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АНОТАЦІЯ 

 

 

Зурнаджи В.І. Підвищення механічних властивостей економнолегованих 

сталей використанням термічної обробки за технологією «Quench-

ing-and-Partitioning». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. – ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»;  Маріуполь, 2019.   

Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного за-

вдання підвищення комплексу властивостей економнолегованих конструкційних 

сталей створенням мультіфазної мікроструктури за рахунок оптимізації техно-

логічної схеми і температурно-часових параметрів режиму Q-n-P термічної об-

робки. 

В першому розділі виконано аналітичний огляд стану питання й обґрун-

товано вибір напряму досліджень. В даний час на порядку денному стоїть роз-

робка високоміцних конструкційних сталей третього покоління, які мають поєд-

нувати підвищений комплекс механічних властивостей  зі зниженим рівнем ле-

гування. Аналіз літературних джерел показав, що однією з найбільш перспекти-

вних технологій отримання таких сталей є технологія «Quenching and 

Partitioning» (Q-n-P) («Гартування і перерозподіл вуглецю»). Більшість відомих 

робіт з даної тематики присвячені впливу Q-n-P обробки на формування мікро-

структури і комплексу механічних властивостей низьковуглецевих сталей. У той 

же час, питання доцільності застосування даної технології по відношенню до 

сталей із середнім і підвищеним вмістом вуглецю залишаються поки недостат-

ньо вивченими. Таким чином, проведення досліджень в цьому напрямку є актуа-

льним і представляє інтерес з наукової та практичної точок зору.  

В другому розділі описано використані в роботі методи дослідження та 

відповідне експериментальне обладнання. Були використані стандартна 

(60С2ХФА) і розроблені експериментальні сталі (55С3Г2ХМФБА, 75ХГ2С, 
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75ХГ). У роботі використані наступні методи досліджень: оптична (Eclipse M200 

(Nikon), Axiovert 40 Mat (Carl Zeiss)) та сканувальна електронна мікроскопія 

(Ultra-55 (Carl Zeiss) і Nova 400 Nano (FEI)), просвічувальна електронна мікрос-

копія (JEM-100-C-XII), енергодисперсійна спектроскопія (Inca (Oxford 

Instruments)), рентгеноструктурний аналіз (ДРОН-3, Ultima IV-Pro (Rigaku) та D8 

Da Vinchi (Brucker)); дилатометричний та магнітометричний методи; випробу-

вання на стандартні механічні властивості, абразивне зношування та ударостій-

кість.  

В третьому розділі представлено результати дослідження кінетики фазо-

во-структурних перетворень в сталях 60С2ХФА і 55С3Г2ХМФБА. Було встано-

влено положення критичних точок сталей: для 60С2ХФА – Ас1 = 800 оС, Ас3= 

840 оС, МS = 257 оС; для 55С3Г2ХМФБА – Ас1 = 790 оС, Ас3= 840 оС, МS = 240 оС. 

Побудовано «С» -діаграми перетворення аустеніту в сталях, показано, що діаг-

рами мають роздвоєний вид з відокремленням перлітної і бейнітної областей пе-

ретворення; встановлено, що мінімальна стійкість переохолодженого аустеніту в 

цих областях достатня для проведення Q-n-P обробки з охолодженням в розпла-

вах металів. Вивчено кінетику атермічного мартенситного перетворення в даних 

сталях і показано, що вона досить точно описується рівнянням Koistinen-

Marburger за фітинг-параметру а1, рівному 0,012. 

Вивчено вплив атермічного мартенситу, на кінетику бейнітного перетво-

рення аустеніту в сталях 60С2ХФА і 55С3Г2ХМФБА. Встановлено, що форму-

вання 50-70 % атермічного мартенситу різко прискорює бейнітне перетворення, 

однак в подальшому призводить або до збільшення часу завершення перетво-

рення (сталь 60С2ХФА), або до його раннього припинення (сталь 

55С3Г2ХМФБА). Із застосуванням положень концепції «Constrained Para Equi-

librium» розрахунково визначено оптимальну область температур припинення 

гартування (150-200 оС) за якій забезпечується отримання максимальної об'ємної 

частки залишкового аустеніту (Азал) внаслідок його насичення вуглецем при 

Q-n-Р обробці сталей 60С2ХФА і 55С3Г2ХМФБА. 

 З використанням дилатометричного методу досліджено перетворення в 
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Q-n-Р-оброблених сталях при нагріванні. На кривих нагріву зразків, підданих   

Q-n-P обробці зафіксовано наявність дилатаційного ефекту, зумовленого пере-

творенням залишкового аустеніту в інтервалі температур 270-430 оС. Величина 

цього ефекту пропорційна вмісту Азал в сталі. Проаналізовано вплив параметрів  

Q-n-P обробки на характер кривих та визначено найбільш перспективні режими 

цієї обробки для опробування на стандартних зразках. 

В четвертому розділі викладено результати дослідження впливу режимів 

Q-n-P обробки на фазово-структурний стан і механічні властивості сталей 

60С2ХФА і 55С3Г2ХМФБА.  Результати показали, що внаслідок застосування 

Q-n-P обробки в сталях формується багатофазна структура, що складається з ма-

ртенситу різного ступеню відпуску, безкарбідного нижнього бейніту та залиш-

кового аустеніту за підвищеної кількості останнього. Це забезпечує в сталях до-

сягнення високоміцного стану з підвищеним рівнем пластичності і ударної 

в’язкості, характерним для сталей, легованих нікелем. В сталі 60С2ХФА досяг-

нуто такий рівень властивостей: в = 2002-2086 МПа;  = 3-6 %; KCU+20 = 

44-67 Дж/см2. Застосування низького відпуску при 200-300 оС додатково збіль-

шує властивості сталі 60С2ХФА до в = 2022-2065 МПа;  = 4-9 %; KCU+20 = 

59-64 Дж/см2. (після відпуску при 300 оС ударна в’язкість знижується до 

49 Дж/см2). В сталі 55С3Г2ХФМБА досягнуто різний комплекс механічних вла-

стивостей: а) з максимальною міцністю (в = 2374 МПа;  = 9 %; KCU+20 = 

61 Дж/см2; PSE = 22 ГПа%) б) з максимальною пластичністю (в = 1535 МПа; 

 = 23 %; KCU+20 = 101 Дж/см2; PSE = 35,6 ГПа%). Проаналізовано вплив пара-

метрів Q-n-P обробки на механічні властивості сталей 60С2ХФА і 

55С3Г2ХФМБА. Показано, що зі збільшенням витримки на стадії «Partitioning» 

кількість Азал зменшується у зв’язку з його перетворенням в нижній бейніт.  

Показано, що Q-n-P обробка забезпечує в’язкий характер руйнування ста-

лей при випробуваннях на ударний згін, при цьому руйнування відбувається за 

механізмами квазісколу та утворення й злиття ямок. Це пов’язано із підвищеною 

кількістю залишкового аустеніту, вміст якого варіюється в залежності від режи-
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му Q-n-P обробки в межах 6,3-18,5 % (сталь 60С2ХФА)  і 11,1-28,2 % (сталь 

55С3Г2ХФМБА) Така кількість залишкового аустеніту є наслідком його наси-

чення вуглецем в процесі перерозподілу цього елементу з мартенситу до аусте-

ніту на стадії «Partitioning»; в результаті вміст вуглецю в Азал підвищується до 

0,79-1,32 % в сталі 60С2ХФА і до 0,75-1,22 % в сталі 55С3Г2ХФМБА.  

Вивченням тонкої структури Q-n-P оброблених сталей показано, що вона 

складається з рейок дислокаційного або двійникованого мартенситу, рейок бей-

нітного фериту та ділянок залишкового аустеніту у вигляді масивних «острів-

ців» (на стиках мартенситних пакетів) та тонких «плівок», що залягають по гра-

ницях рейок -фази. Залишковий аустеніт, присутній в Q-n-P оброблених сталях 

60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА, проявляє схильність до деформаційного мартенси-

тного перетворення, що сприяє підвищенню механічних властивостей сталей . 

Встановлено, що за рівнем властивостей і у зв’язку з отриманням високого рівня 

показнику PSE (35 ГПа%) сталь 55С3Г2ХФМБА відповідає вимогам, що вису-

ваються до високоміцних сталей 3-го покоління.      

В п'ятому розділі описано використання Q-n-P обробки для підвищення 

трибологічних властивостей і технологічності металовиробів з низьколегованих 

сталей, що містять 0,7-0,8 % С. Було встановлено, що Q-n-P обробка призводить 

до формування в сталі 75ХГ2С мартенсито-аустеніто-бейнітної структури. Об-

робка за оптимальним режимом забезпечує підвищення абразивної зносостійко-

сті сталі не зважаючи на зниження її твердості.  

Показана доцільність використання Q-n-P принципу при термозміцненні 

сталевих молольних куль великого діаметру (100-120 мм) із наскрізним гарту-

ванням на мартенсит. Запропоновано проводити термозміцнення із перериван-

ням гартування при досягненні середньомасової температури кулі приблизно на 

50 оС нижче мартенситної точки сталі. Встановлено, що в результаті Q-n-P обро-

бки в кулях зі сталі 75ХГ формується гетерогенна мікроструктура, що склада-

ється з ділянок відпущеного мартенситу і аустеніто-мартенситних ділянок із 

вмістом залишкового аустеніту 25-30 %, збагаченого внаслідок перерозподілу 

вуглецю між мартенситом і аустенітом до 1,00-1,12 % С. Це забезпечує в кулях: 
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а) різке підвищення об’ємної твердості до 54-58 HRC з мінімальним перепадом 

твердості між поверхнею і центром; б) сприятливий розподіл залишкових на-

пружень у виробах, що запобігає появі гартувальних тріщин; в) високу ударо-

стійкість при повторних ударах з енергією удару 6,8 кДж. Запропонована техно-

логія випробувана в умовах ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» при випуску дослідної 

партії (635 т) куль діаметром 100 мм зі сталі підвищеної прогартовуваності та 

рекомендована до впровадження у виробництво. 

Ключові слова: високоміцні сталі, мікроструктура, залишковий аустеніт, 

міцність, пластичність, зносостійкість. 

  

 

ABSTRACT 

 

Zurnadzhy V.I. Improvement of mechanical properties of сost-saving steels us-

ing heat treatment according to «Quenching-and-Partitioning» technology. – Qualify-

ing scientific work as the manuscript. 

Thesis on competition the scientific degree of the candidate of technical scienc-

es on a specialty 05.16.01 «Metals Science and Heat Treatment of Metals». – SHEI 

«Priazovskyi State Technical University»; Mariupol, 2019. 

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

of increasing the complex of properties of сost-saving constructional steels by creating a 

multiphase microstructure through the optimizing the technological scheme and temper-

ature-time parameters of Q-n-P heat treatment mode. 

In the first section an analytical review of the state of the issue is conducted 

and the choice of the direction of research is substantiated. Currently, the development 

of third generation’s high-strength constructional steels which should combine an in-

creased complex of mechanical properties with a reduced level of alloying is a chal-

lenge of up-to-date metallurgy. The analysis of literary sources has shown that one of 

the most promising technologies for obtaining such steels is the «Quench-

ing and Partitioning» (Q-n-P) technology. Most of the known works on this topic are 
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devoted to the influence of Q-n-P treatment on the microstructure formation and com-

plex of mechanical properties of low-carbon steels. At the same time, the question of 

the appropriateness of using this technology in relation to steels with medium and high 

carbon content remains to be insufficiently studied. Thus, conducting research in this 

direction is actual and is of interest from scientific and practical points of view. 

In the second section the research methods used and the corresponding experi-

mental equipment are described. Standard steel 60Si2CrVA and novely designed 

steels (55Si3Mn2CrVMoNbA, 75CrMn2Si, 75CrMn) were used in the work. The fol-

lowing research methods were used such as: an optical (Eclipse M200 (Nikon), Axio-

vert 40 Mat (Carl Zeiss)) and scanning (Ultra-55 (Carl Zeiss), Nova 400 Nano (FEI)) 

electron microscopy, transmission electron microscopy (JEM-100-C-XII), energy dis-

persive spectroscopy (Inca (Oxford Instruments)), X-ray diffraction (DRON-3, Ultima 

IV-Pro (Rigaku) and D8 Da Vinchi (Brucker)), dilatometric and magnetometric meth-

ods; standard mechanical properties testing, testing on abrasive wear and impact re-

sistance. 

In the third section the results of the phase-structural transformations kinetics 

study in steels 60Si2CrVA and 55Si3Mn2CrVMoNbA are presented. The position of 

steel’s critical points was determined as: for 60Si2CrVA – Ac1 = 800 °С, Ac3 = 840 °С, 

МS = 257 °С; for 55Si3Mn2CrVMoNbA – Ac1 = 790 °С, Ac3 = 840 °С, МS = 240 °С. 

The “TTT” diagrams of steels were constructed, which showed that the diagrams have 

a complicated form with dividing for the pearlite and bainite transformation areas; It 

was found that the minimum stability of overcooled austenite in these areas is suffi-

cient for Q-n-P treatment with cooling in metal melts. The kinetics of the athermal 

martensitic transformation in these steels was studied and it was shown that the kinet-

ics was described quite accurately by the Koistinen-Marburger equation with a fitting 

parameter a1 equal to 0.012. 

The influence of athermal martensite on the bainite transformation kinetics in 

60Si2CrVA and 55Si3Mn2CrVMoNbA steels was studied. It was established that the 

formation of 50-70 % of athermal martensite sharply accelerates bainite transfor-

mation, however, subsequently leads either to an increase of the transformation finish-
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ing time (steel 60Si2CrVA), or to its early arresting (steel 55Si3Mn2CrVMoNbA). 

Using the «Constrained Para Equilibrium» concept’s basis an optimal temperature 

ranges for quenching (150-200 oC) was determined which allows getting maximum 

volume fraction of retained austenite through its saturation with carbon during Q-n-P 

heat treatment of steels 60Si2CrVА and 55Si3Mn2CrVMoNbA. 

Using the dilatometric method, the transformation in Q-n-P treated steels during 

heating was investigated. The heating curves of the samples subjected to Q-n-P treat-

ment confirmed the presence of a dilatation effect caused by transformation of retained 

austenite in the range of 270-430 °C. The magnitude of this effect is proportional to 

the content of retained austenite in steel. The effect of Q-n-P heat treatment mode on 

the character of curves is analyzed and the most promising modes of this treatment for 

testing on standard samples are determined. 

In the fourth section the results of the study of Q-n-P heat treatment modes ef-

fect on the phase-structural state and mechanical properties of the 60Si2CrVА and 

55Si3Mn2CrVMoNbA steels are described. The results showed that, due to the appli-

cation of Q-n-P treatment, a multiphase structure consisting of differently tempered 

martensite, carbide-free lower bainite and retained austenite at the higher amount of 

the latter is formed. This allows getting high strength steel with an increased level of 

ductility and impact toughness which are characteristic for nickel-alloyed steels. The 

following level of properties was achieved in the 60Si2CrVA steel: UTS = 

2002-2086 MPa; TE = 3-6 %; KCU+20 = 44-67 J/cm2. Low temperature tempering at 

200-300 oC allows to additionally increase the properties of 60Si2CrVА steel to 

UTS = 2022-2065 MPa; TE = 4-9 %; KCU+20 = 59-64 J/cm2 (after tempering at 300 oC 

the impact toughness decreases to 49 J/cm2). In 55Si3Mn2CrVMoNbA steel, a differ-

ent complexes of mechanical properties were achieved: a) with maximum strength 

(UTS = 2374 MPa; TE = 9 %; KCU+20 = 61 J/cm2; PSE = 22 GPa·%); b) with maxi-

mum plasticity (UTS = 1535 MPa; TE = 23 %; KCU+20 = 101 J/cm2; PSE = 

35,6 GPa·%). The effect of Q-n-P heat treatment mode on the mechanical properties 

of 60Si2CrVА and 55Si3Mn2CrVMoNbА steels is analyzed. It has been shown that 

with increasing the "Partitioning" stage duration, the amount of retained austenite de-
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creases because of its transformation into the lower bainite. 

It has been shown that the Q-n-P heat treatment provides a ductile character of 

the fracture under impact loading, with the fracture proceeding through the mecha-

nisms of quasicleavage and the formation and merging of dumps. This is due to the in-

creased amount of retained austenite, the content of which varies depending on the 

Q-n-P heat treatment mode in the range of 6,3-18,5 vol.% (60Si2CrVA steel) and 

11,1-28,2 vol.% (55Si3Mn2CrVMoNbA steel). The increased amount of retained aus-

tenite is the result of its carbon saturation due to partitioning of this element from mar-

tensite to austenite at the "Partitioning" stage. As a result, the carbon content in re-

tained austenite rises up to 0,79-1,32 wt.% in the 60Si2CrVА steel and up to 

0,75-1,22 wt.% in the 55Si3Mn2CrVMoNbА steel. 

The study of the fine structure of Q-n-P treated steels shows that it consists of 

dislocational or twinned martensitic laths, bainitic ferrite laths and retained austenite 

areas in the form of massive "islands" (at the junctions of martensite packets) and thin 

"films" locating along the boundaries of the -phases laths. The retained austenite pre-

sented in Q-n-P treated 60Si2CrVА and 55Si3Mn2CrVMoNbА steels, demonstrates 

its ability for deformation martensitic transformation, which allows increasing the me-

chanical properties of steels. It was determined that steel 55Si3Mn2CrVMoNbА has 

higher level of mechanical properties including PSE with fully meets the requirements 

for high-strength steels of the 3rd generation. 

In the fifth section the application of Q-n-P treatment in order to increase the 

tribological properties and performance of low-alloy steels containing 0,7-0,8 % C is 

described. It has been found that Q-n-P treatment results in the formation of marten-

site/austenite/bainite structure in 75CrMn2Si steel. The treatment using the optimal 

mode provides an increased abrasive wear resistance of steel despite of decrease in its 

hardness. 

The expediency of Q-n-P principle for heat treatment of large diameter 

(100-120 mm) steel grinding balls of higher volumetrical hardness is shown. It is pro-

posed to apply the heat treatment with the interruption of quenching when the average 

ball temperature reaches about 50 °C below the martensitic point of the steel. It was 

determined that Q-n-P treatment results in formation in balls made of 75CrMn steel a 
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heterogeneous microstructure consisting of tempered martensite sections and austenit-

ic-martensitic areas with the content of retained austenite of 25-30 vol.% This amount 

of austenite is due to a partitioning of carbon between martensite and austenite leading 

to enrichment of later to 1,00-1, 12 wt.% C. 

 It provides in the balls: a) a sharp increase in bulk hardness to 54-58 HRC with 

a minimum hardness difference between the surface and the core; b) a favorable dis-

tribution of residual stresses in products, which prevents the hardening cracks; c) high 

impact toughness under repeated impact loading with impact energy of 6.8 kJ. The 

proposed technology is industrially tried in PJSC «Azovstal Steel Works» (Mariupol) 

under the production of the experimental batch (635 tons) of balls of 100 mm diameter 

made of steel with high hardenability. The technology was recommended for using in 

production. 

Keywords: high strength steel, microstructure, retained austenite, strength, duc-

tility, wear resistance. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Розвиток металургійної галузі 

йде шляхом підвищення міцності сталевого прокату, що дозволяє знижувати ме-

талоємність та масу конструкцій, економити матеріальні та енергетичні ресурси. 

Все більшої актуальності набувають технології, що дозволяють отримувати під-

вищений комплекс механічних властивостей на сталях, які не містять Ni, Mo, V, 

або економно легованих цими елементами. Новим напрямком у цій сфері є тер-

мічна обробка, заснована на принципі «Quenching and Partitioning» (Q-n-P), за-

пропонованому на початку 2000-х років. Ця обробка дозволяє істотно підвищити 

міцність низьколегованих сталей при збереженні задовільної пластичності і уда-

рної в'язкості за рахунок створення багатофазної структури, що формується на 

різних етапах обробки. Незважаючи на активний розвиток цього напрямку, пе-

реважна більшість робіт, присвячених Q-n-P технології, відноситься до сталей з 

низьким вмістом вуглецю (до 0,20 %). Роботи, присвячені дослідженню власти-

востей середньо- та високовуглецевих сталей досить лімітовані, що звужує сфе-

ру використання Q-n-P обробки і стримує її розвиток в напрямку підвищення 

властивостей машинобудівних та інструментальних сталей. Оскільки дана дисе-

ртаційна робота спрямована на виявлення перспектив використання даної тех-

нології для сталей з підвищених вмістом вуглецю широкого спектру застосуван-

ня, її тема є актуальною і представляє інтерес для металургійної та машинобуді-

вної галузей промисловості. 

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ція виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри матеріа-

лознавства та перспективних технологій ПДТУ (№№ держ. реєстрації 

0115U004958, 0116U008778, 0117U007329.). У дисертації використані результа-

ти держбюджетної НДР «Підвищення комплексу механічних та експлуатаційних 

властивостей низьколегованого сталевого прокату застосуванням Q-n-P оброб-

ки» (№ держ. реєстрації 0117U002270), яка виконувалась на замовлення МОН 
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України. У перерахованих роботах здобувач приймав безпосередню участь як 

виконавець. 

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

ханічних властивостей безнікелевих середньовуглецевих конструкційних сталей 

створенням мультифазної мікроструктури за рахунок оптимізації технологічної 

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

ної обробки. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було вирішити на-

ступні наукові та практичні завдання: 

- дослідити кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в безніке-

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

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

нетику бейнітного перетворення в середньовуглецевих сталях при температурах 

вище точки початку мартенситного перетворення (Мs); 

- дослідити доцільність застосування Q-n-P технології до сталей із серед-

нім і високим вмістом вуглецю; встановити закономірності формування фазово-

структурного стану, комплексу механічних властивостей та зносостійкості низь-

колегованих висококремнистих сталей при реалізації різних режимів Q-n-P тер-

мічної обробки; 

- визначити вплив низького відпуску на мікроструктуру і комплекс меха-

нічних 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 

конструкційних сталей при термічній обробці. 

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

обробки на мікроструктуру та механічні властивості середньовуглецевих безні-

келевих сталей з підвищеним вмістом кремнію. 
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Методи досліджень: оптична мікроскопія, електронна сканувальна та 

трансмісійна мікроскопія; рентгеноструктурний, дилатометричний, магнітомет-

ричний і дюрометричний методи аналізу; випробування на механічні властивос-

ті і абразивне 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 зали-

шкового аустеніту. Така структура забезпечує в економнолегованих безнікеле-

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

вня пластичності та ударної в’язкості (=9-22 %, КСU+20
о

С=50-120 Дж/см2). 

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

перериванням гартування при температурі формування 50-70 % мартенситу і з 

наступною витримкою при 250-300 °С, супроводжується міжфазним перерозпо-

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

об'ємної частки залишкового аустеніту в кінцевій структурі до 12-25 %, що зу-

мовлює підвищення пластичності і в'язкий характер руйнування сталей при збе-

реженні високого 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) прискорює бейнітне перетворення при температурах, близьких 

до точки Мs (220-300 оС), проте в подальшому призводить до часткового або по-

вного гальмування перетворення 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 мартен-

ситне перетворення, що сприяє досягненню високого комплексу механічних 

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

5. Вперше показана можливість запобігання гартівних тріщин в молольних 
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кулях великого діаметра (100 мм) зі сталі підвищеної прогартованості (75ХГ) при 

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

ретину мартенсито-аустенітної структури, що вміщує 25-30 % залишкового аус-

теніту. Це забезпечується реалізацією Q-n-P принципу, а саме перериванням гар-

тувального охолодження при досягненні середньомасової температури кулі на 50-

70 оС 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 забезпе-

чують досягнення в середньовуглецевих економнолегованих сталях високого 

комплексу механічних та трибологічних властивостей. 

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

термічного зміцнення з прокатного нагріву катаних молольних куль з низьколе-

гованої хромо-марганцевої сталі підвищеної прогартованості. Застосування ре-

жиму забезпечило підвищення об'ємної твердості куль діаметром 100 мм з 

46-48 HRC до 54-58 HRC при збереженні високої ударостійкості і за повної від-

сутності гартівних тріщин у виробах. Режим термозміцнення впроваджений на 

ПрАТ «МК «Азовсталь». 

3. Результати дисертаційної роботи використовуються в ДВНЗ «Приазов-

ський державний технічний університет» в навчальному процесі підготовки ба-

калаврів і магістрів за напрямом «Інженерне матеріалознавство». 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, що виносяться на 

захист дисертаційної роботи, сформульовані автором особисто. Автору нале-

жить: 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. 
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Апробація результатів дисертації. Наукові положення і результати робо-

ти були докладені та обговорені на десяти міжнародних наукових і науково-

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

струкцій» (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.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

5 розділів з висновками і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 237  

сторінок, у тому числі 16 таблиць, 97 рисунків, список використаних джерел з 

219 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1  

ПІДВИЩЕННЯ КОМПЛЕКСУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ СТВОРЕННЯМ БАГАТОФАЗНИХ 

СТРУКТУРНИХ СТАНІВ 

 

 

1.1.  Сучасні тенденції в розробці технологій термічної обробки  

сталі, які забезпечують досягнення високоміцного стану 

 

Досягнення високоміцного стану в конструкційних сталях за допомо-

гою термічної обробки є одним з основних напрямків економії енергетичних 

та сировинних ресурсів в металургії та машинобудуванні, яке стає все більш 

важливим з економічної та екологічної точок зору. У зв'язку з цим в промис-

лово розвинених країнах все більшого поширення набувають технології тер-

мічної обробки, спрямовані на досягнення в низьколегованих сталях поліп-

шеного комплексу «міцність/пластичність» з упором на підвищення показни-

ків міцності [1-3].  

Термін «високоміцна сталь» трактується досить широко. За класифіка-

цією М. Гольдштейна [4] до високоміцних відносяться сталі з мінімальною 

межею міцності на розтягування 1500 МПа при відносному подовженні не 

менш ніж 15 %. Такий комплекс властивостей демонструють кілька класів 

високолегованих сталей, найбільш поширеними з яких є: а) мартенсито-

старіючі, висока міцність у яких набувається за рахунок виділення інтерме-

талідних фаз із α-твердого розчину впродовж старіння, б) леговані низько-

відпущені, висока міцність у яких досягається шляхом легування хромом, 

молібденом, нікелем, вольфрамом та ванадієм, в) дисперсійно-твердіючі ста-

лі, які зміцнюються за рахунок виділення дисперсних спеціальних карбідів 

при високому відпуску (550-650 оС) мартенситу, та г) метастабільні аустеніт-

ні сталі, схильні до деформаційного мартенситного перетворення [4] Хіміч-

ний склад та механічні властивості цих сталей наведено у таблиці 1.1.  

 



Таблиця 1.1 
Найбільш поширені класи високоміцних сталей [4] 

Клас сталей Марки сталей Вміст легуючих елементів, % Механічні властивості,  
не менше ніж 

C Si Mn Ni Co Mo Ti Al Cr V Nb 
σв, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

δ, % 
KCU, 

МДж/м2 
Мартенсито-

старіючі 
Н18К9М5Т 0,03 - - 

17,7-
19,0 

8,5-
9,5 

4,7-
5,5 

0,5-
0,8 

0,15 - - - 2200 1950 8 0,35 

Н16К4М5Т2Ю 0,03 - - 
15,0-
17,0 

4,0-
5,0 

4,0-
5,0 

1,5-
1,9 

0,15-
0,35 

- - - 2050 1980 7,5 0,20 

Н18К12М5Т2 0,03 - - 
17,0-
18,0 

11,8-
13,2 

3,3-
4,2 

1,5-
1,9 

0,20 - - - 2450 2350 7 - 

Х12Н2К16М4 0,03 - - 
1,5-
2,5 

15,0-
17,0 

3,5-
4,5 

0,1-
0,3 

0,15 
11,5-
12,5 

- - 1550 1480 8 0,50 

Леговані низь-
ковідпущені 

30ХГСН2А 0,30 1,05 1,15 1,60 - - - - 1,00 - - 1850 1600 13 0,60 
40ХГСН3ВА 0,40 0,65 0,70 2,75 - - - - 1,00 - - 2000 1700 11 0,40 

En26 0,40 0,20 0,60 2,50 - 0,55 - - 0,65 - - 1860 1610 13 - 
Хай-Таф 0,25 1,50 1,30 1,80 - 0,40 - - 0,30 - - 1650 1400 14 - 

Дисперсійно-
твердіючі 

40Х5М2СФ 0,40 0,90 - - - 1,30 - - 5,00 0,60 - 1720 - 12 0,37 
40Х5ФСБ 0,40 0,90 - - - 0,50 - - 5,00 0,45 0,12 1630 - 13 0,45 
HST140 0,40 0,20 - - - 2,00 - - 5,00 0,45 - 2250 1780 7 - 

Хромоді 0,35 1,00 - - - 1,50 - - 5,00 1,00 - 1890 - - - 
Аустенітні сталі 30Х9Н8М4Г2С2 0,30 2,00 2,00 8,50 - 4,00 - - 9,00 - - 1500 1430 50 - 

60Г14Х9С2 0,60 2,00 14,0 - - - - - 9,00 - - 1100 680 42 - 
25Н24М4 0,25 - - 24,0 - 4,00 - - - - - 1760 1640 41 - 
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Незважаючи на високий комплекс механічних властивостей, суттєвим не-

доліком цих сталей є висока вартість, пов’язана із легуванням великою кількістю 

дефіцитних легуючих елементів (Ni, Mo, V, W). 

У зарубіжній літературі цей термін найчастіше відносять до  низьковугле-

цевих сталей з мінімальною межею плинності від 210 до 550 МПа, які познача-

ють абревіатурою HSS (High Strength Steel) [5, 6]. Якщо межа плинності сталі 

перевищує 550 МПа, то сталь класифікують як особливо міцну і маркують як 

AHSS (Advanced High Strength Steel); іноді ці сталі позначають як UHSS (Ultra 

High Strength Steel) [5, 7]. 

Крім різниці в рівні механічних властивостей сталі HSS та AHSS мають 

принципову відмінність в мікроструктурі. HSS – це феритні або ферито-перлітні 

сталі. Мікроструктура AHSS, як правило, вміщує дві або більше фазово-

структурних складових, і може складатися з бейніту, мартенситу, фериту, а та-

кож залишкового аустеніту, що дозволяє AHSS сталям демонструвати комплекс 

механічних властивостей, набагато вищій за HSS сталі. Перевага АHSS сталей 

зумовлена їхньою багатофазною структурою, яка є природним композитом, що 

поєднує міцні (тверді) і пластичні (в'язкі) фазові складові. Таке поєднання до-

зволяє досягати високої міцності при задовільних показниках пластичності та 

в’язкості. Споживачами АHSS сталей є автомобільна промисловість, військова 

промисловість, будівництво, енергетика тощо. 

