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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток металургійної галузі йде шляхом підвищення 

міцності сталевого прокату, що дозволяє знижувати металоємність та масу конс-

трукцій, економити матеріальні та енергетичні ресурси. Все більшої актуальності 

набувають технології, що дозволяють отримувати підвищений комплекс механіч-

них властивостей на сталях, які не містять Ni, Mo, V, або економно легованих ци-

ми елементами. Новим напрямком у цій сфері є термічна обробка, заснована на 

принципі «Quenching and Partitioning» (Q-n-P), запропонованому на початку 

2000-х років. Ця обробка дозволяє істотно підвищити міцність низьколегованих 

сталей при збереженні задовільної пластичності і ударної в'язкості за рахунок 

створення багатофазної структури, що формується на різних етапах обробки. Не-

зважаючи на активний розвиток цього напрямку, переважна більшість робіт, прис-

вячених Q-n-P технології, відноситься до сталей з низьким вмістом вуглецю 

(до 0,20 %). Роботи, присвячені дослідженню властивостей середньо- та високову-

глецевих сталей досить лімітовані, що звужує сферу використання Q-n-P обробки і 

стримує її розвиток в напрямку підвищення властивостей машинобудівних та ін-

струментальних сталей. Оскільки дана дисертаційна робота спрямована на вияв-

лення перспектив використання даної технології для сталей з підвищених вмістом 

вуглецю широкого спектру застосування, її тема є актуальною і представляє інте-

рес для металургійної та машинобудівної галузей промисловості. 

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри матеріалознав-

ства та перспективних технологій ПДТУ (№№ держ. реєстрації 0115U004958, 

0116U008778, 0117U007329.). У дисертації використані результати держбюджет-

ної НДР «Підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей ни-

зьколегованого сталевого прокату застосуванням Q-n-P обробки» (№ держ. реєст-

рації 0117U002270), яка виконувалась на замовлення МОН України. У перерахо-

ваних роботах здобувач приймав безпосередню участь як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи - підвищення комплексу меха-

нічних властивостей безнікелевих середньовуглецевих конструкційних сталей 

створенням мультифазної мікроструктури за рахунок оптимізації технологічної 

схеми і температурно-часових параметрів режиму зміцнювальної Q-n-P термічної 

обробки. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було вирішити наступ-

ні наукові та практичні завдання: 

- дослідити кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в безнікеле-

вих низьколегованих сталях та вибрати параметри їх Q-n-P термічної обробки; 

- визначити вплив мартенситу, отриманого перерваним гартуванням, на кіне-

тику бейнітного перетворення в середньовуглецевих сталях при температурах вище 

точки початку мартенситного перетворення (Мs); 

- дослідити доцільність застосування Q-n-P технології до сталей із середнім і 

високим вмістом вуглецю; встановити закономірності формування фазово-

структурного стану, комплексу механічних властивостей та зносостійкості низь-
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колегованих висококремнистих сталей при реалізації різних режимів Q-n-P термі-

чної обробки; 

- визначити вплив низького відпуску на мікроструктуру і комплекс механіч-

них властивостей Q-n-P обробленої сталі з вмістом вуглецю понад 0,5 %; 

- дослідити можливість використання Q-n-P принципу в проектуванні тех-

нології термозміцнення сталевого прокату з прокатного нагріву; 

- випробувати запропоновані режими термічної обробки в виробничих умовах. 

Об'єкт досліджень - процеси формування структури та властивостей конс-

трукційних сталей при термічній обробці. 

Предмет досліджень - закономірності впливу режимів Q-n-P термічної об-

робки на мікроструктуру та механічні властивості середньовуглецевих безнікеле-

вих сталей з підвищеним вмістом кремнію. 

Методи досліджень: оптична мікроскопія, електронна сканувальна та тран-

смісійна мікроскопія; рентгеноструктурний, дилатометричний, магнітометричний 

і дюрометричний методи аналізу; випробування на механічні властивості і абрази-

вне зношування. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше показано доцільність застосування Q-n-P термічної обробки до 

середньовуглецевих конструкційних сталей для формування в них гетерогенної 

мартенситно-аустенітно-бейнітної мікроструктури з підвищеним вмістом залиш-

кового аустеніту. Така структура забезпечує в економнолегованих безнікелевих 

сталях високу міцність (в=1500-2374 МПа) при збереженні підвищеного рівня 

пластичності та ударної в’язкості (=9-22 %, КСU+20
о
С=50-120 Дж/см

2
). 

2. Встановлено, що Q-n-P обробка сталей 60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА з пе-

рериванням гартування при температурі формування 50-70 % мартенситу і з на-

ступною витримкою при 250-300 °С, супроводжується міжфазним перерозподілом 

вуглецю зі збагаченням аустеніту до 0,90-1,25 % С. Це викликає зростання об'єм-

ної частки залишкового аустеніту в кінцевій структурі до 12-25 %, що зумовлює 

підвищення пластичності і в'язкий характер руйнування сталей при збереженні ви-

сокого рівня міцності і твердості. 

3. Показано, що попереднє формування 50-70 % атермічного мартенситу різко 

(в 3-10 разів для сталі 60С2ХФА і в 1,3-3,5 разів - для сталі 55С3Г2ХФМБА) прис-

корює бейнітне перетворення при температурах, близьких до точки Мs (220-300 
о
С), 

проте в подальшому призводить до часткового або повного гальмування перетво-

рення в зв'язку зі стабілізацією аустеніту внаслідок його насичення вуглецем. 

4. Встановлено, що залишковий аустеніт, отриманий в сталях 

55С3Г2ХФМБА і 75ХГ2С в результаті Q-n-P термічної обробки, зазнає при ви-

пробуваннях на розтяг або при абразивному зношуванні деформаційне мартенсит-

не перетворення, що сприяє досягненню високого комплексу механічних власти-

востей та підвищенню на 8-11 % абразивної зносостійкості сталей. 

5. Вперше показана можливість запобігання гартівних тріщин в молольних 

кулях великого діаметра (100 мм) зі сталі підвищеної прогартованості (75ХГ) при 

термозміцненні з прокатного нагріву в воді за рахунок формування по всьому пере-

тину мартенсито-аустенітної структури, що вміщує 25-30 % залишкового аустеніту. 
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Це забезпечується реалізацією Q-n-P принципу, а саме перериванням гартувального 

охолодження при досягненні середньомасової температури кулі на 50-70 
о
С нижче 

точки Мs із наступним відпуском при 200-250 °С. 

