
вибору оптимального способу демпфірування в цьому випадку не 
розглядалося. Очевидно, що потрібна оцінка впливу переднього і заднього 
натягу, які створюються для реалізації механо-термічної обробки, на 
напружено-деформований стан прокату в осередку деформації перед 
ділянкою стабілізації. Зміна сили натягу при моделюванні процесу 
досягалася регулюванням швидкості переміщення умовно закріплених кінців 
заготовки на виході з кліті та на вході таким чином, щоб сила натягу 
змінювалася від натягу протягання до технологічного натягу, необхідного 
для процесу стабілізації. На рис. 6.31 наведено залежність зменшення 
поперечного перерізу (∆S, %) арматурного прокату і, відповідно, відносного 
видовження (∆δ, %) від питомого технологічного натягу в процесі 
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стабілізації, коли напружений стан прокату в осередку деформації 
змінюється під впливом натягу і внаслідок підвищення швидкості 
протягання.  

 

 
Рисунок 6.31 – Взаємний вплив технологічних параметрів на  
відносне видовження арматурного прокату при стабілізації 

 
При підвищенні переднього натягу до робочого значення 480,6 МПа 

максимальна радіальна сила на ролики зменшується до 2,25 кН. Площа 
поперечного перерізу арматури зменшується, а відносне подовження зростає 
до ∼ 6,3 % (крива 1), що вимагає в період створення натягу і розгону при 
виході технологічної лінії на робочу швидкість корекції положення роликів 
для підтримки необхідного поперечного перерізу прокату. При цьому 
достатньою умовою для підтримки відносного подовження на рівні 5,0 % є 
відведення одного з трьох роликів на 0,10 мм (крива 2). 

У разі неможливості практичної реалізації такого управління настройка 
радіальної установки роликів повинна проводитися для умов дії 
технологічного натягу і робочої швидкості протягання, однак при цьому на 
кінцевих ділянках арматури слід очікувати глибину профілю менше 
нормованого значення. Взаємозв'язок переднього і заднього питомого натягу 
в процесі нанесення профілю при відведенні одного з роликів на 0,1 мм і 
підтримці відносного подовження арматурного прокату на рівні 5,0 % 
наведено на кривій 3 (див. рис. 6.31). Як було зазначено, зменшення 
поперечного перерізу арматури після нанесення профілю є незначним і 
становить до 5,0 %, проте вказана зміна компенсується зростанням границь 
плинності та міцності, що обумовлено додатковою холодною пластичною 
деформацією і подальшою стабілізацією. Локальне зміцнення 
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приповерхневого шару можна оцінити за даними, наведеними на рис. 6.29, а. 
Ступінь накопиченої холодної пластичної деформації біля донної частини 
заглиблень становить ∼ 1,3, у той час як ступінь холодної пластичної 
деформації при волочінні бунтового прокату діаметром 16,0 мм у переробну 
заготовку діаметром 9,7 мм складає 1,0. Значення границі плинності сталі у 
максимально продеформованих ділянках зростають від 1368 МПа до 
1425 МПа. Значення σ0,2 і σВ  в місцях поглиблень профілю зростають, однак 
це не може у повній мірі компенсувати втрату несучої здатності через 
зменшення поперечного перерізу арматурного прокату. Проникнення 
холодної пластичної деформації є незначним, але при цьому σ0,2 і σВ 

зростають. В процесі низькотемпературної термічної обробки під впливом 
механічних поздовжніх напружень показники міцності арматурного прокату 
також зростають, що зумовлено розвитком процесів полігонізації [344] і 
деформаційного динамічного старіння [318]. Аналогічної точку зору, яка 
обґрунтовує підвищення показників міцності холоднодеформованого 
арматурного прокату після стабілізації, дотримуються автори роботи [126]. 

 
6.5 Впровадження енергоефективної технології виготовлення  

холоднодеформованих металовиробів для будівельних конструкцій 
високої міцності 

 
Враховуючи результати перероблення бунтового прокату у канатний та 

пружинний дріт за способом прямого волочіння [345, 346], а також беручи до 
уваги досягнутий рівень якості прокату зі сталі С86DB [317, 336], 
запропонована вдосконалена технологія виготовлення холоднодеформованих 
металовиробів, яка на відміну від стандартних схем (див. підрозділ 1.4) не 
містила операцій калібрування, патентування і повторної підготовки поверхні 
прокату до волочіння: ППХ → НБ → В → ПР → С → ЗБ. На першому етапі 
досліджень прокат зі сталі С86DВ використовувався для виготовлення 
стабілізованої дротяної арматури періодичного профілю діаметром 5,0…6,0 мм 
Вр-Р1 для попередньо напружених залізобетонних конструкцій (ГОСТ 7348-
81) і гладкого профілю діаметром 5,0 мм В-Р1 (ТУ У 24.3-26209430-027) – 
для виробництва канатів типу 2Л (класифікація за НП 306.2.141-2008) 
захисних оболонок огородження конструкції локалізуючої системи безпеки 
атомних електростанцій [347]. Волочіння прокату проходило у відповідності 
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з діючими технологічними інструкціями металовиробного підприємства. На 
завершальній стадії на поверхню заготовки наносилися вм’ятини, після чого 
проводилася стабілізуюча обробка. На лінії стабілізації зусилля витягування 
створювалося за рахунок пари шківів, що розташовані до і після індукційної 
нагрівальної печі. Регулювання зусилля натягу проводилося за показаннями 
приладів, що забезпечувало зміну швидкостей обертання витяжних шківів. 
Експериментальна технологія виробництва холоднодеформованої дротяної 
арматури характеризувалась високою стабільністю, обривів заготовки і 
передчасного зношування волок не спостерігалося. Механічні властивості 
дротяної арматури періодичного і гладкого профілів наведено в табл. 6.12. 
Вимоги до механічних властивостей стабілізованої дротяної арматури за 
різними нормативними документами наведено в табл. 6.13.  

Порівняльний аналіз наведених даних свідчить про те, що стабілізована 
дротяна арматура діаметром 5,0…6,0 мм, що виготовлена за вдосконаленою 
технологією [348], відповідає за тимчасовим опором руйнуванню класу 
міцності 1770 МПа зарубіжних стандартів EN 10138-2:2009, BS 5896:1980, 
NEN 3868:2001 і MSZ 5720:1993.  

 
Таблиця 6.12 – Механічні властивості дротяної арматури 

 
На другому етапі дослідні партії бунтового прокату зі сталей С82DV і 

С86DB [342, 347] використано для виготовлення арматури, яка призначена для 
армування залізобетонних шпал нового покоління [126]. Перероблення прокату 
зі сталей С82DV (∅ 14,0 мм, σВ = 1268 МПа, ψ = 28 %, δ10 = 10 %) та С86DB 

∅ прокату/ 
арматури, 

мм 
Маркування  

Розривне 
зусилля,  

МПа 

Зусилля  
(Р0,2), МПа 

δ100,  
% 

Число  
перегинів   

8,0/5,0 5,0Вр1400-Р1 
34200–35500 

34850 
31600–31800 

31700 
5,0–5,0 

5,0 
5–10 

8 

10,0/5,0 5,0Вр1400-Р1 
36300–37300 

36800 
33540–34460 

34000 
4,5–5,0 

4,8 
3–5 
4 

10,0/6,0 6,0Вр1400-Р1 
49200–50800 

50000 
43610–43780 

43695 
5,0–5,5 

5,3 
– 

10,0/5,0 5,0В1500-Р1 
34900–35700 

35300 
31900–32500 

32200 
5,0–5,8 

5,4 
7–9 
8 

Примітка: в чисельнику мінімальне і максимальне значення, в знаменнику – середнє. 

295



(∅ 16,0 мм, σВ = 1207 МПа, ψ = 30 %, δ10 = 11 %) у холоднодеформовану 
арматуру періодичного профілю проводилась за аналогією з дротяною 
арматурою із застосуванням енергоефективної технологічної схеми. Після 
волочіння на поверхню заготовки наносився тристоронній профіль і 
проводилася стабілізуюча обробка під навантаженням. 

 
Таблиця 6.13 – Вимоги до механічних властивостей дротяної арматури 

 
Технологічний процес волочіння характеризувався високим ступенем 

стабільності та задовільним захопленням мастила в осередок деформації. 
Фактичні механічні властивості та вимоги стандарту до холоднодеформованої 
арматури наведено в табл. 6.14. 

∅  
арматури, 

мм 

Клас 
міцності, 

МПа 

Маркування  
Розривне 
зусилля,  

МПа 

Р0,2, 
МПа 

δ100,  
% 

Число  
перегинів   

ГОСТ 7348-81 
5,0 1400 5,0Вр1400-Р1 32800 27500 4 5 (3) 
6,0 1400 6,0Вр1400-Р1 47300 39700 5 – 

ТУ У 24.3-26209430-027 
5,0 1500 5,0В1500-Р1 32800 28200 4 5 
∅ 

арматури, 
мм 

Клас 
міцності, 

МПа 

Розривне 
зусилля (Fm),  

МПа 

Розрахункове 
зусилля (Р0,1)2, 

МПа 

δ100,  
% 

Число  
перегинів 

EN 10138-2:2009/BS 5896:1980 
5,0 1670 32700 28800/27800 3,5 4 (3) 
5,0 1770 34700 30500/29500 3,5 4 (3) 
6,0 1670 47300 41600/40200 3,5 4 (3) 
6,0 1770 50100 44100/42600 3,5 4 (3) 

NEN 3868:2001 
5,0 1770 34700 29800 3,5 3 
6,0 1670 47300 40700 3,5 3 

MSZ 5720:1993 
5,0 1770 34700 28500 3,5 4 
6,0 1770 50100 41000 3,5 3 

Примітка. 1 – в дужках наведені значення для арматури періодичного профілю;            
2 – розрахункове зусилля Р0,1, що становить 0,86∙Fm. 
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Необхідно зазначити, що, за даними роботи [126], виготовлення 
холоднодеформованої арматури періодичного профілю дозволяє при армуванні 
залізобетонних шпал скоротити витрати металу на ∼ 7 % і значно скоротити 
процес виробництва – замість 44 холоднодеформованих арматурних дротів 
типу 3,0Вр1400К-Р1 можна використовувати 4 одиниці арматури діаметром 
9,6 мм класу міцності 1400 МПа. 

Враховуючи результати перероблення прокату зі сталі С86DB в дротяну і 
холоднодеформовану арматуру, а також результати перероблення прокату 
∅ 12,0 мм зі сталі С82DV з подальшим виробництвом стабілізованих 
арматурних канатів ∅ 15,2 мм та 18,0 мм [349], на третьому етапі досліджень 
випробувано застосування скороченої технологічної схеми при виготовленні 
арматурних канатів конструкції 1×7 класів міцності 1770 МПа і 1860 МПа.  

 
Таблиця 6.14 – Механічні властивості холоднодеформованої арматури  

Властивості  
∅ 

арматури, 
мм 

σВ, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ10, 
% 

Число 
перегинів*  

ТУ 0930-011-
01115863-2008 

9,45-9,81 ≥ 1570 ≥ 1400 ≥ 6 3 

Фактичні дані 
для сталь С82DV 9,54 1680 1458 7,3 5 

Фактичні дані 
для сталі С86DB 

9,51 1677 1454 7,4 5 

Примітка. Число перегинів визначається на оправці діаметром 100 мм. 
 
Для виробництва арматурних канатів ∅ 9,3; 12,5 і 15,2 мм 

використовувався прокат зі сталі С86DB діаметром 8,0; 10,0 і 11,0 мм 
відповідно [335]. Енергоефективна технологія перероблення прокату, на 
відміну від стандартної технології (див. підрозділ 1.4), складалася з 
наступних операцій: ППХ → НБ → → В → С → З → ЗБ. Волочіння прокату 
діаметром 8,0; 10,0 і 11,0 мм в холоднодеформовану переробну заготовку 
діаметром 3,05(3,20); 4,1 (4,25) і 5,0 (5,25) мм відповідно проводилося на 
восьмикратному волочильному стані з сумарним ступенем відносного 
обтиснення 79,3…85,5 %. Механічні властивості переробної 
заготовки (табл. 6.15) відповідали вимогам внутрішньозаводської 
технологічної інструкції, при цьому вихід придатної продукції склав 
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100 % [350]. Структура переробної заготовки діаметром 5,0 мм і 4,1 мм, що 
виготовлена з прокату діаметром 11,0 мм і 10,0 мм відповідно, наведена на 
рис. 6.32. При сумарному відносному обтисненні 85,5 % не спостерігається 
масового дроблення пластин цементиту, а в пластинах фериту фіксується 
розвита коміркова субструктура з високою щільністю дислокацій, що 
розташована переважно поблизу міжфазних границь 
ферит/цементит (рис. 6.33). Перероблення прокату всіх профілерозмірів 
характеризувалася задовільною стабільністю волочіння, поверхня заготовок 
мала сіро-матовий відтінок, що свідчило про відсутність будь-яких відхилень 
від встановленого регламенту стандартної технології. Звивання арматурних 
канатів проходило на машині бугельного типу з подальшою стабілізуючою 
обробкою під навантаженням при температурах 380…390 °С. 