На рис. 1.1 представлено діаграму у координатах «міцність на розтягнен-

ня-подовження», на якій позначені області, що відповідають різним класам HSS, 

а саме: сталям з низьким вмістом вуглецю (Interstitial Free – IF), сталям, що змі-

цнюються при сушінні нанесеної фарби (BH – Bake Hardening); низьковуглеце-

вим сталям, легованим марганцем (CMn); високоміцним низьколегованим ста-

лям (HSLA), мікролегованим титаном, ванадієм або ніобієм (що дозволяє остан-

нім зберігати задовільну пластичність та здатність до холодної витяжки при мі-

цності до 800 МПа). В даний момент класичні HSS все ширше замінюються у 

виробництві на AHSS в зв'язку з більш високим комплексом властивостей 

останніх. 
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AHSS, в свою чергу, поділяють на три покоління. Перше покоління AHSS 

представлено двофазними сталями (DP – Dual-Phase), багатофазними сталями 

(CP – Complex-Phase), TRIP сталями, мартенситними сталями (MART) та сталя-

ми для гарячого деформування (PHS – Press Hardening Steel) (див. рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Механічні властивості сучасних класів HSS і AHSS сталей [5] 

 

Двофазні сталі, як правило, мають ферито-мартенситну структуру [8-10], в 

якій частка фериту значно перевищує частку мартенситу, що дозволяє досягати 

підвищеного рівня міцності при збереженні пластичності на рівні HSLA. В ціло-

му, DP сталі характеризуються межею міцності на рівні 500-1200 МПа при від-

носному подовженні 10-30 %. Одні з найбільш поширених на даний момент ма-

рок сталей даного класу DP800 та DP980 після термічної обробки мають міц-

ність не нижче 800 та 980 МПа при мінімальному подовженні 17 та 9 % відпо-

відно [11].  

Багатофазні сталі (CP), як правило, при аналогічному з двофазними сталя-

ми рівні σв (800-1200 МПа) мають більш високу межу плинності, що досягається 

за рахунок отримання в структурі разом з феритом та мартенситом певної частки 

бейніту. Крім того, такі сталі прийнято мікролегувати ванадієм, титаном або ні-

обієм, що дозволяє додатково подрібнити зерно, і як наслідок, підвищити ком-

плекс механічних властивостей [12]. 



 
 

 

26

 
 

Мартенситні сталі, відповідно до назви, мають переважно мартенситну 

структуру, що дозволяє їм досягати підвищеного рівня міцності 

(в=900-1800 МПа), але зумовлює досить низьку пластичність. Наприклад, сталь 

марки MS1300 має межу міцності на розрив щонайменше 1300 МПа при подов-

женні лише 2-3 % [13]. 

Особливістю TRIP сталей є наявність в їх структурі, разом з феритом та 

мартенситом, залишкового аустеніту (Азал), що є нехарактерним для низьковуг-

лецевих низьколегованих сталей [14]. Під час деформації залишковий аустеніт 

зазнає деформаційного мартенситного перетворення (ДМП), що забезпечує сталі 

унікальний комплекс механічних властивостей, в тому числі – аномально високу 

пластичність (так званий TRIP ефект – Transformation Induced Plasticity). Вплив 

напруг на мартенситне перетворення вперше було досліджено в роботах Sheil в 

1932 р. Наукові засади використання деформаційного мартенситного перетво-

рення для підвищення властивостей сталей і сплавів були закладені у 60-х роках 

20-го століття піонерськими дослідженнями уральських металознавців під кері-

вництвом І. Богачова [15-20]. Цей напрям отримав подальший розвиток в робо-

тах V. Zackey і E. Parker [16] та інших закордонних та вітчизняних вчених. Ве-

ликий вклад внесено українськими вченими, зокрема науковими школами Запо-

ріжжя та Маріуполя (Л. Маліновим, О. Чейляхом, В. Поповим, М. Бриковим та 

іншими [15-20]). В даний час використання метастабільного аустеніту та TRIP 

ефекту залишається одним з основних напрямків розробки високоміцних сталей. 

Утворення '- або -мартенситу при деформації підвищує коефіцієнт деформа-

ційного зміцнення та перерозподіляє навантаження при деформуванні зразку. 

Крім того, в ході ДМП відбувається релаксація та перерозподіл зовнішніх на-

пружень [22], а перед фронтом зростаючої тріщини виникає область стискаючих 

напруг, що ускладнює її поширення [18]. Інтенсивне зміцнення при ДМП пере-

шкоджає локалізації деформації при розтягуванні, викликаючи ефект «бігучої 

шийки», що призводить до аномального зростання відносного подовжен-

ня [16, 18]. В результаті дії перерахованих факторів в сталі, що вміщує метаста-

більний аустеніт, вдається досягти високого комплексу міцності та пластичних 
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властивостей [18, 23-26] . Завдяки ДМП TRIP сталі за аналогічного з СР та DP 

рівня міцності (590-1180 МПа), як правило, мають більш високу пластичність. 

Серед сталей даного класу можна виділити сталь TRIP780, яка в термообробле-

ному стані має межу міцності не нижче 780 МПа при відносному подовженні не 

менше 24 % [11]. 

TRIP сталі являють собою один із прикладів використання метастабільно-

го аустеніту для покращення механічних властивостей низьколегованих сталей. 

Відомі різні технологічні прийоми, які дозволяють отримувати залишковий аус-

теніт (в низьковуглецевих сталях) або збільшувати його об’ємну частку в струк-

турі (в середньо- і високовуглецевих сталях). В цьому напрямку можна виділити 

серію робіт, виконаних під керівництвом Л. Малінова і О. Чейляха. В цих робо-

тах для збільшення кількості Азал застосовані ізотермічне гартування з витрим-

кою в області бейнітного перетворення (сталі 6ХС, 60С2, 45ХН2МФА) [27]; по-

передня витримка в + області для перерозподілу елементів зі збагаченням аус-

теніту вуглецем і аустенітоутворюючими елементами (сталі 40ХН, 40ХН2МА, 

60С2, чавун ВЧ-60) [28, 29]; хіміко-термічна обробка із подальшим гартуванням 

від високої температури (сталі 10Г2ФБ, 25, 50Г)  [30, 31]; ХТО із термоцикліч-

ною обробкою (сталь 20ГЛ [32]), тощо. 

Друге покоління («2nd generation») AHSS представлено трьома класами 

сталей, а саме: TWIP сталями (Twinning-Induced Plasticity – пластичність, наве-

дена двійникуванням), L-IP сталями (Lightweight Steels with Induced Plasticity – 

полегшені сталі з наведеною пластичністю) та високоміцні корозійностійкі аус-

тенітні сталі. Сталі другого покоління мають одну принципову відмінність від 

сталей першого покоління. Якщо останні є багатофазними сталями з мікростру-

ктурою, що містить в якості в'язкої фази переважно ферит (або невелику 

(до 10-15 %) кількість Азал у випадку TRIP сталей), то мікроструктура сталей 

другого покоління повністю складається з аустеніту. 

Найбільш широке поширення зі сталей «2nd generation» отримали TWIP 

сталі. Аустенітну структуру в даному випадку одержують легуванням 14-28 % 

марганцю. На даний момент знайшла використання сталь марки TWIP 500/980, 
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яка за межі міцності/ плинності не нижче 980/500 МПа відповідно, має відносне 

подовження 50-60 % [33]. L-IP сталі - це підвид безвуглецевих TWIP сталей, в 

які додатково до марганцю вводиться алюміній, що дозволяє знизити питому ва-

гу сталі [34]. Високоміцні корозійностійкі аустенітні сталі разом із марганцем 

легують хромом у кількості 14-18 %, що дозволяє, по-перше, надати сталі анти-

корозійні властивості, по-друге, додатково підвищити комплекс механічних вла-

стивостей. Так, сталь CN1.07 за межі міцності у 1075 МПа має відносне подов-

ження 74 % [35]. 

Головною перешкодою широкому застосуванню сталей другого покоління 

є їх висока вартість, в зв'язку з чим гостро стоїть завдання розробки високоміц-

них сталей третього покоління, які мають перевершувати сталі першого поко-

ління за комплексом властивостей і при цьому мати вартість, нижчу від сталей 

другого покоління. 

 

1.2. Основні напрямки в розробці високоміцних сталей третього      

покоління 

 

На даний момент існують три основних підходи в створенні AHSS третьо-

го покоління. Вони полягають у розробці хімічного складу та технології термоо-

бробки: а) TWIP сталей зі середнім вмістом марганцю [36-38], б) сталей з безка-

рбідним нанобейнітом [39-41], в) сталей, що піддаються Q-n-P обробці [42-44]. 

Перший клас сталей являє собою трансформовану концепцію високомар-

ганцевих сталей другого покоління, адаптовану під вимоги третього покоління. 

Ці сталі містять середню (4-10 %) кількість марганцю, що, з одного боку, дозво-

ляє значно здешевити металопродукцію, а з іншого боку – дозволяє досягти під-

вищеної міцності при високому подовженні. Так, в сталі, що містить 0,3 % C -

 6,0 % Mn - 1,5 % Si - 3,0 % Al, вдалося досягти межі міцності в 1131 МПа при 

подовженні 58 % [45]. Ще однією перевагою даних сталей є досить висока про-

гартованість, яка дозволяє проводити гартування виробів невеликого перерізу на 

повітрі, що значно спрощує процес термічної обробки. 
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Термічна обробка середньомарганцевистих сталей проводиться в дві ста-

дії. Перша стадія – це гартування з аустенітної області, після чого мікрострукту-

ра сталі складається переважно з мартенситу та певної частки залишкового аус-

теніту. Друга стадія полягає в відпалі в області температур міжкритичного інте-

рвалу, при цьому мартенсит частково «реверсує» в аустеніт, а частково перетво-

рюється в рекристалізований ферит. При цьому йде перерозподіл вуглецю і мар-

ганцю між мартенситом/феритом й аустенітом, в результаті чого аустеніт част-

ково стабілізується до мартенситного перетворення при гартуванні [46]. При по-

дальшому охолодженні на повітрі в сталі формується ферито-аустенітна струк-

тура, в якій аустеніт при деформації забезпечує отримання TRIP ефекту. 

У випадках, коли необхідно отримати більш високий рівень показників 

міцності за досить високої пластичності сталі, рекомендують застосовувати ізо-

термічне гартування на безкарбідний нанобейніт, а також Q-n-P обробку, мова 

про яку піде нижче. Важливою перевагою безкарбідних нанобейнітних сталей є 

можливість досягнення в низьколегованих сталях надвисокої міцності при збе-

реженні задовільної пластичності за рахунок отримання дисперсної гетерофазної 

структури [47]. Відомо, що виробництво класичних наноструктурованих висо-

коміцних сталей пов'язане зі значним підвищенням вартості готової продукції в 

зв'язку з необхідністю введення до складу сталі дефіцитних легуючих елементів, 

а також застосування пластичної деформації або термомеханічної обробки з ме-

тою необхідного диспергування структури [48]. У спробах вирішення цієї про-

блеми на початку 2000-х років під керівництвом H. Bhadeshia була розроблена 

технологія отримання сталі з мікроструктурою нанорозмірного бейніту (так зва-

ного нанобейніту) [47]. Ця технологія полягає у використанні сталі певного хі-

мічного складу та термічної обробки, що є, по суті, ізотермічним гартуванням. 

Термообробка на нанобейніт складається з повної або часткової аустенітизації 

[49] та подальшої тривалої витримки при температурі трохи вище точки Мs (але 

не вище 250 оС) [50-57]. Мікроструктура нанобейнітної сталі (рис. 1.2) склада-

ється з безкарбідного бейнітного фериту у вигляді рейок товщиною менше ніж 

100 нм та міжрейкових (плівкових) прошарків збагаченого вуглецем аустеніту. 
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Формування такої структури потребує низьких температур витримки, що скоро-

чує шляхи для перерозподілу вуглецю та збільшує термодинамічний стимул пе-

ретворення[58, 59]. Нанобейнітні сталі вміщують 0,6-1,0 % С, 0,7-2,0 % Mn, 

0,5-2,0 % Cr, ≥ 1,5 % Si. У стані обробки на нанобейніт сталь має унікальний для 

низьколегованих сталей комплекс механічних властивостей: межа міцності на 

розтягнення – понад 2000 МПа, твердість – 600-700 HV, відносне подовження – 

5-30 % [40, 49, 60-63]. 

 

 

Рис. 1.2. Мікроструктура нанобейніту, отриманого ізотермічною витрим-

кою при 200 оС (а) та 250 оС (б) (BF – бейнітний ферит, RA – залишковий аусте-

ніт) [64] 

 

Товщина пластин фериту в нанобейніті є набагато меншою в порівнянні зі 

звичайним бейнітом, що забезпечує ефект, аналогічний зерномежовому зміц-

ненню. У поєднанні з підвищеною густиною дефектів кристалічної будови це 

призводить до високої міцності сталі. При температурах обробки на нанобейніт 

(200-250 °С) атоми вуглецю зберігають свою дифузійну рухливість, тому безди-

фузійне зростання пластини бейнітного фериту супроводжується відтисненням 

вуглецю з -фази до аустеніту [65, 66]. Оскільки виділення цементиту під час 

бейнітного перетворення пригнічується введенням 1,5-2,0 % кремнію, це сприяє 

насиченню аустеніту вуглецем та його стабілізації в вигляді плівкових прошар-
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ків. Саме з наявністю значної частки Азал та його здатністю до ДМП багато в чо-

му пов'язують підвищену пластичність нанобейнітних сталей [67]. 

Крім того, дуже важливим фактором пластичності нанобейніту є відсут-

ність в його структурі карбідів. Це викликано введенням в сталь кремнію, який 

сильно уповільнює виділення Fe3C з аустеніту (рис. 1.3), що пояснюють дуже 

низькою розчинністю кремнію в цементиті [68, 69]. Це дозволяє сформувати 

безкарбідний нанобейніт (carbide-free bainite), який має підвищену пластичність 

та в'язкість [57, 58].  

 

 

Рис. 1.3.  Вплив кремнію на кінетику утворення карбідів [74] 

 

Гальмування виділення цементиту під впливом кремнію описано в роботах 

H. Bhadeshia [47, 61], C. Garcia-Mateo [57], F. Caballero [47, 57, 61] та інших. Ра-

ніше це було показано в роботах вітчизняних вчених (Ф. Ткаченко [70], Г. Кур-

дюмова [71]). Так в класичній роботі Г. Курдюмова і Р. Ентіна [71] вказується, 

що в присутності Si і Al бейнітне перетворення супроводжується наростанням 
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вмісту вуглецю в аустеніті, оскільки, за думкою авторів, кремній виступає інгібі-

тором процесу виділення вуглецю з насиченого вуглецем твердого розчину. 

Аналогічний вплив на кінетику утворення цементиту має й алюміній [72]. Вста-

новлено, що добавка 1,2 % алюмінію до TRIP сталей призводить до подрібнення 

пластин бейнітного фериту [72], прискорює його утворення [46] та збільшує опір 

поширенню тріщини [73]. 

При вмісті вуглецю понад 0,6 % температура початку мартенситного перет-

ворення знижується настільки, що дає можливість для бейнітного перетворення за 

температур нижчих за 250 °С (що є головною умовою отримання нанобейніту). Зі 

зниженням температури витримки товщина пластин бейнітного фериту зменшу-

ється, приводячи до зростання міцності сталі [75]. Разом з тим, при зниженні тем-

ператури витримки менше 250 оС швидкість перетворення падає настільки, що 

витримка, яка необхідна для повного перетворення аустеніту, розтягується до 

7-10 діб [56, 61, 76, 77]. Такий тривалий цикл термічної обробки перешкоджає 

широкому використанню нанобейнітних сталей в промисловості [78]. Дану про-

блему частково вирішує введення до складу сталі алюмінію та кобальту, які інте-

нсифікують бейнітне перетворення, втім кобальт суттєво здорожує сталь [79]. 

Бейнітне перетворення може бути прискорене наведенням стискаючих на-

пруг, якщо вони перевищуватимуть межу плинності аустеніту [80, 81], що також 

справедливо й для нанобейнітних безкарбідних сталей [82]. Гаряча деформація 

сталі, проведена перед ізотермічною витримкою при 230 оC, прискорює утво-

рення нанобейніту за рахунок скорочення інкубаційного періоду перетворення 

[83]. Гаряча пластична деформація аустеніту підвищує площу внутризеренної по-

верхні, на якій можуть виникати зародки бейніту, що збільшує швидкість бейні-

тного перетворення [84]. Однак, є дані про те, що попередня деформація при 300 
оС не тільки не прискорює бейнітне перетворення, але й гальмує його в зв’язку із з 

механічною стабілізацією аустеніту [85-87]. Механічна стабілізація уповільнює 

бейнітне перетворення та перешкоджає його подальшому протіканню. 
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1.3.  Хімічний склад сталі та технології Q-n-P термічної обробки 

 

В даний час при розробці нових високоміцних сталей з високим комплек-

сом міцносних та пластичних властивостей активно розвивається напрямок тер-

мообробки, що носить назву «Quenching and Partitioning», скорочено – Q-n-P (гар-

тування та перерозподіл (вуглецю)). Ця технологія дозволяє досягати високого 

комплексу механічних та експлуатаційних властивостей у відносно недорогих, 

низьколегованих сталях. Технологія базується на запропонованій у 2003 році 

J. Speer [42, 43] концепції «Обмеженої парарівноваги вуглецю» («Constrained 

Carbon Paraequilibrium» (CPE)). В подальшому цю концепцію було розвинуто в 

роботах A. Clarke, R. Matlock, M. Santofimia, K. Wu та багатьох інших дослідників 

[88-91]. 

Відповідно до цієї теорії, якщо в Fe-C сплавах пригнічено виділення карбі-

дів, то в них має встановлюватися деякий метастабільний стан (парарівновага) з 

мінімальною вільною енергією, за якого вирівнюються хімічні потенціали вугле-

цю в аустеніті та фериті (мартенситі). Це забезпечується узгодженою зміною кі-

лькості та хімічного складу фаз. За присутності повільно дифундуючих елементів 

заміщення (Х) їх співвідношення з залізом (Fe/X) є практично незмінним, тому 

рівність хімічних потенціалів досягається за рахунок перерозподілу вуглецю, лег-

ко дифундуючого з мартенситу в аустеніт [43]. Умовами досягнення стану CPE є: 

а) відсутність виділення карбідів з аустеніту та б) нерухомість міжфазної границі 

мартенсит/аустеніт. Дифузія вуглецю з мартенситу в аустеніт була експеримента-

льно доведена із застосуванням сучасної дослідницької техніки (Atomic Probe 

Tomography) при вивченні процесів, що відбуваються при Q-n-P обробці крем-

нійвмисної сталі [92, 93]. 

Процес Q-n-P обробки складається з декількох етапів: а) аустенітизація з 

подальшим гартувальним охолодженням, б) стадія «розподілу» (Partitioning) та 

завершального охолодження (рис. 1.4). Аустенітізована сталь швидко охолоджу-

ється до температури «Quenching» (QT), яка знаходиться в інтервалі температур 

між Мs та Мf, для того, щоб перетворити частину аустеніту на мартенсит. Наступ-

ний етап включає нагрів до температури «Partitioning» (PT) та витримку при цій 
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температурі для перерозподілу вуглецю з пересиченого мартенситу до аустеніту. 

Процес завершується остаточним охолодженням (в воді, маслі або на повітрі) до 

кімнатної температури [94]. В роботі [95] повідомляється, що в порівнянні з гар-

туванням у воді охолодження на повітрі на фінальній стадії обробки підвищує 

відносне подовження низьковуглецевої сталі при деякому зниженні її міцнісних 

властивостей.  

 

 

Рис. 1.4. Схема процесу Q-n-P термічної обробки [96] 

 

В результаті насичення вуглецем аустеніт частково стабілізується до марте-

нситного перетворення при остаточному охолодженні, що підвищує кількість за-

лишкового аустеніту в структурі обробленої сталі. Ступінь збагачення аустеніту 

вуглецем залежить, в тому числі, й від співвідношення об'ємних часток мартенси-

ту та аустеніту після припинення гарту [94]. Таким чином, при розробці парамет-

рів Q-n-P обробки важливо знати кінетику атермічного мартенситного перетво-

рення з метою вибору оптимальної температури перерваного гартувального охо-

лодження. Дані відносно кінетики мартенситного перетворення досить рідко зу-

стрічаються в літературі, тому її необхідно попередньо вивчити перед вибором 

режиму Q-n-P обробки сталі конкретного хімічного складу. 

У відповідності до концепції Q-n-P, мікроструктура сталі після завершення 
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обробки повинна складатися з відпущеного мартенситу (який утворився на стадії 

«Quenching»), «свіжого» мартенситу, що утворюється на фінальній стадії обробки 

та залишкового аустеніту (у формі «плівок» або «блоків» (рис. 1.5)) [97]. Ця стру-

ктура поєднує мікроділянки з різною міцністю та пластичністю, що в сукупності 

забезпечує підвищений комплекс властивостей сталі в зв'язку з реалізацією ефек-

ту композиційного зміцнення. 

 

 

Рис. 1.5. Морфологічні типи аустеніту в Q-n-P обробленій сталі: а) плівко-

вий, б) блочний [98] 

 

Існує два класичних різновиди Q-n-P процесу: одностадійний («one-step 

partitioning») і двохстадійний («two-step partitioning») [43]. Перший різновид пе-

редбачає проведення «Partitioning» при температурі припинення гартувального 

охолодження (тобто між точками Мs та Мf), другий – при більш високій темпера-

турі. По суті схема «one-step partitioning» реалізує відоме явище термічної стабі-

лізації аустеніту, описане в класичних роботах В. Садовського [99]. Термічну 

стабілізацію аустеніту до мартенситного перетворення пов’язують з релаксацією 

пружних напружень в аустенітній матриці [100] та утворенням сегрегації атомів 

вуглецю і азоту на дислокаціях, що призводить до виникнення концентраційної 

мікронеоднорідності аустеніту [101, 102]. Однак, як показано в останніх робо-

тах [23, 74, 102-104], при «one-step partitioning» термічна стабілізація аустеніту 

доповнюється його хімічною стабілізацією (тобто насиченням вуглецем, що ди-

фундує з мартенситу), що забезпечує відчутний ефект приросту кількості Азал, 
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незважаючи на низькі температури витримки. 

Як випливає з рис. 1.6, на якому представлено взаємозв'язок показників 

міцності та пластичності різних типів високоміцних сталей, Q-n-P сталі мають 

міцність на рівні мартенситних сталей за набагато більш високій пластичності, 

що надає їм перевагу в складних умовах експлуатації. В результаті Q-n-P оброб-

ки сталей, що містять 0,2 % C; 1,5 % Si; 1,33 % Mn [98] та 0,22 % C; 0,41 % Si; 

1,85 % Mn; 1,46 % Al [105] отримано підвищений комплекс механічних власти-

востей  (σв = 1072 МПа та δ = 23,7 %  і σв = 882 МПа та δ = 24,4 % відповідно), 

що є досить високим рівнем властивостей для сталей даного класу [105].   
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 Межа міцності на розтягнення, МПа 

Рис. 1.6. Взаємозв'язок межі міцності на розтягнення та відносного подов-

ження сталей різного класу: двофазні сталі (DP), сталі мартенситного класу (М), 

TRIP сталі, Q-n-P сталі [107] 

 

Підвищення механічних властивостей при Q-n-P обробці досягається за-

вдяки отриманню багатофазної структури, що вміщує залишковий аустеніт. При 

навантаженні аустеніт зазнає деформаційного мартенситного перетворення, 

сприяючи зростанню механічних властивостей сталі. В процесі навантаження 

сталь зміцнюється не тільки за рахунок зростання кількості мартенситу дефор-

мації, але й в результаті дислокаційного зміцнення фериту, внаслідок його дефо-
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рмування кристалами мартенситу [106]. Слід зазначити, що опубліковані дані 

відносно Q-n-P обробки стосуються, головним чином, низьковуглецевих сталей 

(до 0,20 % С). Вплив Q-n-P обробки на властивості сталей із середнім та високим 

вмістом вуглецю досліджено в набагато меншій мірі, а тому він потребує додат-

кового детального вивчення з огляду на досить широке застосування цих сталей 

в якості конструкційних та інструментальних матеріалів. 

Вибір температури зупинення гартування при Q-n-P обробці здійснюється з 

урахуванням того, що зі зниженням температури «Quenching» зменшується кіль-

кість аустеніту, який може бути стабілізований перерозподілом вуглецю із марте-

нситу. Температура та тривалість стадії «Partitioning» варіюються з урахуванням 

отримання необхідної кількості та стабільності залишкового аустеніту [108]. За-

лежно від режиму Q-n-P обробки та вмісту вуглецю в сталі кількість залишкового 

аустеніту в структурі може становити 5-20 % та вище [109, 110]. Q-n-P обробка 

дозволяє реалізовувати TRIP ефект в відносно недорогих низьколегованих сталях, 

що робить її перспективною для широкого промислового застосування. Важли-

вим параметром Азал є його стабільність до ДМП, що впливає на коефіцієнт дефо-

рмаційного зміцнення, міцність та пластичність сталі [111, 112]. Стабільність за-

лишкового аустеніту до ДМП залежить від ряду факторів, таких як: локальний 

вміст вуглецю та легуючих елементів в аустеніті [3, 113], розмір та морфологія 

аустенітних ділянок [112-114], вплив оточуючих фаз [115]. 

Після Q-n-P обробки концентрація вуглецю в аустеніті може сягати висо-

ких значень, аж до граничної розчинності вуглецю в -фазі. Вміст вуглецю в Азал 

визначає кінетику ДМП при навантаженні, що істотно впливає на співвідношен-

ня міцності та пластичності сталі. Якщо концентрація вуглецю в аустеніті стано-

вить менше 0,5 %, то перетворення Азал в мартенсит при деформації відбувається 

занадто швидко, що несприятливо впливає на механічні властивості сталі. За 

концентрації вуглецю понад 1,8 % аустеніт є дуже стабільним та витримує холо-

дну пластичну деформацію без ДМП [112].  

Як повідомляють автори статті [116], для забезпечення помірної стабіль-

ності Азал до ДМП вміст вуглецю в ньому повинен перевищувати 1 %. Що стосу-
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ється впливу морфології, то дослідження показали, що аустеніт в формі плівок 

має більш високу стійкість до ДМП, ніж аустеніт в формі блоків [98]. 

Ще одним фактором, що визначає стабільність аустеніту, є розмір його ді-

лянок [117, 118]. Великі аустенітні ділянки є менш стабільними до перетворення 

в мартенсит при деформації [95], оптимальним розміром аустенітних ділянок 

вважають 0,01-1,0 мкм [119]. Стабільність та міцність залишкового аустеніту та-

кож залежать від оточуючих його фаз [120]. Чим вони міцніші, тим аустеніт ста-

більніший до ДМП [120], оскільки навколишні міцні фази перешкоджають зсув-

ному  перетворенню, яке супроводжується збільшенням питомого об'єму 

металу. Ще одним способом стабілізації аустеніту до мартенситного перетво-

рення є термічна стабілізація, під час переривання гартувального охолодження 

при температурі між Мs та Мf та витримці при цій температурі [121]. 

Слід зауважити, що експериментальні дані відносно кількості залишкового 

аустеніту після Q-n-P обробки виявляються нижчими розрахункових, отриманих 

за умови нерухомості кордону розділу мартенсит/аустеніт та перерозподілу 

всього вуглецю з мартенситу в аустеніт [116]. Різниця в експериментальних і ро-

зрахункових даних може бути обумовлена формуванням бейніту на стадії 

«Partitioning» [88, 122-125] та/або неповним перерозподілом вуглецю. 

Під час Q-n-P обробки важко запобігти бейнітному перетворенню на стадії 

«Partitioning», навіть при введенні підвищеної кількості легуючих елементів 

[123]. Швидше за все, це пов'язано з тим, що кінетика бейнітного перетворення 

прискорюється мартенситом, який утворюється на стадії перерваного гартуваль-

ного охолодження Q-n-P обробки. Мартенситне перетворення при охолодженні 

призводить до пластичної деформації аустеніту, що створює термодинамічні 

умови для прискореного виникнення перших зародків -фази на початковому 

етапі бейнітної реакції [126]. Ці умови пов'язані зі зниженням енергетичного ба-

р'єру перетворення в місцях скупчення дефектів решітки. В роботах [126-129] 

було виявлено прискорення бейнітного перетворення при температурах близь-

ких до температури початку мартенситного перетворення. Раніше проведені до-
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слідження впливу атермічного мартенситу на кінетику бейнітного перетворення 

стосуються лише низьковуглецевих сталей. Проведення подібних досліджень 

для середньо- та високовуглецевих сталей становить певний науковий інтерес.  

Також слід зазначити, що наявні в літературі дані стосуються, в більшості 

випадків, впливу Q-n-P обробки на комплекс механічних властивостей сталі, за-

лишаючи недослідженими трібологічні властивості. Таким чином, дослідження 

впливу параметрів Q-n-P обробки на зносостійкість низьколегованих сталей є ще 

одним напрямком можливих досліджень в даній області. 

Для реалізації Q-n-P обробки сталь повинна відноситися до певних систем 

легування (Si-Mn, Si-Al-Mn, Si-Mn-Cr), які багато в чому повторюють систему 

легування нанобейнітних сталей. Класичний склад Q-n-P сталі не передбачає 

введення сильних карбідоутворюючих елементів (ніобій, ванадій), оскільки вони 

зв’язують вуглець і зменшують ефект стабілізації аустеніту за рахунок збагачен-

ня вуглецем. В той же час в Q-n-P сталі обов'язково вводяться елементи, які при-

гнічують виділення цементитних частинок з аустеніту, а саме – кремній та алю-

міній [130, 131]. Виходячи з цього, більшість Q-n-P сталей містять 0,15-1,0 % С, 

0,3-3,5 % Mn, 0,05-1,9 % Al і/або 1,3-3,0 % Si, до 2,0 % Cr [105]. 

Марганець та вуглець знижують точку Мs, тим самим забезпечуючи достат-

ню кількість залишкового аустеніту в сталі. Крім того, вуглець, як відомо, забез-

печує найбільший приріст міцності за рахунок реалізації різних механізмів зміц-

нення. Разом з тим, підвищення кількості вуглецю робить сталь більш крихкою 

[110]. Введення дешевого марганцю та більш дорогого хрому в Q-n-P сталь має на 

меті підвищення прогартовуваності сталі, що необхідно для переохолодження ау-

стеніту до температури гартування без його розпаду в перлітній та бейнітній об-

ластях [132]. Крім того, хром підвищує стійкість до розпаду мартенситу при від-

пуску, що важливо з точки зору збереження міцності на стадії «Partitioning». 

Введення в Q-n-P сталь кремнію ефективно гальмує виділення карбі-

дів [110], забезпечуючи максимальне збагачення аустеніту вуглецем, який дифу-

ндує з мартенситу. Причинами цього є дуже низька розчинність кремнію в це-
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ментиті [133, 134], а також те, що елемент різко підвищує активність вуглецю в 

аустеніті. Як показано в роботі Ф. Ткаченко [70], у разі утворення зародка цеме-

нтиту кремній буде відтіснятися в матрицю, збагачуючи собою зону аустеніту 

по контуру зародка. Це має призводити до різкого підвищення активності вугле-

цю в збагаченої кремнієм зоні аустеніту, із відповідним зростанням вільної енер-

гії системи, що є термодинамічно невигідним процесом. 