Практична цінність отриманих результатів. 

1. Запропоновано хімічний склад безнікелевої сталі 55С3Г2ХФМБА, який 

максимально повно враховує переваги термічної обробки за Q-n-P принципом, та 

розроблено технологічні схеми і параметри режимів цієї обробки, що забезпечу-

ють досягнення в середньовуглецевих економнолегованих сталях високого ком-

плексу механічних та трибологічних властивостей. 

2. Розроблено і успішно випробувано у виробничих умовах режим Q-n-P тер-

мічного зміцнення з прокатного нагріву катаних молольних куль з низьколегованої 

хромо-марганцевої сталі підвищеної прогартованості. Застосування режиму забез-

печило підвищення об'ємної твердості куль діаметром 100 мм з 46-48 HRC до 54-

58 HRC при збереженні високої ударостійкості і за повної відсутності гартівних 

тріщин у виробах. Режим термозміцнення впроваджений на ПрАТ «МК «Азов-

сталь». 

3. Результати дисертаційної роботи використовуються в ДВНЗ «Приазовсь-

кий державний технічний університет» в навчальному процесі підготовки бакала-

врів і магістрів за напрямом «Інженерне матеріалознавство». 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, що виносяться на за-

хист дисертаційної роботи, сформульовані автором особисто. Автору належить: 

постановка і обґрунтування мети, планування і проведення досліджень, обробка та 

аналіз результатів експериментів. Постановка задач та обговорення результатів 

досліджень виконані спільно з науковим керівником і співавторами статей. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення і результати роботи 

були докладені та обговорені на десяти міжнародних наукових і науково-

технічних конференціях: «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конс-

трукцій» (м. Вінниця, 2014 р.), «Університетська наука» (м. Маріуполь, 2015, 

2017, 2018 рр.),  «Проблеми й перспективи розвитку залізничного транспорту» 

(м. Дніпро, 2016, 2018 рр.), «Матеріали для роботи в екстремальних умовах» 

(м. Київ, 2016, 2017 рр.), «Перспективні технології на основі новітніх фізико-

матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» 

(м. Київ, 2017, 2018 рр.). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 18 наукових роботах, в 

тому числі в 2 статтях в зарубіжних журналах, включених до НБД Scopus, 4 стат-

тях в спеціалізованих виданнях, включених до НБД Index Copernicus, 1 статті у 

спеціалізованому виданні, 1 патенті, 10 тезах доповідей на конференціях. 

Обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків і 3 

додатків, містить 237 сторінок, в тому числі 97 рисунків, 16 таблиць і список ви-

користаних джерел з 219 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, викладені мета і завдання роботи, 

а також методи досліджень, сформульовані наукова новизна і практичне значення 
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отриманих результатів. 

У першому розділі виконаний аналіз стану питання і обґрунтовано напрямок 

досліджень. В даний час, у зв'язку з підвищенням вимог до якості сталевого прокату 

(в першу чергу - його міцності) і в умовах жорсткої конкуренції на ринку металів 

все більшої актуальності набуває розробка технологій, спрямованих на досягнення 

високоміцного стану в сталях, що не містять дефіцитних легуючих елементів. У 

цьому напрямку досягнуті значні успіхи завдяки роботам вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, таких як К. Стародубов, І. Богачов, Л. Малинов, О. Чейлях, 

H. Bhadeshia, J. Speer, N. Fonstein, D. Matlock, C. Garcia-Mateo, S. Zhou, 

M. Santofimia та ін. На порядку денному стоїть розробка високоміцних конструк-

ційних сталей третього покоління («The third generation steels»), які повинні поєдну-

вати підвищений рівень механічних властивостей (перш за все - міцності) з ощад-

ливістю легування. Аналіз літературних джерел показав, що однією з найбільш пер-

спективних технологій отримання таких сталей є технологія «Quenching and 

Partitioning» (Q-n-P), принцип якої був запропонований J. Speer в 2003 р. на основі 

концепції «Constrained Paraequilibrium» і згодом розвинений в роботах різних авто-

рів. Q-n-P включає аустенітизацію, гартування з зупинкою в інтервалі мартенситно-

го перетворення і витримку при температурах, близьких до точки Мs. В результаті 

міжфазного перерозподілу вуглецю в процесі Q-n-P обробки формується багатофа-

зна структура з підвищеною часткою залишкового аустеніту (Азал), що забезпечує 

підвищення пластичності при одночасному зростанні міцності за рахунок реалізації 

TRIP ефекту. Більшість відомих робіт з даної тематики присвячені, головним чи-

ном, впливу Q-n-P обробки на формування мікроструктури і комплексу механічних 

властивостей низьковуглецевих сталей. У той же час, доцільність застосування да-

ної технології по відношенню до сталей із середнім і підвищеним вмістом вуглецю 

залишається поки нез'ясованою у зв'язку з відсутністю достатньої наукової інфор-

мації з цього питання. Таким чином, проведення досліджень в цьому напрямку є ак-

туальним і представляє інтерес з наукової та практичної точок зору. На основі літе-

ратурного огляду сформульовані основні завдання дисертаційної роботи та визна-

чено напрямки досліджень. 

У другому розділі описані матеріали та методика дослідження. В роботі ви-

користані стандартна (60С2ХФА) і розроблені експериментальні сталі 

(55С3Г2ХФМБА, 75ХГ2С, 75ХГ), хімічний склад яких наведено в табл. 1. Перші три 

сталі з таблиці відрізняються підвищеним вмістом кремнію, що є необхідною перед-

умовою для досягнення максимального ефекту від Q-n-P обробки. 

 

Таблиця 1 - Хімічний склад досліджених сталей 

Сталь Вміст елементів (мас. %) 

C Si Mn Cr Mo V Nb Al S P 

55С3Г2ХФМБА 0,56 2,50 1,70 0,50 0,21 0,12 0,05 - 0,011 0,015 

60С2ХФА 0,53 1,46 0,44 0,95 - 0,10 - - 0,016 0,013 

75ХГ2С 0,73 0,91 2,10 0,69 0,01 0,01 - 0,08 0,017 0,020 

75ХГ 0,72 0,37 0,89 0,60 0,14 - - - 0,020 0,020 
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На рис. 1 представлені використані в даній роботі схема і параметри Q-n-P об-

робки. До них відносяться: температура аустенітизації (tа), температура переривання 

гартувального охолодження («QT»), температура і тривалість витримки на стадії 

«Partitioning» («PT»). Термообробку проводили в печах-ваннах: гартування - в рід-

кому сплаві Вуда, стадію «Partitioning» - в рідкому сплаві ПОС-61 або в суміші со-

лей K2NO3 і NaNO2. Для тривалої витримки на стадії «Partitioning» зразки переноси-

ли з ванни в лабораторну піч.  