 
Таблиця 6.15 – Тимчасовий опір руйнуванню переробної заготовки 
∅ 

прокату, 
мм 

∅ 
заготовки1, 

мм 

Вимоги до σВ 
за ТІ 285-МТ-ПР-109-2010, 

МПа 

σВ
 2, 

МПа 

8,0 3,05 (3,20) 1960–2160 
2030–2160 

2090 

10,0 4,10 (4,25) 1890–2180 
1890–2130 

2040 

11,0 5,0 (5,25) ≥ 1840 
1940–2020 

1980 
Примітка. 1 – в дужках вказаний діаметр центрального дроту при звиванні 

арматурного канату, 2 – розкид значень наведено з урахуванням центрального дроту (в 
чисельнику мінімальне і максимальне значення, в знаменнику – середнє). 

 

 
а 

 
б 

а – заготовка діаметром 5,0 мм (сумарне обтиснення 79,4 %);  
б – заготовка діаметром 4,1 мм (сумарне обтиснення 83,2 %); 

Рисунок 6.32 – Структура (×500) переробної заготовки 
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Результати механічних випробувань семидротяних арматурних канатів 
наведено в табл. 6.16. Вимоги до механічних властивостей арматурних канатів 
конструкції 1×7 за різними стандартами наведено в табл. 6.17. 

 
Таблиця 6.16 – Механічні властивості арматурних канатів 
∅ 

канату, мм 
Fm, кН σВ, МПа  Fp0,1, кН δAgt, % 

9,3 
102,1–102,9 

102,6 
1968–1979 

1972 
87,4–89,4 

88,6 
5,3–7,1 

6,2 

12,5 
178,7–181,6 

180,4 
1922–1953 

1940 
150,5–160,5 

153,7 
6,3–7,1 

6,7 

15,2 
254,2–257,5 

256,6 
1829–1853 

1846 
213,0–215,8 

214,4 
6,1–6,7 

6,6 
        Примітка. В чисельнику мінімальне і максимальне значення, в знаменнику – середнє. 

 
Таблиця 6.17 – Вимоги стандартів до механічних властивостей 

арматурних канатів 
∅ 

канату, мм 
σВ, МПа  
не менше 

Fm, кН  
не менше 

Fp0,1, кН  
не менше 

δAgt, %  
не менше 

EN 10138-3:2005 
9,3 1860 93,0 80,0 3,5 
12,5 1860 173,0 149,0 3,5 
15,2 1770 246,0 212,0 3,5 

BS 5896:1980 
9,3 1770 92,0 78,0 3,5 
12,5 1770 164,0 139,0 3,5 
15,2 1670 232,0 197,0 3,5 

ASTM A 416М-05 
9,53 1725-1860 89,0-102,3 80,1-92,1 3,5 
12,7 1725 160,1 144,1 3,5 
15,24 1725 240,2 215,2 3,5 

ГОСТ 13840-68/ГОСТ Р 53772-2010 
9,35/9,3 1770/1860 93,5/96,7 79,5/85,8 4,0/3,5 
12,4/12,5 1770/1770 164,0/165,0 139,5/145,0 4,0/3,5 
15,2/15,2 1670/1770 232,0/246,0 197,0/216,0 4,0/3,5 
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Порівняльний аналіз табличних даних дозволив встановити, що 
виготовлені арматурні канати показали повну відповідність вимогам 
міжнародних і національних стандартів. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

а – поверхневий шар (фрагментована структура); б – ½ радіусу;  
в – центр; г – дислокаційна коміркова субструктура; 

Рисунок 6.33 – Структура переробної заготовки діаметром 3,05 мм  
за умовними зонами поперечного перерізу після деформації  

з сумарним відносним обтисненням 85,5 % 
 
Згідно з фактичними значеннями механічних властивостей, виготовлені 

арматурні канати можливо класифікувати наступним чином: ∅ 9,3 мм – клас 
міцності 1860 МПа; ∅ 12,5 мм – клас міцності 1860 МПа; ∅ 15,2 мм – клас 
міцності 1770 МПа. Результати проведених досліджень дозволили встановити, 
що впроваджені технологічні рішення позитивно вплинули на зменшення 
собівартості виробничого процесу при гарантованій відповідності механічних 
властивостей високоміцних металовиробів вимогам сучасних нормативних 
документів. 

Фактичний економічний ефект, який отримано при виробництві і 
переробленні бунтового прокату зі сталі перлітного класу С86DВ у 
холоднодеформовані металовироби для попередньо-напружених будівельних 
конструкцій високої міцності, у кількості 1 007,813 т, склав 1 348 867,26 грн.  
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6.6 Особливості експлуатаційної стійкості високовуглецевих сталей в 
агресивних середовищах 

 
При зберіганні, транспортуванні й експлуатації сталевих канатів в 

конструкціях відкритого типу відбувається фізико-хімічна взаємодія 
зовнішніх дротів з навколишнім середовищем, що викликає їх 
корозію [147, 148, 351]. На розвиток корозійних пошкоджень впливають 
вологість, хімічний склад сталі, наявність агресивних компонентів, 
коливання температур, відсутність захисту поверхні, ступінь корозійного 
впливу навколишнього середовища, абразивний контакт тощо. Повнота 
уявлень про вплив різних чинників на особливості експлуатації в різних 
умовах є першочерговою інформацію для створення ефективних методів 
забезпечення надійності та довговічності сталевих канатів. Механізми таких 
змін при навантаженнях канатів спільно з фізико-хімічними процесами 
взаємодії в агресивних середовищах на даний час є недостатньо вивченими. 

При проведенні досліджень [352] використано дроти третього 
(зовнішнього) шару канату ЛК-РО діаметром 39,0 мм (ГОСТ 7669-80) 
конструкції 6×36(1+7+7/7+14)+7×7(1+6) зі сталі С72D (склад № 43, 
див. табл. 2.1). Зразки дроту відбиралися від підйомних канатів після 
експлуатації в умовах гірничо-збагачувального комбінату. 

Канатний дріт у початковому стані має характерну волокнисту 
структуру з витягнутими перлітними зернами (рис. 6.34, а). Конструкція 
канату складається з 6 зовнішніх пасм і сердечника. Зовнішні пасма містять 
14 дротів діаметром 2,20 мм, при цьому безпосередньо з атмосферою 
контактує не менше 9 дротів.  

При експлуатації кожен дріт канату знаходиться у складно-
напруженому стані від діючих навантажень і тертя один об одного при 
взаємодії зі струмком блоку і барабаном. Складно-напружений стан 
призводить до накопичення напружень за перерізом дроту при циклічних 
навантаженнях, що супроводжується збільшенням кількості дефектів 
кристалічної будови і розвитком втомного руйнування (рис. 6.34, б). 
Контактний тиск, що виникає при терті, призводить до утворення тріщин і 
частинок відриву (зносу), рис. 6.34, в…д. Останні зазвичай формуються при 
високому тиску, а їх поява пов'язана з формуванням в поверхневих шарах 
втомних тріщин і відколом цих частинок при навантаженнях [353, 354]. 
Поблизу поверхні дроту виникають розшарування (рис. 6,34, е), в яких 
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спостерігаються ділянки з продуктами корозії. Присутність НВ призводить 
до розшарування міжфазних границь включення-матриця, що обумовлює 
утворення частинок у вигляді пластинок (рис. 6.34, є), петель або 
спіралей (рис. 6.34, ж). Поряд з НВ утворюються втомні тріщини (рис. 6.34, з). 
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а – ×500; б, в – ×50;  г, е – ×120; д – × 100; е, є – ×400; ж, з – ×800; 
Рисунок 6.34 – Структура канатного дроту після експлуатації 

 
Дослідження напруженого стану дроту до і після експлуатації показало, 

що вихідний дріт має високий рівень внутрішніх напружень, що виражається 
величинами блоків мозаїки (dhkl) і щільністю дислокацій (табл. 6.18). В зонах 
інтенсивного зносу щільність дислокацій (ρ┴) і мікроспотворень решітки 
фериту (Δа/а) зростають у порівнянні з вихідним станом, що свідчить про 
накопичення значних напружень при експлуатації канату. 

На рис. 6.35, а наведено загальний вигляд зруйнованого дроту, на 
поверхні тертя виявляються ділянки з відшарованими 
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частинками (рис. 6.35, б). Поверхня зламу дроту (рис. 6.35, в) має 
неоднорідну будову. 

 
Таблиця 6.18 – Характеристики тонкої структури вихідного дроту (1) і 

після експлуатації (2) 
№ 
п/п 

Інтерференція 
β, 

мрад 
dhkl . 10-5, 

см 
Δа/а∙10-3 ρ┴, см-2 

1 
(110) 3,56 

1,42 1,64 1,19∙1011 

(211) 7,21 

2 
(110) 4,76 

2,24 2,87 7,63∙1011 
(211) 9,74 
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а – ×70; б, г – ×350; в, д – ×1500, е – ×100; 
Рисунок 6.35 – Поверхня зносу (а, б), зламу (в) і ділянки  

корозійного руйнування (г…е) канатного дроту 
 
Це ділянки в'язкого інтеркристалітного і транскристалітного 

руйнування, а також зони квазікрихкого руйнування. На поверхні дроту 
зустрічаються зони корозійного пошкодження (рис. 6.35, г), при цьому 
корозія проникає на досить велику глибину (рис. 6.35, д, е). Пошкоджені 
корозією ділянки є потенційними місцями утворення частинок зносу. 
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Продукти корозії, будучи крихкими оксидами, при циклічному навантаженні 
легко руйнуються і стають абразивними частинками, що викликає знос 
дротів канату. При утворенні та відшаруванні частинок зносу, коли 
розпочинається втомне руйнування поверхні дроту і з'являються нові «свіжі» 
поверхні з розвиванням тріщин, на них відбувається адсорбція активних 
елементів навколишнього середовища. 

Вологе середовище, що містить різні забруднення, чинить негативний 
вплив на границю втоми канатного дроту. При цьому знос канатного дроту 
відбувається за механізмом втомно-корозійного типу, що добре узгоджується 
з результатами досліджень роботи [354]. Як було зазначено, в зонах 
корозійного руйнування канатного дроту спостерігалися НВ. 
Мікрорентгеноспектральний аналіз НВ показав, що основними їх видами є 
оксиди алюмінію (корунд, шпінелі); сульфіди (Fe, Mn)S, FeS-MnS; силікати 
(SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2, залізо-марганцеве силікатне скло); гетерофазні 
включення складного типу (оксисилікати, оксисульфосілікати). 

Для вивчення причин корозійного руйнування канатного дроту зі сталі 
С72D поблизу НВ отримано програмно забруднені дослідні плавки [355]: 
плавка № 1 з сульфідами; плавка № 2 з включеннями корунду і шпінелі; 
плавка № 3 з силікатами. Внаслідок методичних труднощів не 
представлялося можливим отримати дослідну плавку, забруднену 
гетерофазними НВ. Після випробувань у активних середовищах поблизу 
різних видів НВ в сталі С72D спостерігалося зародження корозійних 
пошкоджень (рис. 6.36, а…в), які також були характерними при 
випробуваннях сталей ШХ15 і ШХ15СГ (рис. 6.36, г) [356]. 

При випробуваннях на малоциклову втому на повітрі просліджується 
вплив виду НВ на втомні характеристики (табл. 6.19): найнижче значення 
величини N отримано для плавки № 1 з сульфідами, потім воно збільшується 
при наявності корунду і шпінелей (плавка № 2) і, нарешті, найвище значення 
отримано для плавки № 3 з силікатами. 

Коефіцієнт впливу середовища (βс) являє собою відношення 
довговічності сталі на повітрі до аналогічного показника в корозійному 
середовищі. Чим більше значення цього коефіцієнту, тим сильніший вплив 
НВ на малоциклову довговічність сталі. Результати досліджень дозволили 
розташувати НВ у регресний ряд, що характеризує їх вплив на зародження і 
розвиток корозійних пошкоджень сталі С72D: оксисульфосилікати, сульфіди 
→ корунд і шпінелі → оксисилікати, силікати. Слід зазначити, що близькі 
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залежності (з урахуванням деяких відмінностей в компонентному складі НВ) 
отримано для сталей ШХ15 і ШХ15СГ [356], колісної сталі та сталі 
08 [137, 357].  
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а – канатний дріт після експлуатації; б, в, д, е – дослідні плавки  
зі сталі С72D; г – сталь ШХ15; б, г, е – 5 % водний розчин NaCl;  

в, д – 1 % водний розчин H2SO4; 
Рисунок 6.36 – Корозійне пошкодження сталей (×600) 

 
Таблиця 6.19 – Малоциклова довговічність сталі у різних середовищах і 

коефіцієнт впливу середовища  в залежності від типу НВ 
Середовище № плавки; тип НВ N ⋅ 106 βс 

Повітря 
№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 1,6 – 

№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 2,0 – 
№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 2,2 – 

5 % водний  
розчин NaCl 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 0,9 1,77 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 1,4 1,42 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 1,5 1,46 

1 % водний 
розчин H2SO4 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 0,6 2,66 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 1,3 1,54 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 1,4 1,57 
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Однак у регресному ряді вказаних сталей на останньому місці за 
шкідливим впливом на корозію знаходився TiCN, який відсутній в сталі 
С72D. У той же час необхідно пояснити появу в регресному ряді 
гетерофазних НВ, які присутні в сталі С72D. 