Втім, кремній практично не пригнічує утворення ε-карбідів при відпуску 

мартенситу. Більш того, він стабілізує ε-карбіди, які виділяються з мартенситу 

при відносно низьких температурах та можуть продовжувати існувати при три-

валих витримках та при більш високих температурах [95]. Формування проміж-

них карбідів є конкуруючим процесом, який зменшує насичення аустеніту вуг-

лецем. Крім того, згідно з [95], при вмісті кремнію понад 2 % він може стиму-

лювати утворення карбідів. 

Алюміній використовують в якості замінника кремнію, оскільки він запо-

бігає виділення цементиту під час витримки сталі при температурі бейнітного 

перетворення [135]. Алюміній також ефективно контролює ріст аустенітного зе-

рна при нагріванні сталі під Q-n-P обробку [135]. 

Незважаючи на очевидні переваги, базова Q-n-P технологія має певні не-

доліки. Головний полягає в тому, що її складно застосувати до виробів великого 

перерізу. При великих товщинах неможливо забезпечити одночасність проті-

кання процесів структуроутворення на різній глибині від поверхні, що призво-

дить до градієнту мікроструктури та механічних властивостей по перетину ви-

робів. Базова Q-n-P технологія постійно удосконалюється, розробляються її різні 

модифікації, метою яких є усунення недоліків, або подальше підвищення ком-

плексу властивостей сталі. На даний момент відомі наступні модифікації Q-n-P 

технології: 

1) Q-Q-n-P – обробка з подвійним гартуванням, в результаті якого відбува-

ється подвійна фазова перекристалізація з отриманням більш дисперсної струк-

тури (рис. 1.7). Це призводить до більш повної реалізації механізму зерномеже-

вого зміцнення та, як наслідок, – до підвищення комплексу механічних власти-
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востей в порівнянні з класичною Q-n-P обробкою. Автори роботи [107] поясню-

ють це також підвищенням частки Азал в зв'язку з тим, що дрібнозернистий аус-

теніт є більш стабільним до мартенситного перетворення при гартуванні. Як на-

слідок, сталь термооброблена, за схемою Q-Q-n-P, характеризується великим 

зміцненням при навантаженні за рахунок більш вираженого TRIP ефекту; 

 

        

Рис. 1.7. Мікроструктура сталі, що містить 0,18 % C; 1,48 % Si; 1,44 % Mn; 

0,15 % Al; 0,025 % Nb, після обробок Q-n-P (а) та Q-Q-n-P (б) [107] 

 

2) IA-Q-n-P (IA - Intercritical Austenization) – обробка з нагріванням в міжк-

ритичний інтервал. Дозволяє отримати в структурі певну кількість полігонально-

го фериту поряд з мартенситом та Азал, що додатково підвищує показники пласти-

чності сталі. В результаті IA-Q-n-P обробки з «Partitioning» при 400 °С впродовж 

10 с в сталі, що містить 0,2 % C; 1,5 % Si; 1,9 % Mn, отримано σв = 990-1100 МПа 

та δ = 29 %, що є хорошою комбінацією механічних властивостей [136]; 

3) Q-n-P-T обробка (T – Tempering) – є модифікацією базової Q-n-P оброб-

ки, при якій сталь додатково легують сильними карбідоутворюючими елементами 

(Mo, Nb, V) [137-139]. Ця обробка рекомендується до застосування в тих випад-

ках, коли необхідно отримати більш високий рівень міцності сталі. Підвищення 

властивостей досягається за рахунок дисперсійного зміцнення при виділенні в 

процесі «Partitioning» рівномірно розподілених дисперсних карбідів та карбоніт-

ридів. Дослідження, проведені Zhong та ін. [109], показали, що Q-n-P-T обробка з 

«Partitioning» при 400 oC забезпечує в сталі, що містить 0,20 % С, 1,18 % Si, 
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1,44 % Mn, 0,05 % Nb, межу міцності при розтягненні 1200 МПа з відносним по-

довженням 18 % та роботою удару по Шарпі 48 Дж. Q-n-P-T обробка може бути 

застосована також для сталі з простою системою легування, без додавання доро-

гих карбідоутворюючих елементів: як показано в [139], Q-n-P-T обробка з 

«Partitioning» при 400 oC забезпечує більш високий комплекс механічних власти-

востей сталі 0,2 % C - Mn - Si в порівнянні зі звичайним гартуванням та відпус-

ком. Вплив відпуску на фазовоструктурний стан і властивості Q-n-P обробленої 

сталі вивчено, головним чином, на низьковуглецевих сталях, хоча застосування 

відпуску після Q-n-P обробки для середньо- та високовуглецевих сталей є більш 

актуальним в зв'язку з необхідністю зняття напруг, які виникають на останній 

стадії обробки (внаслідок більшої тетрагональності решітки мартенситу). Це пи-

тання потребує додаткового вивчення; 

4) Q-DP (DP – Dynamic Partitioning) – модифікація, запропонована Li в 2016 

році [140]. До переваг даної технології можна віднести можливість досягнення 

більш високої міцності за рахунок поступового зниження температури на стадії 

«Partitioning» (рис. 1.8, а). В результаті Q-DP в сталі, що містить 0,3 % C; 1,4 % Si; 

1,8 % Mn; 1,3 % Cr; 0,3 % Mo, отриманий наступний комплекс механічних влас-

тивостей: σв = 1519 МПа, σ0,2 = 1336 МПа, δ = 21,3 %, PSE (Product of Strength and 

Elongation) – 32,4 ГПa·% при вмісті залишкового аустеніту 6,3 % [140]; 

5) B-Q-n-P (B – Bainite) – сутність даної технології полягає в отриманні без-

карбідного бейніту на стадії первинного гартування (див. рис. 1.8, б) [141]. Безка-

рбідний бейніт, що утворюється під час ізотермічної витримки на першій стадії 

обробки, розділяє аустенітні зерна, що, подрібнює кінцеву мікроструктуру, під-

вищуючи комплекс механічних властивостей. Після обробки сталі, що містить 

0,40 % C; 2,10 % Mn; 1,70 % Si; 0,40 % Cr, вдалося отримати наступний комплекс 

механічних властивостей: в = 1495 МПа; відносне подовження – 31,8 %; PSE – 

47,5 ГПa·% [141]. Витримка за температури вище Мs перед гартуванням може 

призводити до позитивних результатів навіть за відсутності бейнітного перетво-

рення. Як показано в роботі Л. Малінова і О. Чейляха [142], ступінчасте гартуван-

ня з витримкою в області високої стійкості аустеніту при 100-400 °С забезпечує як 
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зниження рівня гартівних напруг, так і отримання підвищеної кількості залишко-

вого аустеніту в Cr-Mn-сталях перехідного класу з подальшим його перетворен-

ням в мартенсит при деформації, що сприяє підвищенню комплексу механічних 

властивостей. 

 

 

Рис. 1.8. Графіки Q-DP [140] (а) та B-Q-n-P [141] (б) обробок (QT – темпе-

ратура первинного гарту, CC – безперервне охолодження, AQ – гарт на повітрі, 

ВТ – витримка в бейнітному інтервалі, РТ – Partitioning) 

 

6) Q-T&P (TP – Tempering-associated Partitioning) – модифікація класичної 

технології, при якій хімічний склад оброблюваної сталі підбирається таким чи-

ном, щоб температура «Quenching» співпадала з температурою навколишнього 

середовища. Це полегшує застосування технології в промислових умовах [135]; 

7) Q-LP (L – Long) – модифікація базової Q-n-P обробки з тривалою витри-

мкою на стадії «Partitioning». Дана модифікація була запропонована Huang в 

2015 р. [143] для Q-n-P обробки масивних виробів. В результаті застосування да-

ної технології утворюється багатофазна мікроструктура, що складається з мартен-

ситу, бейніту та залишкового аустеніту; 

Незважаючи на наявні технологічні труднощі, вже з'явилися перші дані про 

застосування Q-n-P технології в промисловості. Наприклад, на підприємстві 

Baoshan Iron & Steel Company (Китай) освоєно випуск високоміцної автомобіль-
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ної сталі AHSS 980, виробленої по Q-n-P технології з межею плинності не мен-

ше 980 МПа [144]. 

 

Висновки з літературного огляду та формулювання завдань                

дослідження 

 

1. Ізотермічне гартування на нанобейніт та Q-n-P обробка є перспективни-

ми видами термічної обробки сталі, що дозволяють отримувати високий ком-

плекс міцності і пластичності при використанні відносно недорогих сталей (ле-

гованих в невеликих кількостях марганцем, кремнієм, та хромом). 

2. Застосування Q-n-P обробки забезпечує формування в сталі компози-

ційної мікроструктури, що складається з міцної фази – мартенситу (бейнітного 

фериту) різного ступеня відпуску, а також в'язкої фази у вигляді ділянок залиш-

кового аустеніту. Така структура дозволяє реалізовувати TRIP ефект у відносно 

недорогих сталях, що робить її перспективною для застосування в промисловос-

ті [142, 143]. 

3. Огляд літературних джерел показав, що в останні десятиріччя опубліко-

вано велику кількість робіт, присвячених Q-n-P обробці. Разом з тим, ряд пи-

тань, пов'язаних з цією обробкою, залишаються недостатньо дослідженим, що не 

дозволяє розширити сферу застосування Q-n-P обробки в металургії та машино-

будуванні. Це, перш за все, відноситься до вивчення доцільності застосування 

Q-n-P технології до низьколегованих конструкційних сталей із середнім та висо-

ким вмістом вуглецю з метою підвищення комплексу  їх механічних властивос-

тей. Стосовно до цих сталей необхідно вивчити: 

- кінетику атермічного мартенситного перетворення з визначенням опти-

мальної кількості мартенситу перед початком «Partitioning»; 

- кінетику бейнітного перетворення на стадії «Partitioning» в присутності 

мартенситу, отриманого на стадії «Quenching»; 

- вплив параметрів режиму Q-n-P обробки та подальшого низького відпус-

ку на мікроструктуру та комплекс механічних властивостей; 



 
 

 

45

 
 

- морфологічні особливості структури, що утворюється при Q-n-P обробці, 

та їх зв'язок з рівнем механічних властивостей; 

- вплив Q-n-P обробки на трібологічні властивості сталі. 

Зазначені питання відносно структуроутворення та формування властиво-

стей в низьколегованих  сталях при Q-n-P обробці увійшли до числа завдань да-

ної дисертаційної роботи. 

 

Результати досліджень цього розділу наведено в [145, 146]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Матеріали досліджень 

 

В якості матеріалу досліджень в роботі використані конструкційні еконо-

мнолеговані сталі марок 60С2ХФА (ГОСТ 14959-79), 55С3Г2ХФМБА, 75ХГ2С, 

75ХГ,  хімічний склад яких наведено в таблиці 2.1. Усі сталі містять підвищену 

кількість кремнію, що є необхідною умовою для отримання позитивного ефекту 

від Q-n-P обробки.  

 Таблиця 2.1  

Хімічний склад досліджених сталей 

Марка сталі 
Вміст елементів (мас.%) 

C Si Mn Cr Mo V Nb Ni 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 - 0,04 0,08 0,017 0,020 

75ХГ 0,72 0,37 0,89 0,60 0,14 - - 0,05 - 0,008 0,012 

 

Сталі 75ХГ2С та 55С3Г2ХФМБА були виплавлені в індукційній 60-кг печі 

та розлиті у виливки діаметром 80 мм. Виливки піддавали куванню та прокатці в 

смугу товщиною 15 мм, з якої після відпалу від 850 оС виготовляли зразки для 

подальших досліджень. Стандартну сталь 60С2ХФА використовували у вигляді 

комерційного прута діаметром 16 мм; пруток проковували в квадрат перетином 

12×12 мм, з якого після відпалу від 850 оС виготовляли зразки для випробувань.  

Зразки сталі 75ХГ промислової плавки  відбирали від катаних молольних куль 

виробництва ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
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2.2. Методика досліджень 

 

Фазово-структурні перетворення в ізотермічних умовах та при безперерв-

ному нагріванні (охолодженні) досліджували дилатометричним методом з вико-

ристанням диференціального оптичного дилатометру. Використовували зразки 

(досліджуваний та еталонний) діаметром 2 мм та довжиною 20 мм. Зміну довжи-

ни зразка фіксували на барабані по відхиленню світлового променя. Нагрів зраз-

ків здійснювали в печі дилатометра зі швидкістю 5 К/хв. Температуру початку 

мартенситного перетворення (Мs) визначали на дилатометричних кривих охоло-

дження по перегину, що відповідає збільшенню об’єму зразка в момент початку 

-перетворення; температуру фіксували за допомогою привареної до зразка 

хромель-алюмелевої термопари. 

Побудову діаграми ізотермічного перетворення аустеніту та визначення 

кінетики мартенситного перетворення при охолодженні здійснювали магнітоме-

тричним методом із застосуванням тензометричної системи фіксації приросту 

магнітної фази [147]. Зразки розміром 2×10×12 мм аустенізували в лабораторній 

печі впродовж 5 хв, після чого їх переносили в ванну магнітометра (розплав 

сплаву ПОС-61) з температурою від 300 оС до 700 оС. Запис сигналу від мости-

кової електричної схеми проводили на персональному комп’ютері за допомогою 

аналогово-цифрового перетворювача фірми «Advantech». Початком перетво-

рення вважали появу 2-3 % -фази. При визначенні кінетики мартенситного пе-

ретворення зразок охолоджували на повітрі поза ванною; його температуру фік-

сували привареною термопарою. 

Термічну обробку зразків проводили в лабораторних муфельних печах 

СНОЛ та печах-ваннах з розплавом сплавів ПОС-61, Вуду, суміші солей K2NO3 

та NaNO2. Під час аустенітизації використовували засипку з відпрацьованого ка-

рбюризатора для запобігання окислення і зневуглецювання поверхні зразків. Пе-

чі-ванни використовували для підстужування аустенітизованих зразків на стадії 

«Quenching» та витримки на стадії «Partitioning». 
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Випробування на розтягнення проводили згідно ГОСТ 1497-84 на зразках 

з діаметром робочої частини 5 мм. Випробування на ударний вигин виконували 

згідно ГОСТ 9454-78 на зразках розміром 7×10×55мм з U-подібним надрізом. 

Твердість заміряли за методом Роквелла (шкала С).  

Зразки для мікроструктурного аналізу готували за стандартною процеду-

рою з травленням 4 % -м спиртовим розчином HNO3. Мікроструктуру досліджу-

вали із застосуванням оптичних мікроскопів Axiovert 40 MAT (Carl Zeiss) та 

Eclipse M200 (Nikon), а також електронних скануючих мікроскопів (СЕМ) 

Ultra-55 (Carl Zeiss) та Nova 400 Nano (SEM FEI) при збільшенні до 30 тис. разів. 

Поверхню зламів досліджували за допомогою СЕМ Ultra-55 (Carl Zeiss). 

 Визначення фазового хімічного складу здійснювали за допомогою енерго-

дісперсійного аналізатора Inca (Oxford Instruments).   Якісний та кількісний фазо-

вий склад сталей визначали рентгеноструктурним методом на дифрактометрах 

ДРОН-3 (в FeК-випромінюванні) та Ultima IV-Pro (Rigaku) (в CuК -

випромінюванні). В останньому випадку запис дифрактограм проводився при на-

прузі 30 кВ зі швидкістю 2 град/хв з використанням монохроматора. 

 Кількість залишкового аустеніту розраховували за формулою [98]:  

 

)/(1

%100

 


IG
Азал ,                                              (2.1) 

де G – коефіцієнт, що відповідає різним комбінаціям піків, рівний: 2,46 для 

I(200)/I(200); 1,32 для I(200)/I(220); 1,78 для I(200)/I(311); 1,21 для 

I(211)/I(200); 0,65 для I(211)/I(220); 0,87 для I(211)/I(311) [98]; 

I , I  – інтегральні інтенсивності дифракційних максимумів аустеніту (200), 

(220), (311) та -фази (200), (211).  

   

Об'ємну частку аустеніту знаходили як середнє арифметичне значень, ви-

значених для різних пар ліній. 

Вміст вуглецю в залишковому аустеніті знаходили із виразу [148]: 
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аγ = 0,3556 + 0,00453xC + 0,000095xMn,                            (2.2) 

де аγ – параметр решітки аустеніту, м;   

     хС – концентрація вуглецю в аустеніті, мас.%; 

     хMn – концентрація марганцю в аустеніті, мас.%. 

 

Параметр решітки аустеніту визначали по положенню ліній аустеніту 

(200)γ та (220)γ у відповідності з виразом [149]: 

 


 sin2

222 lkh  ,                                             (2.3) 

де h, k, l – індекси площини відображення,  

      – довжина хвилі рентгенівського випромінювання;  

      – Брегівський кут (знаходили за допомогою Гауссовскої апроксимації та 

усереднювати для ліній (200)γ та (220)γ). 

 

Тонку будову сталей досліджували  на трансмісійному електронному мік-

роскопі (ТЕМ) JEM-100-C-XII із напругою прискорення 100 кВ. Використовува-

ли тонкі фольги, виготовлені із зразків, що пройшли термічну обробку. Методи-

ка приготування фольги полягала в механічному потоншенні до товщини 

0,10-0,15 мм, після чого з неї вирізали електроіскровим методом диски діамет-

ром 3 мм. Диски піддавали електролітичному струменевому поліруванню на 

установці «TENUPOL-2» в електроліті складу: 40 мл хлорної кислоти, 400 мл 

метилового спирту, 240 мл бутилового спирту. Температуру електроліту (не ви-

ще 30 оС) в ході полірування підтримували термостатом. Тонку структуру зраз-

ків досліджували зі збільшенням від 14 000 до 100 000 разів. Отримані на фото-

плівках зображення піддавали оцифруванню, після чого їх обробляли графічним 

редактором Adobe PhotoShop для поліпшення різкості та чіткості зображення. 

Ударостійкість сталевих молольних куль оцінювали випробуваннями на 

устаткуванні копрового типу (рис. 2.1, а). Удар по кулі наносився вантажем ма-

сою 125 кг при падінні з висоти 5,5 м. Куля встановлювалася в посадочне гніздо 

нижнього бойка (див. рис. 2.1, б), верхній бойок виконував удар. Бойки були ви-
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готовлені зі сталі 45 та термооброблені на твердість 250-300 НВ. Нормативна кі-

лькість ударів без руйнування становила для куль діаметром 100 мм вісім ударів.  

 

 

 

Рис. 2.1 Установка для випробувань на ударостійкість молольних куль: (а) 

загальний вигляд; (б) верхній (ВБ) та нижній (НБ) бойки; (в) куля, встановлена в 

нижньому бойку 
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Випробування на абразивне зношування проводили за схемою «Three-body 

abrasion» на лабораторній установці моделі Бринелля-Хауорта, схема якої показа-

на на рисунку 2.2.   

 

1

2 3

4
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Рис. 2.2. Схема установки для випробувань на абразивне зношування 

 

Зразок (2) розміром 7×10×25 мм притискали до поверхні гумового валика 

(1), який обертається від однофазного двигуна МСМ-02 за допомогою ременевого 

редуктора. З бункера (4) безперервно подається абразивна маса, яка потрапляє до 

місця контакту валика зі зразком. Діаметр валика становить 0,045 м, швидкість 

обертання – 10,8 об/с, навантаження, на зразок – 10 Н. Тип абразиву – електроко-

рунд, діаметр частинок – 0,3-0,5 мм. Тривалість випробування – 1 год. Знос зраз-

ків оцінювали за втратою маси, яку визначали зважуванням на вагах ВЛР-20 з 

дискретністю вимірювання 0,0001 г. 

Результати досліджень піддавали статистичній обробці із розрахунком до-

вірчого інтервалу (за довірчої вірогідності 0,05). 

  

Висновки по розділу 

 

1. В якості матеріалів досліджень використали конструкційні сталі різних 

систем легування Si-Mn, Si-Cr-V, Si-Mn-Cr-V-Mo. 

2. Методика, використана в роботі, поєднує сучасні металофізичні методи 
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досліджень (оптична та електронна мікроскопія, рентгенівська дифрактометрія, 

енергодісперсійний аналіз, дилатометрія) з методами визначення механічних та 

експлуатаційних властивостей. 

  3. У роботі використані методи статистичної обробки отриманих експери-

ментальних даних. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ФАЗОВО-СТРУКТУРНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ В СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВИХ Si-Mn-Cr-V СТАЛЯХ 

 

 

Як було зазначено вище, Q-n-P обробка дозволяє досягти високоміцного 

стану в порівняно дешевих низьколегованих сталях, що представляє інтерес з 

практичної точки зору. Застосування Q-n-P обробки до середньо- та високовугле-

цевих сталей залишається слабо вивченим, оскільки в переважній більшості робіт, 

присвячених цій технології, розглядаються саме сталі, що містять не більше 

0,30 % С. У зв'язку з цим представляло інтерес вивчити можливості Q-n-P оброб-

ки в підвищенні комплексу механічних властивостей конструкційних середньо 

вуглецевих (0,5-0,6 % С) сталей, які, як правило, є схильними до крихкого руйну-

вання за високого рівня міцності [150]. Для того, щоб вуглець накопичувався в 

-фазі на стадії «Partitioning», сталь повинна містити понад 1,0 % кремнію, який 

ефективно гальмує виділення карбідів з аустеніту; цій умові в повній мірі відпові-

дають ресорні сталі з підвищеним вмістом кремнію (60С2, 60С2ХФА та ін.). В 

даному та наступному розділах представлені результати досліджень в напрямку 

використання Q-n-P принципу для підвищення комплексу механічних властивос-

тей стандартної сталі 60С2ХФА та експериментальної сталі 55С3Г2ХФМБА. 

Сталь 55С3Г2ХФМБА було розроблено для максимально повної реалізації всіх 

переваг  Q-n-P обробки. Підвищений вміст кремнію передбачає пригнічення виді-

лення карбідів з аустеніту на стадії «Partitioning»; введення марганцю при еконо-

мному легуванні хромом і молібденом має на меті підвищення прогартовуваності; 

мікролегування ванадієм та ніобієм передбачає подрібнення зерна. 

Раціональний вибір параметрів Q-n-P обробки передбачає знання особливо-

стей фазово-структурних перетворень та положення критичних точок конкретної 

сталі. У зв'язку з цим на початковій стадії роботи досліджували механізм і кінети-

ку перетворення переохолодженого аустеніту в сталях 60С2ХФА та 

55С3Г2ХФМБА, в умовах, близьких до реалізації Q-n-P обробки. 
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3.1. Кінетика перетворення переохолодженого аустеніту в сталях в  

ізотермічних умовах та морфологія продуктів перетворення 

 

З метою визначення раціональної температури аустенітизації сталей 

60С2ХФА и 55С3Г2ХФМБА знаходили їх критичні точки Ас1 та Ас3, для чого 

використали дилатометричний аналіз. На дилатометричних кривих нагрі-

ву сталей (рис. 3.1) було зафіксовано два перегини, які позначають ділянку різ-

кого скорочення довжини зразка при перетворенні перліту в аустеніт, що, як ві-

домо, супроводжується від’ємним об'ємним ефектом. По положенню перегинів 

встановили, що критичні точки становлять: для сталі 60С2ХФА – Ас1=800 оС, 

Ас3= 840 оС; для сталі 55С3Г2ХФМБА – Ас1=790 оС, Ас3=840 оС. З урахуванням 

цих даних вибрали раціональну температуру аустенітизації сталей, що стано-

вить, 880 оС – для сталі 60С2ХФА і 900 оС для сталі 55С3Г2ХФМБА (підвищена 

температура в останньому випадку враховує наявність молібдену в сталі, що 

може затруднювати розчинення карбідів при нагріві в аустенітну область). Виб-

рані температури були використані при аустенітизації сталей при вивченні фазо-

во-структурних перетворень, а також при проведенні Q-n-P обробки. 

Особливості перетворення переохолодженого аустеніту в сталях в ізотер-

мічних умовах досліджували при температурах від 250 оС до 700 оС (через 50 оС) 

з побудовою «С»- діаграми. Кінетику перетворення в сталі 60С2ХФА вивчали 

магнітометричним методом, а в сталі 55С3Г2ХФМБА – з використанням оптич-

ного дилатометру. Останній метод більш чутливо реагує на структурні зміни, 

проте його можна застосовувати лише для сталей з підвищеною стійкістю пере-

охолодженого аустеніту, що необхідно для уповільненого (при використанні ди-

латометра) переохолодження зразка до температури витримки. Оскільки сталь 

60С2ХФА має обмежену стійкість аустеніту в перлітній та бейнітній областях, її 

зразки необхідно переохолоджувати прискорено, для чого використовували охо-

лодження в ванні магнітометра. На рисунку 3.2 представлені тензометричні кри-

ві, що характеризують кінетику перетворення аустеніту в сталі 60С2ХФА; з ви-

користанням цих кривих побудована відповідна «С»-діаграма (рис.3.3).  
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Рис. 3.1. Диференційні дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА (а) та  

55С3Г2ХФМБА (б) (в парі з мідним еталоном) 

б) 

а) 
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Рис. 3.2. Магнітометричні криві кінетики перетворення аустеніту в сталі 

60С2ХФА 

 

Рис. 3.3. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту в сталі 60С2ХФА  
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Криві мають класичний вигляд, характерний для кінетики ізотермічного 

перетворення, коли наростання швидкості процесу змінюється її уповільненням 

з виходом на горизонталь по завершенні перетворення. Величина сигналу, що 

відповідає завершенню перетворення, варіюється для різних температур витри-

мки в досить широких межах. Таке коливання може бути пов'язано з різницею в 

розмірах зразків, впливом температури на магнітну проникність сталі, а також з 

різним ступенем перетворення аустеніту на момент його завершення. Звертає на 

себе увагу знижений сигнал при 450 оС та 500 °С; це, ймовірно, є наслідком бей-

нітного перетворення, яке супроводжувалося при цих температурах активним 

накопиченням вуглецю в аустеніті, що загальмувало подальше перетворення. 

Судячи з вигляду кривих, при 500 °С перетворення припинилося при збереженні 

в структурі максимальної частки неперетвореного аустеніту, що зменшило кіль-

кість феромагнітної α-фази. При охолодженні з температури витримки цей аус-

теніт частково перетворився в мартенсит, що пояснює різке підвищення мікрот-

вердості до 626 HV при 500 оС (див. рис. 3.3). 

Згідно рис. 3.3, для сталі 60С2ХФА характерне роздвоєння діаграми на пе-

рлітну та бейнітну області, розділених зоною підвищеної стійкості аустеніту при 

550 оС, що характерно для сталей, легованих карбідоутворюючими елементами. 

Кінетичний максимум перетворення в перлітній області зафіксовано при 650 °С; 

в цьому випадку інкубаційний період становить 5 с, а тривалість самого перет-

ворення – 35 с. При 550 °С інкубаційний період різко зростає до 294 с, а закін-

чення перетворення фіксується після 694 с витримки. Кінетичний максимум 

бейнітного перетворення зафіксовано при 450 оС з інкубаційним періодом 6 с та 

загальною тривалістю перетворення 117 с. В цілому, «С»-образна діаграма сталі 

60С2ХФА має класичний вид, характерний для сталей даної системи легування. 

Мікроструктура зразків сталі 60С2ХФА після ізотермічної витримки при різних 

температурах представлена на рис. 3.4. Видно, що при 600-700 °С перетворення 

йде з формуванням пластинчастого евтектоїду без виділення надлишкового фе-

риту (див. рис. 3.4, а-в). 

 



 
 

58

 

  

 

Рис. 3.4. Мікроструктура магнітометричних зразків сталі 60С2ХФА після 

ізотермічної витримки при температурах: 700 оС (а), 650 оС (б), 600 оС (в), 

550 оС (г), 500 оС (д) (аркуш № 1) 
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Рис. 3.4. 450 оС (є), 400 оС (ж), 350 оС (з), 300 оС (і), 250 оС (к) (аркуш № 2) 
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При 550 оС в структурі зразка поряд із перлітом виявляються ділянки голча-

стої морфології (показано стрілкою на рис. 3.4, г), отже, при цій температурі має 

місце накладення перлітного та бейнітного перетворень. Від 500 оС та до мартен-

ситної точки структура сталі 60С2ХФА представлена бейнітом, морфологія якого 

змінюється від різко диференційованої крупноблочної (при 500 оС, див. рис. 3.4, 

д) до однорідної дрібноголчастої при 250 оС (див. рис. 3.4, к). 

На рисунку 3.5  показані кінетичні криві перетворення переохолодженого 

аустеніту в сталі 55С3Г2ХФМБА. При їх аналізі звертає на себе увагу суттєве 

уповільнення перетворення при всіх температурах витримки в порівнянні зі 

сталлю 60С2ХФА, що пов'язано з більш складним легуванням та більш високим 

вмістом марганцю і кремнію. «С»-діаграма має роздвоєний вигляд, при цьому, на 

відміну від сталі 60С2ХФА, перлітна та бейнітна області повністю розділені тем-

пературним інтервалом (500-400 °С), в якому перетворення не фіксується при ви-

тримках до 3000 с (рис. 3.6). 

«Ніс» перлітної області відповідає 600 оС, бейнітної – 350 оС. При 600 оС ін-

кубаційний період перетворення становить 180 с, а тривалість самого перетво-

рення  – 2400 с. При 350 оС інкубаційний період перетворення становить 60 с, а 

тривалість самого перетворення – 300 с.  При температурах 650 оС; 700 оС перет-

ворення аустеніту не було виявлено протягом витримки 3600 с. 

З аналізу кінетичних кривих (див. рис. 3.5) випливає, що при 300 оС та 

550 °С перетворення розвивається дуже повільно, при цьому досягається незначна 

ступінь перетворення, в 5-9 разів менша в порівнянні з іншими температурами 

витримки. Низька швидкість перетворення при 550 оС пояснюється зниженням 

дифузійної рухливості атомів заліза та легуючих елементів  [71]. У разі витримки 

при 300 оС, ймовірно, мало місце різке гальмування бейнітного перетворення, як 

результат активного насичення аустеніту вуглецем в ході бейнітної реакції, чому 

сприяє високий вміст кремнію в сталі 55С3Г2ХМФБА [71, 74, 151-155]. Зростан-

ня вмісту вуглецю стабілізує аустеніт до бейнітного перетворення. Внаслідок чо-

го, при 300 оС перетворення призупинилось, не досягнувши й 50 %.  При 270-

225 °С перетворення протікало більш повно, чому сприяло менше насичення аус-

теніту вуглецем в зв'язку зі зниженням дифузійної рухливості атомів вуглецю. 
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Рис. 3.5. Дилатометричні криві перетворення аустеніту в сталі 

55С3Г2ХФМБА 

 

 

Рис. 3.6. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту в сталі 

55С3Г2ХМФБА 
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Проведений аналіз кінетики перетворення показав, що переохолоджений 

аустеніт в сталях 60С2ХФА та 55С3Г2ХМФБА має достатню стійкість в перліт-

ній і бейнітній областях, яка задовольняє умові проведення Q-n-P обробки, тобто 

переохолодженню всього аустеніту до мартенситного інтервалу. 