Кінетику фазово-структурних 

перетворень в сталях досліджували 

дилатометричним і магнітометрич-

ним методами. Мікроструктуру 

зразків вивчали із застосуванням 

оптичних мікроскопів Eclipse M200 

(Nikon) і Axiovert 200 M (Carl 

Zeiss), а також електронних скану-

ючих мікроскопів (СЕМ) Ultra-55 

(Carl Zeiss) і Nova 400 Nano (FEI). 

Поверхню зламів досліджували за 

допомогою СЕМ Ultra-55 (Carl 

Zeiss). Тонку структуру вивчали із 

застосуванням трансмісійного еле-

ктронного мікроскопа (ПЕМ) JEM-

100-C-XII. Фазовий склад визнача-

ли рентгеноструктурним методом на дифрактометрі ДРОН-3 (в FeК-

випромінюванні), Ultima IV-Pro (Rigaku) та D8 Da Vinchi (Brucker) (в CuК-

випромінюванні). Мікрорентгеноспектральний аналіз виконували на аналізаторі Inca 

(Oxford Instruments). Випробування на розтяг проводили згідно ГОСТ 1497-84 на 

зразках з діаметром робочої частини 5 мм. Випробування на ударний вигин викону-

вали згідно ГОСТ 9454-78 на зразках розміром 7х10х55мм з U-подібним надрізом. 

Ударостійкість куль оцінювали випробуваннями вантажем масою 125 кг з висоти 

5,5 м. Твердість заміряли за методом Роквелла (шкала С). Випробування на абразив-

не зношування корундовим абразивом проводили за схемою «Тhree-body-abrasion» 

при навантаженні 20 Н. 
Третій розділ присвячений дослідженню кінетики фазово-структурних пере-

творень в стандартній сталі 60С2ХФА і експериментальній сталі 55С3Г2ХФМБА, 

хімічний склад якої розроблений з максимальним урахуванням особливостей Q-n-Р-

технології. Підвищений вміст кремнію (2,5 %) передбачав гальмування виділення 

карбідів з аустеніту на стадії «Partitioning»; введення 2,0 % Mn при економному 

легуванні хромом (0,5 %) і молібденом (0,20 %) мало на меті підвищення прогарто-

ваності, а мікролегування ванадієм та ніобієм передбачало подрібнення зерна сталі. 

Було встановлено положення критичних точок сталей: для 60С2ХФА - 

Ас1 = 800 
о
С, Ас3= 840 

о
С, Мs = 257 

о
С; для 55С3Г2ХФМБА – Ас1 = 790 

о
С, 

Ас3= 840 
о
С,   Мs = 240 

о
С. «С»-діаграма сталей має роздвоєний вид з відокремлен-

ням перлітної і бейнітної областей, мінімальна стійкість переохолодженого аустені-

 
Рис. 1. Схема та режими Q-n-Р обробки 
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ту в цих областях достатня для проведення Q-n-P обробки з охолодженням в розп-

лавах металів. Дослідженням кінетики мартенситного перетворення в даних сталях 

показано, що вона досить точно описується рівнянням типу Koistinen-Marburger:    

f
 
= 1−exp(−0,012(Мн−T)), де  f –  об'ємна частка мартенситу, утвореного при тем-

пературі T (
о
С) нижче мартенситної точки Ms. 

Вивчено вплив мартенситу, що виникає на стадії гартування, на кінетику пе-

ретворення аустеніту в сталях 60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА при температурах 

«Partitioning». Встановлено, що формування 50-70 % атермічного мартенситу різко 

(в 3-10 разів для сталі 60С2ХФА і в 1,3-3,5 разів – для сталі 55С3Г2ХФМБА) прис-

корює бейнітне перетворення при 220-300 °С, однак в подальшому призводить або 

до збільшення часу завершення перетворення (сталь 60С2ХФА), або до його ран-

нього припинення (сталь 55С3Г2ХФМБА) в зв'язку з сильною стабілізацією аусте-

ніту, пов'язаною з його насиченням вуглецем. Із застосуванням положень концепції 

«Constrained Paraequilibrium» розрахунково визначено, що гартування сталей 

60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА при Q-n-Р обробці повинно завершуватися в інтервал 

температур 150-220 °С, що дає змогу отримати максимальну кількість залишкового 

аустеніту в структурі. 

Для визначення найбільш перспективних режимів Q-n-Р обробки досліджува-

ли перетворення в Q-n-Р-оброблених сталях при нагріванні, використовуючи дифе-

ренційний оптичний дилатометр. Встановлено, що криві нагріву Q-n-Р-оброблених 

зразків істотно відрізняються від кривих, характерних для повністю гартованих зра-

зків (рис. 2). Ці зміни свідчать про формування значної кількості Азал, розпад якого 

при нагріванні (2-е перетворення при відпуску) обумовлює значний ефект дилатації 

в інтервалі 270-430 °С. Зі збільшенням температури «PT» цей ефект зростає; в міру 

збільшення тривалості «Partitioning» ефект спочатку зростає, а потім зменшується, 

вказуючи на конкуруючу дію двох процесів, що впливають на кількість Азал, а саме: 

збагачення аустеніту вуглецем і перетворення аустеніту за бейнітною реакцією. 
 