Гетерофазні НВ, що присутні в лабораторних плавках, також були 
центрами зародження корозійних пошкоджень (рис. 6.36, д, е). Ступінь 
шкідливого впливу на утворення осередків корозії слід розглядати з 
урахуванням структури таких НВ. Оксисилікати являють собою силікатну 
«матрицю», в якій знаходяться частинки оксидів nМеО∙mAl2O3∙CaF2∙kSiO2. За 
даними робіт [137, 357], це гетерофазні НВ четвертого типу «дисперсні фази 
в неметалевій матриці» або містять частинки фаз оксидів 
nМеО∙mAl2O3∙CaF2∙kSiO2, які оточені силікатною оболонкою і відносяться до 
гетерофазних НВ першого типу «тугоплавка фаза, оточена легкоплавкою 
оболонкою». Тому оксисилікати, що мають базову силікатну фазу, 
впливають на зародження корозійних пошкоджень подібно силікатним 
включенням більш простого складу (SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2) і їх можна 
віднести до регресного ряду разом з ними. 

У той же час присутність частинок інших фаз у включеннях 
оксисилікатів повинна надавати стимулюючого впливу на зародження 
корозійних пошкоджень через наявність внутрішніх міжфазних границь, які є 
«каналами» для розвитку адсорбційних і корозійних процесів [137, 357]. 
Саме з цієї причини оксисилікатні НВ вказані першими у регресному ряді 
серед силікатів. Що стосується оксисульфосилікатів, то сульфідна фаза 
утворює оболонку навколо частинок оксидів і силікатів, а тому їх можна 
віднести до гетерофазних НВ першого типу. Оксисульфосилікати мають 
сульфідну оболонку і впливають на зародження корозійних пошкоджень 
подібно сульфідним включенням більш простого складу (Fe, Mn)S, FeS-MnS, 
тому такі НВ можна віднести до регресного ряду разом з ними. Присутність 
частинок оксидних і силікатних фаз у включеннях оксисульфосилікатів має 
надавати подібний стимулюючий вплив, як у випадку оксисилікатів, на 
зародження корозійних пошкоджень. Тому оксисульфосилікатні НВ вказані 
першими у регресному ряді серед сульфідів. 

Металографічні дослідження лабораторних плавок після випробувань 
на малоциклову довговічність в різних середовищах показали, що корозійні 
пошкодження зароджувалися на НВ всіх видів. Практично завжди розвиток 
корозії починається на міжфазних границях включення-матриця, а потім 
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розповсюджується у сталеву матрицю і НВ. У той же час слід враховувати 
фактор, пов'язаний з наявністю термічних напружень (певного знаку) 
поблизу НВ. У роботі [147] встановлено, що залишкові напруження розтягу 
підсилюють адсорбційні та корозійно- втомні явища, тобто вони додаються 
до діючих (зовнішніх) циклічних розтягуючих напружень і значно 
збільшують число «активних ультрамікротріщин» в сталі. За даними 
робіт [137, 357], термічні напруження поблизу сульфідів є такими, що 
розтягують, а поряд з іншими НВ, які присутні в лабораторних плавках, є 
такими, що стискують. Оскільки руйнування сталей внаслідок корозійного 
розтріскування є найбільш небезпечним, так як воно відбувається раптово 
(без помітної пластичної деформації), то були проведені дослідження щодо 
впливу НВ на механічні властивості сталі С72D лабораторних плавок у 
активних середовищах (табл. 6.20). 

 
Таблиця 6.20 – Механічні властивості сталі С72D у різних середовищах  

Випробувальне 
середовище 

№ плавки; тип НВ 
Властивості 

σВ, 
МПа 

δ10,  
% 

ψ,  
% 

Повітря 
№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 1110 11,5 28,4 

№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 1056 10,1 27,2 
№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 1078 10,6 28,7 

5 % водний 
розчин NaCl 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 1062 9,1 25,6 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 1043 9,5 26,6 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 1071 9,8 26,1 

1 % водний 
розчин H2SO4 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 1012 7,8 22,4 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 1021 8,4 23,9 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 1039 8,6 25,5 
 
Випробування в корозійних середовищах призвели до перерозподілу 

відносного впливу НВ на механічні властивості високовуглецевої сталі. 
Тимчасовий опір руйнуванню і характеристики пластичності найбільш 
значимо зменшуються для плавки № 1 з сульфідами, а для плавок з іншими 
НВ це зменшення є менш істотним. При цьому чітко просліджується 
регресний ряд за впливом НВ на механічні властивості сталі: 
оксисульфосілікати, сульфіди (Fe, Mn)S, FeS-MnS → корунд і шпінелі (Al2O3, 
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MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3) → оксисилікати, силікати (SiO2, MnO∙SiO2, 
FeO∙SiO2). 

Відомо, що критерієм впливу навколишнього середовища на корозійну 
втому сталей служить границя втоми (σ-1). В якості показника, який 
характеризує вплив середовища, обрано коефіцієнт циклічної міцності (β). 
Цей показник представляє відношення границі втоми, що визначена при 
випробуваннях у корозійному середовищі, до границі втоми при 
випробуваннях на повітрі. У відповідності до наведених даних (табл. 6.21), 
найвища границя втоми спостерігається для плавки № 1 з сульфідами, потім 
вона зменшується для плавки № 3 з силікатами і, нарешті, найнижче 
значення σ-1 має плавка № 2 з оксидами. На повітрі величина коефіцієнту 
циклічної міцності для всіх плавок дорівнює 1,0. 

 
Таблиця 6.21 – Значення границі втоми і коефіцієнту циклічної 

міцності сталі С72D залежно від виду НВ і випробного середовища 
Випробувальне 

середовище 
№ плавки; вид НВ 

Показник 
σ-1, МПа β 

Повітря 
№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 489 1,0 

№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 347 1,0 
№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 476 1,0 

5 % водний 
розчин NaCl 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 392 0,80 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 319 0,92 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 423 0,89 

1 % водний 
розчин H2SO4 

№ 1; (Fe, Mn)S, FeS-MnS 327 0,67 
№ 2; Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3 294 0,85 

№ 3; SiO2, MnO∙SiO2, FeO∙SiO2 447 0,94 
 
Випробування в корозійних середовищах призвели до зменшення 

величини границі втоми сталі С72D. При випробуваннях у 5 % водному 
розчині NaCl найбільш сильне зменшення σ-1 спостерігається для плавки № 1 
з сульфідами, що підтверджуються зміною значення коефіцієнту β. За 
ступенем шкідливого впливу НВ на границю втоми сталі С72D 
просліджується наступний регресний ряд: оксисульфосилікати, сульфіди → 
корунд і шпінелі → оксисилікати, силікати. Вказані закономірності мають ще 
більший розвиток при випробуваннях у 1 % водному розчині H2SO4. 
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Таким чином, за результатами випробувань сталі С72D на малоциклову 
втому в корозійно-активних середовищах слід виділити найбільш сильний 
вплив оксисульфосилікатних і сульфідних НВ, що добре узгоджується з 
результатами, які отримані при дослідженні впливу НВ на довговічність 
інших сталей [137, 356, 357]. 

 
6.7 Керування технологічним процесом і розробка методів  

контролю якості металопродукції 
 

6.7.1 Експрес-метод визначення дефектів на поверхні прокату 
 
Відомо, що на технологічність волочіння прокату істотно впливають різні 

дефекти на його поверхні, які успадковуються від БЛЗ або зумовлені  
пошкодженнями в лінії прокатного стана. Одним із критеріїв оцінки якості 
прокату є нормування стандартами поверхневих дефектів [162, 358, 359]. Аналіз 
вимог різних нормативних документів до якості поверхні БЛЗ дозволяє 
припустити, що гранично допустима глибина дефектів повинна відповідати 
діапазону 2,0…5,0 мм (в залежності від перерізу заготовки, способу її 
виробництва і подальшого призначення). Однак в ряді випадків ці обмеження 
не враховують фактичний профілерозмір прокату, тому доцільно розробити 
розрахунковий експрес-метод визначення глибини дефектів на поверхні 
прокату заданого діаметра в залежності від якості поверхні вихідної БЛЗ. При 
проведенні розрахунків обрано найбільш поширені розміри БЛЗ перерізом 
125 мм × 125 мм і 150 мм × 150 мм, а в якості базових умов за основу обрано 
обмеження глибини дефектів на поверхні прокату не більше 0,15 мм [360]. В 
загальному вигляді залежність глибини дефектів на поверхні прокату (hпр) від 
глибини дефектів на поверхні БЛЗ (hз) може бути розрахована за формулою:   

 
( - ) ,з ок

пр
h hh
µ∑

=                                                 (6.3) 

 
де hок – товщина шару сталі, що окислилася при нагріві БЛЗ у печі, мм; 
     μΣ – сумарний коефіцієнт витягу БЛЗ, що визначається співвідношенням 
площ БЛЗ (Fз) і прокату (Fпр).   

На практиці угар сталі в нагрівальних печах зі слабо окислювальною 
атмосферою як правило становить 0,9…1,1 % за масою. В цьому випадку 
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товщину шару сталі, що переходить в окалину, можна визначити за 
формулою: 

 

100 4
оз

ок
F Lh

a
⋅

=
⋅ ⋅

,                                               (6.4) 

 

де  Lo – угар (окислення) сталі у нагрівальній печі, %;  
     а –  сторона поперечного перерізу БЛЗ, мм. 

У відповідності до формул (6.3) і (6.4) максимально допустиму глибину 
дефектів на поверхні БЛЗ можна визначити наступним чином [361]:     

 

a
LF

F
Fhh оз

пр

з
пр ⋅⋅

⋅
+⋅=

4100з .                                      (6.5) 

 

В графічному вигляді гранично допустиму глибину дефектів на поверхні 
БЛЗ в залежності від фактичного діаметра прокату наведено на рис. 6.37. За 
результатами розрахунків встановлено, що гранично допустима глибина 
поверхневих дефектів повинна визначатися фактичним діаметром прокату, 
сумарним коефіцієнтом витягу і ступенем окислення БЛЗ у нагрівальній печі. 

  

 
а 

 
б 

а, б – БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм і 150 мм × 150 мм відповідно;  
1, 2 – окислення поверхні БЛЗ 0,9 % і 1,1 % відповідно; 

Рисунок 6.37 – Гранично допустима глибина дефектів на поверхні БЛЗ  
при глибині дефектів на поверхні прокату не більше 0,15 мм 

 
Запропонований експрес-метод є універсальним і дозволяє розрахувати 

гранично допустиму глибину поверхневих дефектів для будь-яких перерізів 
БЛЗ. При розрахунку глибини дефектів на поверхні БЛЗ круглого перерізу 
необхідно привести її площу до еквівалентної площі квадрату і виразити 
значення а за формулою (6.6): 
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2

4
зda π ⋅

= .                                               (6.6) 

 

Якщо БЛЗ прямокутного перерізу, то при розрахунку гранично 
допустимої глибини поверхневих дефектів необхідно вводити поправочні 
коефіцієнти, які враховують нерівномірність деформації за вертикальною і 
горизонтальною осями. У відповідності до формули (6.5), можливо вирішити 
зворотну задачу – розрахувати глибину дефектів на поверхні прокату в 
залежності від фактичної глибини дефектів на поверхні БЛЗ: 
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F
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пр
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6.7.2 Універсальний метод визначення питомої маси або товщини шару 

окалини на поверхні прокату круглого перерізу 
 

У відповідності до наведеної інформації (див. підрозділ 5.5.3), існуючі 
методи визначення маси окалини на поверхні прокату є доволі 
трудомісткими і вимагають проведення значної кількості необхідних 
операцій. Наявні графічні залежності для визначення загальної маси окалини 
на поверхні прокату мають обмежене використання за рахунок того, що не 
можуть оперативно враховувати фактичний хімічний склад оксидів при зміні 
швидкості охолодження. Спираючись на викладене, доцільно розробити 
універсальний метод визначення властивостей окалини, що формується на 
поверхні прокату круглого перерізу, який не залежить від зміни параметрів 
виробничого процесу.  

Згідно із розробленою методикою [362] для розрахунку питомої маси 
окалини, слід визначити середню товщину її шару на поверхні прокату, а 
також фактичний фазовий склад. Далі обчислюється показник (К), який 
характеризує співвідношення маси кисню до маси заліза в окалині. Знаючи 
товщину шару окалини, можливо розрахувати фактичний діаметр прокату, на 
якому розташовується окалина: 

  

( ) ( ) ( )2 2 2ρ 1 4 ρ 4 ρ ρ 1 0,Fe ок ок ок ок FeK d h d h D K⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + =
 

    (6.8) 

 

де ρFe – щільність заліза, 7874 кг/м3;  
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     d – діаметр прокату за вирахуванням товщини шару заліза, яке перейшло 
до окалини, м;  
    hок – середня товщина шару окалини на поверхні прокату, м;  
    D – номінальний діаметр прокату, м. 