 

3.2. Визначення температури початку мартенситного перетворення та 

кінетики атермічного мартенситного перетворення в сталях 60С2ХФА та 

55С3Г2ХФМБА 

 

Мартенситне перетворення грає виключно важливу роль у формуванні ком-

плексу механічних властивостей сталі [156]. Температурний інтервал перетво-

рення визначає морфологію та властивості мартенситу, кількість залишкового ау-

стеніту, рівень гартувальних напруг, впливаючи тим самим на властивості гарто-

ваної сталі. При аналізі «С»-діаграм та термокінетичних діаграм, як правило, орі-

єнтуються на положення температури початку мартенситного перетворення (Мs), 

менше уваги приділяючи температурі кінця перетворення (Мf) та кінетиці перет-

ворення в інтервалі Мs–Мf. У ряді випадків знання кінетики атермічного мартен-

ситного перетворення дозволяє правильно вибрати режим та спрогнозувати ре-

зультати термічної обробки, особливо якщо ця обробка включає припинення охо-

лодження в мартенситному інтервалі температур. Саме до таких обробок нале-

жить Q-n-P технологія, яка полягає в перериванні гартування при певній темпера-

турі QT, що лежить в інтервалі Мs–Мf. Правильний вибір температури QT при 

Q-n-P обробці є важливим з точки зору досягнення оптимального співвідношення 

об'ємів мартенситу та аустеніту, що, з одного боку, визначає ступінь насичення 

аустеніту вуглецем, а з іншого – рівень міцності сталі. Експериментальні дані що-

до кінетики атермічного мартенситного перетворення в сталях зустрічаються в лі-

тературі досить рідко; це викликає необхідність проведення спеціальних дослі-

джень для сталей конкретного хімічного складу [157-159]. 

Точку Мs досліджених сталей визначали магнітометричним методом. Аус-

тенізований зразок розташовували між полюсами магніту, після чого він охоло-

джувався на спокійному повітрі в підвішеному стані. По мірі зниження темпера-
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тури та розвитку мартенситного перетворення зразок втягувався в магнітне поле 

магнітометра, генеруючи сигнал тензодатчиків пропорційно наростанню об'ємної 

частки -фази. Температуру зразка фіксували за допомогою привареною до нього 

хромель-алюмелевої термопари. До 50 оС зразок охолоджували на повітрі зі шви-

дкістю 13,3 К/с (середньою для інтервалу 880-500 °С). Потім зразок послідовно 

охолоджували поза магнітометром до 4 оС, до мінус 20 °С та до мінус 196 °С (в 

рідкому азоті), після чого поміщали в магнітометр та вимірювали приріст кілько-

сті феромагнітної фази. 

На рисунку 3.7 наведені магнітометричні криві охолодження, які характери-

зують наростання магнітності зразків в міру зниження їх температури. В сталі 

55С3Г2ХФМБА феромагнітна фаза з'являється при охолодженні до  

240 °С, що відповідає точці Мs цієї сталі. Особливістю сталі 60С2ХФА (див. рис. 

3.7, б) є те, що при охолодженні зразка на повітрі перетворення аустеніту почало-

ся в бейнітній області формуванням невеликої кількості бейніту в інтервалі 500-

420 оС, після чого перетворення призупинилося аж до досягнення температури 

257 °С. Починаючи з цієї температури, кількість феромагнітної фази стала різко 

наростати, вказуючи на початок мартенситного перетворення. Температура 

257 °С була прийнята в якості точки Мs для сталі 60С2ХФА. 

 

 

Рис. 3.7.  Магнітометричні криві охолодження сталей 55С3Г2ХФМБА (а) та 

60С2ХФА (б) 
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Було прийнято припущення, що охолодження в рідкому азоті забезпечує 

досягнення температури кінця мартенситного перетворення, тобто гарантує його 

повне завершення в обох досліджуваних сталях. Виходячи з цього, а також з ура-

хуванням часткового перетворення аустеніту в бейнітній області в сталі 

60С2ХФА отримані магнітометричні криві були перераховані в кінетичні криві 

мартенситного перетворення, представлені на рисунку 3.8.   

 

 

Рис. 3.8.  Кінетичні криві атермічного мартенситного перетворення в сталях 

55С3Г2ХФМБА (а) та 60С2ХФА (б) 

 

Як випливає з цих кривих, в досліджуваних сталях мартенситне перетво-

рення має кінетику, близьку до вибухової, тобто основна частка мартенситу фор-

мується в інтервалі температур на 120-150о нижче точки Мs. Так, в сталі 

55С3Г2ХФМБА охолодження до 200 °С призводить до появи 22 % мартенситу, а 

при 100 °С його кількість зростає вже до 80 %. При більш низьких температурах 

інтенсивність мартенситного перетворення різко знижується. При кімнатній тем-

пературі в структурі сталі 55С3Г2ХФМБА зберігається 7 % залишкового аусте-

ніту. 

Для сталі 60С2ХФА найбільш різке зростання кількості мартенситу відпо-

відає інтервалу температур між Мs та 200 оС, коли утворюється 45 % мартенситу. 
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При більш низьких температурах інтенсивність приросту мартенситу знижується. 

При охолодженні до 20 °С структура сталі містить 4 % залишкового аустеніту. 

З огляду на складності в експериментальному визначенні кінетики та тем-

ператури початку мартенситного перетворення, досить широке застосування зна-

ходять математичні моделі та емпіричні рівняння, що дозволяють розрахувати за-

значені параметри [160, 161]. Однак, вони носять обмежене застосування, що зу-

мовлено відмінностями у вмісті вуглецю та специфіці легування сталей різних 

класів. У зв'язку з цим представляло інтерес проаналізувати відомі емпіричні рів-

няння розрахунку Мs з метою визначення їх придатності стосовно середньовугле-

цевих сталей з підвищеним вмістом кремнію. Результати розрахунку значення то-

чки Мs за відомих емпіричних рівнянь [160, 161] представлені в таблиці 3.1. Як 

випливає з таблиці, рівняння № 10-15 дозволяють з достатньою точністю (4-8 
оС) розрахувати положення точки Мs в сталі 55С3Г2ХФМБА. Для сталі 60С2ХФА 

найменшу похибку у визначенні температури Мs дають рівняння № 9 та № 10, а 

максимальну похибку – рівняння № 17-19. 

Найбільш часто для опису кінетики атермічного мартенситного перетво-

рення використовується рівняння «K-M», запропоноване в 1959 році Koistinen та 

Marburger [160]. Незважаючи на те, що це рівняння розроблено стосовно нелего-

ваних сплавів системи «залізо-вуглець», воно містить фітинг-коефіцієнт am, при 

правильному виборі якого можна досить точно описувати кінетику перетворення 

в легованих сталях різного класу. Рівняння «K-M» має вигляд: 

 

f = 1−exp(−am(Мs−T)) 

 

(3.1) 

де  f – об'ємна частка мартенситу, утвореного при температурі T (°С) нижче точки 

Ms;  

     Мs – температура початку мартенситного перетворення, оС;  

     am – фітинг-параметр. 

 

Пізніше Hougardy, van Bohemen, Lee та Van Tyne були запропоновані мо-

дифіковані варіанти рівняння «К-М» (табл. 3.2). У двох останніх випадках була 

зроблена спроба пов'язати фітинг-параметр з хімічним складом сталі. 
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Таблиця 3.1  

Значення температури Мs, отримані за виразами [160, 161] 

Автори Вираз № 
Розрахована температура 

Мs (оС) для сталі 
55С3Г2ХФМБА 60С2ХФА 

Попов А.А., 
Попова Л.Е 

[160] 

Ms 520  320[C]  50[Mn]  30[Cr]   
 20[Ni+Mo]  5[Cu+Si]                                           

(3.2) 224 293 

Capdevila  
Мs = 764,2 – 302,6[C] – 30,6[Mn] –  
 16,6[Ni]  8,9[Cr] + 2,4[Mo]  –11,3[Cu] + 
+ 8,58[Co] + + 7,4[W] – 14,5[Si]   

(3.3) 229 288 

Krauss Ms  561  474[C]  33[Mn]  17[Cr]  
 17[Ni]  21[Mo]                                                                  

(3.4) 227 279 

Zhichao  
Ms  540  420[C]  35[Mn]  12[Cr]  
 20[Ni]  21[Mo] 10,5[Si]  10,5[W] + 
+ 20[Al] + 140[V]      

(3.5) 225 289 

Sverdlin & 
Ness  

Ms  561,1  473,9[C]  33[Mn]  
 16,7[Cr+Ni]  21,1[Mo]                                                   

(3.6) 224 293 

Payson &  
Savage  

Ms  498,9  316,7[C]  33,3[Mn]  
  27,8[Cr]   16,7[Ni]  11,1[Si+Mo+W]                                   

(3.7) 221 274 

van Bohe-
men 

Ms  565  31[Mn]  13[Si]  10[Cr]   
 18[Ni] – 12[Mo] – 600(1exp(0,96[C]))                           

(3.8) 223 284 

Andrews  
Мs = 539 – 423[C] – 30,4[Mn] – 17,7[Ni] – 
 12,1[Cr] – 11[Si] – 7,0[Mo]                                                

(3.9) 199 258 

Rowland &  
Lyle  

Ms  498,9  333,3[C]  33,3[Mn]  
 27,8[Cr]  16,7[Ni]  11,1[Si+Mo+W]                                 

(3.10) 212 265 

Liu  
Ms =525 – 350([C]-0,05) – 45[Mn] –30[Cr] – 
– 20[Ni] – 16[Mo] – 5[Si] – 8[W] +6[Co] + 
+15[Al] –35[V+Nb+Zr+Ti]                                                  

(3.11) 233 298 

Mahieu  Ms  539  423[C]30,4[Mn]  
 7,5[Si]+30[Al]   

(3.12) 232 290 

Nehrenberg  Ms  498,9  300[C]  33,3[Mn]   
 22,2[Cr]  16,7[Ni]  11,1[Si+Mo]                     

(3.13) 233 288 

Grange &  
Stewart  

Ms  537,8  361,1[C]  38,9[Mn+Cr]  
 19,4[Ni] – 27,8[Mo]                                                       

(3.14) 244 292 

Hougardy  Ms = 0,495 Mп+ 0,00095 Mп
2 + 40                      (3.15) 243 301 

Kunitake  
Ms  560,5  407,3[C]  37,8[Mn]   
 14,8[Cr]  19,5[Ni]  4,5[Mo] 7,3[Si]  
 20,5[Cu]                 

(3.16) 242 303 

Tamura  
Ms  520  361[C]  39[Mn]  20[Cr] –  
  17[V] – 17[Ni] – 10[Cu] – 5[Mo+W] + 
+ 15[Co] + 30[Al]  

(3.17) 268 321 

Jaffe & 
Hollomon  

Ms  550  350[C]  40[Mn]  35[V]  
 20[Cr] 17[Ni] 10[Cu] 10[Mo]   
 8[W]15[Co] 30[Al]          

(3.18) 270 324 

Carapella  

Ms  496,1(1  0,344[C])(1  0,051[Mn])× 
× (1  0,018[Si])(1 0,025[Ni])(1  
 0,039[Cr])× (10,016[Mo)(1  
  0,010[W])(1  0,067[Co])     

(3.19) 341 372 

Примітка: У дужках – вміст відповідного елемента, мас. % 
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Таблиця 3.2  

Вирази для розрахунку кінетики атермічного мартенситного перетворення  

(у всіх випадках Мs дається в оС) та середньоквадратичне відхилення  

розрахункових даних від експериментальних для сталей 55С3Г2ХФМБА  

та 60С2ХФА  

Автори Вираз № Середньоквадратичне  
відхилення для сталі 

55С3Г2ХФМБА 60С2ХФА 
Koistinen &  
Marburger  

 (3.1) 
 

2,01 1,63 

Hougardy  f = 1–exp(−k(Мs− T)q),                                    
де k = 0,3610-3 + 10-5Мs − 0,3410-6Мs

2  + 
+ 0,3210-8Мs

3 −  0,5210-11Мs
4; 

q=2,08−0,7610-2Мs+0,1610-2Мs
2−0,90 

10-8Мs
3                  

(3.20) 

2,48 2,20 

Van 
Bohemen  

де am = 0,0224 − 0,01007[C] − 
− 710-4[Mn] − 510-5[Ni] − 1210-5[Cr] − 
−10 4[Mo]                                                                

 

(3.1)  
 

 

3,99 
 

 

4,29 
 

Lee & Van 
Tyne 

f =  1 –exp(–KLV(Мs –Т) nLV                                            

де KLV = 0,0231 – 0,0105[C] – 0,0017[Ni] + 

+ 0,0074[Cr] – 0,0193[Mo]; 
nLV = 1,4304 – 1,1836[C] + 0,7527[C]2 +  

+0,0258[Ni] – 0,0739[Cr] + 0,3108[Mo]                                                   

(3.21) 
 

6,99 
 

 
6,71 

 

 

Теоретична модель Hougardy, базуючись на підході «К-М», відрізняється на-

явністю степеневого параметра q. У рівнянні Hougardy і показник q, і сам фітінг-

параметр (позначений в даному випадку як k) розраховуються в залежності від те-

мператури Мs. Рівняння, запропоноване van Bohemen, відрізняється тим, що фітінг-

параметр am розраховується за вмістом в сталі вуглецю та легуючих елементів. Це 

рівняння може бути застосовано до обмеженого кола сталей, оскільки передбачає 

наявність в складі сталі нікелю і молібдену. Рівняння, розроблене Lee та Van Tyne, 

містить в собі фітінг-параметр (KLV) та степеневий параметр (nLV), значення яких 

також розраховуються залежно від хімічного складу сталі. 

Для оцінки придатності вказаних рівнянь по відношенню до сталей 

55С3Г2ХФМБА та 60С2ХФА виконали розрахунок кінетики мартенситного пере-

творення за рівнянням K-M, варіюючи величиною параметра am для мінімізації рі-

зниці між розрахунковими та експериментальними даними. Крім того, розрахува-
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ли кінетику за виразами, наведеними в табл. 3.2. Порівняння розрахункових даних 

з експериментальною кінетичною кривою мартенситного перетворення досліджу-

ваних сталей представлено на рисунку 3.9. Збіжність експериментальних та роз-

рахункових даних оцінювали за величиною середньоквадратичного відхилення. 

Як видно з рисунка 3.9, досить точний опис кінетики дає модель на основі функції 

Hougardy (середньоквадратичне відхилення – 2,48 та 2,20 для сталей 

55С3Г2ХФМБА і 60С2ХФА   відповідно).  

 

 

  
Рис. 3.9. Порівняння експериментальної та розрахункових кривих кінетики 

мартенситного перетворення в сталях 55С3Г2ХФМБА (а) і 60С2ХФА (б) 
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Максимальне наближення до експериментальних даних забезпечує рівнян-

ня «К-М» при значенні am=0,012. В цьому випадку середньоквадратичне відхи-

лення для сталі 55С3Г2ХФМБА становить 2,01, а для сталі 60С2ХФА – 1,63.  

 

3.3. Вплив атермічного мартенситу на кінетику бейнітного перетворення 

 

Бейнітне перетворення може бути конкуруючим процесом на стадії «Parti-

tioning», оскільки воно призводить до зменшення кількості аустеніту в структурі 

сталі. Прогнозування ймовірності протікання бейнітного перетворення при 

Q-n-P обробці логічно будувати на аналізі «С»-діаграми сталі (див. рис. 3.2, 3.4). 

Але при цьому слід приймати до уваги, що перед початком стадії «Partitioning» в 

структурі сталі буде присутня певна кількість мартенситу, що, згідно з висновка-

ми робіт [162-163], може вплинути на кінетику бейнітного перетворення, внаслі-

док чого «С»-діаграма стає малопридатною для прогнозування перебігу Q-n-P об-

робки. У зв'язку з важливістю цього питання в даній роботі дослідили вплив ате-

рмічного мартенситу на кінетику бейнітного перетворення в сталях 

55С3Г2ХФМБА та 60С2ХФА [164]. 

Дослідження проводили аналогічно побудові «С»-діаграми, виконуючи ізо-

термічну витримку аустенітизованих зразків при температурах бейнітного інтер-

валу, але з попереднім охолодженням в інтервал мартенситного перетворення. 

Температура переривання охолодження становила 200 і 160 оС. Температуру по-

дальшої ізотермічної витримки варіювали від 270 до 350 оС – для сталі 60С2ХФА 

та від 225 до 300 °С – для сталі 55С3Г2ХФМБА. На рис. 3.10 представлені криві, 

що характеризують розвиток бейнітного перетворення аустеніту в сталі 

60С2ХФА з попереднім гартуванням (схема Q+ІЗО) та без неї (схема ІЗО) (Q – 

Quenching, ІЗО – ізотермічна обробка). 

З кривих для режиму ІЗО видно, що з підвищенням температури ізотерми 

максимальна кількість отриманої -фази зменшується, що пов'язано із збільшен-

ням долі неперетвореного аустеніту, стабілізованого внаслідок бейнітного перет-

ворення [71].  Попереднє гартування різко зменшує максимальну кількість бейні-

тної -фази, причому цей ефект проявляється тим більшою мірою, чим нижчою є 
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температура гартування. Це пояснюється тим, що до початку ізотермічної витри-

мки частина аустеніту вже була перетворена в мартенсит при охолодженні нижче 

точки Мs, тобто менша частина аустеніту могла бути перетворена в -фазу в про-

цесі бейнітної реакції.  

 

 

 
Рис. 3.10. Кінетика перетворення аустеніту в сталі 60С2ХФА при: 270 оС (а), 

300 оС (б), 350 оС (в) з попереднім гартуванням до 160 (200) оС та без нього 

 

Порівняння кривих на рис. 3.10, показує, що попереднє гартування приско-

рює початок бейнітного перетворення при всіх досліджених температурах витри-

мки. Як й в разі ІЗО, при обробці за схемою Q+ІЗО зі зниженням температури ви-

тримки бейнітне перетворення в сталі 60С2ХФА уповільнюється. Характерною 

особливістю перетворення з попереднім гартуванням є нерівномірність його про-

тікання, що виражається в наявності на кінетичних кривих ділянок стабілізації 

(показані стрілками на рис. 3.11), які чергуються з ділянками зростання. 
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Рис. 3.11. Нерівномірний характер перетворення аустеніту в сталі 

60С2ХФА при 350 оС в разі попереднього охолодження в мартенситний інтервал 
 

Характер перетворення, подібний до сталі 60С2ХФА, відмічено й для сталі 

55С3Г2ХМФБА (рис. 3.12). Відмінністю від сталі 60С2ХФА є те, що максимальне 

відхилення променю дилатометра (що характеризує приріст -фази) змінюється зі 

зростанням температури витримки немонотонно: від 73 мм при 225 °С до 88 мм 

при 270 оС та до 10 мм при 300 оС. В даному випадку відхилення променю зале-

жить, вочевидь, не тільки від співвідношення об’ємних часток аустеніту і утворе-

ної α-фази, але й від кількості розчиненого в ній вуглецю, що визначає питомий 

об’єм бейнітного фериту. При зниженні температури витримки вміст вуглецю в 

бейнітній -фазі зростає [71], що збільшує приріст довжини зразка на кожний від-

соток перетворення.  

При аналізі кінетичних кривих звертає на себе увагу досить незначне мак-

симальне відхилення променю при 300 оС в порівнянні з іншими температурами 

витримки. Це вказує на істотне гальмування бейнітного перетворення при 300 оС, 

що є характерним і для ізотермічної витримки сталі 55С3Г2ХФМБА без поперед-

нього гартування (див. рис. 3.5). 

Таким чином, для обох сталей спостерігається прискорення бейнітного пе-

ретворення в разі попереднього гартування. Разом з тим охолодження до 160 оС 

призвело до різкого гальмування перетворення при знижених температурах ви-

тримки (225 оС та 250 оС) в результаті чого воно не виявлялося при цих темпера-

турах протягом 60 хв витримки. 
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Рис. 3.12. Кінетика перетворення аустеніту в сталі 55С3Г2ХМФБА при: 

225 оС (а), 250 оС (б), 270 оС (в), 300 оС (г) з попереднім гартуванням до 160 

(200) оС та без нього 

 

На рис. 3.13 зведені результати обробки отриманих даних, що вказують на 

прискорення початку перетворення в досліджених сталях після попереднього 

охолодження до 160 оС і 200 оС. У сталі 60С2ХФА найбільший прискорювальний 

ефект відповідає витримці при 270 оС (7-разове скорочення інкубаційного періо-

ду); з підвищенням температури витримки до 300 °С цей ефект знижується до 

2 разів. Для сталі 55С3Г2ХМФБА характер залежності в цілому зберігається, хоча 

прискорювальний ефект проявляється в меншій мірі, становлячи 3 рази при  

225 °С  та 250 °С та 1,3 рази при 270 °С та 300 °С. Що ж стосується впливу попе-

реднього гартування на загальну тривалість бейнітного перетворення, то для 

сталі 60С2ХФА в цілому зафіксовано збільшення часу завершення бейнітного 

перетворення під впливом атермічного мартенситу (рис. 3.14, а). Протилежна 
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картина спостерігається для сталі 55С3Г2ХМФБА (див. рис. 3.14, б): тут попе-

реднє гартування прискорює завершення перетворення, причому найбільш різко 

– при 225 °С. 

 

 

Рис. 3.13. Інкубаційний період бейнітного перетворення аустеніту при різ-

них температурах витримки в сталях 60С2ХФА (а) і 55С3Г2ХМФБА (б) з попе-

реднім гартуванням та без нього 

 

 

Рис. 3.14. Загальна тривалість бейнітного перетворення аустеніту при різ-

них температурах витримки в сталях 60С2ХФА (а), 55С3Г2ХМФБА (б) з попе-

реднім гартуванням до 160 (200) оС та без нього 

 

Отримані результати свідчать про наявність істотного впливу атермічного 

мартенситу на кінетику бейнітного перетворення в досліджених сталях, для яких 
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зафіксовано значне прискорення початку перетворення під впливом попереднього 

гартування. Утворення мартенситних кристалів при гартуванні викликає пластич-

ну деформацію оточуючих ділянок аустеніту, що термодинамічно сприяє виник-

ненню в них перших зародків -фази на початку бейнітної реакції. Це пов'язано зі 

зниженням енергетичного бар'єру перетворення в місцях скупчення дефектів кри-

сталічної решітки [129]. З ростом кількості мартенситу більший об’єм аустеніту 

зазнає деформації, що призводить до появи більшої кількості місць потенційного 

зародження -фази та прискорення перетворення.  

Швидко розпочавшись, бейнітне перетворення поступово загальмовується у 

зв'язку з: а) відтисненням вуглецю в аустеніт при зростанні бейнітної -фази; 

б) перерозподілом вуглецю з атермічного мартенситу в аустеніт (стадія Partition-

ing) [116]. Вказані процеси призводять до насичення аустеніту вуглецем та його 

стабілізації до перетворення. Цьому сприяє підвищена кількість кремнію, який 

пригнічує виділення цементиту з аустеніту. До факторів стабілізації відносяться 

також й напруження стискання, які наводяться в аустенітних ділянках кристалами 

мартенситу (механічна стабілізація) (маються на увазі ділянки, в яких деформація 

відбувається в пружній області). У зв'язку з цим гартування з охолодженням до 

160 оС більш ефективно стабілізує аустеніт, внаслідок більшої об'ємної частки 

атермічного мартенситу. У сталі 55С3Г2ХМФБА це призводить навіть до повного 

гальмування перетворення при 225-250 °С, оскільки в цьому випадку накладаєть-

ся дія таких факторів як: а) збагачення аустеніту вуглецем; б) зростання опору ау-

стеніту зсувному перетворенню внаслідок більш вагомого твердорозчинного змі-

цнення завдяки більшому вмісту легуючих елементів (Si, Cr, Mn, Mo); в) наведен-

ня напружень від мартенситних кристалів; г) уповільнення дифузії атомів вугле-

цю легуючими елементами та в зв'язку зі зниженням температури витримки.  

Незважаючи на те, що в процесі витримки вплив чинника «в» поступово 

знижується (в зв'язку з перерозподілом вуглецю із мартенситу в аустеніт, що зме-

ншує ступень тетрагональності решітки -фази, та відповідно, знижує напружен-

ня в аустеніті), ефект стабілізації, вочевидь, призводить до розтягнення перетво-

рення в часі, особливо на його завершальному етапі. Цей висновок, на перший по-

гляд, не узгоджується з даними для сталі 55С3Г2ХМФБА (рис. 3.14, а), які пока-
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зують прискорення завершення перетворення внаслідок попереднього гартування. 

Однак ми вважаємо, що таке «прискорення» є удаваним, і насправді має місце 

раннє припинення перетворення в зв'язку з сильною стабілізацією аустеніту вна-

слідок дії перерахованих вище факторів. В цьому проявляється вплив підвищеної 

кількості легуючих елементів, особливо кремнію, вміст якого в сталі 

55С3Г2ХМФБА в 1,7 рази перевищує такий в сталі 60С2ХФА. У зв'язку з цим по-

казовою є витримка при 225 оС після гартування до 200 оС, коли перетворення 

призупинилося вже після 600 с витримки, що відповідає 33-кратному «приско-

ренню» завершення перетворення. За низьких температурах витримки мартенсит 

довго зберігає тетрагональність решітки, забезпечуючи стабілізацію аустеніту за 

рахунок наведення залишкових напружень стиснення.  

Можна припустити, що для продовження бейнітного перетворення потрібні 

більш тривалі витримки для подальшого перерозподілу вуглецю, необхідного для 

формування чергової порції бейнітного фериту. За такого сценарію перетворення 

набуває характеру стадійності, що проявляється в чергуванні періодів стабілізації 

та стрибкоподібного приросту кількості -фази. Саме такий характер і зафіксовано 

на рис. 3.11 у вигляді «сходоподібного» профілю кінетичних кривих перетворення. 

Таким чином, вплив атермічного мартенситу на кінетику бейнітного перет-

ворення в досліджених сталях має складний характер, що необхідно враховувати 

при виборі режиму Q-n-P обробки. 

 

3.4. Вибір температури гартувального підстужування при Q-n-P       

обробці на основі положень концепції «Сonstrained Paraequilibrium» 

 

В роботах [42-43, 116] запропонована методологія вибору оптимальної те-

мператури припинення гартувального охолодження при Q-n-P обробці, що має 

на меті отримання максимальної кількості залишкового аустеніту. Ця методоло-

гія ґрунтується на припущенні повного перерозподілу вуглецю із мартенситу в 

аустеніт за умов пригнічення конкуруючих реакцій, таких, як бейнітне перетво-

рення, виділення цементиту або перехідного карбіду.  

Модель передбачає нерухомість міжфазної / границі, протікання міжву-
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зельної дифузії атомів вуглецю та відсутність дифузії атомів заліза та домішко-

вих атомів, що утворюють твердий розчин заміщення. Згідно моделі перерозпо-

діл вуглецю («Partitioning») закінчується, в момент, коли мартенсит (ферит) пе-

реходить в стан метастабільної рівноваги з аустенітом, тобто у всіх точках сис-

теми досягається однакове значення хімічного потенціалу вуглецю. Цей кінце-

вий стан відповідає умовній (обмеженій) рівновазі (Constrained Paraequilibrium – 

CPE), яка ґрунтується на вказаних вище припущеннях. З урахуванням цих при-

пущень кінцевий хімічний склад аустеніту буде визначатися загальною концен-

трацією вуглецю в сталі та співвідношенням  фаз під час «Partitioning». 

В умовах нерухомості міжфазної межі кінцевий стан системи може бути 

описаний застосуванням рівнянь, які враховують: а) баланс речовини по залізу 

(приймається, що кількість атомів заліза в двох фазах при «Partitioning» залиша-

ється незмінною); б) баланс речовини по вуглецю; в) умову рівності хімічних 

потенціалів вуглецю в фериті та аустеніті (в останньому випадку не враховуєть-

ся вплив легуючих елементів): 

 

)()( 
iCPE CiCCPE X1fX1f  (баланс речовини по залізу), (3.22) 
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де   Т – абсолютна температура, К; 

alloy
CX – вміст вуглецю в сталі, мол.%; 


if – частка аустеніту перед «Partitioning», мол.%; 

iCX  – початкова концентрація вуглецю в аустеніті, %; 


CPEf та 

CPEf , 
CPECX та 

CPECX – частка -фази та аустеніту, а також концентрація 

вуглецю в -фазі та аустеніті, відповідно, при досягненні рівноваги в момент за-

кінчення його перерозподілу. 
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При цьому концентрація заліза (вуглецю) в аустеніті приймається як для 

бінарного сплаву: 

 


CFe X1X  . (3.26) 

 

В ході «Partitioning» об'ємна доля фаз має змінитися (тобто 


iCPE ff  ) не 

зважаючи на те, що міжфазна границя приймається нерухомою. Справа в тому, 

що перерозподіл атомів вуглецю між фазами передбачає невеликі взаємні під-

лаштування атомів в кожній з фаз, а також зміну щільності та параметрів крис-

талічної решітки (супроводжуваних пружною деформацією), що в підсумку по-

винно приводити до незначної зміни об'ємної частки фаз.  

Вибір температури гартування при Q-n-P обробці, що забезпечує досяг-

нення максимальної кількості Азал, проводили в чотири стадії. На першій аналі-

зували мікроструктурний стан сталі при температурі аустенітизації. Припускаю-

чи нагрів в аустенітну область, приймали 100 % аустеніту з концентрацією вуг-

лецю, що дорівнює загальній концентрації вуглецю в сталі. На другій стадії про-

водили розрахунок кількості мартенситу та аустеніту при конкретній температу-

рі припинення гартування. Для цього використовували рівняння Koistinen-

Marburger (3.1), прийнявши фітинг-параметр am рівним 0,012, що дає найбільш 

точне описання кінетики атермічного мартенситного перетворення в досліджу-

ваних сталях. На третій стадії за виразами (3.22) - (3.26) розраховували хімічний 

склад аустеніту по завершенні «Partitioning». З використанням цих даних на чет-

вертій стадії визначали частку насиченого вуглецем аустеніту, яка перетворить-

ся в свіжий мартенсит на завершальній стадії Q-n-P обробки. Для цього знову 

використовували рівняння Koistinen-Marburger, а також розраховували темпера-

туру мартенситної точки аустеніту в залежності від його складу за рівнянням 

Andrews (3.9) (для сталі 60С2ХФА) та за рівнянням Kunitake (3.16) – для сталі 

55С3Г2ХМФБА (див. табл. 3.1). Результати розрахунків представлені на 

рис. 3.15.  