  
Рис. 2. Диференційні дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА: після 

гартування або Q-n-P обробки (а), в стані Q-n-P обробки з «QT»=160 
о
С і 

«PT»=300 
о
С (б) 

 

У четвертому розділі викладені результати дослідження впливу режимів 

Q-n-P обробки на фазово-структурний стан і механічні властивості сталей 
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60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА. Термічну обробку проводили згідно зі схемою, пред-

ставленою на рисунку 1. Після аустенітизації від 880 
о
С зразки зі сталі 60С2ХФА 

охолоджували до температури «QТ» (240 
о
С, 200 

о
С, 160 

о
С), після чого слідували 

витримка при температурі «PT» (270 
о
С, 300 

о
С) впродовж 300-3600 с і остаточне 

охолодження на повітрі. Результати механічних випробувань показані в табл. 2 (там 

же для порівняння наведені дані для гартування і відпуску). З табл.2 випливає, що 

після гартування і відпуску при 300-400 °С сталь 60С2ХФА має досить високу міц-

ність (1861 МПа) при низьких пластичності і ударної в'язкості. Помітне підвищення 

пластичності відбувається лише після відпуску при 500 
о
С, коли межа міцності 

знижується майже на 500 МПа (до 1350 МПа). Для комплексної оцінки міцності і 

пластичності сталі застосовують показник PSE (Product of Strength and Elongation), 

який одержують перемноженням значень в і δ. Значення PSE для гартування і від-

пуску варіюються від 2,8 до 14,5 ГПа%, причому високоміцному стану відповіда-

ють низькі значення PSE (1,8-2,8 ГПа%). 
 

Таблиця 2 – Механічні властивості сталі 60С2ХФА після Q-n-P обробки 
Температура відпуску 

(Partitioning),
о
С 

σ0,2, 

МПа 

σв, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, % KCU, 

Дж/см
2
 

Тверд., 

HRC 

Азал, 

% 
С, % PSE, 

ГПа

% 

Гартування і відпуск 

300 1861 1861 1,5 0 14 57 6,4 - 2,8 

400 1844 1844 1 0 16 53 - - 1,8  

500 1240 1349 7 26 44 47 - - 9,4  

600 1025 1113 13 48 47 45 - - 14,5 

Q-n-P обробка («QT»=160 
o
C) 

PT=270 
o
C (1200 с) 1920  1988 2 4 38 53 18,5 0,95 4,0 

PT =270 
o
C (3600 с) 1818 1874 2 4 42 54 16,8 1,05 3,8 

PT =300 
o
C (300 с) 1811 2022 5 19 72 53 17,0 1,10 10,1 

PT =300 
o
C (1800 с) 1899 2002 4 16 44 53 11,3 1,28 8,0 

Q-n-P обробка («QT»=200 
o
C) 

PT =270 
o
C (1200 с) 1855 2086  4 6  52 52 16,4 1,01 8,3  

PT =270 
o
C (3600 с) 1884 2021 3 6 55 53 15,2 1,16 6,1 

PT =300 
o
C (300 с) 1777 2003 6 19 64 53 17,1 1,05 12,0 

PT =300 
o
C (1800 с) 1963 2048 4 15 67 52 12,3 1,32 8,2 

Q-n-P обробка («QT»=240 
o
C) 

PT =270 
o
C (1200 с) 1821 2060 3 6 60 52 15,7 0,79 6,2 

PT =270 
o
C (3600 с) 1822 2021 3 6 48 52 11,5 1,19 6,3 

PT =300 
o
C (300 с) 1786 1980 6 8 55 53 14,8 0,90 11,9 

PT =300 
o
C (1800 с) 1799 1990 3 11 56 53 6,3 1,29 6,0 

 

Застосування Q-n-P обробки підвищило в до 1980-2110 МПа, тобто на 6-12 % 

відносно гартування і низького відпуску. Одночасно сталь набула пластичності, що 

виразилося в зростанні відносного подовження до 3-6 % і відносного звуження – до 

4-19 %. Істотно (в 2,7-4,8 рази) підвищилась ударна в'язкість – від 14 Дж/см
2
 (після 

гартування і низького відпуску) до 38-67 Дж/см
2
. 

Найбільш високий комплекс механічних властивостей був зафіксований 
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Q-n-P обробкою за режимах Q160/Р300(300 с) і Q200/Р300(300 с): σв склала 

2003-2110 МПа при твердості 53 HRC, δ і ψ склали 5-6 % і 19 % відповідно, а удар-

на в'язкість –64-72 Дж/см
2
. Для даних режимів показник PSE варіювався від 10,6 

до 12,0 ГПа%.  

Встановлено, що подовження витримки на стадії «Partitioning» призводить 

до зниження межі міцності сталі 60С2ХФА. Найбільш висока пластичність 

(δ =5-6 %) характерна для режимів з «PT»=300 °С і короткою (300 с) витримкою; 

при «PT»=270 
о
С вплив часу витримки на пластичність стає несуттєвим. Зразки, 

оброблені при «PT»=300 
о
С, мають в цілому більш високий (на 15 %) рівень уда-

рної в'язкості, ніж при «PT»=270 
о
С; при цьому тривалість стадії «Partitioning» 

слабо впливає на значення цього параметра. Ударна в'язкість сягає максимуму 

(72 Дж/см
2
) після обробки за режимом Q160/Р300(300 с). 

Таким чином, застосування Q-n-Р обробки сприяло формуванню в сталі 

60С2ХФА особливо високоміцного стану з підвищеним рівнем пластичності і удар-

ної в'язкості, характерним для сталей, легованих нікелем. Така зміна властивостей 

під впливом Q-n-P обробки пояснюється зростанням об'ємної частки Азал в структу-

рі сталі. Це випливає з даних рентгеноструктурного аналізу, який зафіксував наяв-

ність 16,3-19 % аустеніту при «QТ»=160 
о
С (200 

о
С) і 12,7-15,7 % - при «QТ»=240 

о
С 

(рис. 3). Таким чином, Q-n-Р обробка збільшила кількість Азал в 2-3 рази в порів-

нянні з гартуванням і низьким відпуском (6,3 %), що стало наслідком насичення ау-

стеніту вуглецем на стадії «Partitioning» максимально до 1,30-1,35 % (при 

«PT» = 300 
о
С). З підви-

щенням температури 

«QT» від 160 до 240 °С 

кількість вуглецю в Азал 

помітно знижується за 

будь-якої температури 

«Partitioning». З підви-

щенням температури 

«QТ» і з подовженням 

стадії «Partitioning» частка 

Азал також зменшується. 

За допомогою ска-

нувальної (рис. 4) і тран-

смісійної (рис. 5) мікрос-

копії встановлено, що мі-

кроструктура Q-n-Р-

обробленої сталі 

60С2ХФА складається з 

мартенситу, бейніту і залишкового аустеніту (рис. 4,а); в структурі також присутні 

включення карбіду ванадію (рис. 4, б). Наявність бейніту викликано частковим 

перетворенням аустеніту на стадії «Partitioning», що підтверджує описані вище ре-

зультати вивчення кінетики бейнітного перетворення за присутності мартенситу. 