Вираз (6.8) може бути представлено у вигляді квадратного рівняння, 
корінь якого і буде дорівнювати діаметра прокату d за вирахуванням 
товщини шару заліза, яке перейшло до окалини: 

 

 

 

 

Визначивши всі необхідні дані, стає можливим знайти питому масу 
окалини на поверхні прокату будь-якого номінального діаметра за 
допомогою наступного виразу: 

 

      
( )( )2 2

2

2 0,127ρ
,

ок ок

ок

h d d
М

D

+ − ⋅
=  (6.9) 

 

де Мок – маса окалини на поверхні однієї тони прокату, кг/т;  
     hок – середня товщина шару окалини на поверхні прокату, м. 

З урахуванням того, що метою була розробка універсального методу, 
стає можливим вирішити зворотну задачу – знаючи питому масу окалини та 
її фазовий склад, визначити середню товщину шару окалини на поверхні 
прокату. Діаметр прокату за вирахуванням товщини шару заліза, що 
перейшло до окалини, визначається за формулою: 

 

      
( )

2
2 .

1000 1
окD Md D
K

⋅
= −

⋅ +  
(6.10) 

 

В цьому випадку маса окалини на одному погонному метрі прокату 
складе: 

 

      

2 2( ( ) (1 ) ,
4

Fe
ок

D d Km π ρ⋅ − ⋅ ⋅ +
=

 
 (6.11) 

 

де π – постійна Пі = 3,1416. 
Отже, середня товщина шару окалини на поверхні прокату будь-якого 

номінального діаметра може бути визначена за наступним виразом:  
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Узагальнені результати лабораторних досліджень властивостей 
окалини на поверхні прокату промислових партій наведено в табл. 6.22. 
Аналіз розрахункових і експериментальних даних визначення питомої маси і 
товщини окалини на поверхні прокату широкого спектру діаметрів і сталей 
показав, що похибка визначення результату не перевищувала 6 %. Висока 
збіжність розрахункових і експериментальних даних, що отримані для 
промислових умов на стандартному безперервному прокатному стані, 
обумовила розробку комп’ютерної програми CalcScale (рис. 6.38), яка 
базується на наведеному алгоритмі розрахунку і може бути використана для 
оперативного контролю окалини на поверхні прокату з низько- і 
високовуглецевих сталей [363]. У відповідності до отриманого результату 
подано заявку на отримання патенту України «Спосіб визначення загальної 
маси окалини на поверхні прокату круглого перерізу з вуглецевої сталі» 
(заявка № а201903930 від 15.04.2019 р.). 

 
Таблиця 6.22 – Властивості окалини на поверхні прокату при зміні 

температурно-часових умов охолодження 

Кількість 
партій  

∅  
прокату, 

мм 

Вміст 
вуглецю в 
сталі, % 

Фазовий склад 
окалини, % 

hок,  
мкм 

Мок,  
кг/т 

FeO Fe3O4 Fe2O3 
37 5,5–11,0 0,05–0,87 63–84 35–15 до 2 7–24 1,7–12,2 

 

 
 

Рисунок 6.38 – Робоче вікно комп’ютерної програми CalcScale 
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6.7.3 Методика визначення граничного ступеня деформування прокату і 
характеристик дефектності переробної заготовки 

 
Здатність сталей до холодної пластичної формозміни можливо 

оцінювати за показником деформаційного зміцнення (nв), який визначається 
при випробуванні на одноосний розтяг [364]. Граничний ступінь 
деформування бунтового прокату при волочінні визначається сумарним 
відносним обтисненням, при якому не відбувається утворення незворотніх 
пошкоджень. З причини викладеного досліджено вплив параметрів вихідної 
структури прокату на граничний ступінь його холодного деформування. В 
якості вихідного матеріалу використано бунтовий прокат зі сталі С72D           
(С = 0,73 %, Mn = 0,54 %, Si = 0,19 %) [365]. Близькі значення механічних 
властивостей (табл. 6.23) спостерігаються для прокату при охолодженні за 
режимами № 2 і 3. Для прокату, що охолоджений за режимами № 4…6, 
механічні властивості суттєво відрізняються від таких, що отримані для 
режимів охолодження № 1…3. Характер зміни nв дозволяє припустити, що 
гранична деформованість прокату (режим № 6) буде меншою у порівнянні з 
режимами № 1…3. Для подальших досліджень було обрано прокат, який 
виготовлено за режимами № 1, 3 і 6. 

 
Таблиця 6.23 – Вплив параметрів охолодження на якість прокату  

№  
режиму 

tпо,  
ºС 

Vпо,  
ºС/с 

σВ,  
МПа 

σ0,2,  
МПа 

nв 
Sо,  

мкм 
1 (990 ± 10) 18 1180 760 0,356 0,116 
2 (950 ± 10) 15 1160 738 0,363 0,127 
3 (950 ± 10) 12 1130 701 0,380 0,141 
4 (900 ± 10) 10 1070 638 0,404 0,174 
5 (900 ± 10) 8 1062 627 0,410 0,183 
6 (850 ± 10) 7 1040 594 0,429 0,238 

 
Деформація прокату проходила на прямоточному волочильному стані  

за наступним маршрутом: 6,50 мм → 5,75 → 5,10 → 4,53 → 4,02 → 3,57 → 
3,17 → 2,81 → 2,49 → 2,20 → 1,96 → 1,76 → 1,60 мм. Сумарне відносне 
обтиснення при виробництві переробної заготовки діаметром 2,20 мм 
і 1,60 мм склало 88,5 % і 93,2 % відповідно. Характер накопичення дефектів 
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кристалічної будови і зміна щільності прокату в залежності від ступеня 
деформації визначені відповідно до рекомендацій робіт [366–368]. На 
рис. 6.39 наведено зміну щільності сталі в залежності від ступеня деформації. 
Загальний вигляд отриманих кривих не суперечить класичним положенням 
про зниження щільності металу з ростом щільності дислокацій [369]. Для 
прокату (режим № 6) зниження щільності при високих ступенях деформації 
відбувається найінтенсивніше, що свідчить про накопичення більшої 
кількості дефектів, і це добре узгоджується з результатами 
рентгеноструктурного аналізу (рис. 6.40). 

 

 
Рисунок 6.39 – Вплив деформації на зміну щільності сталі С72D 

 

 
Рисунок 6.40 – Зміна розширення рентгенівської інтерференції  

фериту β220 в залежності від ступеня деформації 
 
До дефектів, які зменшують щільність сталі, відносяться не тільки 

дислокації та вакансії, але і мікротріщини. Якщо зменшення щільності сталі з 
ростом ступеня деформації відбулося за рахунок підвищення щільності 
дефектів кристалічної решітки, то після фазової перекристалізації вона 
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повинна відновитися або мати близькі значення по відношенню до вихідного 
матеріалу. 

Для оцінки незворотніх пошкоджень переробна заготовка піддавалася 
патентуванню. Графічні дані (рис. 6.41) дозволяють стверджувати, що 
щільність переробної заготовки діаметром 2,20 мм після патентування 
відновилася і повернулася майже до значень гарячекатаної сталі. На 
заготовці діаметром 1,60 мм (режим № 6) зафіксовано зменшення щільності, 
що свідчить про наявність незворотніх дефектів (мікротріщин). 

 

 
Рисунок 6.41 – Порівняльний аналіз щільності вихідного  

прокату і патентованої переробної заготовки 
 
При холодній деформації прокату (режими № 1 і 3) з сумарним відносним 

обтисненням 93,2 % незворотні дефекти не утворюються, що підтверджується 
характером зміни розширення інтерференцій β220 фериту. Охолодження прокату 
за режимами № 1 і 3 забезпечує в сталі найбільш низькі значення розширення 
інтерференцій β220 фериту 11,61 мрад  і 12,25 мрад відповідно проти 14,83 мрад 
(режим № 6), що свідчить про меншу щільність дефектів кристалічної будови у 
вихідному прокаті. При цьому дещо меншими виявляються і напруження ІІ-го 
роду: Δа/а = 0,97∙10-3 і 0,99∙10-3 (режими № 1 і 3) проти Δа/а = 1,08∙10-3 (режим 
№ 6). При волочінні такого прокату щільність дефектів кристалічної будови 
зростає, розширення інтерференцій β220 фериту збільшується з близькою 
інтенсивністю до обтиснення ∼ 22 %, при більш високих ступенях деформації в 
ході кривих з’являються відмінності. Перегини на кривих (режими № 1 і 3) в 
інтервалі обтиснень 40…70 % очевидно пов'язані з перетворенням коміркової 
субструктури у фрагментовану [337], що відбувається при більш високих 
ступенях деформації, ніж для режиму № 6. При сумарному відносному 
обтисненні ∼ 80 % на кривій (режим № 6) спостерігається зменшення 
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розширення інтерференцій β220 фериту і подальше зростання з підвищенням 
деформації до 93,2 %. Однією з причин порушення монотонності зміни 
розширення інтерференцій β220 фериту для прокату (режим № 6) є утворення 
незворотніх дефектів і пов’язане з цим зменшення інтегральної щільності 
дефектів кристалічної будови. Відсутність значних перегинів в інтервалі 
обтиснень 80,0…93,2 % на кривих (режими № 1 і 3) свідчить про високу 
стійкість прокату до утворення незворотніх пошкоджень. 

Для встановлення впливу ступеня холодної пластичної деформації на 
параметри тонкої структури і спотворення кристалічної решітки сталей 
перлітного класу обрано бунтовий прокат діаметром 10,0 мм зі сталі С86DВ 
(склад № 4, див. табл. 2.1) [370]. Взаємозв'язок, що виникає між тонкою 
структурою сталі та мікродифракційною картиною (МДК), наведено у 
схематичному вигляді на рис. 6.42. Аналіз електронномікроскопічних 
зображень, які отримані від зразків прокату після гарячої деформації 
(рис. 6.43, а, б), показав, що в аустеніті встигають пройти процеси 
рекристалізації, а наступний евтектоїдний розпад за дифузійним механізмом 
відбувається з утворенням регулярних побудов (перлітних колоній).  

 

 

  
а б 
  

 
в 
 

а – гарячекатаний стані та малий ступінь деформації;  
б –  середній ступінь деформації; в – великий ступінь деформації; 

Рисунок 6.42 – Умовна схема взаємодії пучка електронів з мікроділянками 
сталевого зразку і формування рефлексів (субрефлексів) на МДК 
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Процеси рекристалізації та дифузійний розпад аустеніту проходять при 
порівняно високих температурах (∼ 1050 °С і 560…530 °С відповідно), однак 
при цьому спостерігається дещо підвищена щільність дислокацій.  

 

  
а б 

  
в г 

  
 д  е 

  
є ж 

 

а, б – гарячекатаний стан; в, г – обтиснення ε = 22,7 %;  
д, е –  обтиснення ε = 51,7 %; є, ж – обтиснення ε = 83,2 %; 

Рисунок 6.43 – Визначення кутів азимутної розорієнтації субрефлексів  
після холодної пластичної деформації сталі С86DB 
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На МДК рефлекси від площин (hkl) розщеплюються на кут θ = 1…3°. Це 
свідчить про те, що пружні напруження, які виникають при охолодженні 
прокату, релаксують і інтенсифікують роботу джерел дислокацій. На МДК 
рефлекси розщеплюються на окремі субрефлекси, кожен з яких виглядає як 
пляма округлої (овальної) форми. Від смуг ковзання формуються рефлекси, 
що складаються з декількох субрефлексів, кількість яких залежить від 
дислокаційних комірок, які знаходяться в межах селекторної діафрагми. 

На кожній з МДК визначався рефлекс з максимальним кутом розмиття в 
азимутальному напрямку. На рис. 6.43, г видно, що при однакових лінійних 
розмірах більшу кутову ширину розмиття (10°) має рефлекс з меншим радіус-
вектором у зворотній решітці, що розташований ближче до центру МДК. Зі 
збільшенням ступеня холодної деформації до ε = 51,7 % в перлітних колоніях 
істотно зростає щільність дислокацій, регулярність феритних і цементитних 
пластин в цілому ще зберігається. Деструкція пластин цементиту 
спостерігається рідко (рис. 6.43, д), середній кут розорієнтації збільшується до 
15°, а максимальне значення становить 17° (рис. 6.43, е, рефлекс «Г»). При 
досягненні сумарного відносного обтиснення прокату ε = 83,2 % цементитні 
пластини істотно стоншуються в порівнянні з гарячекатаним станом, а їх 
регулярність помітно порушується. Середнє значення кута розорієнтації 
субрефлексів досягає 20° при максимальному значенні 24° (рис. 6.43, ж). 
«Криволінійність» пластин фериту і цементиту зі зростанням сумарного 
відносного обтиснення від 51,7 % до 83,2 % зростає більш ніж у сім разів при 
зміні кута розорієнтації від 15° до 20° відповідно (рис. 6.43, є). Розкид значень 
кутів розмиття рефлексів для ε = 22,7 % не перевищує ± 2°, однак для інших 
ступенів деформації розкид значень зростає до ± 4°, що є відображенням 
нерівномірного розвитку пластичної деформації в різних локальних ділянках 
структури прокату. На МДК просліджується певна закономірність у 
порушенні регулярності пластинчастої будови перліту зі зростанням ступеня 
деформації. Зокрема, вихідна переважна прямолінійність пластин у перлітних 
колоніях в міру збільшення ступеня деформації зумовлює їх викривлення. 
Кривизна пластин вимірювалася за кутом φ (рис. 6.43, д) між дотичними у 
точках M і N на базових довжинах ∼ 1,1 мкм. При досягненні на МДК значень 
кутів розорієнтації ∼ 20° і більше субрефлекси починають стикатися один з 
одним, у зв'язку з чим достовірність отриманих результатів може дещо 
зменшуватися. У цьому випадку для вирішення проблеми можна скористатися 
селекторною діафрагмою діаметром менше 1,0 мкм, яка вимірюється в 

319



масштабі зразка, що аналізується. Слід зазначити, що одним із джерел 
отримання менш достовірної інформації можуть виступати ротаційні моди, які 
на мезомасштабному рівні ретельно розглянуті у підрозділі 6.3.1. Розвиток 
ротаційних процесів при деформації прокату зі сталі С86DВ можна чітко 
спостерігати на рис. 6,43, є, де на невеликій ділянці менше 1 мкм відбувається 
зміна знаку викривлення пластин у колонії перліту, що свідчить про 
формування протилежних напрямків течії металу поблизу вихорових 
формувань. На рис. 6.44 наведено взаємозв'язок сумарного відносного 
обтиснення прокату зі сталі С86DВ з кутами азимутального розмиття 
субрефлексів на МДК і кривизною пластин перліту. Аналіз трансформації 
структури тонкопластинчастого перліту, наведений вище, добре корелює з 
результатами, які наведені у підрозділі 6.3.1.  