 
 

78

 

 

 Рис. 3.15. Вплив температури припинення гартування на фазовий склад 

сталі та вміст вуглецю в аустеніті в сталях 60С2ХФА (а) та 55С3Г2ХМФБА (б) 

по завершенні Q-n-P обробки 
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З результатів випливає, що кількість залишкового аустеніту після Q-n-P 

обробки повинна змінюватися за кривою з максимумом, який відповідає гарту-

вальному охолодженню до 196 оС для сталі 60С2ХФА і до 177 оС – для сталі 

55С3Г2ХМФБА. В цьому випадку кількість залишкового аустеніту повинна ста-

новити 48,4 % – в сталі 60С2ХФА і 47,8 % – в сталі 55С3Г2ХФМБА. При гарту-

ванні до таких температур та після подальшого перерозподілу вуглецю концент-

рація вуглецю в аустеніті має становити 1,08 % та 1,12 % – для сталей 60С2ХФА 

та 55С3Г2ХМФБА, відповідно. За такої концентрації вуглецю точка Мs сталей 

знижується до кімнатної, і, відповідно, свіжий мартенсит при завершальному 

охолодженні не повинен утворюватися. В міру подальшого зниження темпера-

тури гартування концентрація вуглецю в залишковому аустеніті безперервно 

зростає (при 100 °С до 3,48 % в сталі 60С2ХФА та до 2,84 % – в сталі 

55С3Г2ХМФБА), що пов'язано зі збільшенням кількості мартенситу гартування 

і, відповідно, зі зменшенням кількості аустеніту, в який може перерозподілятися 

вуглець. 

Проведені розрахунки показали, що при виборі режиму Q-n-P обробки для 

досліджуваних сталей необхідно орієнтуватися на інтервал температур гарту-

вання, близький до вказаних вище температур. Занадто висока (вище 220 °С) та 

надмірно низька (нижче 150 оС) температури гартування не забезпечать меншу 

об'ємну частку залишкового аустеніту. 

 

3.5. Перетворення в сталях, підданих Q-n-P обробці, при безперервному 

нагріванні 

 

Застосування Q-n-P термічної обробки ставить собі за мету створення ге-

терогенної мікроструктури з підвищеною об'ємною часткою залишкового аусте-

ніту. З огляду на те, що кінцевий результат залежить від декількох параметрів 

обробки (температури гартування, температури та тривалості стадії 

«Partitioning»), перебір варіантів для знаходження оптимального режиму шляхом 

термообробки та механічних випробувань зразків може вимагати великої кілько-
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сті зразків, і відповідно значних витрат (фінансових та часових) на їх виготов-

лення та випробування. Тому у даній роботі попереднє відпрацювання режимів 

Q-n-P обробки провели за допомогою дилатометричного методу, досліджуючи 

фазово-структурні перетворення, що протікають в термообробленій сталі при 

нагріванні [165].  

Дилатометричні зразки піддавали Q-n-P обробці за режимами, наведеними 

в таблиці 3.3. Цільовими значеннями температури гартування були обрані 160 оС 

та 200 оС, близькі до розрахункових оптимальних температур для обох сталей. 

Для порівняння досліджували варіанти з температурою гартування, що лежить 

за межами оптимальної області (120 оС та 240 оС). Температуру «Partitioning» 

(220-300 °С) обрали близькою до мартенситної точки Мs сталей. Після прове-

дення Q-n-P обробки зразки піддавалися нагріванню із записом диференціальних 

дилатометричних кривих, при цьому еталоном служив зразок з тієї ж сталі, по-

передньо підданий гартуванню та відпуску при 650 °С (з витримкою 4 год). 

Вважалося, що після такої обробки еталон має мікроструктуру, стабільну до фа-

зових перетворень при температурах нижче точки Ас1.  

Дилатометричні криві Q-n-P оброблених зразків порівняли з кривою зраз-

ка, який було гартовано з повним охолодженням в маслі (рис. 3.16). На дилато-

метричній кривій гартованого зразка можна виділити кілька характерних діля-

нок. На ділянці АВ (100-260 °С) фіксується хід кривої вгору, тобто превалює ро-

зширення еталона; на ділянці ВС (260-400 °С) крива йде вниз з невеликим нахи-

лом, що вказує на більш значне розширення зразка; на ділянці СD (400-500 °С) 

крива йде різко вгору, змінюючись потім більш пологою наростаючою ділянкою 

DЕ. Зіставляючи профіль кривої з класичною дилатометричною кривою нагріву 

гартованої сталі [166], можна зробити висновок, що зазначені ділянки асоцію-

ються з перетвореннями при відпуску. Так, зростання на ділянці АВ пов'язане з 

першим перетворенням при відпуску, тобто з початковою стадією розпаду мар-

тенситу (виділення -карбіду), яка супроводжується зменшенням об'єму гарто-

ваного зразка.  
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Таблиця 3.3 

Параметри Q-n-P обробки сталі перед проведенням дилатометричних дослі-

джень (остаточне охолодження – повітря) 

Температура  
гартування, оС 

Стадія «Partitioning» 
температура 
витримки, оС 

тривалість витримки, с 

Сталь 60С2ХФА 

 
120 

220 30, 60, 300 
260 30, 60, 300 
300 30, 60, 300 

 
160 

220 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600 
260 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600, 1800, 36000 
300 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600, 1200 

 
200 

220 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600, 1200 
260 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600, 1200 
300 10, 20, 30, 45, 60, 300, 600, 1200 

240 
260 300, 600, 1200 
300 300, 600, 1800 

Сталь 55С3Г2ХМФБА 
160 260 60, 120, 240, 540, 720, 2400, 6000 

200 300 
60, 120, 480, 1000, 2400, 5400, 7200, 12000, 
13200, 18000 

 

 

Рис. 3.16. Диференціальні дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА в 

гартованому стані та після Q-n-P (QT = 160 оС, Р = 300 оС, витримка при «Parti-

tioning» – 300 с) 

Еталон 

С' 
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На ділянці ВС зразок розширюється інтенсивніше еталону, тобто в ньому 

йде процес, що компенсує об'ємну усадку, пов'язану з розпадом мартенситу. Та-

ким процесом є друге перетворення при відпуску [166], а саме – розпад залиш-

кового аустеніту, що спричиняє зростання питомого об’єму сталі. Починаючи з 

400 оС, основний внесок у зміну довжини зразка вносяться третім перетворен-

ням (дорозпад мартенситу з виділенням цементиту, розрив когерентності на гра-

ниці «матриця-карбід»), що приводить до найбільш інтенсивного зменшення пи-

томого об’єму зразка. В результаті довжина зразка різко зменшується, з інтенси-

вним відхиленням диференціальної кривої на ділянці СD вгору. При температурі 

понад 500 оС крива має пологий висхідний характер. Оскільки до моменту за-

вершення третього перетворення практично весь вуглець залишає решітку мар-

тенситу, більш інтенсивне теплове розширення еталону на ділянці DЕ, пов'язано 

з протіканням рекристалізації фазонаклепаного фериту, що також супроводжу-

ється зменшенням питомого об’єму гартованого зразку. Проведення Q-n-P обро-

бки істотно змінило характер об'ємних змін в сталі 60С2ХФА при нагріванні 

(результати представлені на рис. 3.17, 3.18). Порівняння з гартованим станом 

показало, що відбулося загальне зміщення диференціальної кривої вниз відносно 

гартованого зразка. Різко зросла величина об'ємного ефекту на відрізку ВС 

(аналогічному ділянці ВС при гартуванні), при цьому початок ділянки змістився 

до 270 оС. Якщо вважати цей ефект наслідком  перетворення при розпаді 

залишкового аустеніту, то можна казати про різке збільшення частки Азал в стру-

ктурі Q-n-P зразка в порівнянні з гартованим станом. 

Це було підтверджено проведенням рентгеноструктурних досліджень 

(рис. 3.19). Порівняння дифрактограм гартованого зразка та зразка, підданого 

Q-n-P обробці (QT = 160 оС, РT = 300 оС, тривалість «Partitioning» – 300 с), пока-

зало різке збільшення інтенсивності дифракційних максимумів (111) та (200) ау-

стеніту в Q-n-P зразку. Розрахунок показав, що кількість Азал в Q-n-P зразку ста-

новить 24,2 %, а в гартованому зразку – лише 9 %. Таким чином, за величиною 

ефекту на ділянці ВС дилатограми можна кількісно судити про кількість залиш-

кового аустеніту в сталі.  
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Рис. 3.17. Диференціальні дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА, 

підданої Q-n-P обробці з гартуванням до 120 оС та «Partitioning» при 220 °С (а), 

260 оС (б), 300 оС (в) та з гартуванням до 160 оС та «Partitioning» при 220 °С (г), 

260 оС (д), 300 оС (е) 

 

(г) 
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Рис. 3.18. Диференціальні дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА, 

підданої Q-n-P обробці з гартуванням до 200 оС та «Partitioning» при 220 °С (а), 

260 оС (б), 300 оС (в) та з гартуванням до 240 оС та «Partitioning» при 260 °С (г), 

300 оС (д) 
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Рис. 3.19. Дифрактограми зразків сталі 60С2ХФА в гартованому стані та 

після Q-n-P (QT = 160 оС, Р = 300 оС, витримка при «Partitioning» – 300 с) (зйом-

ка FeК-випромінюванні) 

 

Присутність підвищеної кількості Азал в Q-n-P зразку визначає не тільки ве-

личину ефекту ВС, але й хід кривої вниз на початковій ділянці (АВ), що вказує 

на більш активне розширення Q-n-P зразка при температурах в інтервалі 

100-270 °С.  

Пояснення цього полягає в тому, що аустеніт має вищий (в 1,6-2,0 рази),  

ніж ферит та мартенсит, лінійний коефіцієнт теплового розширення 

(2,3010-5 K-1, 1,4510-5 K-1 и 1,1510-5 K-1, відповідно [106]), тому суміш мартен-

ситу та аустеніту в Q-n-P зразку розширюється при нагріванні більш інтенсивно, 

аніж ферито-цементитна суміш в еталонному зразку. Отже, чим більше Азал в 

структурі сталі, тим більшим є кут нахилу кривої на ділянці ОА відносно осі 

температури. Крім того, мартенсит, присутній в Q-n-P зразку, був відпущений на 

стадії «Partitioning», отже, при нагріванні в печі дилатометра до 260-270 °С цей 

зразок не зазнав першого перетворення при відпуску, що також сприяло більш 

інтенсивному розширенню Q-n-P зразка на ділянці ОА в порівнянні з еталоном.  

Слід зазначити, що ділянка СD, яка відноситься до третього перетво-

рення, починається в Q-n-P зразку за більш високої температури, ніж в гартова-
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ному зразку, при 430 °С та 400 оС відповідно. Ймовірно, це викликано більшою 

стійкістю Азал в Q-n-P зразку, розпад якого завершується за більш високої тем-

ператури, ніж після гартування. При цьому величина ефекту СD є приблизно на 

25 % нижчою за аналогічний ефект в гартованому зразку. Це є наслідком пере-

розподілу частини вуглецю з мартенситу в аустеніт на стадії «Partitioning», в ре-

зультаті чого мартенсит в Q-n-P зразку має меншу ступінь тетрагональності, то-

му при виділенні вуглецю (формуванні цементиту) період його решітки зменшу-

ється не настільки суттєво. 

 Аналіз отриманих даних показує, що для більшості Q-n-P режимів про-

філь дилатограм сталі 60С2ХФА відповідає представленому на рис. 3.16, тобто 

зі зниженням кривої на ділянці АВ та різким «провалом» на ділянці ВС. Особ-

ливо це відноситься до режимів з гартуванням до 120 оС та 160 оС. За більш ви-

соких температур «Quenching» (особливо при 240 оС) криві для режимів з малою 

тривалістю витримки на стадії «Partitioning» (10-45 с) схожі з кривою для випад-

ку гартування. 

Оскільки Q-n-P обробка спрямована на підвищення частки залишкового 

аустеніту, то найбільший інтерес представляє аналіз величини ефекту на ділянці 

ВС, який відноситься до розпаду залишкового аустеніту, тобто опосередковано 

характеризує кількість Азал в зразку. Дані про величину ефекту ВС в сталі 

60С2ХФА для різних Q-n-P режимів зведені на рис. 3.20. З нього випливає, що 

при гартуванні до 160-240 °С величина ефекту спочатку наростає в міру збіль-

шення тривалості «Partitioning»; досягнувши максимуму, величина ефекту зни-

жується при більш тривалих витримках. При цьому час витримки на стадії «Par-

titioning», необхідний для досягнення максимального ефекту, знаходиться у зво-

ротній пропорції до температури «Partitioning». При гартуванні до 120 оС карти-

на приймає зворотній характер: величина ефекту максимальна при початкових 

витримках; в міру подальшого зростання часу витримки вона знижується або за-

лишається незмінною. 
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Рис. 3.20. Величина ефекту ВС на дилатограмах Q-n-P зразків зі сталі 

60С2ХФА в залежності від тривалості витримки на стадії «Partitioning» (а-в) для 

різної температури гартування: 120 оС (а), 160 оС (б), 200 оС (в), 240 оС (г). Мак-

симальна величина ефекту ВС в залежності від температури Q (д) 
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Якщо виходити з того, що величина ефекту ВС пропорційна об'ємній час-

тці аустеніту в зразку, то стає очевидним, що параметри режиму Q-n-P обробки 

істотно впливають на кількість Азал в сталі 60С2ХФА. Як видно з рис. 3.20, д, на 

якому представлені максимальні (для кожного режиму) значення величини 

ефекту ВС, при температурі «Partitioning», рівній 260 оС та 300 оС, кількість 

Азал істотно зростає в міру збільшення температури «Q» (при цьому для обох-

температур «Partitioning» отримані приблизно однакові результати). У той же час, 

за більш низької температури «Partitioning» (PT = 220 оС) кількість Азал практично 

не залежить від температури гартування, перебуваючи на мінімальному рівні. 

Отримані результати можна пояснити дією двох факторів. По-перше, з 

підвищенням температури Q зменшується кількість мартенситу та, відповідно, 

зростає «базова» частка аустеніту, яку можна стабілізувати перерозподілом ву-

глецю.  По-друге, важливе значення має температура «Partitioning», яка визна-

чає інтенсивність дифузії атомів вуглецю та швидкість насичення їм аустеніту. 

Очевидно, що при РT = 260-300 °С дифузійні процеси перерозподілу йдуть на-

багато активніше, ніж при 220 оС, тому в останньому випадку саме загальмова-

ність дифузії є фактором, що визначає знижену кількість Азал. 

Таким чином, Q-n-P обробка призводить до зростання частки залишково-

го аустеніту в сталі 60С2ХФА в порівнянні із гартуванням. Для отримання під-

вищеної кількості Азал температура гартування повинна бути не нижчою за 

160 °С, а температура «Partitioning» – не нижчою за 260 °С. При виборі режиму 

обробки слід враховувати, що в міру зниження температури «QT» скорочується 

тривалість стадії «Partitioning», необхідна для досягнення максимальної кілько-

сті Азал. Це пов'язано із зростанням кількості мартенситу, а, отже, й зі збіль-

шенням площі міжфазної поверхні розділу «аустеніт/мартенсит», через яку від-

бувається перерозподіл вуглецю. Також необхідно враховувати, що надмірне 

подовження витримки на стадії «Partitioning» призводить до зниження частки 

Азал, вочевидь, в зв'язку з його розпадом з виділенням карбідів. 

Описані особливості впливу режиму Q-n-P обробки на фазово-структурні 

перетворення при нагріванні є характерними і для сталі 55С3Г2ХФМБА. Ре-
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зультати аналогічних досліджень, виконаних для цієї сталі, представлені на 

рис. 3.21. В цілому, профіль отриманих дилатометричних кривих схожий з про-

філем аналогічних кривих для сталі 60С2ХФА. Особливістю сталі 

55С3Г2ХФМБА є менш виражений хід кривої вгору на ділянці CD. Ймовірно, 

це зумовлено підвищеною стабільністю Азал до розпаду при нагріванні, пов'яза-

ною з більш високим вмістом легуючих елементів в аустеніті. 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Диференціальні дилатометричні криві нагріву сталі 

55С3Г2ХФМБА, підданої Q-n-P обробці з гартуванням до 160 оС і «Partitioning» 

при 300 °С (а), з гартуванням до 200 оС і «Partitioning» при 260 °С (б) і 300 оС (в) 
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Більш стабільний аустеніт не в повному обсязі перетворюється при темпе-

ратурах, відповідних ділянці ВС, отже, його дорозпад зміщується в область 

більш високих температур (на ділянці CD), де він накладається на виділення 

цементиту з мартенситу. Оскільки ці процеси мають протилежний вплив на пи-

томий об'єм зразка, дилатометричний ефект  на ділянці CD фіксується не таким 

значним, як у сталі 60С2ХФА. 

 

Висновки  по розділу 

 

1. Вивчення кінетики перетворення переохолодженого аустеніту в ізотер-

мічних умовах показало, що для сталей 60С2ХФА та 55С3Г2ХМФБА є характе-

рним роздвоєння «С»-діаграми з відокремленням області бейнітного перетво-

рення. Досліджені сталі мають підвищену прогартованість, достатню для прове-

дення Q-n-P обробки. 

2. Визначено, що температура початку мартенситного перетворення для 

сталей становить 240 оС та 257 оС відповідно. Показано, що застосування відо-

мих емпіричних рівнянь в ряді випадків забезпечує досить точний розрахунок 

положення точки Мs для даних сталей. 

3. Вивчено атермічну кінетику мартенситного перетворення в сталях 

60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА. Показано, що вона досить точно описується рів-

нянням Koistinen-Marburger при фітинг-параметрі am, рівному 0,012. Досліджені 

сталі характеризуються активною кінетикою мартенситного перетворення при 

температурах близьких до Мs: при охолодженні від Мs до 100 оС в них утворю-

ється 80-90 % мартенситу. 

4. Отримання 50-70 % атермічного мартенситу в сталях 60С2ХФА та 

55С3Г2ХМФБА прискорює початок бейнітного перетворення при температурах, 

близьких до точки Мs, проте в подальшому призводить або до збільшення часу 

завершення перетворення (сталь 60С2ХФА), або до його раннього припинення 

(сталь 55С3Г2ХМФБА) в зв'язку зі значною стабілізацією аустеніту. Гартування 
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до 160 оС повністю блокує бейнітне перетворення в сталі 55С3Г2ХМФБА при 

температурах ізотермічної витримки нижчих за 270 оС. 

5. З використанням положень концепції «Сonstrained Paraequilibrium» роз-

рахована оптимальна температура гартування сталей при Q-n-P обробці, яка за-

безпечує отримання максимальної об'ємної частки залишкового аустеніту, що 

становить 196 оС для сталі 60С2ХФА та 177 оС – для сталі 55С3Г2ХМФБА. Роз-

рахунковий вміст вуглецю в Азал в цьому випадку складає 1,08 % та 1,12 % від-

повідно. 

6. Вперше використано дилатометричний метод досліджень для аналізу 

структурного стану та перетворень, що протікають при нагріванні в сталях 

60С2ХФА та 55С3Г2ХМФБА, підданих Q-n-P обробці. Показана можливість за-

стосування дилатометричного методу для вибору оптимального режиму Q-n-P 

обробки зазначених сталей. 

7. У Q-n-P зразках виявлено різке підвищення величини дилатометричного 

ефекту, що відповідає другому перетворенню при відпуску (270-430 оС). Це 

свідчить про підвищення частки залишкового аустеніту в сталях 60С2ХФА та 

55С3Г2ХМФБА в результаті проведення Q-n-P обробки. 

8. За результатами дилатометричних досліджень встановлено, що макси-

мальна кількість залишкового аустеніту в Q-n-P оброблених сталях 60С2ХФА та 

55С3Г2ХМФБА забезпечується при температурі гартування 160-200 оС та тем-

пературі «Partitioning» 260-300 оС. Тривалість стадії «Partitioning» повинна ви-

биратися з урахуванням екстремального характеру залежності частки Азал від ча-

су витримки. 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в публікаціях [157-159, 

164-165]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ Q-n-P ОБРОБКИ НА ФАЗОВО-СТРУКТУРНИЙ 

СТАН ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ 60С2ХФА ТА 

55С3Г2ХФМБА 

 

 

4.1. Мікроструктура та механічні властивості сталі 60С2ХФА в стані 

Q-n-P обробки 

 

Сталь 60С2ХФА є ресорно-пружинною сталлю підвищеної прогартованос-

ті, призначеної для виготовлення відповідальних та високонавантажених пружин 

та ресор [167]. Згідно ГОСТ 14959-79 «Прокат з ресорно-пружинної вуглецевої та 

легованої сталі. Технічні умови», після гартування та відпуску при 470 оС сталь 

повинна мати механічні властивості не менше ніж: межа плинності – 1470 МПа, 

межа міцності – 1670 МПа, відносне подовження – 6 %, відносне звуження – 

25 %. 

З урахуванням представлених в розділі 3 даних щодо положення критич-

них точок Ас1, Ас3 і Мs та особливостей перетворення переохолодженого аусте-

ніту були обрані параметри Q-n-P обробки для сталі 60С2ХФА, представлені на 

рис. 4.1.  

 

Рис. 4.1. Графік режимів Q-n-P обробки сталі 60С2ХФА 
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Аустенітізацію зразків проводили при 880 оС протягом 10 хв. Після цього 

зразки підстужували на повітрі до 700 °С та охолоджували в рідкому сплаві Ву-

да до температури «Quenching» (240 оС, 200 оС, 160 оС) з витримкою при цій те-

мпературі впродовж 15 с. Потім слідував нагрів та витримка при температурі 

«Partitioning» (270 оС, 300 оС) у ванні з розплавом ПОС-61 впродовж 300-3600 с. 

По завершенні стадії «Р» зразки охолоджували на спокійному повітрі. Для порі-

вняння частина зразків була піддана гартуванню від 880 оС в маслі з відпуском 

при 300-600 °С впродовж 1,5 год.  

Механічні властивості сталі 60С2ХФА в стані гартування та відпуску на-

ведені в табл. 4.1. З таблиці випливає, що в інтервалі температур відпуску 

300-400 °С сталь має досить високу міцність (1861 МПа) за дуже низьких плас-

тичності та ударної в'язкості. Помітне підвищення пластичності відбувається 

лише після відпуску при 500 оС, коли межа міцності знижується майже 

на 500 МПа (до 1349 МПа). Для комплексної оцінки міцності та пластичності 

сталі застосовують показник PSE (Product of Strength and Elongation), що розра-

ховується перемноженням значень межі міцності та відносного подовжен-

ня [106]. Значення показника PSE для гартованої та відпущеної сталі 60С2ХФА 

варіюються від 1,8 ГПа% до 14,5 ГПа%, причому високоміцному стану відпо-

відають низькі значення PSE. 

Застосування Q-n-P обробки [168-170] привело до зростання значень в до 

1980-2060 МПа, тобто межа міцності збільшилася на 6-12 % відносно максима-

льного рівня, характерного для гартованої та відпущеної сталі. Одночасно сталь 

виявила підвищену пластичність, що виразилося в зростанні відносного подов-

ження максимально до 6 % та відносного звуження – до 19 %. Істотно підвищи-

лася ударна в'язкість: вона зросла з 14 Дж/см2 (після гартування та відпуску при 

300 оС) до 38-67 Дж/см2 після Q-n-P обробки. Найбільш високий комплекс меха-

нічних властивостей був зафіксований Q-n-P обробкою за режимами 

Q160/Р300 (300 с) і Q200/Р300 (300-1800 с). 

 

 



Таблиця 4.1 

Механічні властивості, кількість Азал та вміст вуглецю в аустеніті (С) в сталі 60С2ХФА після термічної обробки 

Температура 
відпуску  

(витримки), оС 

σ0,2,  
±56 МПа 

σв,  
±62 
МПа 

δ, 
±1,1 
% 

ψ, 
±1,9 
% 

KCU20,  
±4,5 

Дж/см2 

Твердість,  
±0,6 
HRC 

Азал, 
% 

С, % PSE, 
±1,7 

ГПа% 
Гартування та відпуск 

300 1861 1861 1,5 0 14 57 6 - 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 oC) 
PT=270 oC (1200 с) 1920 1988 2 4 38 53 19 0,95 4,0 
PT=270 oC (3600 с) 1818 1874 2 4 42 54 17 1,05 3,8 
PT=300 oC (300 с) 1811 2022 5 19 72 53 17 1,00 10,1 
PT=300 oC (1800 с) 1899 2002 4 16 44 53 11 1,28 8,0 

Q-n-P обробка (QT=200 oC) 
PT=270 oC (1200 с) 1855 2086  4 6  52 52 16 1,01 8,3  
PT=270 oC (3600 с) 1884 2021 3 6 55 53 15 1,16 6,1 
PT=300 oC (300 с) 1777 2003 6 19 64 53 17 1,05 12,0 
PT=300 oC (1800 с) 1963 2048 4 15 67 52 12 1,32 8,2 

Q-n-P обробка (QT=240 oC) 
PT=270 oC (1200 с) 1821 2060 3 6 60 52 16 0,79 6,2 
РT=270 oC (3600 с) 1822 2021 3 6 48 52 12 1,19 6,3 
PT=300 oC (300 с) 1786 1980 6 8 55 53 15 0,90 11,9 
PT=300 oC (1800 с) 1799 1990 3 11 56 53 6 1,29 6,0 
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Після таких режимів межа міцності сягла 2003-2048 МПа при твердості 

53 HRC, відносні подовження та звуження склали 4-6 % та 13-19 % відповідно, а 

ударна в'язкість 59-67 Дж/см2. Для даних режимів показник PSE варіюється від 

8,2 ГПа%  до 12,0 ГПа%. Такі ж пластичність (δ = 6 %) та PSE (11,9 ГПа%) ха-

рактерні й для режиму Q240/Р300 (300 с), однак в цьому випадку дещо знижені ме-

жа міцності (1980 МПа) та ударна в'язкість (55 Дж/см2). 

Вплив параметрів Q-n-P обробки на механічні властивості сталі 60С2ХФА 

можна простежити за даними, представленими на рис. 4.2. Максимальна міцність 

(σв = 2110 МПа) відзначена для режиму Q160/Р300 (300 с)  (див. рис. 4.2, а). У випа-

дку PT=270 оС більш висока міцність відповідає режимам з QT=200-240 °С. Від-

значається загальна тенденція зниження межі міцності зі збільшенням тривалості 

«Partitioning». У той же час для деяких режимів ця тенденція або відсутня 

(Q240/Р300), або має зворотній характер (Q200/Р300). В цілому можна констатувати, 

що при витримках на стадії «Partitioning» тривалістю до 2000 с відсутня будь-яка 

чітко виражена залежність межі міцності від параметрів Q-n-P обробки, а розпо-

діл значень σв має флуктуюючий характер з розкидом в межах 130 МПа.  

Найбільш високі значення відносного подовження (5-6 %) характерні для 

режимів з «Partitioning» при 300 °С з витримкою 300 с (див. рис. 4.2, б). Зі збіль-

шенням тривалості цієї стадії значення δ знижуються до 3-4 %. При зменшенні 

температури «Partitioning» до 270 оС вплив часу витримки на відносне подовжен-

ня стає несуттєвим, а мінімальна пластичність відповідає гартуванню до 

QT= 160 оС.  

Аналізуючи дані, представлені на рис. 4.2, в, можна відзначити, що зразки, 

оброблені при РT=300 оС, мають більш високий ( на 15 %) рівень ударної в'язко-

сті, аніж при РT=270 оС. В цілому, тривалість стадії «Partitioning» (за винятком 

режиму Q160/Р300) слабо впливає на рівень ударної в’язкості. Після обробки за ре-

жимом Q160/Р300/300 с ударна в'язкість перевищила 70 Дж/см2. 

 Зміна величини показника PSE в залежності від режиму Q-n-Р обробки 

(див. рис. 4.2, г) є аналогічною залежності для відносного подовження. Це вказує 

на те, що параметр PSE в даному випадку визначається саме рівнем δ, оскільки 

значення σв змінюються у відносно невеликих межах (до 10 %). 
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Рис. 4.2. Вплив часу витримки на стадії «Partitioning» на механічні власти-

вості сталі 60С2ХФА в стані Q-n-P обробки 
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Наведені результати показують, що застосування Q-n-Р обробки призво-

дить до формування в сталі 60С2ХФА високоміцного стану [4] з підвищеним 

(відносно гартування та низького відпуску) рівнем пластичності та ударної в'яз-

кості, характерним для нікельвмісних машинобудівних сталей [171]. Така зміна 

властивостей під впливом Q-n-P обробки пов’язана з присутністю підвищеної 

об'ємної частки залишкового аустеніту в структурі сталі [3, 43, 172].  

Для підтвердження цього були виконані рентгеноструктурні дослідження 

Q-n-Р-оброблених зразків (результати представлені на рис. 4.3 та 4.4, а також 

наведені в табл. 4.1). На дифрактограмі зразка, гартованого і відпущеного при 

300 оС, присутній лише один слабкий пік (200) аустеніту, що говорить про неви-

сокий вміст Азал в структурі сталі (6 %). На відміну від цього, на дифрактограмах 

Q-n-Р-зразків, оброблених при QT=160 оС і 200 оС, чітко видно всі дифракційні 

максимуми -заліза, що лежать в діапазоні 2=40–110 град, а саме: (111), (200), 

(220) та (311). Це вказує на підвищену об'ємну частку аустеніту в структурі. Роз-

рахована по дифрактограмам кількість Азал для різних режимів Q-n-Р обробки 

склала 16-19 % (див. табл. 4.1). Це значно вище вмісту Азал, зафіксованого для га-

ртування з низьким відпуском. Зростання температури QT від 160 оС до 240 оС 

призвело до зменшення інтенсивності аустенітних максимумів, відповідно, кіль-

кість залишкового аустеніту знизилась до  13-16 %. Як випливає з рис.4.3, макси-

мальна кількість Азал фіксується при QT=160-200 оС при невеликих витримках на 

стадії «Partitioning». Зі збільшенням часу витримки частка залишкового аустеніту 

в структурі знижується, причому найбільш різко – при підвищеній температурі 

«Partitioning». 

Наведені дані показують, що в результаті Q-n-Р обробки кількість  Азал зро-

сла в 2-3 рази в порівнянні з гартуванням та відпуском при 300 оС. Як випливає з 

рис. 4.4, б, це стало наслідком насичення аустеніту вуглецем на стадії 

«Partitioning». Зі зростанням тривалості «Partitioning» концентрація вуглецю в Азал 

збільшується, причому найбільш інтенсивно (до 1,30-1,35 %) – при підвищеній 

температурі Рartitioning (300 оС). У випадку припинення гартування при темпера-

турі, близькій до точки Мs (QT=240 оС) кількість вуглецю в залишковому аустені-
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ті стає помітно меншою за будь-якої температури «Partitioning». В цілому, зміна 

концентрації вуглецю в аустеніті добре корелює з динамікою кількості Азал при 

варіюванні режимами Q-n-Р обробки. 