           Рис. 3. Дифрактограми сталі 60С2ХФА після гар-

тування і відпуску та після Q-n-Р обробки за різними 

режимами 
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Рис. 4. СЕМ-зображення сталі 60С2ХФА після Q-n-Р обробки 

 

   
 

    
 

   
Рис. 5. Тонка структура Q-n-P обробленої сталі 60С2ХФА: рейки -фази (a), 

дислокаційна будова мартенситу (б), двійники та перехідні карбіди в мартенситі (в), 

«блоки» Азал (г), «плівковий» Азал (д, є) (є – темнопольне зображення ділянки (д)) 



 10 

Тонка структура Q-n-P обробленої сталі складається в основному з пакетів 

паралельних рейок -фази (рис. 5,а) з високою щільністю дефектів кристалічної бу-

дови (рис. 5,б), що є характерним для рейкового мартенситу. Ширина рейок колива-

ється в межах 100-470 нм. Також, в межах деяких мартенситних рейок спостеріга-

ються двійники, характерні для пластинчастого мартенситу (див. рис. 5,в). Залиш-

ковий аустеніт виявлено у вигляді плівок товщиною 20-70 нм поміж рейками -

фази, а також  у вигляді масивних «блоків» (див. рис. 5, г,д), що залягають у трику-

тних областях, обмежених рейками трьох різних пакетів. Наявність Азал. підтвер-

джена аналізом зворотних дифракційних картин та зображеннями у темному полі у 

рефлексі -фази (рис. 5.7, є). Особливістю тонкої структури Q-n-P зразків є відсут-

ність  цементитних карбідів, які не були виявлені при аналізі електронограм та тем-

нопольних зображень. Натомість, всередині мартенситних рейок спостерігаються 

дуже дрібні перехідні -карбіди (рис. 5.7, в). 

Таким чином, в результаті Q-n-P обробки в сталі 60С2ХФА сформувалась ге-

терогенна багатофазна структура, що складається з мартенситу різного ступеня від-

пуску, безкарбідного нижнього бейніту і Азал з підвищеною часткою останнього. Це 

забезпечило досягнення високоміцного стану (σв 2000 МПа, 50 HRC) при збере-

женні підвищеного рівня ударної в'язкості, що дозволяє застосовувати даний мате-

ріал в умовах ударних і циклічних навантажень. Після Q-n-P обробки злам сталі 

складається з ділянок квазісколу (з розвиненим рельєфом) і зон в'язкого ямкового 

відриву (рис. 6), що говорить про більш енергоємний механізм руйнування в порів-

нянні з гартуванням і низьким відпуском, коли сталь руйнувалась сколом і квазіс-

колом. Отримані результати показали, що Q-n-P обробка ефективно підвищує ком-

плекс механічних властивостей середньовуглецевої низьколегованої сталі. Стосов-

но сталі 60С2ХФА Q-n-P обробку слід проводити з гартівним охолодженням до 

160-200 °С і подальшою витримкою при 300 
о
С впродовж 300 с («QT»=160 

о
С) або 

1800 с («QT»=200 
о
С). 

 
 

  
Рис. 6. Поверхня руйнування Q-n-P обробленої сталі 60С2ХФА 

 

Становило інтерес дослідження впливу низького відпуску в інтервалі 

200-300 °С (впродовж 90 хв) на властивості сталі 60С2ХФА, підданої Q-n-P обро-

бці по режиму Q160/Р300(300 с). Було встановлено, що відпуск при 200 
о
С не викли-

кає змін мікроструктури в порівнянні з Q-n-P обробкою. Підвищення температури 
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відпуску призводить до зниження кількості Азал до 13,5 % при 250 
о
С і до 10,3 % – 

при 300 °С (рис. 7). Одночасно відбувається підвищення вмісту вуглецю в Азал з 

1,10 % (Q-n-P) до 1,42 % (відпуск при 300 
о
С). У зразках, відпущених при 300 

о
С, у 

місцях залягання Азал були виявлені цементитні карбіди, що підтвердилося аналі-

зом електронограм.  
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Рис. 7. Зміна об'ємної частки Азал (а) і вмісту у ньому вуглецю (б) в сталі 

60С2ХФА в залежності від режиму термічної обробки 
 

Відпуск при 200-250 °С після Q-n-P викликав деяке збільшення міцності (σв – 

з 2022 до 2065 МПа) при одночасному 1,5-2-кратному зростанні відносного подов-

ження ( – до 6-8 %,  – до 22 %) при досягненні максимальних значень ударної 

в'язкості (KCU+20
o
C= 62-63 Дж/см

2
). Відпуск за більш високої температури (300 °С) 

додатково підвищив пластичність ( = 9 %, = 24 %), проте викликав 30 %-е зни-

ження ударної в'язкості (до 48 Дж/см
2
). З підвищенням температури відпуску пока-

зник PSE монотонно збільшувався, сягнувши після відпуску при 300 
о
С 125 %-го 

приросту відносно Q-n-P обробки. Слід зазначити, що зростання пластичності при 

відпуску супроводжувалося збереженням твердості на рівні 52 HRC, що говорить 

про високий комплекс механічних властивостей сталі 60С2ХФА. Підвищення влас-

тивостей при низькому відпуску пов'язано з виділенням -карбідів зі «свіжого» мар-

тенситу, що утворився на останній стадії Q-n-P обробки, а також із перерозподілом 

вуглецю зі «свіжого» мартенситу в залишковий аустеніт. Це зменшило тетрагона-

льність мартенситу і, відповідно, напруження другого роду, полегшуючи мікропла-

стичну деформацію перед фронтом тріщини; крім того, зменшення напруги в аус-

тенітних прошарках сприяло більш повному прояву TRIP-ефекту. 

Ще більш високий рівень властивостей був досягнутий в сталі 

55С3Г2ХФМБА. Q-n-P обробку цієї сталі проводили за такими режимами: аусте-

нітизація при 900 
о
С (витримка 10 хв), охолодження до температури «QT» (160 і 

200 
о
С), витримка на стадії «Partitioning» при 200, 225, 250, 270 і 300 

о
С тривалістю 

від 10 до 300 хв, охолодження на повітрі. З огляду на позитивний вплив низького 

відпуску на властивості сталі 60С2ХФА, після Q-n-P обробки слідував відпуск при 

200 
о
С впродовж 90 хв. 