 

 
а – кут азимутального розмиття; б – кут викривленості пластин; 

Рисунок 6.44 – Взаємозв'язок ступеню деформації прокату з кутами 
розорієнтації та викривленістю пластин в перлітних колоніях 

 
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що розглянута 

методика здатна оцінювати ступінь викривленості площин решіток фериту й 
цементиту в перліті, а також враховувати особливості трансформації 
структури при холодній пластичній деформації прокату зі сталей, близьких до 
евтектоїдного складу. З практичної точки зору, дані цього підрозділу можуть 
скласти основу для створення прогнозних моделей визначення критичних 
ступенів деформації прокату зі сталей перлітного класу, при досягненні яких 
формуються незворотні дефекти, що викликають передчасне руйнування або 
невідповідність механічних властивостей переробної заготовки нормативним 
вимогам. 
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6.7.4 Вплив комбінованої обробки на механічні властивості 
холоднодеформованого прокату 

 
Останнім часом активно впроваджуються способи пластичної 

деформації, які пов'язані із застосуванням різноманітних схем напружено-
деформованого стану, що обумовлює поліпшення рівня механічних 
властивостей сталей і сплавів [371–375]. Аналіз наведених літературних 
джерел дозволяє припустити, що знеміцнення холоднодеформованих сталей 
при поєднанні знакозмінного вигину з розтягом в області малих пластичних 
деформацій базується на процесах трансформації дислокаційної 
субструктури. Для встановлення особливостей зміни механічних 
властивостей попередньо деформованого (каліброваного) прокату після 
обробки, яка включала знакозмінний вигин і розтяг [376], обрано прокат зі 
сталей С7D (склад № 44) і C70D (склад № 45, див. табл. 2.1). В якості 
деформуючого інструменту використано двоплощинний пристрій 
знакозмінної деформації (рис. 6.45, а) з діаметром роликів 40…60 мм і 
окалиноламач (рис. 6.45, б) з діаметром роликів 150 мм. 

 

 
 

а б 
 

Рисунок 6.45 – Схема конструкції двоплощинного пристрою (а) і 
окалиноламача (б) для знакозмінного вигину каліброваного прокату 
 
Калібрування прокату проходило за наступними маршрутами: сталь 

C7D (Ø 6,5 мм → Ø 6,0 мм); сталь С70D (Ø 5,5 мм → Ø 5,1 мм). Механічні 
властивості каліброваного прокату наведено в табл. 6.24. При протяжці 
прокату через пристрої змінювалася кількість задіяних роликів і величина 
переміщення центру натискних роликів. За результатами експериментів, 
згідно до методик робіт [65, 377], розраховано накопичені ступені відносної 
деформації (εΣ) і визначено зміну механічних властивостей прокату після 
комбінованої обробки. 
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Таблиця 6.24 – Механічні властивості каліброваного прокату 

Марка 
сталі 

∅ 
прокату, 

мм 

Механічні властивості 

σВ, МПа σ0,2, МПа δ5, % ψ, % 

С7D 6,0 522 471 17,4 63 
С70D 5,1 1201 768 14,0 43,4 

 
На рис. 6.46 наведено зміну механічних властивостей сталі С70D 

після комбінованої обробки по відношенню до початкових значень в 
залежності від накопиченого ступеня відносної деформації. Збільшення εΣ  у 
досліджених діапазонах свідчить про незначний вплив на тимчасовий опір 
руйнуванню, який в більшій мірі проявляється для границі плинності.  

 

  
а б 

 
в 

 
г 

а, б, в, г – зміна σВ, σ0,2, δ5 і ψ відповідно; 
Рисунок 6.46 – Зміна механічних властивостей прокату  

зі сталі С70D по відношенню до початкових значень 
 

Зміна показників пластичності сталі має циклічний характер. 
Максимальні значення відносного видовження відповідають ступеням 
деформації 0,07 % і 0,27 %, а відносного звуження ∼ 0,20 %. На рис. 6.47 
наведено механічні властивості сталі С7D після знакозмінного вигину з 
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розтягом по відношенню до початкових значень. Максимальні значення 
рівномірного видовження для сталі С7D відповідають ступеням деформації 
0,05 % і 0,20 %, а відносного звуження 0,15…0,20 %. Експериментальні дані 
свідчать про те, що зростання характеристик пластичності після знакозмінної 
деформації можна розглядати як додатковий доказ можливості застосування 
нетермічної обробки при виробництві холоднодеформованого прокату. 

 

  
а б 

  
в г 

а, б, в, г – зміна σВ, σ0,2, δ5 і ψ відповідно; 
Рисунок 6.47 – Зміна механічних властивостей прокату  

зі сталі С7D по відношенню до початкових значень 
 

В цілому за зовнішніми ознаками прояв впливу обробки, яка включає 
знакозмінний вигин і розтяг, подібний розвитку ефекту Баушінгера. 
Металографічні дослідження на світловому оптичному мікроскопі не 
дозволили виявити помітних змін в структурі сталей С7D і С70D, що добре 
узгоджується з даними роботи [374]. Слід зазначити, що при збільшенні 
діаметра роликів в процесі обробки каліброваного прокату одного і того 
самого діаметра зменшується відносний ступінь деформації за прохід. 
Використання прокату різних профілерозмірів при одному і тому самому 
діаметрі роликів призводить до збільшення відносного ступеня деформації з 
одночасним зростанням сили протяжки через пристрій знакозмінного вигину. 
Застосування комбінованої обробки згідно до наведеного способу повинно 
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супроводжуватися підвищенням щільності дислокацій, а також 
вдосконаленням текстури прокату. З причин того, що тонка структура 
деформованої сталі чинить істотний вплив на формування механічних 
властивостей сталей [115], доцільним було проведення електронно-
мікроскопічних досліджень. З урахуванням методичних труднощів, що 
пов’язані з аналізом тонкої структури сталей перлітного класу, вивчення 
особливостей формування субструктури проведено на сталі С7D. Дослідження 
показали, що у феритній структурі вихідного прокату присутня значна 
кількість дислокацій (рис. 6.48, а…в), які формують фрагментовану 
субструктуру з розмитими границями комірок. При цьому в самих комірках, 
особливо поблизу субграниць, спостерігається підвищена щільність 
дислокацій. Аналіз тонкої структури сталі після комбінованої обробки 
показав, що у фериті пройшла її трансформація в порівнянні з початковим 
станом. При цьому сформувалася субструктура, яка пов'язана з утворенням 
мезосмуг локалізованої деформації (рис. 6.49). 

 

   
а б в 

 

Рисунок 6.48 – Дислокаційна структура сталі С7D (калібрований прокат) 
 
В зернах фериту в умовах складного силового поля напружень 

виникають системи мезосмуг локалізованої деформації, що призводить до 
формування моментних напружень і повороту мікрооб'ємів зерен і субзерен. 
Внаслідок локальної пластичної течії відбувається трансформація комірок 
субструктури, що пов'язано з генеруванням, анігіляцією та перерозподілом 
дислокацій, викривленням і переорієнтуванням субграниць, дробленням 
комірок. За даними мікроелектронограм, відзнятих з феритних зерен сталі 
С7D (рис. 6.50), більша частина рефлексів витягнута в азимутальному 
напрямку, що свідчить про наявність мікронапружень в субзернах фериту і, 
відповідно, підвищену щільність дислокацій. 
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а б в 

Рисунок 6.49 – Дислокаційна структура сталі С7D після обробки 
 

  
а б  

а, б – до і після комбінованої обробки відповідно; 
Рисунок 6.50 – Мікродифракція фериту в сталі С7D 

 
Після комбінованої обробки азимутальне розмиття спостерігається 

лише для окремих периферійних рефлексів (рис. 6.50, б), що свідчить про 
зменшення мікронапруженнь у субзернах фериту і, відповідно, щільності 
дислокацій у порівнянні з початковим станом. Аналогічні за суттю результати 
отримані при комбінованій обробці готової дротяної арматури 4,0Вр-1 (ГОСТ 
6727-80) зі сталі Ст2пс при протяжці через двоплощинний окалиноламач 
[378]. Таким чином, обробка холоднодеформованого прокату за схемою 
знакозмінного вигину, поєднаного з розтягом, сприяє трансформації 
субструктури і зменшенню щільності дислокацій в результаті їх 
перерозподілу й анігіляції, що у підсумку впливає на зростання показників 
пластичності низько- і високовуглецевих сталей [379]. 

 
6.7.5 Прогнозування енергосилових параметрів волочіння і класу 

міцності переробної заготовки 
 

Сучасні напрямки розвитку виробництва високоміцних 
холоднодеформованих металовиробів передбачають підвищення ефективності 
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роботи волочильного обладнання з максимальним коефіцієнтом його 
завантаження, мінімальний час технологічних простоїв, зменшення витрати 
основних і допоміжних матеріалів, зокрема енергоносіїв. Схема напруженого 
стану прокату при проходженні через волоку викликає умови, при яких 
пластичність сталі може бути суттєво меншою, ніж при інших видах обробки 
тиском. Така особливість зумовлює відносно невеликі одиничні коефіцієнти 
витягування (µ) прокату з високовуглецевої сталі, які на практиці не 
перевищують інтервал 1,23…1,30. При волочінні прокату об’єм металу, що 
деформується, залишається незмінним, і виходячи з цього, стає можливим 
розрахувати основні показники виробничого процесу.   

З огляду на викладене була створена комп’ютерна програма 
CalcRoutes [380], яка дозволяє прогнозувати енергосилові параметри 
волочіння і визначати тимчасовий опір руйнуванню переробної заготовки в 
залежності від якості вихідного прокату (рис. 6.51).  

 

 
 

 

Рисунок 6.51 – Робоче вікно комп’ютерної програми CalcRoutes 
 
Для проведення розрахунку вводяться наступні дані: діаметр прокату і 

переробної заготовки, тимчасовий опір руйнуванню прокату, кількість блоків 
волочильного стана, вміст вуглецю, кількість перліту балу № 1 в структурі 
прокату, потужність електродвигунів і коефіцієнт використання 
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волочильного стана у виробничому процесі. Програмною оболонкою 
CalcRoutes передбачена можливість побудови маршрутів волочіння з 
використанням двох алгоритмів: з рівномірними одиничними обтисненнями і 
з обтисненнями, що постійно зменшуються. 

Програма дозволяє визначити наступні показники: розмір волок для 
побудови маршруту волочіння, кінематичну схему витяжки прокату, 
швидкість волочіння, тимчасовий опір руйнуванню сталі після проходження 
через кожний із осередків деформації, коефіцієнт навантаження на 
електродвигуни, сумарну потужність волочіння, теоретичну та фактичну 
продуктивність з урахуванням фонду робочого часу. 

Розрахунок тимчасового опору розриву базується на відомій 
формулі [65], при додатковому застосуванні коригувального коефіцієнту: 

 

      

1
1 2

2
σ σ ,В В

dk d= ⋅ ⋅
 

(6.13) 

 
де σВ1, σВ2 –  тимчасові опори руйнуванню заготовки і вихідного прокату 
відповідно, МПа;  
     d1, d2 – діаметри прокату і заготовки відповідно, мм;  
     k – коригувальний коефіцієнт, що враховує вміст вуглецю та кількість 
перліту балу № 1 в структурі прокату. 

 
6.7.6 Рекомендації щодо підвищення технологічності перероблення  

прокату зі сталей перлітного класу при холодному волочінні 
 

Інформаційно-аналітичні дослідження показали, що вичерпна 
інформація, яка дозволяє комплексно оцінити вплив кожного з показників 
якості прокату на технологічність його перероблення, на даний момент 
практично відсутня. При цьому на практиці іноді спостерігаються додаткові 
фактори, які не пов'язані з якістю вихідного прокату, однак при цьому 
викликають його передчасне руйнування в процесі волочіння. З причини 
викладеного в даному підрозділі визначено і систематизовано вплив різних 
факторів на технологічність перероблення прокату на металовиробних 
підприємствах [381].  