 

  
 

  
 

Рис. 4.3. Дифрактограми сталі 60С2ХФА після Q-n-P обробки при 

РT=270 оС (а) та РT=300 оС (б) 
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Рис. 4.4. Вплив витримки на стадії «Partitioning» на кількість Азал. (а) і 

вміст вуглецю в залишковому аустеніті (б) Q-n-P обробленої сталі 60С2ХФА 

 

 

Мікроструктура сталі 60С2ХФА після гартування та відпуску при 300 оС 

являє собою відпущений мартенсит (рис. 4.5, а) з зернистими включеннями карбі-

ду ванадію діаметром до 1 мкм (див. рис. 4.5, б). Мікроструктура 

Q-n-Р-оброблених зразків складається з мартенситу, окремих ділянок бейніту та 

залишкового аустеніту (показані стрілками на рис. 4.5, в); в структурі також при-

сутні й зернисті включення VC (див. рис. 4.5, ж). Визначення морфологічного ти-

пу мартенситу в сталях, близьких за вмістом вуглецю до 60С2ХФА відноситься 

до дискусійних питань. Відомо, що морфологія мартенситу визначається вмістом 

вуглецю в сталі [173]. Досліджена сталь 60С2ХФА містить 0,53 % С; такий вміст 

є проміжним між двома різними типами мартенситу (рейковим і пластинчас-

тим). Відповідно до [173], в  дослідженій  сталі  мартенсит  має  бути  рейковим,  
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Рис. 4.5. Мікроструктура сталі 60С2ХФА після Q-n-Р обробки за режимами: 

Q160/Р300/300 с (а); Q160/Р270/1200 с (б); Q240/Р300/300 с (в); Q240/Р270/1200 с (г-ж) 
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оскільки саме рейковий мартенсит утворюється в сталях з вмістом вуглецю, ниж-

чим за 0,6 %. На відміну від цього підходу автори роботи [174] стверджують, що в 

гартованій сталі із вмістом вуглецю, вищим за 0,4 %, структура складається із 

пластинчастого мартенситу.  

Для з'ясування особливостей тонкої будови мартенситу в сталі 60С2ХФА 

було застосовано електронний просвічувальний мікроскоп (рис. 4.6). Як видно з 

рисунку 4.6¸а, тонка структура Q-n-P обробленої сталі складається, в основному, з 

пакетів паралельних рейок -фази з високою щільністю дефектів кристалічної 

будови (рис. 4.6, б), що є характерним для рейкового мартенситу. Ширина рейок 

коливається в межах 55-240 нм. В той же час, в межах окремих мартенситних 

рейок спостерігаються двійники, характерні саме для пластинчастого мартенситу 

(див. рис. 4.6, в). Можна припустити, що утворення двійникованого мартенситу 

відбувалося в тих ділянках аустеніту, які було насичено вуглецем на стадії 

«Partitioning». 

На ПЕМ-зображеннях виявлено залишковий аустеніт у вигляді плівок тов-

щиною 20-65 нм, які залягають між рейками -фази (див. рис. 4.6, г, 4.7, а), а та-

кож  у вигляді масивних «острівців» (див. рис. 4.6, г, 4.7, г). «Острівці» аустеніту 

найчастіше спостерігаються у трикутних областях, утворених рейками, що відно-

сяться до різних мартенситних пакетів. Наявність Азал. підтверджена аналізом зво-

ротної дифракційної картини (див. рис. 4.7, в, є) у темному полі та темнопольни-

ми зображеннями в рефлексі аустеніту (див. рис. 4.7, б, д).  Цементитні карбіди не 

були виявлені у світлопольному зображенні, крім того на електронограмах були 

відсутні їх характерні рефлекси. Натомість, всередині мартенситних рейок спос-

терігаються дуже дрібні перехідні карбіди (див. рис. 4.6, в). 

Підвищення кількості Азал в результаті Q-n-P обробки вносить зміну в ме-

ханізм руйнування зразків при динамічному характері навантаження (рис. 4.8). 

Злам сталі в стані гартування та відпуску при 300 оС відрізняється наявністю ве-

ликих фасеток сколу по площинах спайності (показані стрілками на рис. 4.8, а), 

які чергуються з ділянками квазісколу. У Q-n-P оброблених зразках площа діля-

нок сколу зменшена (див. рис. 4.8, б), натомість поверхня зламу сформована ді-

лянками квазісколу з розвиненим рельєфом (див.  рис.  4.8, в),  а  також  зонами  
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Рис. 4.6. Тонка структура мартенситу в Q-n-P обробленій сталі: (a) пакети 

рейок, (б) дислокаційні скупчення в межах мартенситних рейок, (в) двійники та 

перехідні карбіди (показано стрілками) в межах мартенситної рейки, (г) залиш-

ковий аустеніт у вигляді «острівців» і міжрейкових плівок 
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Рис. 4.7. Залишковий аустеніт у Q-n-P обробленій сталі: світлопольне зо-

браження рейок -фази і міжрейкових плівок аустеніту (a); темнопольне зобра-

ження рисунку «а» в рефлексі аустеніту )022(  (б); зворотна дифракція від зони 

[130] мартенситу і зони [111] плівкового аустеніту (в); світлопольне зображення 

мартенситу та «острівкового» масивного аустеніту (г); темнопольне зображення 

рис. «г» в рефлексі аустеніту )220(  (д); зворотна дифракція, що показує рефлек-

си від зони [130] мартенситу і зони [111] «острівкового» аустеніту (є) 
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Рис. 4.8. Вид зламів ударних зразків: гартування та відпуск при 300 оС (а); 

Q-n-P обробка (Q160/P300/300 с) (б-г) 

 

в'язкого ямкового відриву (див. рис. 4.8, г). Ямки виникли за рахунок злиття мік-

ропор, ініційованих дисперсними включеннями, імовірно карбідами ванадію (по-

казані стрілками на. рис. 4.8, г). 

Таким чином, характер зламу свідчить про більш енергоємний механізм 

руйнування Q-n-P зразків, що узгоджується з істотним зростанням ударної в'язко-

сті сталі в порівнянні з гартуванням та низьким відпуском. 

Питання механізму формування мікроструктури на стадії «Partitioning» є 

ключовим у розумінні процесів, що протікають в ході Q-n-P обробки. В цьому се-

нсі можливі два розвитку подій. За одним із сценаріїв в ході «Partitioning» вуглець 

перерозподіляється з мартенситу в аустеніт, за другим сценарієм на цей процес 

накладається бейнітне перетворення, яке знижує кількість аустеніту. Більшість 

авторів схиляються саме до другого сценарію [116]. 

Збагачення Азал вуглецем та зростання його об'ємної частки в результаті 
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Q-n-P обробки може бути результатом дії двох вказаних процесів, оскільки бей-

нітне перетворення також супроводжується локальним збагаченням аустеніту 

вуглецем [175]. Особливо це відноситься до сталей з підвищеним вмістом крем-

нію, який перешкоджає виділенню цементиту з аустеніту, сприяючи формуван-

ню безкарбідного бейніту із підвищеним вмістом Азал [71]. Оскільки безкарбід-

ний бейніт має високий рівень механічних властивостей [61, 176, 177], його при-

сутність в структурі Q-n-P обробленої сталі є бажаною. 

Ми також вважаємо, що в випадку сталі 60С2ХФА ймовірно реалізується 

другий сценарій структуроутворення при Q-n-P обробці. Як було показано в 

розділі 3, формування мартенситу на стадії Quenching різко дестабілізує перео-

холоджений аустеніт в цій сталі до бейнітного перетворення. Як випливає з рис. 

3.10, б, гартування до 160 оС скорочує інкубаційний період перетворення при 

300 оС з 26 с до 3 с. У випадку гартування до 160 оС бейнітне перетворення заве-

ршується при 300 оС та 270 оС після витримки впродовж 300 с і 700 с, а в випад-

ку гартування до 200 оС – після 820 с і 300 с, відповідно. Зіставлення цих даних з 

графіком Q-n-P обробки (див. рис. 4.1) показує, що для всіх вказаних режимів 

тривалість стадії «Partitioning» перевищує час завершення бейнітного перетво-

рення при конкретній температурі витримки, тобто це перетворення вносить пе-

вний вклад в кінцеву структуру сталі 60С2ХФА. 

Що стосується об'ємної частки утвореного бейніту, то вона, вочевидь, є 

незначною. Це пов'язано як з перетворенням більшої частки аустеніту в мартен-

сит на стадії «Quenching» (що зменшує об’єм сплаву, в якому аустеніт може пе-

ретворитися в бейніт при Q-n-P обробці), так і з гальмуванням бейнітного перет-

ворення внаслідок насичення аустеніту вуглецем, що перерозподіляється з мар-

тенситу. Аналіз кінетичних кривих перетворення при 300 оС, представлених на 

рис. 3.10, б, показує, що за присутності атермічного мартенситу приріст -фази є 

дуже невеликим в порівнянні з витримкою без підстужування нижче точки Мs. 

Таким чином, можна вважати, що бейніт є присутнім в структурі Q-n-P обробле-

ної сталі 60С2ХФА, але в невеликій кількості, визначити яку дуже важко в 
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зв’язку з подібністю морфологій нижнього бейніту і мартенситу. 

З урахуванням складності процесів при Q-n-P обробці накопичення вугле-

цю в аустеніті в різних ділянках структури ймовірно відбувається за різними ме-

ханізмами (рис. 4.9).  

 

 

Рис. 4.9. Схема формування збагаченого вуглецем аустеніту (Ас) на стадії 

«Partitioning» 

 

Залишаючи решітку мартенситу, вуглець збагачує прилеглий до мартенси-

тного кристалу шар аустеніту.  Як показано в [116], цей шар є дуже тонким  (в 

межах 5 нм). Це пов’язано з пониженим (по відношенню до α-Fe) коефіцієнтом 

дифузії вуглецю в аустеніті, тобто вуглець не встигає видалитися вглиб аустені-

ту та накопичується біля меж фазної границі. Збагачений шар аустеніту є найбі-

льшою мірою деформований мартенситом, тобто в ньому підвищена щільність 

дислокацій, на яких можуть виникати зародки бейнітної -фази. Разом з тим, на-

сичення цього аустеніту вуглецем перешкоджає швидкому розвитку бейнітного 

перетворення. Зона пластичної деформації поширюється за межі насиченого ау-

стенітного шару, тому в міру віддалення від мартенситного кристалу, і, відпо-

відно, зі зниженням концентрації вуглецю, в аустеніті починається бейнітне пе-
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ретворення. Воно супроводжується перерозподілом вуглецю з чергуванням зба-

гачених і збіднених ділянок аустеніту. Збіднені ділянки перетворюються в рейки 

-фази, а збагачені зберігаються у вигляді плівкових прошарків аустеніту або 

«острівкових» включень. Виділенню карбідів з бейнітного аустеніту перешко-

джає кремній, присутній в складі сталі. Зі зниженням температури «Partitioning» 

ширина збагаченої зони навколо мартенситу і товщина аустенітних прошарків в 

бейніті знижуються в результаті обмеження дифузійної рухливості атомів вуг-

лецю. 

У той час, як режими з QT=160 оС та 200 оС забезпечують практично одна-

кову кількість Азал, підвищення температури QT до 240 оС призводить до змен-

шення частки залишкового аустеніту в структурі. Це пояснюється різницею в кі-

лькості мартенситу гартування, що формується на стадії «Quenching». Розраху-

нок за рівнянням Koistinen-Marburger (3.1) показав, що кількість мартенситу при 

QT, рівній 240 оС, 200 оС і 160 оС, становить 18 %, 50 % і 69 %, відповідно. Та-

ким чином, при охолодженні до 240 °С виникає відносно невелика кількість ма-

ртенситу, яка вочевидь, є недостатньою для створення протяжної міжфазної гра-

ниці «мартенсит/аустеніт», через яку може відбуватися перерозподіл вуглецю на 

стадії «Partitioning». Отже, при виборі параметрів Q-n-P обробки необхідно оріє-

нтуватися на отримання в структурі 50-70 % мартенситу. В цьому випадку в ре-

зультаті Q-n-P обробки в сталі формується триплексна структура (мартенсит 

відпуску, безкарбідний бейніт, Азал), що має високі механічні властивості. Збі-

льшення кількості мартенситу понад 70 % може призвести до різкого зменшення 

частки бейніту на користь мартенситу відпуску, з відповідним зниженням рівня 

механічних властивостей. 

Як випливає з рис. 4.4, підвищення часу витримки на стадії «Partitioning» 

зменшує кількість залишкового аустеніту, що при деяких режимах знижує міц-

ність і відносне подовження сталі. Оскільки довгі витримки при «Partitioning» ле-

жать за межами завершення бейнітного перетворення (див. рис. 3.10), зниження 

частки Азал пов'язано з процесами, що протікають саме в стабілізованих вуглецем 
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ділянках аустеніту. Пересичення вуглецем підвищує вільну енергію аустеніту, 

тому логічно припустити можливість продовження його розпаду за бейнітною ре-

акцією при подовженій витримці. Тоді можна говорити про певну стадійність у 

розвитку бейнітного перетворення, коли стадії активної кінетики чергуються зі 

стадіями уповільнення або призупинення перетворення. Стадії призупинення ма-

ють ставати довшими в міру зменшення кількості неперетвореного аустеніту і йо-

го відповідного збагачення вуглецем. Підтвердженням цього є факт підвищення 

концентрації вуглецю в -фазі в міру зниження об'ємної частки Азал при подов-

женні витримки (рис. 4.4, б) внаслідок триваючого перерозподілу вуглецю з 

-фази до аустеніту з формуванням пересичених мікроділянок, що зберігаються в 

структурі у вигляді залишкового аустеніту. Найбільш активно дорозпад аустеніту 

відбувається при підвищеній температурі «Partitioning» (300 оС) (див. рис. 4.4, б), 

що відповідає збільшенню дифузійної рухливості атомів вуглецю.  

Час витримки на стадії «Partitioning» слід підбирати таким чином, щоб до-

сягти завершення або стійкого призупинення бейнітного перетворення при даній 

температурі. У випадку коротких витримок частина аустеніту буде зберігатися в 

структурі і перетворюватися в мартенсит гартування на фінальній стадії оброб-

ки. Зниження частки безкарбідного бейніту з відповідним збільшенням частки 

мартенситу гартування може привести до підвищення крихкості сталі. З іншого 

боку, дуже довгі витримки можуть викликати розпад пересиченого вуглецем ау-

стеніту з утворенням цементиту, що також призведе до зниження механічних 

властивостей. 

Представлені результати показують, що Q-n-P обробка досить ефективно 

підвищує комплекс механічних властивостей середньовуглецевої низьколегова-

ної сталі, дозволяючи досягти високоміцного стану (σв понад 2000 МПа, твер-

дість – понад 50 HRC) при збереженні в’язкого, в цілому, характеру руйнування, 

що дозволяє застосовувати цей матеріал в умовах ударних і циклічних наванта-

жень. Для сталі 60С2ХФА Q-n-P обробку слідує проводити з гартувальним охо-

лодженням до 160-200 оС з подальшою витримкою при 300 оС впродовж 

300-1800 с (при QT = 160 оС час «Partitioning» не повинен перевищувати 300 с). 
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Це забезпечує формування гетерогенної мультифазної структури, що складаєть-

ся з мартенситу різного ступеню розпаду, безкарбідного нижнього бейніту (або 

нанобейніту) і залишкового аустеніту з підвищеною часткою останнього. 

Зіставлення результатів механічних випробувань і рентгеноструктурних 

досліджень переконливо вказує на наявність прямого зв'язку рівня властивостей 

і кількості залишкового аустеніту в структурі. Формування 17-19 % в'язкої аус-

тенітної фази в структурі змінило характер руйнування сталі як при статичному, 

так і динамічному навантаженнях: відбувся перехід від крихкого до в'язкого 

руйнування, ймовірно за рахунок гальмування зародження і зростання мікрот-

ріщин. Поява в металі здатності до пластичної деформації забезпечила зростання 

міцності за рахунок механізму деформаційного зміцнення, а також збільшило 

енергоємність руйнування за рахунок переходу від механізму сколу/квазісколу 

до механізму зародження та злиття ямок. Також може мати місце вклад Азал в рі-

вень властивостей Q-n-P оброблених зразків, пов'язаний з перетворенням аусте-

ніту в мартенсит деформації при навантаженні (TRIP ефект). 

Говорячи про підвищення властивостей сталі за рахунок Q-n-P обробки, було 

б невірним пов'язувати його тільки з наявністю підвищеної кількості залишкового 

аустеніту. Важливим фактором, на наш погляд, є формування нижнього бейніту, 

який судячи з присутності 1,43 % Si в сталі 60С2ХФА, є безкарбідним, а, отже, ро-

бить певний внесок в підвищення комплексу механічних властивостей [40]. 

 

4.2. Вплив низького відпуску на мікроструктуру і механічні              

властивості Q-n-P обробленої сталі 60С2ХФА 

 

Окрім класичного режиму, відомі різні модифікації Q-n-P обробки, до яких 

відноситься технологія «Quenching-Partitioning-Tempering» (Q-n-P-T). Її особли-

вістю є проведення додаткового відпуску при 400 оС або подовженої витримки 

при цій температурі на стадії «Partitioning» [137]. Q-n-P-T обробку рекоменду-

ють застосовувати до сталей, мікролегованих сильними карбідоутворюючими 

елементами (V, Ti, Nb), вважаючи, що вона підвищує міцність сталі за рахунок 

механізму дисперсійного зміцнення [109]. У той же час залишається практично 
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невивченим вплив відпуску в нижньому діапазоні температур (до 300 оС) на вла-

стивості Q-n-P оброблених сталей [178]. Такий відпуск може бути корисним з 

точки зору релаксації напружень, що виникають при Q-n-P обробці на стадії фі-

нального охолодження внаслідок перетворення частини аустеніту в «свіжий» 

мартенсит. Це особливо актуально для середньо- і високовуглецевих сталей, 

оскільки мартенсит в цих сталях має тетрагональну решітку, що обумовлює зна-

чні об'ємні зміни в процесі гартування, які призводять до виникнення високих 

гартувальних напруг. У той же час, низький відпуск може викликати розпад за-

лишкового аустеніту, що матиме негативні наслідки для механічних властивос-

тей  Q-n-P обробленої сталі. Для з’ясування цих питань в даній роботі було дос-

ліджено вплив відпуску в інтервалі 200-300 °С на фазово-структурний стан і ме-

ханічні властивості сталі 60С2ХФА після її  Q-n-P обробки. 

У якості базового Q-n-P режиму був застосований режим, що забезпечив 

отримання найкращих результатів для сталі 60С2ХФА, а саме – гартування до 

160 оС і «Partitioning» при 300 °С впродовж 300 с. Після проведення Q-n-P обро-

бки зразки відпускали при температурі 200 оС, 250 оС і 300 оС впродовж 90 хв; 

по завершенні відпуску зразки охолоджували на спокійному повітрі. 

Вплив відпуску на зміну фазово-структурного стану Q-n-P обробленої ста-

лі досліджували дилатометричним методом. На рис. 4.10 представлено диферен-

ціальні дилатометричні криві нагріву Q-n-P оброблених зразків. Видно, що після 

відпуску в цілому зберігся характер профілю кривих, характерний для Q-n-P об-

робки (див. рис. 3.16), проте були відзначені і певні відмінності. Було встанов-

лено, що зі збільшенням температури відпуску: 

а) нахил кривої на ділянці ОА і величина відхилення на ділянках АВ і ВС 

поступово зменшується; 

б) зростає температура, що відповідає точці А (тобто початок розпаду Азал); 

в) на ділянці CD криві змінюють свій нахил в бік еталону. 

Дані про кількісні зміни в профілі кривих зведені в табл. 4.2. Описані змі-

ни стали наслідком впливу відпуску на кількість фаз і їх стабільність до перет-

ворення при нагріванні. 
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Рис. 4.10. Дилатометричні криві нагріву сталі 60С2ХФА після Q-n-P обро-

бки (1) та додаткового відпуску при температурі 200 оС (2), 250 оС (3), 300 оС (4) 

 

Taблиця 4.2 

Характерні особливості профілю дилатометричних кривих нагріву зразків 

сталі 60С2ХФА, що пройшли Q-n-P (Q-n-P-Т) обробку 

Режим термообробки Температура (oC), що від-
повідає точкам 

Величина відхилення про-
меню (мм) на ділянці 

A B AB BC 
Q-n-P 250 430 33,7 31,2 
Q-n-P+200 oC 270 420 19,5 26,0 
Q-n-P+250 oC 270 430 15,4 22,1 
Q-n-P+300 oC 350 430 3,0 18,7 

 

Мікроструктурні дослідження, проведені на СЕМ при досить великих збі-

льшеннях, не виявили видимих змін мікроструктури після відпуску в порівнянні 

з Q-n-P обробкою (рис. 4.11). Те ж саме можна сказати і про результати ПЕМ-

дослідження зразків, відпущених при 200 і 250 оС: в структурі виявлено залиш-

ковий аустеніт «плівкової» і «острівкової» блочної морфології, а всередині 

рейок -фази – проміжні карбіди у вигляді дуже дисперсних виділень 

(рис. 4.12, а-в); цементитні карбіди в структурі  відсутні. 
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Рис. 4.11. СЕМ-зображення мікроструктури сталі 60С2ХФА в стані Q-n-P 

обробки: без відпуску (а), з відпуском при 200 оС (б), 250 оС (в), 300 оС (г). 
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Рис. 4.12. ПЕМ-зображення тонкої будови Q-n-P оброблених зразків, під-

даних відпуску при 200 оС (а), 250 оС (б, в), 300 оС (г-є). Світлопільне зображен-

ня ділянок, в яких зафіксована присутність цементиту (обведені лініями) (г); те-

мнопольне зображення цієї ж ділянки в рефлексі цементиту (д) та відповідна 

дифракційна картина від зони [101] цементиту (є) 
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У зразках, відпущених при 300 оС, було виявлено присутність цементит-

них карбідів в місцях залягання залишкового аустеніту, що підтверджується на-

явністю характерних рефлексів карбіду Fe3C на зворотних дифракційних карти-

нах (див. рис. 4.12, г-е).  

На дифрактограмах досліджених зразків були виявлені дифракційні мак-

симуми α- та γ-фаз; лінії карбідів відсутні (рис. 4.13). Судячи з інтенсивності лі-

ній (110), (200) і (211), в структурі переважає α-залізо. Втім, на дифрактограмі 

Q-n-P зразка чітко виявляються всі чотири піки аустеніту – (111), (200), (220), 

(222), що свідчить про підвищену об'ємну частку Азал в структурі (17 %). Така ж 

кількість аустеніту присутня і в зразку, відпущеному при 200 оС (17 %) 

(рис. 4.14). Підвищення температури відпуску викликало зниження вмісту Азал 

до 14 % при 250 оС і до 10 % – при 300 °С. 

Паралельно зі зниженням кількості залишкового аустеніту при відпуску 

спостерігалося монотонне підвищення вмісту в ньому вуглецю. Концентрація 

вуглецю в Азал після Q-n-P обробки склала 1,11 %, що в два рази вище загально-

го вмісту вуглецю в сталі. Приблизно таке ж значення було зафіксовано і після 

відпуску при 200 оС – 1,12 %. Подальше підвищення температури відпуску ви-

кликало різке збільшення концентрації вуглецю в аустеніті до 1,32 % (250 оС) і 

1,42 % – після відпуску при 300 оС. Наведені результати свідчать про те, що в 

процесі відпуску триває міжфазний перерозподіл вуглецю, що супроводжується 

додатковим збагаченням аустеніту відносно Q-n-P обробки. 

Термооброблені зразки були піддані випробуванням на механічні властиво-

сті. Як випливає з рис. 4.15, відпуск при 200-250 °С після Q-n-P викликав деяке 

збільшення характеристик міцності сталі (σв – з 2022 до  2065 МПа) при 1,5-2-

кратному зростанні показників пластичності ( – до 6-8 %,  – до 22 %) та при до-

сягненні максимальних значень ударної в'язкості (KCU=62-63 Дж/см2). Відпуск 

при більш високій температурі (300 °С) додатково підвищив пластичність ( = 

9 %,  = 24 %), проте викликав 30 %-е зниження ударної в'язкості (до 48 Дж/см2). 

Що стосується PSE, то застосування низького відпуску підвищило цей показник, 

причому з ростом температури відпуску PSE монотонно збільшується, сягнувши 
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Рис. 4.13. Дифрактограми сталі 60С2ХФА після термообробки по різним 

режимам 
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Рис. 4.14. Об'ємна частка залишкового аустеніту (а) та вміст вуглецю в 

Азал (б) в сталі 60С2ХФА в залежності від режиму термічної обробки 
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Рис. 4.15. Зміна механічних властивостей сталі 60С2ХФА в залежності від 

режиму термообробки: міцність (а), пластичність (б), ударна в’язкість, PSE (в) 

 

після відпуску при 300 оС 125 %-ого приросту відносно Q-n-P обробки 

(18 ГПа·%).  

Слід також зазначити, що при всіх експериментальних режимах 

(Q-n-P/Q-n-P+Т), в результаті яких відбулося різке збільшення пластичності і 

ударної в'язкості, твердість залишалася на досить високому рівні (52 HRC), що 

свідчить про отримання  високого комплексу механічних властивостей сталі. 

Зміну поведінки сталі 60С2ХФА при деформації внаслідок проведення 

Q-n-P-Т обробки добре ілюструє вид кривих розтягнення, показаних на рис. 4.16. 

Видно, що крива для гартування і відпуску при 300 оС представляє собою фак-

тично пряму лінію, тобто деформація відбулась лише в пружній області та заве-

ршилась крихким руйнуванням, що свідчить про низьку пластичність сталі.  
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Рис. 4.16.  Характер деформації при одноосьовому розтягненні зразків: гар-

тування з відпуском 300 оС (1), Q-n-P (2), Q-n-P з відпуском 200 оС (3) і 300 оС (4) 

 

На кривій зразка, підданого Q-n-P обробці, з'являється ділянка пластичної 

деформації металу при напруженні вище межі пропорційності. На кривих зраз-

ків, підданих Q-n-P-Т обробці, ділянка пластичності стає більш протяжною, тоб-

то при розтягненні в металі відбувалась досить інтенсивна пластична деформа-

ція. Ці криві закінчуються спадаючою ділянкою, що вказує на формування ший-

ки в зразку, що також свідчить про підвищену пластичність металу. 

На рисунку 4.17 представлені фотографії зламів зразків після випробувань 

на ударний вигин. Аналіз цих фотографій показує, що додатковий відпуск при 

200-250 °С призводить до збільшення дисперсності при збереженні переважно 

ямкового характеру руйнування (рис. 4.17, в). З підвищенням температури відпу-

ску до 300 оС спостерігається тенденція підвищення кількості і розміру ділянок 

сколу і квазісколу із відповідним зменшенням площі ділянок ямкового руйнування; 

це добре узгоджується зі зниженням ударної в'язкості при цій температурі відпус-

ку. Таким чином, фрактографічний аналіз показав, що відпуск при 200-250 °С 

зберігає в'язкий характер руйнування сталі 60С2ХФА, досягнутий проведенням 

Q-n-P обробки. 
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Рис. 4.17. Поверхня руйнування ударних зразків після Q-n-P обробки (а, б), 

Q-n-P обробки з відпуском при 200 оС (в), 250 оС (г) і 300 оС (д) 
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Представлені вище результати вказують на позитивний вплив низькотемпе-

ратурного відпуску на механічні властивості низьколегованої середньовуглецевої 

сталі, підданої Q-n-P обробці. Основним фактором при цьому є відпуск «свіжого» 

мартенситу, що утворився на стадії завершального охолодження після стадії «Par-

titioning». Можна припустити, що відпуск проходив як з виділенням -карбідів, 

так і з перерозподілом вуглецю зі «свіжого» мартенситу в аустеніт. Це зменшило 

викривлення кристалічної гратки і, відповідно, мікронапруги другого роду, спри-

яючи протіканню мікропластичної деформації перед зростаючою мікротріщиною 

в процесі деформування зразків.  

Особливий інтерес представляє вплив відпуску на стан Азал в Q-n-P обробле-

ній сталі. Результати показують, що відпуск зменшує кількість аустеніту, призво-

дячи до його розпаду за бейнітною реакцією (ділянка АВ, друга стадія відпуску). 

Як випливає з виду дилатометричних кривих (див. рис. 4.10, табл. 4.2), з підви-

щенням температури відпуску відхилення кривої на ділянці АВ (яка відноситься 

до другої стадії відпуску) зменшується. Це може бути пов'язано як зі зменшенням 

об'ємної частки Азал, так і зі збільшенням його стабільності до розпаду при нагрі-

ванні. На перше вказує аналіз дифрактограм, який зафіксував поступове змен-

шення Азал вже починаючи з відпуску при 250 оС. 

Аналіз дилатометричних кривих та дифрактограм (див. рис. 4.10, 4.13) до-

зволяє вважати, що при низькому відпуску протікали такі процеси, як: а) зняття 

напружень, викликаних утворенням «свіжого мартенситу»; б) перерозподіл вуг-

лецю зі «свіжого» мартенситу до залишкового аустеніту; в) виділення проміж-

них () карбідів із «свіжого» мартенситу; г) перетворення Азал в бейніт. Останній 

процес відбувається при 250 oC та 300 oC, призводячи до зниження кількості Азал. 

Оскільки після відпуску при 200 оС кількість аустеніту не змінилась, можна вва-

жати, що при цій температурі відпуск не супроводжувався бейнітним перетво-

ренням. Процеси «б» і «в» призводять до збагачення Азал вуглецем, що викликає 

зростання його стабільності до бейнітного перетворення при нагріванні. Про це 

свідчить зростання температури, що відповідає точці А (початок розпаду Азал 

при нагріванні в печі дилатометра). Зі зростанням температури відпуску вміст 

вуглецю в Азал безперервно підвищується в міру зниження його об'ємної частки, 
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сягнувши 1,24 % після відпуску при 300 оС. Пояснення може полягати в тому, 

що при відпуску стався розпад саме тих ділянок аустеніту, які були в меншій мі-

рі збагачені вуглецем, і, отже, мали знижену стійкість до бейнітного перетво-

рення, тоді як ділянки, збагачені вуглецем, збереглися в структурі. Насичення 

вуглецем забезпечує аустеніту підвищену стійкість не тільки до бейнітного пе-

ретворення, а й до деформаційного мартенситного перетворення. Це побічно 

підтверджується підвищенням звуження зразків, тобто формуванням тонкої 

«шийки» в місці розриву зразка, вказуючи на відсутність ефекту «бігучої ший-

ки», характерного для TRIP ефекту [179]. 