Застосування термічної обробки за Q-n-P технологією дозволило досягти в 
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сталі 55С3Г2ХФМБА високоміцного стану з межею міцності від 1535 до 

2374 МПа, тобто відбулося підвищення максимальної міцності на 10-11 % у порі-

внянні із гартуванням з відпуском. Одночасно з цим спостерігалось зростання від-

носного подовження максимально до 23 % і відносного звуження – до 36 %. Також 

підвищилася (в 1,7-4,0 рази) ударна в'язкість: з 29Дж/см
2
 (після гартування і від-

пуску при 300 
о
С) до 48-117 Дж/см

2
 – в Q-n-P стані. 

З підвищенням температури і тривалості стадії «Partitioning» рівень міцності 

сталі 55С3Г2ХФМБА знижується. Це пояснюється наростаючим зменшенням сту-

пеня тетрагональності мартенситу (за рахунок перерозподілу вуглецю в аустеніт) і 

перетворенням аустеніту в бейніт, що зменшує вклад TRIP ефекту в зміцнення ста-

лі. Зниження температури «QT» з 200 до 160 
о
С викликає незначне зростання міц-

ності в зв'язку зі збільшенням кількості мартенситу гартування. Вплив параметрів 

Q-n-P обробки на пластичність і ударну в'язкість має зворотний (по відношенню до 

міцності) характер: відзначено тенденцію підвищення відносного подовження в мі-

ру зростання температури і тривалості стадії «Partitioning». Це пояснюється відпус-

ком мартенситу, а також насиченням аустеніту вуглецем, що стабілізує його до де-

формаційного мартенситного перетворення. Останнє дозволяє зберігатися в струк-

турі за більш високих значень напруг, підвищуючи, тим самим, пластичність сталі. 

Після Q-n-P за режимом Q160/Р200(90 хв) в сталі були досягнуті максимальні 

міцність (σ0,2 =1978 МПа, σв= 2378 МПа) і твердість (57 HRC); при цьому відносне 

подовження становило 9 %, а ударна в'язкість – 61 Дж/см
2
. Найвищий комплекс ме-

ханічних властивостей був зафіксований після Q-n-P обробки за режимами 

Q160/Р270(50-120 хв) і Q200/Р300(100 хв): σ0,2 =1275-1506 МПа, σв=1535-1830 МПа, =20-

23 %, KCU+20
o
C=75-101 Дж/см

2
, PSE =35,6-36,5 ГПа%. Високі показники PSE (30,5-

35,0 ГПа%) також були отримані після режимів Q160/Р225(90 хв) і Q160/Р250(90 хв); за 

цих режимів межа міцності становила 1935-2077 МПа при =15-18 %.  

При аналізі мікроструктури сталі 55С3Г2ХФМБА було встановлено, що після 

Q-n-P обробки за режимами з «Partitioning» при 300 °С і початкових витримках до 

10 хв утворюється структура, що складається з мартенситу відпуску і великих діля-

нок залишкового аустеніту (рис. 8 а, б). Збільшення тривалості витримки призво-

дить до значного зменшення кількості аустеніту, на місці якого виникають рейки 

нижнього безкарбідного бейніту; вони поділяють колишнє аустенітне зерно, фор-

муючи дрібногольчатий мартенсит при охолодженні після «Partitioning» (рис. 8, в).  

По завершенню Q-n-P обробки сталь 55С3Г2ХФМБА має гетерогенну стру-

ктуру, що складається з рейок альфа-фази (мартенситної і бейнітної), проміжних 

карбідів і залишкового аустеніту у вигляді «острівків» і плівок по межах рейок 

(рис. 9). Встановлено, що для різних режимів Q-n-P обробки кількість Азал в сталі 

55С3Г2ХФМБА варіюється від 11 % до 28 %. При «PT»=270-300 °С підвищення 

тривалості витримки призводить до зростання кількості Азал, при цьому більш сут-

тєво – при «QT»=160 
о
С. За більш низьких температур «Partitioning» вплив трива-

лості витримки на кількість аустеніту стає менш вираженим, знижуючись до нуля 

при «PT» = 200 
о
С. Вміст вуглецю в залишковому аустеніті зростає в міру збіль-

шення часу витримки на стадії «Partitioning»: до 1,17-1,21 % при 

«PT» = 250-300 °С і до 0,94-0,97 % при «PT» = 200-225 
о
С. 
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Рис. 9. Тонка структура у Q-n-P обробленій сталі 55С3Г2ХФМБА 

(Q160/Р250(40 хв)): мартенсит та залишковий аустеніт (острівковий та плівковий) 

(a); двійники та -карбіди у мартенситі (б); світлопольне (в) та темнопольне зо-

браження мікроструктури у рефлексі аустеніту (г) 

Рис. 8. Мікроструктура сталі 

55С3Г2ХФМБА після Q-n-Р оброб-

ки за режимами Q160/Р300(10 хв) (а, 

б) та Q160/Р300(120 хв) (в) 
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Представлені в розділі 4 результати переконливо показують перспективність 

Q-n-P обробки в досягненні високого комплексу механічних властивостей в еко-

номнолегованих середньовуглецевих сталях.  

П'ятий розділ присвячений використанню Q-n-P обробки для підвищення 

трибологічних та технологічних властивостей низьколегованих сталей, що містять 

0,7-0,8 % С. Досліджено вплив Q-n-P обробки на абразивну зносостійкість сталі 

75ХГ2С. Зразки сталі піддавали аустенітизації при 850 
о
C, гартуванню в кип’ячій 

воді з подальшою витримкою при 250 
о
С, 300 

о
С і 350 

о
С впродовж 5-30 хв. Було 

встановлено, що Q-n-P обробка приводить до формування в сталі мартенсито-

аустеніто-бейнітної структури (рис. 10, а). Це забезпечує зростання абразивної 

зносостійкості на 8 % в порівнянні з гартуванням і низьким відпуском, незважаю-

чи на зниження твердості сталі. Стан підвищеної зносостійкості відповідає почат-

ковим стадіям «Partitioning» при 250 
о
С і 300 °С, а максимальна зносостійкість фі-

ксується після витримки при 250 
о
С впродовж 10 хв (рис. 10, б), що пов'язано з по-

явою значної (до 26-27 %) кількості метастабільного  Азал, який перетворюється в 

мартенсит при зношуванні. Більш тривалі витримки при 250 
о
С стабілізують Азал 

до деформаційного перетворення в результаті його насичення вуглецем, що зни-

жує зносостійкість сталі. В разі «Partitioning» при 300 и 350 
о
С зносостійкість сталі 

погіршується у зв’язку з перетворенням аустеніту в бейніт.  
 