Додаткове введення до складу сталі хрому та/або ванадію чинить 
негативний вплив на формування структури прокату. Дендритна будова БЛЗ 
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навіть після високотемпературного нагріву в печі і гарячої деформації 
успадковується структурою прокату та проявляється у вигляді структурної й 
осьової смугастості (рис. 6.52). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

а, б – Cr = 0,25 %; в – V = 0,068 %; 
Рисунок 6.52 – Структурна (а) і осьова (б, в) смугастість у прокаті  

діаметром 11,0 мм зі сталі С82D (поздовжній шліф) 
 

За рахунок ліквації хрому та ванадію в осьовій зоні виникають 
передумови для утворення локальних мікроділянок мартенситу, що мають 
різні розміри (рис. 6.53) [382].  

 

 
а 

 
б 

 
в 

а – Cr = 0,25 %; б – V = 0,068 %; в – вуглецева сталь; 
Рисунок 6.53 – Ділянки мартенситу в осьовій зоні прокату  

діаметром 11,0 мм зі сталі С82D (поздовжній шліф) 
 
Мартенсит розташовується переважно в тих зонах, де проявляється 

структурна смугастість. На рис. 6.54 показані ділянки з незворотними 
ушкодженнями (мікротріщини) в структурі прокату, які викликають його 
обривність під час волочіння при відносному сумарному обтисненні більше 
36 %. При неефективних швидкостях охолодження прокату ліквація може 
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проявлятися у вигляді карбідної неоднорідності – виділення структурно-
вільного цементиту (рис. 6.55, а). Очевидно, що відсутність цементиту в 
структурі прокату не гарантується виключно швидкістю безперервного 
охолодження, при суттєвому розвитку ліквації він може проявлятися у вигляді 
розірваної або суцільної сітки в осьовій зоні прокату (рис. 6.55, б).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

а – осьова частина прокату; б – V-подібна тріщина поблизу мартенситу;  
в – розвиток мікротріщини поблизу ділянок перліту балу № 5; 
Рисунок 6.54 – Утворення незворотніх пошкоджень переробної  

заготовки діаметром 7,20 мм зі сталі С82D (V = 0,072 %) 
 

 
а 

 
б 

а – Vпо = 7 ºС/с; б – Vпо  5,8 ºС/с; 
Рисунок 6.55 – Виділення цементиту по границях зерен в структурі  

прокату діаметром 11,0 мм зі сталі С82D (Cr = 0,27 %) 
 

Ймовірність виділення цементиту зростає з підвищенням профілерозміру, 
що зумовлено дією двох факторів: зменшенням деформаційного опрацювання 
БЛЗ і швидкості охолодження прокату. Обривність при волочінні в більшості 
випадків пов'язана з нерівномірним розподілом структури в поперечному 
перерізі прокату (рис. 6.56), вмістом НВ більше балу № 2…3 (рис. 6.57), 
шлаковими включеннями і цементитною сіткою класів С…Е. При сумарному 
відносному обтисненні прокату більше 60 % структурно-вільний цементит не 
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повинен перевищувати класу В. При ступенях деформації менше 60 % 
допускається наявність цементиту класу С, у той час, як для класів D і Е 
розвиток незворотніх ушкоджень та передчасне руйнування прокату 
відбувається при сумарному відносному обтисненні більше 40 %. 

 

 
а 

 
б 

а – грубодисперсний перліт (пунктирна лінія);  
б – та сама ділянка (зображення збільшено у 3,0 рази); 

Рисунок 6.56 – Нерівномірний розподіл структури в поперечному  
перерізі прокату діаметром 10,0 мм зі сталі С82D 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 

а – ОТ (бал № 3); б, в – СК (бал № 3); г – СН (бал № 4);  
д – екзогенне включення шлакового типу; 

Рисунок 6.57 – Неприпустимі розміри включень у прокаті зі сталі С82D 
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Підусадкова ліквація балу № 3 і 4 (за EN ISO 16120:2011) викликає  
передчасне руйнування прокату при ступенях деформації більше 40 %. При 
руйнуванні спостерігається утворення характерного дефекту типу «конус-
лунка» (рис. 6.58, а…г). Ділянки перліту з міжпластинковою відстанню 
більше 0,80 мкм і розвинена цементитная сітка класів D і E викликають 
утворення мікро-, транс- та інтеркристалітних тріщин (рис. 6.58, д…ж). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 
є 

 
ж 

а…г – дефект типу «конус-лунка»; д – мікротріщини в осьовій зоні 
заготовки (×75); е – руйнування заготовки від ділянки перліту з S0 = 0,87 мкм; 

є, ж – розвиток інтеркристалітної та транскристалітної (×500×2,5) тріщин 
відповідно (ε ∼ 47 %, цементитна сітка класу Е); 

Рисунок 6.58 – Вплив різних факторів на передчасне руйнування  
прокату зі сталей С78D…С82D при волочінні 

331



Додатковими факторами, які викликають передчасне руйнування 
прокату при волочінні, є дефекти поверхні, що успадковуються від БЛЗ, а 
також можливі пошкодження на лінії прокатного стана при гарячій 
деформації. Вплив вказаних дефектів ретельно розглянуто в роботах [162, 
358, 359, 383], у зв'язку з чим не було необхідності в проведенні додаткових 
досліджень. 

При транспортуванні та вантажно-розвантажувальних роботах 
поверхню прокату слід застерігати від механічних пошкоджень, які пов'язані 
з тертям і призводять до розігріву поверхневого шару. В результаті 
нагрівання і швидкого охолодження в поверхневому шарі можуть 
утворюватися структури мартенситного типу (рис. 6.59, а). Не менш 
важливим і аналогічним за впливом на утворення ділянок мартенситу є 
дотримання температурно-швидкісного регламенту волочіння й 
інтенсивності очищення поверхні прокату механічним способом [384]. Для 
прокату в залежності від цехової температури швидкість волочіння (Vв) не 
повинна перевищувати 11 м/с (рис. 6.59, б). При утворенні мартенситу на 
поверхні прокату з'являється характерний блиск, який нагадує полірований 
метал (рис. 6.59, д). 

 

 
а 

 
                    б                                      в 

 
г  

д 
а (×500) – пошкодження поверхні; б (×50), в (×500×3) – порушення 

регламенту волочіння (Vв ∼ 15 м/с), зона зламу; г – поверхня з характерним 
блиском; д (×500) – порушення регламенту волочіння (Vв ∼ 14 м/с); 

Рисунок 6.59 – Утворення ушкоджень прокату і переробної заготовки зі 
сталей С72D…C80D (ділянки з мартенситом позначено стрілками) 
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При подальшому переміщенні прокату через волоки волочильного 
стана в осередку деформації виникають локальні відколи поверхні 
(мартенситні ділянки), що обумовлює утворення мікротріщин, які 
поширюються від поверхні углиб прокату (рис. 6.60). В підсумку це 
призводить до передчасного руйнування сталі при великих ступенях 
деформації або впливає на невідповідність механічних властивостей при 
малих і середніх сумарних відносних обтисненнях.  

 

 
 

Рисунок 6.60 – Розвиток мікротріщин (×500×2,5) на поверхні  
переробної заготовки (позначено пунктирними лініями) 

 
Необхідно враховувати, що виникнення незворотніх дефектів і 

передчасне руйнування прокату може бути додатково обумовлено 
порушенням самого технологічного регламенту волочіння – невідповідністю 
геометрії внутрішнього каналу волоки, а також недостатньою подачею 
технологічного мастила в осередок деформації.  

Проведені комплексні дослідження дозволили вдосконалити 
технологію виготовлення прокату з високовуглецевих сталей. Модернізація 
лінії повітряного охолодження ВАТ «ММЗ» [385] обумовила впровадження 
сучасної енергоефективної технології виготовлення холоднодеформованих 
високоміцних металовиробів для попередньо-напружених будівельних 
конструкцій. Поряд з цим, використання нових підходів при виробництві 
сталей перлітного класу з одночасним залученням додаткових методів оцінки 
якості прокату і переробної заготовки дозволяє домогтися бажаного результату 
– забезпечити високу стабільність виробничого процесу на металургійних і 
металовиробних підприємствах при зменшенні матеріальних витрат. 

 
6.8 Висновки до розділу 6 

 
1. Розроблено і впроваджено у промисловість інноваційні режими 

високотемпературної деформаційної термічної обробки (ДТО) бунтового 
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прокату зі сталей С82DCr, C82DV, C82DCrV і C86DB в потоці безперервного 
дрібносортно-дротового стана 320/150, які базуються на наступних 
технологічних параметрах: температура прокату перед дротовим блоком –   
(980 ± 10) °С; температура прокату при виході з останньої кліті дротового 
блоку – (1040 ± 10) °С; охолодження водою не застосовується; тривалість 
післядеформаційної паузи – до 9,0 с; температура початку охолодження –   
(1030 ± 10) °С, охолодження прокату повітряне і складається з трьох стадій: 
перша – охолодження зі швидкістю 18 °С/с до температур на 15…20 °С 
нижчих за температуру початку перлітного перетворення, друга – 
витримування під теплоізолюючими кришками до 12,0 с, третя – 
охолодження до температур 220…200 °С. Застосування розробленої 
технології високотемпературної ДТО базується на контрольованому 
зростанні величини аустенітного зерна сталі перед початком повітряного 
охолодження, що в подальшому дозволяє забезпечити утворення більшої 
кількості тонкопластинчастого перліту при виробництві бунтового прокату 
великих діаметрів зі сталей перлітного класу. 

2. Встановлено, що показники якості бунтового прокату зі сталі С86DB 
у порівнянні зі стандартною технологією виробництва змінюються у такий 
спосіб: глибина зневуглецювання поверхні зменшується у ∼ 1,4…1,8 рази, 
кількість перліту балу № 1 зростає ∼ 1,4 рази, середня міжпластинкова 
відстань зменшується на ∼ 23 %, тимчасовий опір руйнуванню, відносне 
звуження і видовження зростають на 5 %, 34 % і 35 % відповідно. При цьому 
за даними фрактографічних досліджень збільшення величини аустенітного 
зерна сталі С86DB перед початком повітряного охолодження не призводить 
до зменшення показника ударної в’язкості.  

3. При виробництві промислових партій бунтового прокату зі сталей 
С82DCr, C82DV і C82DCrV у відповідності до розробленого температурно-
швидкісного регламенту охолодження встановлено, що показники якості  
характеризуються близькими значеннями по відношенню до прокату зі сталі 
С86DВ. Додаткове введення до складу сталі хрому і/або ванадію за умови 
сталості параметрів виробничого процесу, у порівнянні зі сталлю С82D, 
дозволяє підвищити початковий клас міцності гарячекатаної сталі наступним 
чином: С82DCr (+ 50 МПа), C82DV (+ 65 МПа) і C82DCrV (+ 80 МПа).  

4. Згідно до отриманих результатів і беручи до уваги вплив хрому та 
ванадію на процеси ліквації й утворення мартенситних ділянок в осьовій зоні 
прокату, найбільш ефективним при додатковому використанні 
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карбідоутворюючих хімічних елементів виявляється виробництво прокату зі 
сталі С82DCrV. За досягнутими показниками якості прокат зі сталей С82DCr, 
C82DV, C82DCrV, С86DB відповідає аналогічній металопродукції кращих 
металургійних підприємств країн Європейського союзу, а також вимогам 
стандарту EN ISO 16120:2011, частина № 4 «Особливі вимоги до прокату 
спеціального призначення». За результатами промислових випробувань 
розроблено технічну угоду ТС 001-1103-2015 «Бунтовий прокат для 
високоміцних арматурних канатів і холоднодеформованої арматури». 

5. Досліджено особливості деформаційної еволюції субструктури 
пластинчастого перліту при волочінні гарячекатаної сталі С86DВ з сумарним 
відносним обтисненням 22,7…83,2 %. Показана активна роль міжфазних 
границь ферит/цементит у розвитку локалізації деформації й утворенні 
фрагментованої мезоструктури на різних стадіях холодної пластичної 
деформації. Основними процесами і факторами, що визначають характер 
локалізації деформації поблизу міжфазних границь, є дальнодіючі поля 
напружень, поява моментних напружень, рівень пластичності феритних і 
цементитних пластин, формування мезосмуг локалізованої деформації і смуг 
скидання, розвиток низькотемпературного просковзування уздовж 
міжфазних границь. При сумарному відносному обтисненні прокату більше 
73,3 % відбувається трансформація цементитних пластин, які поділяються на 
окремі фрагменти. Оскільки ці фрагменти мають компактну форму, це явище 
можна назвати холодною динамічною сфероїдизацією цементиту, природа 
якої пов'язана з фрагментацією пластин цементиту при великих ступенях 
холодної деформації, що обумовлює утворення субмікрокристалічної 
структури в ділянках, де втрачена пластинчаста будова перліту, а також 
поблизу неметалевих включень (НВ).  