Перетворення Азал при 250 oC відбувалося шляхом утворення безкарбідного 

бейніту, що підтверджено ПЕМ-дослідженням і збереженням високої ударної в'я-

зкості, характерної для Q-n-P та Q-n-P+200 oC обробок. У цьому випадку змен-

шення кількості Азал було компенсовано формуванням безкарбідного бейніту, що 

зберегло високий комплекс властивостей, включаючи ударну в'язкість. Відпуск 

при більш високій температурі (300 oC) викликав істотне (на 30 %) зниження уда-

рної в'язкості внаслідок виділення цементитних карбідів із аустеніту, що було ви-

явлено при ПЕМ-дослідженнях. Кремній в кількості 1,5 % не запобіг утворенню 

цементиту, оскільки зростання температури відпуску до 300 оС різко активізувало 

дифузійну активність вуглецю, що змінило баланс між хімічною і пружною скла-

довими вільної енергії системи. В результаті вуглець частково вийшов з аустені-

ту, утворивши карбіди, що знизило напруження в решітці аустеніту, пов'язані з 

його пересиченням атомами вуглецю. 

Результати виконаних досліджень дозволяють констатувати, що низькотем-

пературний відпуск є корисним технологічним доповненням при Q-n-P обробці 

середньовуглецевих сталей. Отримання максимального комплексу «міц-

ність/пластичність/ударна в'язкість» у Q-n-P обробленій сталі 60С2ХФА забезпе-

чується  відпуском при 200-250 оС. Якщо орієнтуватися на величину параметру 

PSE, то більш бажаним є відпуск при 300 oC, оскільки він підвищує пластичність 

при збереженні високої міцності. Оптимальна температура низького відпуску для 

інших марок сталі залежить від хімічного складу сталі та параметрів Q-n-P оброб-

ки і має визначатись додатково. 
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4.3. Вплив термічної обробки за різними схемами на                

мікроструктуру та механічні властивості сталі 55С3Г2ХФМБА  

 

4.3.1. Мікроструктура та механічні властивості сталі 55С3Г2ХФМБА 

після гартування з відпуском, а також в стані обробки на нижній бейніт 

Оцінку впливу Q-n-P обробки на механічні властивості сталі 

55С3Г2ХФМБА проводили в порівнянні зі стандартними термічними обробками 

(гартування з відпуском, ізотермічне гартування на нижній бейніт [180, 181]). Ау-

стенізацію зразків при зазначених обробках виконували при температурі аустені-

тної області (900 оС) протягом 15 хв. При гартуванні зразки охолоджували в маслі 

до повного охолодження; відпуск проводили при температурах від 200 до 600 оС 

впродовж 1,5 год. При ізотермічному гартуванні аустенізовані зразки підстужува-

ли на повітрі до 700 оС і переносили в розплав Вуда, нагрітий до температури 

ізотермічної ступені (300 оС, 270 оС, 250 оС), де витримували впродовж 5 хв. Після 

цього зразки переносили в лабораторну піч, нагріту на ту ж саму температуру для 

витримки від 45 хв до 600 хв (тривалість витримки обирали з урахуванням даних 

про кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в сталі 55С3Г2ХФМБА, 

наведених в розділі 3). По завершенні витримки зразки охолоджували на спокій-

ному повітрі. Режими ізотермічного гартування показані на рис. 4.18; механічні 

властивості досліджуваної сталі наведені в таблиці 4.3. 

 
Рис. 4.18. Графік термообробки при ізотермічному гартуванні сталі 

55С3Г2ХФМБА 
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Таблиця 4.3 

Механічні властивості, кількість Азал та вміст вуглецю в аустеніті (С) в 

сталі 55С3Г2ХФМБА після термічної обробки 

Температура  
відпуску (ви-
тримки), оС 

σ0,2, 
МПа 

σв,  
МПа 

δ,  
% 

ψ,  
% 

KCU, 
Дж/см2 

Твер-
дість, 
HRC 

Азал, 
% 

С, % PSE, 
ГПа

% 
Гартування та відпуск 

200 оС 2140 2144 1 2 - - - - 2,1 
300 оС 2105 2116 3 2 29 54 - - 6,3 
400 оС 1895 1895 3 33 38 53 - - 6,1 
500 оС 1617 1617 3,5 14 32 47 - - 5,6 
600 оС 1573 1605 6,5 31 45 44 - - 10,2 

Ізотермічне гартування 300 оС 
300 оС (45 хв) 1210 1522 18 35 105 47 33 0,94 27,5 
300 оС (120 хв) 1162 1397 21 34 116 45 - - 28,8 
300 оС (240 хв) 1171 1397 12 38 139 43 31 1,08 16,9 

Ізотермічне гартування 270 оС 
270 оС (160 хв) 1353 1585 10 30 126 50 19 1,04 15,1 
270 оС (240 хв) 1337 1542 12 39 133 49 - - 18,4 
270 оС (300 хв) 1447 1604 11 39 136 49 19 1,06 17,5 

Ізотермічне гартування 250 оС 
250 оС (400 хв) 1496 1697 12 32 107 52 17 0,94 20,9 
250 оС (600 хв) 1418 1733 10 30 114 48 - - 17,0 

  

Як випливає з табл. 4.3, межа міцності сталі після гартування і відпуску ва-

ріюється в залежності від температури відпуску від 2144 МПа (200 оС) до 

1605 МПа (600 оС). При цьому сталь має знижені пластичність і ударну в'язкість, 

значення яких після відпуску при 600 оС не перевищують 6,5 % () і 45 Дж/см2, 

відповідно. Показник PSE є також невисоким, його значення сягають максимуму 

(10,2 ГПа%) після відпуску при 600 оС. 

Застосування ізотермічного гартування забезпечило істотне підвищення 

комплексу механічних властивостей у порівнянні із гартування з відпуском. Бу-

ло досягнуто поєднання підвищеної міцності (в=1397-1733 МПа) з високими 

відносним подовженням (10-21 %) і ударною в'язкістю (105-139 Дж/см2). Відпо-

відно, різко зріс показник PSE, сягнувши 15,1-28,8 ГПа%. 

Максимально високий комплекс властивостей для даної сталі забезпечує  
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ізотермічне гартування при 300 оС впродовж 45-120 хв. В цьому випадку сталь 

має межу міцності 1397-1522 МПа при твердості 45-47 HRC та відносному по-

довженні 18-21 %; ударна в'язкість при цьому становить 105-116 Дж/см2, а PSE 

сягає максимальних значень – 27,5-28,8 ГПа%. Вид кривих розтягнення ізотер-

мічно гартованих зразків відповідає деформації пластичних матеріалів з подов-

женою ділянкою пластичної течії металу вище межі плинності (рис. 4.19); з по-

ниженням температури ізотермічної витримки протяжність цієї ділянки зменшу-

ється. 

Характер зміни механічних властивостей в залежності від режиму ізотер-

мічного гартування представлений на рисунку 4.20. Максимальна міцність 

(σв=1733 МПа, σ0,2=1697 МПа)  досягається після витримки при 250 оС впродовж 

600 хвилин. Спостерігається чітко виражена тенденція зниження показників мі-

цності у міру підвищення температури витримки. Одною з головних переваг да-

ної сталі в стані обробки на нижній бейніт є досягнення високого (для низьколе-

гованих середньовуглецевих сталей) показника відносного подовження – 21 % 

(при σв=1397 МПа), що забезпечується витримкою при 300 оС впродовж 120 хв . 

Особливою рисою зміни відносного подовження в залежності від часу витримки 

є його екстремальний характер при температурах витримки 300 оС та 270 оС. 

Зростання  при початкових витримках пов'язане з тим, що в міру розвитку бей-

нітного перетворення в структурі зменшується кількість мартенситу гартування, 

який виникає після закінчення ізотермічної витримки. Зниження відносного по-

довження на більш тривалих стадіях витримки пояснюється зменшенням об'єм-

ної частки в'язкої фази – залишкового аустеніту, який при тривалих витримках 

перетворюється в бейніт. Що стосується ізотермічного гартування при 250 оС, то  

мінімальний час витримки при цій температурі (400 хв) відповідає завершенню 

бейнітного перетворення при цій температурі (див. «С»-діаграму на. рис. 3.6). 

Тому було зафіксовано лише деяке зниження показників пластичності при подо-

вженні витримки до 600 хв. 
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Рис. 4.19.  Криві розтягнення зразків сталі 55С3Г2ХФМБА після ізотермі-

чного гартування при 300 оС (а), 270 оС (б) и 250 оС (в)   
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 250 оС;  270 оС;  300 оС 

Рис. 4.20. Вплив параметрів ізотермічної обробки на механічні властивості 

сталі 55С3Г2ХФМБА 
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Параметр PSE досягає свого максимуму (27,6-28,8 ГПа%) після витримки 

при 300 оС впродовж 45-160 хв; в подальшому значення PSE знижується до 

16,9 ГПа%, що пов'язано з різким зниженням відносного подовження з 21 % до 

12 %. Зразки, оброблені при 270 оС та 250 оС, демонструють більш низький 

рівень PSE в зв'язку зі зниженими пластичними властивостями. 

Характер зміни твердості сталі 55С3Г2ХФМБА в залежності від режиму 

ізотермічного гартування представлений на рисунку 4.20, д. Максимальне зна-

чення твердості (52 HRC) зафіксовано після ізотермічного гартування при 250 оС 

впродовж 400 хв. При збільшенні часу витримки до 600 хв твердість знизилась 

до 48 HRC, що ймовірно пов'язано з виділенням -карбідів з бейнітної -фази і 

відповідним зменшенням викривлення кристалічної решітки. Тенденція знижен-

ня твердості при збільшенні витримки характерна і для більш високих темпера-

тур витримки; тут вона пояснюється зменшенням долі мартенситу гартування на 

користь бейніту. Мінімальний рівень твердості (43 HRC) відповідає обробці при 

300 оС впродовж 240 хв. 

На відміну від твердості, ударна в'язкість монотонно зростає зі збільшен-

ням тривалості витримки при всіх температурах, більшою мірою – при 300 оС, 

меншою мірою – при 250 оС (див. рис. 4.20, е). Така поведінка також пов'язана із 

наростанням об'ємної частки бейніту в структурі впродовж бейнітного перетво-

рення. Для всіх проведених режимів ізотермічного гартування вдалося досягти 

досить високих (з огляду на підвищений рівень міцності і твердості сталі) показ-

ників ударної в'язкості – понад 100 Дж/см2. Витримка при 270-300 оС дає більш 

високий рівень ударної в'язкості в порівнянні з витримкою при 250 оС. 

Мікроструктура, отримана в результаті ізотермічного гартування на ниж-

ній бейніт, представлена на рисунку 4.21. Витримка при 300 оС впродовж 240 хв 

призвела до утворення структури, що складається з ділянок бейніта у вигляді 

пакетів паралельних рейок -фази, а також великої кількості ділянок залишково-

го аустеніту, рівномірно розподілених по всій структурі (див. рис. 4.21, а). При 

зниженні температури витримки до 250 °С спостерігається зменшення товщини 

бейнітних пластин, що добре узгоджується з літературними даними [61] (див. 

рис. 4.21, в). 
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Рис. 4.21. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після ізотермічного гар-

тування при 300 оС (240 хв) (а), 270 оС (300 хв) (б) і 250 оС (400 хв) (в) 
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Характер руйнування ізотермічно гартованих зразків при ударному наван-

таженні представлений на рис. 4.22. Після початкової витримки при 300 оС 

(45 хв) на поверхні присутні ділянки квазісколу (показані стрілками), оточені 

зонами в'язкого ямкового відриву (див. рис. 4.22, а). Зі збільшенням часу витри-

мки (див. рис. 4.22, б) зростає кількість в'язкої складової зламу, що в цілому уз-

годжується зі зміною ударної в'язкості сталі. 

 

 

 

 

Рис. 4.22. Поверхня руйнування ударних зразків сталі 55С3Г2ХФМБА, 

підданих ізотермічному гартуванню при 300 оС впродовж 45 хв (а) і 240 хв (б). 
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Фазовий склад зразків досліджували за допомогою рентгеноструктурного 

аналізу (рис. 4.23, а). На дифрактограмах зразків, оброблених при різних темпе-

ратурах витримки, зафіксовані лінії аустеніту (111), (200) і (220), інтенсивність 

яких зростає в міру збільшення температури витримки. Дані про кількість зали-

шкового аустеніту та вмісті вуглецю в Азал представлені на рис. 4.23, б, в.  
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Рис. 4.23. Дифрактограми зразків сталі 55С3Г2ХФМБА після різних ре-

жимів ізотермічного гартування (а), вплив режиму ізотермічного гартування на 

кількість залишкового аустеніту (б) і вміст вуглецю в Азал (в) 
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Максимальна кількість Азал (33 %) зафіксована після витримки при 300 оС 

впродовж 45 хв, за концентрації вуглецю в аустеніті 0,94 %, що майже в 2 рази 

вище середнього вмісту вуглецю в сталі. При збільшенні тривалості витримки до 

240 хв кількість γ-фази незначно знизилась до 31 % при зростанні концентрації 

вуглецю до 1,08 %, і це при більшому ступені розвитку бейнітного перетво-

рення. Отже, витримка при 300 оС супроводжувалася сильною стабілізацією аус-

теніту в ході перетворення, що як випливає з кінетичної кривої перетворення 

(див. рис. 3.5) призвело до зупинки перетворення. 

Після обробки при 270 оС та 250 оC зафіксовано меншу частку Азал –

18-19 %, за концентрації вуглецю в ньому 1,04-1,06 % і 0,94 % відповідно. Під-

вищений вміст вуглецю в аустеніті пояснюється присутністю в складі сталі 

2,5 % кремнію, який в такій кількості, вочевидь, ефективно гальмує виділення 

цементиту з аустеніту в діапазоні 250-300 оС. 

Збільшення вмісту вуглецю при зростанні тривалості витримки пояснюєть-

ся процесом перерозподілу вуглецю між α- і γ-фазами. З ростом температури ви-

тримки цей процес стає більш інтенсивним в зв'язку зі збільшенням дифузійної 

рухливості атомів вуглецю. 

4.3.2. Вплив режимів Q-n-P обробки на механічні властивості сталі 

55С3Г2ХФМБА 

Q-n-P обробку сталі 55С3Г2ХФМБА проводили за такими режимами: тем-

пература «Quenching» – 160 оС та 200 оС, температура стадії «Partitioning» – 

300 оС, 270 оС, 250 оС, 225 оС, 200 оС з витримкою в межах 10-300 хв. Температу-

ра аустенізації становила 900 оС (витримка 15 хв). Перед охолодженням в розпла-

ві Вуда зразки підстужувалі на повітрі до 700 °С; витримка в розплаві складала 

60 с. Після підстужування зразки швидко переносили в ванну з розплавом сплаву 

ПОС-61; більш тривалі витримки на стадії «Partitioning» продовжували в лабора-

торній електропечі. По завершенні стадії «Partitioning» зразки охолоджували на 

повітрі. З урахуванням позитивного впливу низького відпуску (див. розд. 4.2), 

Q-n-P оброблені зразки піддавали відпуску при 200 оС впродовж 1,5 год. Режими 

Q-n-P обробки і механічні властивості сталі 55С3Г2ХФМБА наведені в табл. 4.4. 



Таблиця 4.4  

Механічні властивості, кількість Азал і вміст вуглецю в аустеніті (С) в сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-P  

термічної обробки 

Температура  
відпуску, оС 

σв,  
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ,  
% 

ψ,  
% 

KCU, 
Дж/см2 

Твердість, 
HRC 

Азал, % С, % PSE, 
ГПа% 

Q-n-P обробка (QT=160 oC) 
PT=300 oC (10 хв) 1841 1142 13 25 71 53 18 1,16 23,9 
PT=300 oC (40 хв) 1597 1265 12 30 117 51 - - 18,4 
PT=300 oC (120 хв) 1565 1340 18 36 113 50 28 1,21 27,6 

 
PT=270 oC (20 хв) 1764 1270 9 24 74 51 18 0,99 15,5 
PT=270 oC (50 хв) 1830 1418 20 20 75 51 - - 36,6 
PT=270 oC (120 хв) 1743 1506 21 24 79 51 22 1,17 36,5 

 
PT=250 oC (40 хв) 1736 1480 12 4 62 53 - - 21,7 
PT=250 oC (90 хв) 1935 1327 18 30 73 52 13 1,23 35,0 
PT=250 oC (200 хв) 1747 1325 16 26 111 50 - - 28,3 
PT=250 oC (300 хв) 1783 1532 18 33 117 51 8 1,32 31,1 

 
PT=225 oC (40 хв) 2090 1470 11 10 59 55 11 0,75 22,8 
PT=225 oC (90 хв) 2077 1692 15 6 62 54 - - 30,5 
PT=225 oC (200 хв) 2011 1434 14 19 86 54 22 0,97 27,9 

 
PT=200 oC (90 хв) 2374 1978 9 10 61 57 13 0,93 22,0 
PT=200 oC (200 хв) 2066 1848 8 21 - 56 13 0,94 16,3 
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Продовження таблиці 4.4 

 

Q-n-P обробка (QT=200 oC) 
PT=300 oC (10 хв) 1592 1063 11 26 75 48 20 1,14 18,2 
PT=300 oC (50 хв) 1575 1250 21 34 96 47 - - 33,6 
PT=300 oC (100 хв) 1535 1275 23 34 101 49 25 1,22 35,6 

 
PT=270 oC (40 хв) 1798 1197 20 6 66 47 18 1,22 35,2 
PT=270 oC (120 хв) 1687 1379 14 30 81 48 - - 23,3 
PT=270 oC (200 хв) 1666 1429 13 28 89 51 25 1,14 21,8 

 
PT=250 oC (40 хв) 1960 1509 9 18 73 54 - - 18,1 
PT=250 oC (90 хв) 1889 1253 11 23 63 52 15 1,18 21,1 
PT=250 oC (200 хв) 1837 1413 17 14 83 52 - - 30,4 
PT=250 oC (300 хв) 1747 1353 15 18 106 50 15 1,26 26,4 

 
PT=225 oC (40 хв) 1965 1405 7 0 48 50 13 1,00 13,9 
PT=225 oC (90 хв) 1939 1277 9 8 49 53 - - 17,2 
PT=225 oC (200 хв) 1962 1211 17 23 75 53 15 1,00 33,9 
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Застосування термічної обробки по Q-n-P технології дозволило досягти в 

сталі 55С3Г2ХФМБА особливо високоміцного стану з межею міцності в межах 

1535-2374 МПа, тобто відбулося підвищення максимальної межі міцності на 

10-11 % відносно гартування з відпуском. Одночасно з цим відбулося зростання 

показників пластичності: відносного подовження – максимально до 23 % і відно-

сного звуження – до 36 %. Також підвищилася ударна в'язкість: з 29-45 Дж/см2 

(після гартування і відпуску) до 48-117 Дж/см2 – після Q-n-P обробки. 

Найвищий комплекс механічних властивостей був зафіксований після Q-n-P 

обробки за режимами Q160/Р270 (50-120 хв) та Q200/Р300 (100 хв): межа плинності в 

цих випадках становить 1275-1506 МПа, межа міцності – 1535-1830 МПа, віднос-

не подовження – 20-23 %, ударна в'язкість – 75-101 Дж/см2. Для даних режимів 

показник PSE сягає дуже великого рівня – 35,6-36,5 ГПа%. Досить високим пока-

зником PSE (30,5-35,0 ГПа%) також відрізняються режими Q160/Р225 (90 хв) та 

Q160/Р250 (90 хв), які забезпечують межу міцності 1935-2077 МПа при відносному 

подовженні 15-18 %. 

Максимальна міцність (σ0,2=1978 МПа, σв=2378 МПа, твердість – 57 HRC) 

була досягнута реалізацією режиму Q160/Р200 (90 хв). Слід зазначити, що за такого 

високого рівня міцності відносне подовження становить 9 %, а ударна в'язкість – 

61 Дж/см2. Подібний комплекс властивостей характерний для сталей з нанострук-

турованим бескарбідним бейнітом після тривалого (тиждень і більше) ізотерміч-

ного гартування [56]. В даному випадку він був отриманий за значно коротшого 

режиму (не більше 2 год). 

Високий рівень пластичності Q-n-P оброблених зразків ілюструється кри-

вими розтягнення, представленими на рис. 4.24 і 4.25. Якщо для кривих, що від-

носяться до гартування та відпуску, є характерною незначна пластична дефор-

мація при напруженнях вище межі пропорційності (див. рис. 4.24, а), то криві 

для Q-n-P оброблених зразків мають протяжну ділянку пластичної течії. У разі 

QT=160 оС при тривалих витримках на стадії «Partitioning» зростає напруга, що 

відповідає межі плинності, сталі, але водночас з тим знижується напруга, що ві-

дповідає межі міцності. Це пов'язано з тим, що зі збільшенням часу витримки  
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Рис. 4.24.  Криві розтягнення зразків сталі 55С3Г2ХФМБА, підданих гар-

туванню та відпуску (а), а також Q-n-P обробці з QT=160 оС і «Partitioning» при 

300 °С (б), 270 оС (в), 250 оС (г), 225 оС (д) і 200 оС (е) 
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Рис. 4.25.  Криві розтягнення зразків сталі 55С3Г2ХФМБА, підданих Q-n-P 

обробці з QT=200 оС і «Partitioning» при 300 °С (а), 270 оС (б), 250 оС (в), 

225 оС (г) 

 

на стадії «Partitioning» в міру розвитку бейнітного перетворення в структурі збе-

рігається все менше залишкового аустеніту, який, будучи пластичної фазою, зни-

жує межу плинності сталі. З іншого боку, залишковий аустеніт здатний сильно 

зміцнюватися при деформації (особливо в  разі його нестабільності до деформа-

ційного мартенситного перетворення), що за зниженої межі плинності забезпечує 

високу межу міцності. Таким чином, підвищений вміст Азал сприяє досягненню 

максимальної межі міцності сталі 55С3Г2ХФМБА. 

Вплив температуро-часових параметрів Q-n-P обробки на механічні власти-

вості сталі 55С3Г2ХФМБА  ілюструється даними, наведеними на рисунках 4.26 і 

4.27. З підвищенням температури та часу витримки при «Partitioning» рівень пока-

зників міцності знижується; таким же чином впливає і підвищення температури 
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«Quenching», що пояснюється зміною фазово-структурного стану сталі при Q-n-P 

обробці. Як було зазначено вище, Q-n-P-оброблені зразки містять у своїй структу-

рі суміш залишкового аустеніту, бейніту і мартенситу різного ступеню відпуску. З 

підвищенням температури «Partitioning» мартенсит, сформований на стадії 

«Quenching», відпускається все сильніше, в першу чергу – за рахунок перерозпо-

ділу вуглецю в аустеніт, сприяючи зниженню міцності. По-друге, підвищення те-

мператури витримки призводить до отримання менш міцної бейнітної складової 

мікроструктури [182]. Збільшення часу витримки при  «Partitioning» знижує міц-

ність досліджуваної сталі як в зв'язку з більш повним відпуском мартенситу, так і 

з перетворенням аустеніту за бейнітною реакцією, що зменшує внесок TRIP ефек-

ту в зміцнення сталі. Підвищення температури QT з 160 оС до 200 оС призводить 

до незначного зростання міцності в зв'язку зі зменшенням кількості мартенситу на 

стадії «Quenching», що знижує протяжність міжфазної границі «мартен-

сит/аустеніт», через яку здійснюється перерозподіл вуглецю. Внаслідок таких 

структурних змін  мінімальний рівень міцності (σ0,2=1275 МПа, σв=1535 МПа) був 

отриманий саме після реалізації режиму Q200/Р300 (100 хв); для цього ж режиму 

характерно і максимальне значення відносного подовження – 23 %, що забезпе-

чило дуже високий показник PSE, рівний 35,6 ГПа%. Що стосується межі плин-

ності (див. рис. 4.24, б, 4.25, б), то для режимів з QT=160 оС, в цілому спостеріга-

ється ті ж тенденції, що й для межі міцності. Для режимів з QT=200 оС ці тенден-

ції стають менш вираженими, зберігаючись лише для початкових витримок (до 50 

хв). З підвищенням тривалості «Partitioning» межа плинності, в цілому, зростає 

при РT=270-300 °С і знижується при РT=200-225°С. 

Вплив параметрів обробки на рівень пластичності сталі (рис. 4.26, в і 

4.27, в) за характером є протилежним зміні міцності. Має місце тенденція зни-

ження відносного подовження в міру зниження температури «Partitioning» і де-

якого збільшення  в міру збільшення тривалості цієї стадії. Такі тенденції пояс-

нюються відпуском мартенситу, утвореного на стадії «Quenching», а також на-

сиченням аустеніту вуглецем, що знижує його схильність до деформаційного 

перетворення і дозволяє йому зберігатися в структурі за більш високих значень 

напруг, підвищуючи тим самим пластичність сталі. 
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Q160/P300;  Q160/P270;  Q160/P250;  Q160/P225;  Q160/P200; 

 

Рис. 4.26. Вплив параметрів Q-n-P обробки на механічні властивості сталі 

55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки з QT=160 оС 
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Q200/P300;  Q200/P270;  Q200/P250;  Q200/P225; 

 

Рис. 4.27. Вплив параметрів Q-n-P обробки на механічні властивості сталі 

55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки з QT=200 оС  
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На рис. 4.26, д і 4.27, д представлено вплив параметрів Q-n-P обробки на 

ударну в'язкість досліджуваної сталі. З цих рисунків чітко простежується тенде-

нція зростання ударної в'язкості в міру підвищення температури і тривалості 

стадії «Partitioning». Крім того, після обробки з QT=160 оС сталь має більш висо-

ку ударну в'язкість, аніж при QT=200 оС. Максимальне значення ударної в'язкос-

ті (117 Дж/см2) зафіксовано після обробки за режимами Q160/Р300 (40 хв) та 

Q160/Р250 (300 хв),  а мінімальне (48 Дж/см2) – за режимом Q200/Р225 (40 хв). При-

чиною зростання ударної в'язкості є підвищення питомої частки в’язких складо-

вих структури – залишкового аустеніту і безкарбідного бейніту – за відповідного 

зниження частки більш крихкого мартенситу. Важливим, також, є й більш пов-

ний відпуск мартенситу, що забезпечує додатковий внесок в підвищення ударної 

в'язкості сталі. 

Як показують дані, наведені на рис. 4.26, е і 4.27, е, Q-n-P обробка дозво-

лила досягти в сталі 55С3Г2ХФМБА досить високої твердості (не менше 

50 HRC) для всіх режимів обробки. Максимальна твердість була отримана після 

обробки за режимом Q160/Р200 (90 хв) – 57 HRC. В цілому для режимів з 

QT=160 оС (див. рис. 4.26, е) на початкових стадіях витримки є характерним 

зниження твердості в міру збільшення тривалості витримки, що пояснюється 

більш повним відпуском мартенситу, утвореного на стадії «Quenching». На 

більш пізніх стадіях «Partitioning» твердість починає зростати, що поясняється 

перетворенням аустеніту в нижній бейніт. 

Для режимів з QT=200 оС (див. рис. 4.27, е) спостерігається досить суттєве 

збільшення твердості в міру зростання витримки при «Partitioning». В даному ви-

падку після перерваного гартувального охолодження в структурі міститься менша 

кількість мартенситу, отже перерозподіл вуглецю з мартенситу до аустеніту від-

бувається не так швидко, як при QT=160 оС. Зі збільшенням витримки аустеніт 

насичується вуглецем, і певна його частина перетворюється потім у високовугле-

цевий мартенсит, що сприяє зростанню твердості. Характер змінення твердості 

при обробці по режиму Q200/Р250 близький до такого для обробки з QT=160 оС, що 

пов'язано з меншою кількістю залишкового аустеніту в структурі сталі. 
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Для зразків сталі 55С3Г2ХФМБА, підданих Q-n-P обробці, характерні ви-

сокі значення ударної в'язкості, які сягають до 117 Дж/см2. Слід зауважити, що 

така в’язкість фіксується на фоні досить високої твердості (≥50 HRC), що забез-

печується сприятливим механізмом руйнування при ударному навантаженні. Як 

випливає з рис. 4.28, поверхня зламу Q-n-P оброблених зразків має переважно 

в'язкий характер рельєфу, що підтверджується наявністю ділянок транскрис-

таллитного квазісколу і ямкового руйнування. Утворення ямок відбувається 

шляхом зародження і злиття мікропустот, що виникли на скупченнях дефектів 

або на дисперсних включеннях карбіду ванадію  (показані стрілками на рис. 

4.28). 

4.3.3. Мікроструктура і фазовий склад Q-n-P обробленої сталі 

55С3Г2ХФМБА 

Після гартування і відпуску при 300 °С мікроструктура сталі 

55С3Г2ХАФМБА представляє собою суміш мартенситу відпуску (голчастої і 

рейкової морфології) і невеликої кількості залишкового аустеніту, рівномірно 

розподіленого по структурі (рис. 4.29). На зображеннях структури, отриманих за 

допомогою оптичного мікроскопу, виявляються ділянки Азал двох морфологіч-

них типів: у вигляді невеликих острівців компактної форми і тонких витягнутих 

ділянок у формі рейок. 

Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки представлена 

на рисунках 4.30-4.32. При її аналізі були виявлені наступні тенденції. Після 

обробки за режимом Q160/Р300 і початковою витримкою (10 хв), утворюється 

структура, що складається з мартенситу відпуску і великих ділянок залишково-

го аустеніту, рівномірно розподілених по всій площі мікрошліфу (див. 

рис. 4.30, а, б). Збільшення тривалості витримки призводить до значного змен-

шення розміру і кількості аустенітних ділянок; на їх місці виникають рейки 

нижнього безкарбідного бейніту, які поділяють колишнє аустенітне зерно на 

більш дрібні ділянки, що приводить до формування дрібноголчастого мартен-

ситу  на  стадії  фінального охолодження  після «Partitioning» (див. рис. 4.30, в). 
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Рис. 4.28. Поверхня руйнування ударних зразків сталі 55С3Г2ХФМБА, 

підданих Q-n-P обробці за режимами: Q160/Р250 (90 хв) (а, б); 

Q160/Р250 (300 хв) (в, г); Q200/Р300 (100 хв) (д, є) 
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Рис. 4.29. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після гартування і відпус-

ку при 300 оС (оптичний мікроскоп (а) і СЕМ (б)) 
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Рис. 4.30. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-Р обробки за 

режимами: Q160/Р300 (10 хв) (а, б) та (120 хв) (в) 
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Рис. 4.31. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки за 

режимами Q160/Р270 (20 хв) (а) та (120 хв) (б), Q160/Р250 (40 хв) (в) та (300 хв) (в), 

Q160/Р225 (40 хв) (д) та (200 хв) (є) 
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Рис. 4.32. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки за ре-

жимами Q200/Р300 (10 хв) (а) та (100 хв) (б), Q200/Р270 (40 хв) (в, г); 

Q200/Р250 (40 хв) (д, є); Q200/Р225 (40 хв) (в, д, ж – оптичні зображення, а, б, г, є, з – 

СЕМ-зображення)  
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Зі зниженням температури «Partitioning» спостерігається зменшення кількості 

ділянок Азал і займаної ним площі, що пояснюється гальмуванням дифузії вугле-

цю з мартенситу в аустеніт і, як наслідок, меншим збагаченням залишкового ау-

стеніту вуглецем (див. рис. 4.31, а, в, д, рис. 4.32, а, д, ж). Ці особливості харак-

терні як для режимів з QT=160 oC, так і з QT=200 oC. 