 
Рис. 10. Мікроструктура сталі 75ХГ2С після Q-n-P обробки (а) та вплив ре-

жиму Q-n-P обробки на абразивний знос сталі 75ХГ2С 

 
В роботі також показано доцільність використання Q-n-P принципу для вдос-

коналення технології термозміцнення молольних куль великого діаметру. Кулі діа-

метром 100-120 мм зі сталі К76 (75Г) отримують прокаткою і гартують з прокатно-

го нагріву в воді для досягнення середньомасової температури 220-240 °С з пода-

льшим самовідпуском при цій температурі. Це забезпечує твердість на поверхні не 

нижче 52 HRC за глибини гартування до 10 мм та за об’ємної твердості 44-46 HRC. 

Отримання за такою ж технологією куль з наскрізним гартуванням на мартенсит 

ускладнено у зв'язку з їх розтріскуванням по завершенні термообробки. У відповід-

ності до Q-n-P принципу було запропоновано проводити термозміцнення таким чи-

ном, щоб перервати гартування при досягненні середньомасової температури кулі 



 15 

приблизно на 50 
о
С нижче мартенситної точки сталі. Для виробництва куль діамет-

ром 100 мм були розроблені сталь підвищеної прогартованості 75ХГ (Мs = 227 
о
С) 

та відповідна технологія термозміцнення: а) прокатка при 950-1000 °С; б) підстужу-

вання після прокатки на повітрі до 790-820 °С; в) гартування у воді впродовж 

125-135 с для досягнення середньомасової температури в межах 140-170 °С; в) від-

пуск при 200-250 °С з витримкою не менше 1 години. Експериментально встанов-

лено, що поєднання запропонованих сталі та технології обробки забезпечує в кулях: 

а) зростання об’ємної твердості до 54-58 HRC з перепадом твердості між поверхнею 

і центром не більше 2,5 HRC; б) відсутність гартувальних тріщин; в) високу ударо-

стійкість при повторних ударах з енергією 6,8 кДж. 

Дослідження показали, що в результаті Q-n-P обробки в кулях формується ге-

терогенна мікроструктура, що складається з відпущеного мартенситу і аустеніто-

мартенситних ділянок (рис. 11, а). Внаслідок перерозподілу вуглецю між мартенси-

том і аустенітом останній збагачується до 1,00-1,12 % С, що забезпечує зростання 

частки Азал до 25 % на глибині 0,5 радіуса і  до 30 % - в центрі кулі (рис. 11, б). Це 

привело до сприятливого розподілу залишкових напружень у виробах, що виклю-

чило утворення гартівних тріщин і забезпечило кулям високу ударостійкість.  
 

 
Рис. 11. Мікроструктура (а) і дифрактограми (б) зразків кулі діаметром 100 мм зі 

сталі 75ХГ після термозміцнення за Q-n-P технологією. 
 

Розроблена технологія була випробувана в умовах ПрАТ «МК «Азовсталь» 

при випуску дослідно-промислової партії (635 т) куль діаметром 100 мм зі сталі 

підвищеної прогартованості. З огляду на досягнуті позитивні результати, техноло-

гія рекомендована до впровадження у виробництво. 

 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове рішення актуальної 

науково-технічної задачі створення ресурсозбережних технологій отримання ви-

сокоміцних сталевих виробів із економнолегованих безнікелевих сталей шляхом 

розробки режимів термічної обробки, основаної на використанні Q-n-P принципу, 

які дозволили підвищити комплекс механічних і експлуатаційних властивостей 

сталевого прокату, що має важливе значення для гірничо-металургійної і машино-
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будівної галузей промисловості. 

За результатами дисертаційної роботи зроблені наступні висновки. 

1. Вперше показана перспективність застосування Q-n-P технології терміч-

ної обробки до безнікелевих економнолегованих сталей, що містять 0,53-0,75 % С, 

для створення в них високоміцного стану (в=1500-2374 МПа) при підвищеній 

пластичності (=9-22 %) і ударній в'язкості (КСU+20
о

С=50-100 Дж/см
2
) шляхом фо-

рмування гетерогенної структури, що складається з мартенситу відпуску, безкар-

бідного бейніту і залишкового аустеніту. 

2. На основі вивчення кінетики перетворення переохолодженого аустеніту в 

ізотермічних умовах, в тому числі – після попереднього гартування з отриманням 

50-70 % мартенситу, встановлені закономірності формування мікроструктури ста-

лей 60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА при варіюванні температурою гартувального охо-

лодження і режимом подальшої витримки, що дозволило визначити оптимальні 

параметри  Q-n-P термічної обробки для цих сталей, застосування яких забезпечує 

отримання максимального комплексу міцності, пластичності та ударної в’язкості. 

3. Експериментально встановлено факт міжфазного перерозподілу вуглецю в 

сталях 60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА при Q-n-P обробці, що приводить до підви-

щення вмісту вуглецю в -фазі до 0,90-1,32 % і забезпечує зростання кількості за-

лишкового аустеніту до 12-25 %. Виявлені морфологічні особливості залишкового 

аустеніту, присутнього в структурі у вигляді масивних «блоків», або тонких «плі-

вок», які розташовані між рейками -фази. 

4. Показано, що залишковий аустеніт, отриманий в середньо- і високовугле-

цевих сталях при Q-n-P обробці, має схильність до деформаційного мартенситного 

перетворення при розтягненні і абразивному зношуванні, що забезпечує високий 

комплекс механічних і трибологічних властивостей сталі. 

 5. Показано, що низький відпуск (200-300 °С) позитивно впливає на ком-

плекс механічних властивостей Q-n-P-обробленої сталі 60С2ХФА внаслідок рела-

ксації напружень та відпуску «свіжого» мартенситу, утвореного на завершальній 

стадії обробки.  

6. Запропоновано хімічний склад і розроблено режим Q-n-P термічної обро-

бки безнікелевої сталі 55С3Г2ХФМБА, що поєднує високу міцність 

(в1500 МПа) з підвищеною пластичністю та має в'язкий характер руйнування. 