6. Встановлено відмінні ознаки механізмів трансформації НВ в сталях 
перлітного класу при гарячій прокатці та холодному волочінні. При гарячій і 
холодній пластичній деформації сталі утворюються вихорові зони, які 
свідчать про неоднорідний розподіл напружень поблизу НВ. При волочінні 
на границі розділу включення-матриця концентруються більші напруження, 
ніж при гарячій прокатці, що обумовлено зменшенням пластичності сталевої 
матриці й ускладненням її течії уздовж поверхні розділу з НВ при зростанні 
сумарного відносного обтиснення. При руйнуванні НВ на кінцевих етапах 
волочіння сталева матриця не встигає заповнити простір між відокремленими 
уламками, що обумовлює формування порожнеч, які викликають обривність 
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прокату або невідповідність механічних і експлуатаційних властивостей 
готових металовиробів вимогам нормативної документації. 

7. Встановлено, що для виробництва арматурного прокату діаметром 
9,5 мм можливо використовувати холоднодеформовану переробну заготовку 
діаметром 9,7 мм, яка виготовлена з гарячекатаної сталі С86DВ діаметром 
16,0 мм способом прямого волочіння і піддана профілюванню з подальшою 
стабілізацією при температурі 390 ± 10 °С й питомим технологічним натягом 
480 МПа. Розраховано енергосилові параметри нанесення періодичного 
профілю на переробну заготовку діаметром 9,7 мм і встановлені максимальні 
значення сил, що впливають на ролики, а також значення необхідної тягнучої 
сили. Запропонований методологічний підхід, заснований на моделюванні 
технологічного процесу і оцінці комплексу його параметрів (гальмівна сила, 
тягнуча сила, навантаження на ролики), дозволяє проектувати обладнання 
для профілювання переробної заготовки, що інтегрована в загальну лінію 
ділянки стабілізації спільно з тягнучим пристроєм. 

8. Впроваджені у промисловість енергоефективні технологічні схеми 
виготовлення холоднодеформованих металовиробів для будівельних 
конструкцій високої міцності: 

- стабілізована дротяна арматура 5,0Вр1400-Р1, 6,0Вр1400-Р1 (клас 
міцності 1400 МПа) зі сталі C86DВ, яка призначена для виготовлення 
попередньо-напружених залізобетонних конструкцій (відповідає EN 10138-
2:2009, BS 5896:1980, NEN 3868:2001, MSZ 5720:1993 і ГОСТ 7348-81);  

- холоднодеформована арматура (клас міцності 1400 МПа) діаметром 
9,54…9,51 мм  з тристороннім профілем зі сталей С82DV і C86DВ, яка 
призначена для армування залізобетонних залізничних шпал нового 
покоління (відповідає ТУ 0930-011-01115863-2008); 

- стабілізована переробна заготовка 5В1500-Р1 (клас міцності 
1500 МПа) зі сталі C86DВ, яка призначена для виготовлення арматурних 
канатів типу 2Л (класифікація за НП 306.2.141-2008), що використовуються 
для захисних оболонок огородження конструкції локалізуючої системи безпеки 
атомних електростанцій (відповідає вимогам ТУ У 24.3-26209430-027); 

- стабілізовані семидротяні арматурні канати (клас міцності 1770 МПа, 
1860 МПа) діаметром 9,3 мм; 12,5 мм; 15,2 мм  зі сталі C86DВ, які 
використовуються в якості арматури для попередньо-напружених 
залізобетонних конструкцій (відповідають вимогам EN 10138-3:2005, BS 
5896:1980, ASTM A 416М-05, ГОСТ 13840-68 і ГОСТ Р 53772-2010). 

336



9. Розглянуто особливості зносу і закономірності утворення втомно-
корозійних ушкоджень дротів сталевого канату відкритого типу (ЛК-РО 
діаметром 39,0 мм) зі сталі С72D після трьохмісячної експлуатації при 
циклічних навантаженнях в умовах гірничо-збагачувального комбінату. 
Складно-напружений стан призводить до накопичення напружень за 
перерізом дроту при навантаженнях і розвитком втомного руйнування 
поблизу НВ. За результатами лабораторних досліджень сталі С72D на 
малоциклову міцність, корозійну стійкість і визначення механічних 
властивостей в агресивних середовищах встановлено регресний ряд, що 
демонструє ступінь впливу виду НВ на зародження і розвиток корозійних 
пошкоджень: оксисульфосілікати, сульфіди (Fe, Mn)S, FeS-MnS → корунд і 
шпінелі (Al2O3, MgO∙Al2O3, MnO∙Al2O3) → оксисилікати, силікати (SiO2, 
MnO∙SiO2, FeO∙SiO2).  Обґрунтовано найбільш шкідливий вплив 
гетерофазних і сульфідних включень на зародження і розвиток корозійних 
пошкоджень при експлуатації сталевих канатів відкритого типу в агресивних 
середовищах. Отримані дані підтверджують необхідність застосування 
комплексних технологічних рішень, які направлені на зменшення вмісту 
сірки, кисню і силікатів при виробництві сталей перлітного класу, що 
забезпечить підвищення довговічності експлуатації високоміцних 
металовиробів. 

10. Розроблено експрес-метод визначення глибини дефектів на 
поверхні прокату в залежності від якості поверхні безперервнолитої 
заготовки (БЛЗ) і умов нагрівання у печі перед початком гарячої деформації. 
Запропонований метод є універсальним і дозволяє проводити оперативні 
розрахунки для БЛЗ будь-яких перерізів. Для гарантованої відповідності 
якості поверхні прокату діаметром 8,0…14,0 мм (глибина дефектів не більше 
0,15 мм) з високовуглецевих сталей гранично допустиму глибину дефектів на 
поверхні БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм необхідно обмежити значенням не 
більше 1,8 мм. 

11. На основі хімічних і фізичних закономірностей процесів, що  
відбуваються при високотемпературній взаємодії поверхні сталі з повітрям, з 
подальшим охолодженням до температури цехового приміщення розроблено 
математичну модель для визначення питомої ваги або товщини шару 
окалини на поверхні прокату будь-якого хімічного складу і  номінального 
діаметра. Результати лабораторних та експериментальних досліджень 
дозволили створити комп’ютерну програму CalcScale, яка може 
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використовуватися для якісної і кількісної оцінки окалини в умовах 
дослідних лабораторій і металургійних підприємств. Визначення товщини 
шару окалини на попередньо підготовлених поперечних мікрошліфах 
вуглецевої сталі може бути поєднане з металографічним аналізом параметрів 
структури, що суттєво прискорить час, який необхідний для атестаційного 
контролю прокату в умовах заводських лабораторій. У відповідності до 
отриманого результату подано заявку на отримання патенту України «Спосіб 
визначення загальної маси окалини на поверхні прокату круглого перерізу з 
вуглецевої сталі» (заявка № а201903930 від 15.04.2019 р.). 

12. Розроблено додаткові методи контролю якості переробної заготовки 
зі сталей перлітного класу в залежності від ступеня холодної пластичної 
деформації. Застосування рентгеноструктурного аналізу, поєднаного з 
гідростатичним зважуванням дозволяє достовірно встановлювати граничний 
ступінь деформування прокату, при перевищенні якого спостерігається 
утворення незворотніх дефектів. За допомогою трансмісійної електронної 
мікроскопії встановлено взаємозв'язок сумарного відносного обтиснення 
прокату зі сталі С86DB з кутами азимутального розмиття субрефлексів на 
мікроелектронограмах і кривизною пластин фериту і цементиту в межах 
розміру селекторної діафрагми. Запропонована методика здатна оцінювати 
ступінь викривленості площин решіток фериту й цементиту в перліті, а також 
враховувати особливості трансформації субструктури при холодній 
пластичній деформації прокату. З практичної точки зору наведені методи 
контролю можуть послужити основою для створення прогнозних моделей 
визначення критичних ступенів деформації прокату з високовуглецевих 
сталей, які викликають передчасне руйнування або невідповідність 
механічних властивостей переробної заготовки нормативним вимогам. 

13. Встановлено закономірності зміни показників міцності та 
пластичності каліброваного прокату зі сталей С7D і С70D після комбінованої 
обробки, що включає знакозмінний вигин і розтяг, в залежності від 
накопиченого ступеня деформації. Збільшення ступеня накопиченої 
деформації до 0,27 % незначно впливає на тимчасовий опір руйнуванню, але 
відіграє суттєву роль у зміні границі плинності, при цьому зміни показників 
пластичності сталей мають циклічний характер. Максимальні значення 
видовження для сталі С7D відповідають ступеням деформації 0,05 % і 
0,20 %, а відносного звуження 0,15…0,20 %, для сталі С70D – 0,07 % і 0,27 % 
та ∼ 0,20 % відповідно. В процесі комбінованої обробки сталі С7D 
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відбувається трансформація субструктури в порівнянні з вихідним станом: 
утворюється мезоскопічна субструктура з формуванням мезосмуг 
локалізованої деформації, внаслідок локальної пластичної течії сталі 
відбувається трансформація комірок субструктури, зменшення 
мікронапружень в субзернах фериту і, відповідно, щільності дислокацій у 
порівнянні з початковим станом. Застосування комбінованої обробки в 
області малих пластичних деформацій можна розглядати як додатковий 
спосіб підвищення характеристик пластичності при виробництві 
холоднодеформованих металовиробів. 

14. Розроблено метод  прогнозування енергосилових параметрів 
волочіння і тимчасового опору руйнуванню переробної заготовки в 
залежності від якості вихідного прокату з високовуглецевої сталі. За 
результатами промислових випробувань створено комп’ютерну програму 
CalcRoutes, яка дозволяє в автоматичному режимі визначити наступні 
показники: розмір волок для побудови маршруту волочіння; кінематичну 
схему витяжки прокату; швидкість волочіння; тимчасовий опір руйнуванню 
сталі після проходження через кожний з осередків деформації; коефіцієнт 
навантаження на електродвигуни; сумарну потужність волочіння; теоретичну 
та фактичну продуктивність з урахуванням фонду робочого часу. 

15. Узагальнено і систематизовано вплив різних факторів (структурних, 
технологічних і додаткових) на технологічність перероблення прокату зі 
сталей  перлітного класу на металовиробних підприємствах. Встановлено, що 
підвищення обривності прокату при волочінні пов’язане з підусадковою 
ліквацією більше балу № 2, розміром мартенситних ділянок в осьовій зоні 
прокату, вмістом неметалевих і шлакових включень більше балу № 2…3, 
ступенем дисперсності та нерівномірністю розподілу перліту за поперечним 
перерізом прокату, розвитою цементитною сіткою класів С…Е. Додатковими 
факторами, які викликають передчасне руйнування прокату при волочінні, є 
дефекти поверхні, що успадковуються від БЛЗ, а також можливі 
пошкодження на лінії прокатного стана. При транспортуванні та проведенні 
вантажно-розвантажувальних робіт поверхню прокату слід застерігати від 
механічних пошкоджень, які призводять до утворення структур 
мартенситного типу. Не менш важливим і аналогічним за впливом на 
утворення ділянок мартенситу є дотримання температурно-швидкісного 
регламенту волочіння й інтенсивності очищення поверхні прокату 
механічним способом. Утворення мартенситу на поверхні прокату 
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супроводжується появою характерного блиску, який нагадує полірований 
метал. При подальшому переміщенні прокату через волоки волочильного 
стана в осередку деформації виникають локальні відколи поверхні, що 
провокує утворення мікротріщин, які поширюються від поверхні углиб 
прокату й провокують передчасне його руйнування. 

16. Проведені комплексні дослідження дозволили вдосконалити 
параметри режимів ДТО бунтового прокату великих діаметрів зі сталей 
перлітного класу, що забезпечило впровадження у промисловість наскрізних 
енергоефективних технологічних схем виготовлення холоднодеформованих 
високоміцних металовиробів для попередньо-напружених будівельних 
конструкцій. Поряд з цим, використання нових підходів при виробництві 
сталей перлітного класу з використанням додаткових методів оцінки якості 
бунтового прокату і переробної заготовки дозволяє домогтися бажаного 
результату – забезпечити високу стабільність виробничого процесу на 
металургійних і металовиробних підприємствах.  

Фактичний економічний ефект, який отримано при виробництві і 
переробленні бунтового прокату зі сталі перлітного класу С86DВ у 
високоміцні холоднодеформовані металовироби для попередньо-напружених 
будівельних конструкцій, у кількості 1 007,813 т, склав 1 348 867,26 грн.  