7. Вперше розроблено, випробувано з випуском дослідно-промислової партії 

і впроваджено у виробництво на ПрАТ «МК «Азовсталь» режим термозміцнення 

сталевих молольних куль діаметром 100 мм з прокатного нагріву, заснований на 

Q-n-P принципі. Застосування цього режиму забезпечує в кулях підвищену рівно-

мірну твердість (54-58 HRC) по всьому перетину при збереженні високої ударо-

стійкості і за відсутності гартівних тріщин. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спе-

ціальністю 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів. – ДВНЗ «Приа-

зовський державний технічний університет». – Маріуполь, 2019. 

У дисертації вирішена актуальна науково-технічна задача підвищення меха-

нічних і експлуатаційних властивостей низьколегованих безнікелевих сталей з пі-

двищеним вмістом кремнію шляхом використання термічної  обробки на основі 

Q-n-P принципу. Досліджено кінетику перетворення аустеніту в сталях 60С2ХФА 

і 55С3Г2ХФМБА в ізотермічних умовах при температурах «Partitioning» і вплив 

на неї мартенситу, що виникає на стадії «Quenching». Проведенням розрахунків на 

основі концепції «Constrained Paraequilibrium» та дослідженням об’ємних змін при 

нагріванні сталі визначено оптимальні параметри  Q-n-P обробки, що забезпечують 

отримання максимальної частки залишкового аустеніту. 

Досліджено вплив режимів Q-n-P обробки на механічні властивості сталей 

60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА. Дослідження показало, що застосування обробки 

призвело до формування особливо високоміцного стану (в=1500-2374 МПа) з пі-

двищеним рівнем пластичності і ударної в'язкості, характерним для сталей, лего-

ваних нікелем. Із ростом температури і тривалості стадії «Partitioning» спостеріга-

ється підвищення пластичності і в'язкості при одночасному зниженні міцності до-

сліджених сталей. Встановлено, що мікроструктура сталей в Q-n-P стані склада-

ється з мартенситу різного ступеня відпуску, безкарбідного бейніту і ділянок за-

лишкового аустеніту. Тонка структура сталі представлена пакетами рейок -фази з 

високою щільністю дефектів кристалічної будови, розділених плівками залишко-

вого аустеніту. Досліджено вплив низького відпуску на фазово-структурний стан і 

комплекс механічних властивостей сталі 60С2ХФА в Q-n-P стані. Встановлено, 

що низький відпуск приводить до деякого збільшення міцності (близько 2 %) при 

одночасному 1,5-2-кратному зростанні відносного подовження та досягненні мак-

симальних значень ударної в'язкості. 

Дослідженням впливу Q-n-P обробки на мікроструктуру та абразивну зносо-

стійкість сталі 75ХГ2С показано, що зростання зносостійкості на 8 % у порівнянні 

з гартуванням пов'язано з формуванням мартенсито-аустенітної структури з під-

вищеною (до 25%) часткою залишкового аустеніту, який перетворюється на мар-

тенсит під час зношування. Розроблено на основі Q-n-P принципу та випробувано 

спосіб термічної обробки сталевих молольних куль великого діаметру (100 мм) зі 

сталі марки 75ХГ. Оброблені за цим способом кулі мають гетерофазну аустеніто-

мартенситну мікроструктуру, що забезпечує зростання об'ємної твердості до 54-

58 HRC при збереженні високої  ударостійкості та за відсутності гартівних тріщин. 

Розроблена технологія впроваджена у виробництво на ПрАТ «МК «Азовсталь» (м. 

Маріуполь). 

  Ключові слова: високоміцні сталі, Q-n-P обробка, мікроструктура, фазово-

структурні перетворення, мартенсит, аустеніт, міцність, пластичність, зносостій-

кість. 
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Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of sciences on a spe-

cialty 05.16.01 - Metal Science and Heat Treatment of Metals. – SHEI «Priazovskiy 

State Technical University», Mariupol. – 2019. 

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and technical problem 

of increasing the mechanical and exploitation properties of low-alloyed nickel-free steels 

containing higher silicon concentration. The processes of structure formation during 

Q-n-P heat treatment and its effect on the properties of structural steels are investigated. 

The kinetics of austenite transformation in steels 60Si2CrVA and 

55Si3Mn2CrVMoNbA under isothermal condition at the temperatures of «Partitioning» 

stage is studied. The influence of athermal martensite on the austenite transformation ki-

netics at the «Partitioning» stage temperatures is studied as well. Determination of the 

most promising parameters of Q-n-P treatment was carried out using dilatometric study 

of transformation under heating that revealed the presence of a significant fraction of re-

tained austenite in the structure of Q-n-R-treated steels. 

The effect of Q-n-P heat treatment modes on mechanical properties of steels 

60Si2CrVA and 55Si3Mn2CrVMoNbA is investigated. The study showed that the treat-

ment application led to the ultra-high strength state (b=1500-2374 МРа) with an in-

creased level of ductility and impact toughness, which are characteristic for nickel-alloyed 

steels. With an increase in temperature and duration of holding at «Partitioning» stage, an 

increase in ductility and toughness is observed, while strength properties decrease. It is 

found that the microstructure of investigated steels in the Q-n-P state consists of tempered 

martensite, carbide-free bainite, and retained austenite; the fine microstructure of steels 

consists of parallel -phase lath packages with a high density of crystal defects and inter-

lath thin films the retained austenite. The effect of lower temperature tempering on phase-

structural state and the mechanical properties of Q-n-P treated steel 60Si2CrVA is investi-

gated showing slight increase (about 2 %) in the strength with a simultaneous 1.5-2-fold 

increase in the total elongation at the maximum values of impact toughness. 

The effect of Q-n-P treatment on microstructure and abrasive wear resistance of 

75CrMn2Si steel is investigated. An increase in wear resistance (by 8 %) as compared to 

quenching and tempering at 200 °C is associated with the formation of a martensite-

austenitic structure with an increased (up to 25 %) volume fraction of retained austenite, 

which transformed into martensite during wear. The Q-n-P-based method of heat treat-

ment for grinding balls of large diameter (100 mm) made of steel 75CrMn is developed 

and tested. The balls processed by this method have heterophase austenitic-martensitic 

microstructure in the whole volume, which provides an increase in bulk hardness up to 

54-58 HRC while maintaining high impact resistance and the absence and of quenching 

cracks. The developed technology was implemented at Steel Works “Azovstal” (Mari-

ypol). 

Keywords: high-strength steels, Q-n-P treatment, phase-structural transfor-

mations, microstructure, martensite, austenite, strength, ductility, wear resistance. 

 