 
6.9 Список використаних джерел у розділі 6 

 

У розділі 5 використані джерела [44, 56, 65, 115, 125-128, 137, 147, 148, 
162, 181, 230, 317-385]. Їх найменування дивись у загальному списку 
використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та практичні дані щодо 
важливої науково-прикладної проблеми і запропоновано її нове вирішення, 
яке полягає у розвитку наукових основ формування мікроструктури та 
субструктури під час пластичного деформування, а також ДТО бунтового 
прокату великих діаметрів, холоднодеформованої переробної заготовки та 
готових металовиробів зі сталей перлітного класу за результатами 
експериментальних досліджень кінетики фазових перетворень під час розпаду 
аустеніту для створення і промислової реалізації комплексу технологічних 
заходів, спрямованих на отримання металевих елементів будівельних 
конструкцій високої міцності зі зменшенням матеріальних та енергетичних 
витрат. Виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Аналіз науково-технічної літератури, уявлень про процеси 
структуроутворення в сталях перлітного класу, сучасного стану виробництва 
та вимог національних і зарубіжних стандартів до якості бунтового прокату 
показав, що для отримання високої міцності металевих елементів будівельних 
конструкцій із використанням сучасних енергоефективних технологічних схем 
перспективними та актуальними є дослідження особливостей 
структуроутворення і розроблення технічних рішень щодо управління 
технологічними процесами, які забезпечують формування поліпшених 
структурних, механічних та експлуатаційних властивостей металовиробів. 

2. Із урахуванням сучасних тенденцій виробництва високоміцних 
холоднодеформованих металовиробів обґрунтовано перспективні композиції 
складу сталей із вмістом основних хімічних елементів у наступних межах: 
вуглець 0,80…0,88 %; марганець 0,50…0,80 %; кремній 0,10…0,30 %. Для 
підвищення вихідного класу міцності прокату в якості додаткових хімічних 
елементів обрано хром (≤ 0,30 %), ванадій (0,05…0,10 %) і бор (≤ 0,0025 %). 

3. Визначено особливості кінетики динамічної рекристалізації аустеніту 
сталей С52DВ, C72DВ і C86D із вмістом 0,55…0,88 % С в інтервалі температур 
900…1200 °С. Встановлено, що зі збільшенням вмісту вуглецю і підвищенням 
температури деформування зростає розмір аустенітного зерна, але така 
залежність практично повністю відсутня у разі досягнення ступенів 
обтиснення металу ε = 30…40 %. Збільшення кількості одиничних обтиснень 
за постійної сумарної деформації (ε = 85,3 %) зумовлює подрібнення 
аустенітних зерен. Отримані результати рекомендовані для внесення змін у 
таблиці калібрування діючих дротових станів.  
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4. Для сталей перлітного класу  науково обґрунтовано змінення 
параметрів у технології виробництва прокату великих діаметрів: підвищення 
температури початку охолодження (на 100…140 °С) від температур, які 
традиційно використовують на практиці, а також післядеформаційної 
витримки, що забезпечує формування контрольованої величини аустенітного 
зерна і в подальшому сприяє утворенню більшої кількості тонкопластинчастого 
перліту. Завдяки контрольованому зростанню розміру аустенітного зерна 
від 13,8 мкм до 25,7 мкм і наступному прискореному охолодженню показник 
крихкості КСU20 збільшено на ∼ 17 % (від 23,34 Дж/см2 до 27,28 Дж/см2). 
Встановлено, що збільшувати величину аустенітного зерна доцільно і для 
зменшення розвитку процесів зневуглецювання поверхні прокату зі сталей 
перлітного класу. 

5. Встановлено, що під час безперервного охолодження сталі С86DB після 
гарячого деформування, коли має місце термопластична деформація, в 
субструктурі аустеніту дислокації внаслідок перерозподілу не лише утворюють 
полігональні стінки, але також перешиковуються у стінках деформованої 
коміркової субструктури. Взаємодія дислокацій з атомами вуглецю, бору, азоту 
та їхніми комплексними сполуками забезпечує миттєве утворення пласких 
зародків цементиту і фериту. Показано, що атмосфери атомів впровадження та 
виділення комплексних сполук на дислокаціях впливають на процеси 
полігонізації в гарячедеформованому аустеніті, а перліт під час евтектоїдного 
перетворення в процесі безперервного охолодження прокату може 
успадковувати деформаційну субструктуру аустеніту. 

6. Виходячи з сучасних уявлень про концепцію решіток, близьких до 
співпадаючих вузлів, установлено, що міжфазні границі ферит/цементит у 
сталях перлітного класу мають схильність до утворення низькоенергетичних 
границь типу Σ=13. Саме досить висока чисельність близьких до співпадіння 
вузлів може додатково поліпшувати рівень таких властивостей, як міцність, 
пластичність, деформовність і ударна в’язкість сталей перлітного 
класу. Диспергування продуктів розпаду аустеніту за дифузійним механізмом 
призводить до зростання кількості спеціальних низькоенергетичних міжфазних 
границь Σ=13. 

7. У результаті побудови термокінетичних і структурних діаграм 
установлено вплив швидкості безперервного охолодження на температури 
початку й завершення дифузійного розпаду аустеніту сталей С82DCr, С82DV, 
С82DCrV, С86DВ. Для цих  сталей встановлено істотне зниження нижньої 
критичної швидкості охолодження, перевищення якої призводить до 
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формування структур за проміжним і зсувним механізмами. Охолодження 
сталей, які містять хром та/або ванадій або характеризуються підвищеною 
стійкістю аустеніту, слід проводити в міжкритичному інтервалі швидкостей 
охолодження від tпо до (tпп – 20…25 °С) зі швидкостями (0,7…0,8)∙Vmax.  

8. Внаслідок дослідження впливу ЕМП на формування дендритної 
структури БЛЗ перерізом 125 мм × 125 мм зі сталей С82DВ, С82DCr, С82DV, 
C82DCrV, С86DВ  виявлено зменшення протяжності зони стовпчастих кристалів 
у 1,07...1,09 раза, змішаної зони у 1,83…1,96 раза та збільшення зони 
рівноосних кристалів у 1,25...1,34 раза. Застосування ЕМП сприяє зменшенню 
в осьовій зоні прокату ширини мартенситних ділянок і підусадкової ліквації. У 
разі збільшення діаметра прокату зростають протяжність, ширина і ураженість 
осьової зони мартенситними ділянками, збагаченими ванадієм, хромом, 
марганцем і кремнієм. Фактичні значення коефіцієнтів ліквації склали:            
V = 4,98…5,28, Cr = 3,03…3,47, Mn = 1,82…2,03, Si = 1,31…1,46. 

9. Встановлено, що за відсутності водяного охолодження зниження 
середньомасової температури прокату в ∼ 4,3…5,7 раза менше, ніж за його 
використання (17…19 °С проти 97…82 °С). Градієнт температур між 
поверхнею і центром прокату сягає максимальних значень після водяного 
охолодження в кожній із секцій, при цьому у залежності від профілерозміру 
прокату він складає 272…199 °С. У разі вимкнення охолоджувальних 
пристроїв різниця температур між поверхнею і центром прокату перед 
початком повітряного охолодження у ∼ 2,0…2,2 раза менша, ніж із 
використанням водяного охолодження (9…24 °С проти 18…53 °С).  

10. Розроблено та впроваджено у промислове виробництво інноваційні 
режими високотемпературної ДТО бунтового прокату зі сталей перлітного 
класу (С82DCr, C82DV, C82DCrV, C86DB) в лінії безперервного дрібносортно-
дротового стана 320/150: температура перед дротовим блоком – (980 ± 10) °С; 
температура на виході з останньої кліті дротового блоку – (1040 ± 10) °С; 
охолодження водою не застосовують; тривалість післядеформаційної паузи – 
до 9,0 с; тристадійне повітряне охолодження від температури 
((А1 + 310) ± 10) °С. Охолодження прокату на першій стадії проводять зі 
швидкістю 19,7…5,0∙(F÷P), °С/с до температури (А1 – (140…170)) °С з 
витримкою під теплоізолювальними кришками транспортера лінії Стелмор до 
12,0 с і подальшим охолодженням зі швидкістю 3,7…1,7∙(F÷P) до 
220…200 °С. Показники якості прокату зі сталі С86DB, у порівнянні з 
виготовленим за стандартною технологією, змінюються таким чином: глибина 
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зневуглецювання поверхні зменшується у 1,4…1,8 раза; кількість перліту бала 
№ 1 зростає у 1,4 раза; середня міжпластинкова відстань у перліті 
зменшується на 23 %; тимчасовий опір руйнуванню, відносне звуження і 
відносне видовження зростають на 5 %, 34 % і 35 % відповідно. 

11. Під час виготовлення промислових партій бунтового прокату 
встановлено, що введення до складу сталі С82DВ хрому та/або ванадію, за 
умови сталості параметрів виробничого процесу, дозволяє підвищити 
вихідний клас міцності гарячекатаної сталі наступним чином: 
С82DCr (+ 50 МПа), C82DV (+ 65 МПа) і C82DCrV (+ 80 МПа). Беручи до уваги 
вплив хімічного складу сталі на процеси ліквації й утворення мартенситних 
ділянок, найбільш доцільним є виробництво прокату зі сталей С82DCrV і 
С86DB. За досягнутим рівнем якості прокат зі сталей С82DCr, C82DV, C82DCrV, 
С86DB відповідає вимогам стандарту EN ISO 16120:2011, частина № 4 
«Особливі вимоги до прокату спеціального призначення». 

12. У разі дотримання раціонального комплексу режимів 
сталеплавильного процесу досягнуто мінімальної забрудненості сталі (вміст і 
розмір НВ) – середнє значення не перевищувало 1,0 бала і 1,8 мкм відповідно. 
Розмір НВ, які деформуються, змінювався від 2,02 мкм (БЛЗ перерізом 
125 мм × 125 мм) до 1,78 мкм (прокат діаметром 11,0 мм). На сталях типу 
С82D і C86D виявлено особливості трансформації основних видів НВ та 
сталевої матриці під час гарячого та холодного пластичного деформування.  

13. За результатами випробувань на малоциклову втому, механічні 
властивості та корозійну стійкість встановлено коефіцієнти впливу 
агресивного середовища для різних видів НВ в сталі С72D й обґрунтовано 
найсильніший вплив оксисульфосилікатних і сульфідних включень на 
характер втомно-корозійних ушкоджень високоміцного канатного дроту. 

14. Встановлено особливості деформаційної еволюції субструктури 
пластинчастого перліту у разі волочіння гарячекатаної сталі С86DВ із 
обтисненнями від 22,7 % до 83,2 %. Показана активна роль міжфазних границь 
ферит/цементит у розвитку локалізації деформації й утворенні фрагментованої 
мезоструктури. Основними процесами і факторами, що визначають характер 
локалізації деформації поблизу міжфазних границь, є: далекодійні поля 
напружень, поява моментних напружень, рівень пластичності феритних і 
цементитних пластин, формування мезосмуг локалізованої деформації та смуг 
скидання, розвиток низькотемпературного просковзування уздовж 
міжфазних границь. У разі сумарного відносного обтиснення прокату 
більше 73,3 % відбувається фрагментація цементитних пластин, що 
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обумовлює утворення субмікрокристалічної структури в ділянках, де 
зруйнована пластинчаста будова перліту, а також поблизу НВ. 

15. Узагальнено і систематизовано вплив низки факторів (металургійних, 
технологічних і додаткових) на здатність бунтового прокату зі сталей 
перлітного класу до деформування. Встановлено, що обривність прокату під час 
волочіння пов’язана з підусадковою ліквацією, розміром мартенситних ділянок, 
вмістом неметалевих і шлакових включень, ступенем дисперсності та 
нерівномірності розподілу структурних складових у поперечному перерізі, а 
також із розвинутою цементитною сіткою й наявністю мартенситу на поверхні. 

16. Розроблено нові методи контролю якості прокату зі сталей перлітного 
класу (експрес-метод визначення поверхневих дефектів, універсальний метод 
визначення питомої маси або товщини шару окалини) і підвищення 
ефективності керування технологічним процесом (за рахунок визначення 
граничного ступеня деформування прокату, характеристик дефектності 
переробної заготовки, комбінованого оброблення холоднодеформованого 
прокату в області малих пластичних деформацій та прогнозування 
енергосилових параметрів волочіння з визначенням класу міцності переробної 
заготовки). 

17. Створення комплексу технологічних заходів, які забезпечують 
можливість контрольованого впливу на властивості прокату зі сталей 
перлітного класу, дозволило впровадити у промислове виробництво 
енергоефективні схеми виготовлення металовиробів високої міцності для 
будівельних конструкцій, відповідно з вимогами міжнародних і національних 
стандартів, дротяної арматури 5,0Вр1400-Р1, 6,0Вр1400-Р1 (клас міцності 1400 
МПа) для попередньо-напружених залізобетонних конструкцій; арматурного 
прокату номінальним діаметром 9,6 мм (клас міцності 1400 МПа) для 
залізобетонних залізничних шпал нового покоління; переробної заготовки 
5,0В1500-Р1 (клас міцності 1500 МПа) для арматурних канатів, які 
використовують для захисних оболонок огородження конструкції локалізуючої 
системи безпеки атомних електростанцій; семидротяних арматурних канатів 
(клас міцності 1770, 1860 МПа) діаметром 9,3 мм; 12,5 мм; 15,2 мм для 
попередньо-напружених залізобетонних конструкцій. 

Фактичний економічний ефект, який отримано при виготовленні 
бунтового прокату зі сталі перлітного класу С86DВ та переробленні його у 
холоднодеформовані металовироби для попередньо-напружених будівельних 
конструкцій високої міцності у кількості 1 007,813 т, склав 1 348 867,26 грн, що 
еквівалентно 1 338,41 грн на 1 т готової металопродукції. 
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