За допомогою енергодисперсійного аналізу при СЕМ-дослідженнях було 

визначено локальний хімічний склад крупної аустенітної ділянки (спектри 2 і 3 

на рис. 4.33). Як випливає з табл. 4.5, в аустенітній ділянці підвищено вміст мар-

ганцю (2,10-2,26 %) проти 1,63-1,73 % в бейнітній (спектри 4, 5) і 0,97-1,80 % – в 

мартенситній (спектри 6, 7) ділянках. При цьому аустенітна ділянка містить 

найменше кремнію (2,39-2,40 %), а мартенситна є збідненою на хром 

(0,54-0,55 %). 

 

 

Рис. 4.33. Місця визначення локального хімічного складу в зразку сталі 

55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки за режимом Q200/Р300 (100 хв) 

 

Таким чином, аустенітні ділянки є збагаченими на аустеніто-

утворювальний марганець і збідненими на ферито-утворювальний кремній. З 

огляду на низьку дифузійну рухливість цих елементів при температурах «Parti-

tioning», можна припустити, що такий розподіл елементів є наслідком ліквацион-

них процесів при кристалізації зливка. Відповідно, утворення залишкового аусте-
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ніту було полегшено в ділянках ліквационного збагачення марганцем. Ділянки зі 

зниженою концентрацією марганцю і хрому при Q-n-P обробці перетворились в 

мартенсит внаслідок більш високого положення мартенситної точки Мs. 

 

Таблиця 4.5 

Результати EDS-дослідження Q-n-P обробленої сталі 55С3Г2ХФМБА 
 

Номер спектру 
на рис. 4.33 

Вміст, мас. % 
C Si Cr Mn Fe 

2 8,28 2,39 1,12 2,26 85,95 
3 7,95 2,40 0,81 2,10 86,74 
4 10,03 2,93 0,89 1,63 84,52 
5 8,05 2,64 0,96 1,73 86,62 
6 12,82 3,06 0,54 1,80 81,78 
7 14,57 4,05 0,55 0,97 79,86 

 

Оптична та сканувальна мікроскопія Q-n-P обробленої сталі 55С3Г2ХФМБА 

була доповнена дослідженням її тонкої структури (рис. 4.34-4.36). У зразку, оброб-

леному за режимом Q160/Р300 (10 хв), спостерігається частково двійникований мар-

тенсит з високою щільністю дислокацій, а також залишковий аустеніт у вигляді 

плівок і масивних острівців (див. рис. 4.34, а). Наявність аустеніту підтверджується 

аналізом дифракційної картини, отриманої з тієї ж ділянки мікроструктури (див. 

рис. 4.34, в). Зразок, оброблений за режимом Q160/Р250 (40 хв), складається з рейок 

-фази з плівковими прошарками залишкового аустеніту; Азал, також присутній й у 

вигляді острівків в стиках мартенситних пакетів (див. рис. 4.35, а). 

У мартенситі присутні проміжні карбіди, які виділилися на стадії «Parti-

tioning»; карбіди утворюють волокноподібні скупчення, розташовані під кутом 

від 40
о
 до 50

о
 до довгої осі рейки (див. рис. 4.35, б). В окремих рейках вияв-

ляються двійники, що вказує на підвищений вміст вуглецю (це могло бути нас-

лідком збагачення аустеніту вуглецем на стадії «Partitioning» з його подальшим 

перетворенням у високовуглецевий мартенсит).  
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Рис. 4.34. Тонка структура Q-n-P обробленої (Q160/Р300 (10 хв)) сталі 

55С3Г2ХФМБА: світлопольне зображення мартенситу и залишкового аустеніту 

(a); темнопольне зображення цієї ж ділянки у рефлексі аустеніту )022( (б); зворо-

тна дифракційна картина від зони [111] аустеніту (в) 
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Рис. 4.35. Тонка структура  Q-n-P обробленої (Q160/Р250 (40 хв)) сталі 

55С3Г2ХФМБА: рейки мартенситу та залишковий аустеніт (острівковий та плі-

вковий) (a); двійники та -карбіди у мартенситі (б), світлопольне (в) та темнопо-

льне (г) зображення мікроструктури у рефлексі аустеніту )022( при зворотній 

дифракції від зони [111] аустеніту (д) 
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Рис. 4.36. Тонка структура у Q-n-P обробленої (Q160/Р200 (90 хв)) сталі 

55С3Г2ХФМБА: рейки альфа-фази та залишковий аустеніт (острівковий та плів-

ковий) (a, б); світлопольне (в) та темнопольне (г) зображення ділянки мікростру-

ктури у рефлексі аустеніту; зворотна дифракція від зони [111] аустеніту та зони 

[123] мартенситу (д) 
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Сталь 55С3Г2ХФМБА містить підвищену частку залишкового аустеніту: 

зображення мікроділянки з великою кількістю ділянок Азал показано на рис. 

4.35в в світлому полі, а сама присутність аустеніту підтверджується в темнопо-

льному зображенні, де він добре ідентифікується як світлі прошарки. 

При зниженні температури «Partitioning» до 200 оС структура зберігає 

свій характер, зазначений для більш високих температур витримки. На зобра-

женнях видно пакети рейок -фази з виділенням проміжних карбідів всередині 

рейок. Також присутній залишковий аустеніт двох морфологічних типів – «плі-

вковий» і блочний у вигляді острівців (див. рис. 4.36, а, б). Товщина рейок -

фази коливається в межах 57-350 нм (рис. 4.37), причому майже половина з них 

(45,7 %) мають товщину менше 100 нм, тобто вони є нанорозмірними.  
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Рис. 4.37. Частотний розподіл товщини мартенситних рейок в зразку сталі 

55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки за режимом Q160/Р200/90 хв 

 

З огляду на те, що мартенсит в сталі 55С3Г2ХФМБА може мати як голча-

сту, так і рейкову морфологію, однозначно ідентифікувати мартенситні і бейні-

тні рейки досить важко. Можна припустити, що більш широкі (>100 нм) рейки 
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-фази відносяться до мартенситу, що виник на стадії «Quenching» (про це сві-

дчать і виявлені в них проміжні карбіди, що утворились на стадії 

«Partitioning»). Тоді більш тонкі рейки є нанобейнітом, що виник на стадії «Par-

titioning», або «свіжим» мартенситом, який сформувався при завершальному 

охолодженні. Припущення щодо «свіжого» мартенситу пояснюється тим, що 

аустенітні зерна до закінчення стадії «Partitioning» стають фрагментованими 

бейнітними рейками, відповідно зменшуються і розміри рейок «свіжого» мар-

тенситу. 

Результати рентгеноструктурного аналізу Q-n-P обробленої сталі 

55С3Г2ХФМБА представлені на рисунках 4.38 і 4.39. З рисунків випливає, що 

після всіх режимів Q-n-P обробки на дифрактограмах чітко ідентифікуються ди-

фракційні максимуми аустеніту (111), (200) і (220), що вказує на його досить 

високий вміст в структурі сталі. Для різних режимів Q-n-P обробки кількість Азал 

варіюється від 11 до 28 %, зростаючи в міру збільшення температури «Partition-

ing». При PT = 270-300 оС з підвищенням тривалості витримки кількість Азал ся-

гає 28 % при Q160/P300 або 25 % при Q200/P270. При більш низьких температурах 

«Partitioning» вплив тривалості витримки стає менш вираженим (або відсутнім 

при 200 оС), проте і тут можна помітити, що при QT = 160 оС кількість аустеніту 

наростає більш інтенсивно, аніж при QT = 200 оС. 

 Що стосується вмісту вуглецю в залишковому аустеніті, то можна відзна-

чити його зростання в міру збільшення часу витримки на стадії «Partitioning» 

(див. рис. 4.39, б). При температурі «Partitioning» 270-300 оС концентрація вуглецю 

зростає до 1,17-1,21 %; при 200-225 °С вона сягає 0,94-0,97 %. Аналіз даних, по-

казаних на рис. 4.39, вказує на наявність прямо пропорційного зв'язку між вміс-

том вуглецю і кількістю залишкового аустеніту в Q-n-P обробленій сталі 

55С3Г2ХФМБА, який можна описати регресійним рівнянням: 

 

Азал=50,32 [%C]2 – 70,16[%C] + 35,83 (R2=0,70). 

 

(4.1) 
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Рис. 4.38. Дифрактограми сталі 55С3Г2ХФМБА після Q-n-P обробки 
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Рис. 4.39. Вплив режиму Q-n-P обробки на кількість Азал (а), вміст вуглецю 

в аустеніті (б) і його взаємозв'язок з об'ємною часткою Азал (в) в Q-n-P обробле-

ній сталі 55С3Г2ХФМБА 
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Таким чином, проведенням мікроструктурних і рентгеноструктурних дос-

ліджень доведено, що внаслідок Q-n-P обробки в сталі 55С3Г2ХФМБА форму-

ється гетерогенна мікроструктура, що представляє собою суміш альфа-фази, за-

лишкового аустеніту і проміжних карбідів. Як випливає з кінетики перетворення 

аустеніту (див. рис. 3.12), на стадії «Partitioning» в сталі протікає бейнітне перет-

ворення, отже, альфа-фаза представлена як мартенситом різного ступеня відпус-

ку, так і безкарбідним бейнітом. Така структура забезпечує сталі високий ком-

плекс міцності і пластичності, описаний вище. 

 

4.4. Q-n-P інтегровані режими термічної обробки сталі і їх вплив на 

механічні властивості сталі 55С3Г2ХФМБА. 

 

З моменту своєї появи концепція Q-n-P постійно розвивається, розробля-

ються модифікації, спрямовані на усунення її недоліків та подальше підвищення 

комплексу механічних властивості сталі. У зв'язку з цим представляло інтерес 

випробувати кілька Q-n-P інтегрованих режимів термообробки, застосованих до 

сталі 55С3Г2ХФМБА. Були запропоновані наступні схеми: 

а) LQ-n-P – (Long Quenching) – з витримкою (60 хв) в інтервалі мартенситно-

го перетворення при QT = 160 оС та «Partitioning» при 200 оС (90 хв) (рис. 4.40, а); 

б) МКІ+Q-n-P – з аустенізацією в міжкритичному інтервалі (МКІ). Температура 

аустенітизації – 810 оС – відповідала міжкритичному інтервалу сталі 

55С3Г2ХФМБА, визначеного за допомогою дилатометричного аналізу (див. 

рис. 3.1. Після такої аустенітизації проводили гартування до QT = 120 оС,  140 оС і 

160 °С з подальшою витримкою при РT=250 оС (90 хв) (див. рис. 4.40, б); 

в) В-Q-n-P – з попередньою частковою обробкою на нижній бейніт (ізотер-

мічна витримка при 225 (80 хв) та 250 оС (40 хв)) (див. рис. 4.40, в); 

г) ТЦО+Q-n-P – термоциклічна Q-n-P обробка з розмахом циклу 

160 оС250 оС та  160 оС225 оС; всього 3 цикли (див. рис. 4.40, г). 

Після всіх видів обробки проводили відпуск при 200 оС впродовж 1,5 год. 



 
 

156

 
Рис. 4.40. Схеми термічної обробки з використанням Q-n-P принципу: з 

витримкою в мартенситному інтервалі (а), із гартуванням з МКІ (б), з поперед-

нім бейнітним перетворенням  (в), термоциклічна Q-n-P обробка (г) 

 

Схема обробки «LQ-n-P» мала за мету підвищення пластичності при висо-

кій міцності (вище 2000 МПа) внаслідок збільшення частки залишкового аустені-

ту шляхом застосування термічної стабілізації -фази. Для цієї схеми базовим був 

режим Q160/P200(90 хв), який забезпечив досягнення максимально високої міцності 

(в=2373 МПа) при =9 % (див. табл. 4.4). Механічні властивості сталі після реа-

лізації Q-n-P інтегрованих режимів термообробки наведені в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6  

Механічні властивості сталі 55С3Г2ХФМБА після проведення Q-n-P 

інтегрованої термічної обробки 

Температура та три-
валість витримки 

σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ, 
% 

ψ, 
% 

KCU, 
Дж/см2 

Твер-
дість, 
HRC 

PSE, 
ГПа% 

LQ-n-P (200 оС (90 хв)) 
QT=160 oC (60 хв)  2160 1692 9 16 - 56 18,9 

МКІ+Q-n-P (250 оС (90 хв)) 
QT=160 oC 1858 1262 9 13 55 45 17,4 
QT=140 oC  1694 1145 5 8 58 47 8,9 
QT=120 oC  1719 1176 6 9 47 49 10,1 

В-Q-n-P(250 оС (90 хв)) 
250 (40 хв) 2001 1613 10 30 79 50 20,0 
225 (80 хв) 2116 1561 9 8 62 54 18,2 

ТЦО+Q-n-P(250 оС (90 хв)) 
160 оС ↔ 250 оС 1941 1405 16 25 74 50 31,5 
160 оС ↔ 225 оС 2108 1509 10 10 - 54 21,1 

Прим. По завершенні кожної термообробки виконували відпуск при 200 оС 

впродовж 1,5 год. 

 

Схема обробки «МКІ+Q-n-P» передбачала додаткове підвищення пластич-

ності за рахунок отримання структурно-вільного фериту. Схема «В-Q-n-P» стави-

ла на меті отримання дрібноголчастого мартенситу за рахунок попереднього 

утворення певної частки нижнього бейніту, який мав фрагментувати аустенітні 

зерна. Схема «ТЦО+Q-n-P» передбачала стимулювання дифузії та фазово-

структурних перетворень зміною напружено-деформованого стану в результаті 

дії циклів «нагрів/охолодження». Для схем «б»-«г» базовим було обрано режим 

Q160/P250(90 хв), який забезпечив один з найвищих комплексів механічних власти-

востей сталі 55С3Г2ХФМБА (в=1935 МПа, =18 %,  = 30 %, PSE = 35 ГПа%).  

Термічна стабілізація при 160 оС впродовж 60 хв призвела лише до деякого 

збільшення відносного звуження, однак суттєво знизило межу міцності (з 2373 

МПа до 2160 МПа) відносно базового варіанту (Q160/P200 (90хв)). 

Гартування із МКІ призвело до отримання в структурі сталі 15-20 % струк-

турно-вільного фериту (рис. 4.41), що, втім, не призвело до очікуваного підви-
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щення пластичності: навпаки, в порівнянні з базовим Q-n-P режимом пластич-

ність знизилася практично вдвічі, а ударна в'язкість – на 25 %. При зниженні тем-

ператури «Quenching» до 140-120 °С пластичність зменшилася в ще більшій мірі. 

Такі зміни відбувались на фоні загального зниження міцності сталі: приблизно на 

100 МПа при QT=160 оС та приблизно на 200 МПа – при QT=120-140 °С (змен-

шилась також й твердість – на 3-7 HRC). 

 

 

Рис. 4.41. Мікроструктура сталі 55С3Г2ХФМБА після МКІ/Q-n-P обробки 

(QT = 160 oC). 

 

Зниження властивостей щодо базової Q-n-P обробки сталося, імовірно, 

внаслідок перерозподілу вуглецю між феритом і мартенситом в ході витримки в 

МКІ, що призвело до суттєвого збільшення вмісту вуглецю в аустеніті по закін-

ченні стадії «Partitioning». При завершальному охолодженні із пересиченого аус-

теніту утворився крихкий високовуглецевий мартенсит, що призвело до змен-

шення пластичності сталі. Зниження температури «Quenching» збільшило зага-

льну частку мартенситу, що викликало додаткове зниження пластичності та уда-

рної в'язкості. Поява фериту очікувано зменшила межу плинності, а зниження 

межі міцності стало результатом окрихчення сталі, що не дозволило в повній мі-

рі реалізувати деформаційне зміцнення. Таким чином, гартування із двофазної 

області із витримкою в МКІ негативно відбилася на властивостях Q-n-P оброб-

леної сталі 55С3Г2ХФМБА. Ці результати не підтверджують висновки роботи 



 
 

159

[183], в якій було показано позитивний вплив обробки із МКІ на механічні влас-

тивості схожих за вмістом вуглецю сталей 60С2 та 60С2ХФА. 

Більш високі результати були отримані застосуванням попередньої бейні-

тізаціі (схема В-Q-n-P): при близької до МКІ/Q-n-P пластичності (=9-10 %, 

=8-30 %) в сталі підвищилася межа міцності, досягнувши 2001-2116 МПа, при 

деякому збільшенні ударної в'язкості – до 79 Дж/см2. Істотно зросла (у порівнян-

ні з базовою Q-n-P обробкою) межа плинності, сягнувши 1561-1613 МПа. Воче-

видь, це стало наслідком зменшення кількості залишкового аустеніту за рахунок 

того, що аустеніт частково перетворився в бейніт на попередній стадії. Зниження 

температури попередньої бейнітізаціі підвищує межу міцності, але знижує від-

носне подовження і ударну в'язкість. Схема В-Q-n-P може використовуватися 

для випадків, коли необхідно підвищувати межу плинності і ударну в'язкість 

сталі, однак при цьому показник PSE залишається на невисокому рівні 

(18-20 ГПа%). 

Обробка ТЦО/Q-n-P з температурою «Partitioning» при 250 °С забезпечила 

практично такий же рівень властивостей, як і базова обробка (PSE=31,5 ГПа%). 

Зниження температури витримки до 225 °С викликало деяке зростання міцнос-

них властивостей, проте в 1,5 рази зменшило показники пластичності; в резуль-

таті показник PSE знизився до 21,1 ГПа%. Таким чином, схема ТЦО+Q-n-P мо-

же конкурувати зі звичайною схемою Q-n-P обробки, проте необхідні додаткові 

дослідження для визначення оптимальних її параметрів (кількості циклів, тем-

ператури та тривалості витримки і т.д.) для отримання більш високого комплек-

су властивостей сталі. 

 

4.5 Деформаційна стабільність залишкового аустеніту в Q-n-P          

обробленій сталі 55С3Г2ХФМБА 

 

Залишковий аустеніт грає визначальну роль у формуванні механічних вла-

стивостей Q-n-P оброблених сталей, оскільки саме він завдяки своїй пластичнос-
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ті дозволяє досягти високої міцності, притаманної мартенситу, але без різкого 

зниження пластичності і в’язкості сталі. Завдяки залишковому аустеніту гарто-

вана  сталь проявляє здатність до пластичної деформації при навантаженні, при 

цьому аустеніт, який має підвищену схильність до деформаційного зміцнення, 

вносить суттєвий внесок в загальну міцність сталі. Ступінь деформаційного змі-

цнення може бути значно більшою, якщо аустеніт є схильним до мартенситного 

перетворення при деформації. Відносно до Q-n-P оброблених сталей та сталей с 

нанобейнітом існує загальна думка [112], що слід обмежувати метастабільність 

залишкового аустеніту, оскільки його швидке перетворення на мартенсит при 

початкових ступенях деформації може призвести до раннього окрихчення сталі, 

що негативно позначиться на властивостях сталі. Вважають, що саме блочний 

(«острівковий») залишковий аустеніт проявляє високу схильність до ДМП і пов-

ністю перетворюється на мартенсит вже на початку випробувань, в той час, як 

«плівковий» аустеніт залишається стабільним до високих ступенів деформації. 

Цьому сприяє як насичення плівкового аустеніту вуглецем (хімічна стабілізація), 

так і наявність міцної фази (мартенситу або бейнітного фериту) обабіч плівок, 

що стримує збільшення об’єму внаслідок зсувного   перетворення. 

Ступінь стабільності залишкового аустеніту в Q-n-P обробленій сталі 

55С3Г2ХФМБА до ДМП досліджували для випадків деформації за різними схе-

мами, такими як: а) об’ємна деформація при одновісному розтягненні (стандарт-

ні випробування на розтягнення); б) деформація поверхні при абразивному зно-

шуванні із застосуванням абразиву різної твердості. Дослідження проводили на 

зразках, оброблених за трьома різними режимами Q-n-P обробки, що забезпечу-

ють різний рівень міцності: а) максимальний (в=2370 МПа) (Q160/P200(90 хв)); б) 

середній (2000 МПа) (Q160/P250(90 хв)), в) мінімальний з максимальною пласти-

чністю (=23 %) (Q200/P300/100 хв). Вказані режими відповідно позначили як № 1, 

№ 2 і № 3. Вони відрізнялись не тільки властивостями, але й майже в два рази 

кількістю залишкового аустеніту: 13 % (№ № 1, 2) проти 25 % (№ 3). До того ж, 

Азал мав різний вміст вуглецю (0,97 % (№ 1) проти 1,22-1,23 % (№№ 2, 3)), таким 

чином, вибрані режими мали суттєво відрізнятися стабільністю залишкового ау-
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стеніту до ДМП. 

Метастабільність аустеніту при випробуваннях оцінювали параметром М, 

який розраховується як: 

 

 
зал

зал

А

А
М


 , 

(4.2) 

де Азал – кількість аустеніту до випробувань,  %; 

    Азал – зміна кількості аустеніту внаслідок випробувань, %. 

 

Після випробувань зразків діаметром 5 мм на розтягнення виконали вимі-

рювання кількості залишкового аустеніту на поверхні зламу (її площа буда до-

статня для проведення рентгенографічних досліджень). Отримані рентгенограми 

представлено на рис. 4.42 у співставленні із рентгенограмами, записаними для 

тих же режимів до випробувань. Видно, що у всіх випадках на дифрактограмах 

зруйнованих зразків відмічається різке зменшення інтенсивності максимумів ау-

стеніту, особливо піків (200), (220) і (311), які майже зовсім не ідентифікуються 

на дифрактограмах. Підрахована кількість залишкового аустеніту склала 2-3 % 

для режимів № 1 і № 2, та трохи більше (4 %) – для режиму № 3 (табл. 4.7). Вра-

ховуючи дуже слабкі максимуми аустеніту, вказані розбіжності у вмісті Азал 

вкладаються в межі похибки. Судячи з параметру М, можна констатувати, що 

незалежно від кількості залишкового аустеніту і вмісту в ньому вуглецю, він 

майже повністю (на 77-85 %) перетворюється на мартенсит при максимальній 

деформації, яка передує руйнуванню при розтягненні. 

Приймаючи до уваги, що аустеніт у досліджених зразках мав різну морфо-

логію («острівкову» і «плівкову»), можна вважати, що навіть за «плівкового» 

характеру розташування аустенітних ділянок і за високого вмісту в ньому вугле-

цю (1,23 %) аустеніт не стабілізується по відношенню до ДМП в умовах 

об’ємної макродеформації. Тобто, при випробуваннях зразків мав місце TRIP 

ефект, який вніс певний внесок як в міцність, так і пластичність сталі, обробле-

ної за наведеними режимами. 
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Рис. 4.42. Дифрактограми сталі 55С3Г2ХФМБА до та після випробувань 

на розтягнення: Q160/P200 (90 хв) (а), Q160/P250(90 хв) (б), Q200/P300(100 хв) (в) (зйо-

мка у СuK-випромінюванні) 
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Таблиця 4.7 

Зміна кількості залишкового аустеніту в 55С3Г2ХФМБА сталі після    

деформування розтягненням чи зношуванням 

 

Режим 

Кількість залишкового  

аустеніту, % 

Зміна кіль-

кості аусте-

ніту (Азал), 

% 

Метастабі-

льність Азал 

(параметр 

М) 

до випробу-

вань 

після випро-

бувань 

Розтягнення (зйомка у СuK-випромінюванні) 

№ 1 (Q160/P200(90 хв)) 13 3 10 77,0 

№ 2 (Q160/P250(90 хв)) 13 2 11 84,6 

№ 3 (Q200/P300(100 хв)) 25 4 21 84,0 

Зношування м’яким абразивом (кварц) (зйомка у FeK-випромінюванні) 

№ 1 (Q160/P200(90 хв)) 13 11 2 15,3 

№ 2 (Q160/P250(90 хв)) 28 26 2 7,1 

№ 3 (Q200/P300(100 хв)) 24 23 1 4,1 

Зношування твердим абразивом (корунд) (зйомка у FeK-випромінюванні) 

№ 1 (Q160/P200(90 хв)) 13 8 5 38,4 

№ 2 (Q160/P250(90 хв)) 28 20 8 28,5 

№ 3 (Q200/P300(100 хв)) 24 22 2 8,3 

 

Інша схильність аустеніту до ДМП зафіксована при випробуваннях на 

зношування. У даному випадку поверхня сталі деформується абразивними зер-

нами, причому зношування в залежності від твердості абразиву може відбувати-

ся за різними механізмами, такими як: мікрорізання, відрив, пластичне переде-

формування з утворенням подряпин, або багатоциклове руйнування на кшталт 

контактної втоми [184]. 

Згідно з [185] форма абразивного зношування визначається співвідношен-

ням твердості металевої поверхні (Нм) і твердості абразиву (На). За співвідно-

шення має місце механічна форма зношування, яка відбувається через механізми 

мікрорізання або пластичного передеформування. У випадку  Нм:На  0,5 реалі-
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зується механохімічна форма зношування із різким зниженням інтенсивності 

втрати маси (зношування носить характер контактної втоми). З урахуванням 

твердості зразків (№ 1 – 57 HRC/694 HV; № 2 – 52 HRC/583 HV; № 3 – 

49 HRC/534 HV), вказане співвідношення становить: 

- для кварцу (1100 HV): № 1 – 0,63, № 2 – 0,53, № 3 – 0,48; 

- для корунду (2000 ): № 1 – 0,35, № 2 – 0,29, № 3 – 0,27. 

Таким чином, для випробувань корундом зношування мало відбуватися за 

механічною формою абразивного зношування, в для випробувань кварцом – за 

механохімічною формою.  

Випробування твердим (корундовим) абразивом показало, що Q-n-P оброб-

ка за режимами № 1 і № 2 дає майже однакову втрату масси ( 0,0600 г) 

(рис. 4.43) незважаючи на різницю в твердості (52 і 57 HRC, відповідно). Режим 

№ 3 забезпечив незначне (на 2-3 %) зниження зносу відносно означеного рівня, 

хоча цей режим характеризувався ще нижчою твердістю (49 HRC).  
 

 

Рис. 4.43. Абразивний знос Q-n-P обробленої сталі 55С3Г2ХФМБА при 

зношуванні твердим (Al2O3) і м’яким (SiO2) абразивом 
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При зношуванні зразки проявили певну схильність до ДМП, хоча вона була 

меншою, аніж при випробуваннях на розтягнення. Аналіз дифрактограм 

(рис. 4.44), записаних зі зношеної поверхні зразків, виявив зменшення кількості 

аустеніту після випробувань по відношенню до вихідного стану (див. табл. 4.7). 

Найбільш метастабільним є зразок, Q-n-P оброблений за  режимом № 1 (із міні-

мальною кількістю Азал): в ньому 38 % від загальної кількості аустеніту перетво-

рились на мартенсит при зношуванні. Найбільшу стабільність до ДМП проявив 

зразок, оброблений за режимом № 3 – перетворення охопило лише 8,3 % від зага-

льної кількості Азал. Не було виявлено якого-небудь зв’язку між ступенем метас-

табільності Азал і зносом зразків при випробуваннях твердим абразивом. 

Найменша схильність залишкового аустеніту в Q-n-P обробленій сталі 

55С3Г2ХФМБА до ДМП була зафіксована при випробуваннях м’яким абразивом 

– кварцом (1100 HV). Як і в попередньому випадку, режим № 1 показав найбі-

льшу метастабільність Азал, але на відміну від зношування корундом, при зношу-

ванні кварцом параметр М склав всього 15 % (див. табл. 4.7). Для інших режимів 

метастабільність аустеніту була ще нижчою (М  4-7 %). За величиною зносу ква-

рцом режими Q-n-P обробки ранжуються таким чином: № 3 (0,0223 г), 

№ 2 (0,0265 г), № 1 (0,0283 г.), тобто величина зносу є прямо пропорційною до 

ступеню метастабільності аустеніту. Слід відзначити, що найбільш зносостійкий 

режим № 3 (49 HRC) перевищив за зносостійкістю на 11 % значно твердіший 

(62 HRC) гартований стан. 

Результати, наведені в табл. 4.7, показують, що залишковий аустеніт в 

Q-n-P обробленій сталі 55С3Г2ХФМБА демонструє різну схильність до ДМП за-

лежно від характеру деформації. Максимальну метастабільність аустеніт проявив 

при одновісному розтягненні, коли деформація досягла найбільшої величини, що 

передувала об’ємному руйнуванню. При абразивному зношуванні корундом  

перетворення також мало місце, але воно розвивалось не так інтенсивно, як при 

розтягненні. Можна припустити, що корундові частки зношували поверхню не 

тільки  шляхом  пластичного передеформування  (з  утворенням  подряпин), але й  
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Рис. 4.44. Дифрактограми сталі 55С3Г2ХФМБА до та після випробувань 

на зношування: Q160/P200(90 хв) (а), Q160/P250(90 хв) (б), Q200/P300(100 хв) (в) 
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крихкого руйнування з відривом мікрочасток металу, чому сприяла висока твер-

дість абразиву та наявність гострих граней та кутів на абразивних зернах. Тобто 

руйнуванню не в усіх випадках передувала гранична пластична деформація, і 

аустеніт значною часткою залишився не перетвореним. При зношуванні 

«м’яким» абразивом (кварцом) деформація поверхні, ймовірно, не досягала кри-

тичних значень у зв’язку з тим, що кварц не міг впроваджуватися в поверхню на 

достатню глибину, до того ж його частки мали закруглену форму. В цьому випа-

дку зношування відбувалось за механохімічною формою з ще меншою деформа-

цією поверхні, яка, ймовірно, відбувалась у пружній області (тобто поверхня 

руйнувалась за втомним механізмом). Про це свідчить і значно менша (на поря-

док) величина зносу у порівнянні з корундом (0,008 г/год – для кварцу і 

0,06 г/ год – для корунду). В таких умовах залишковий аустеніт майже не про-

являв схильності до ДМП. 

Слід відзначити, що при випробуваннях корундом всі три режими мали 

приблизно однакову зносостійкість, незважаючи на різну кінетику ДМП при 

зношуванні. Це пояснюється високою твердістю абразиву, який однаково інтен-

сивно зношував різні типи мікроструктури, незважаючи на зміцнення поверхні 

внаслідок ДМП. При випробуваннях кварцом різниця в зносостійкості між різ-

ними режимами стала більш помітною. В цих умовах тип мікроструктури та фа-

зово-структурі зміни при зношуванні справили значно більший вплив на процес 

зношування. У вибраних умовах зношування кращий результат був отриманий 

за присутності в структурі  25 % залишкового аустеніту з невисоким ступенем 

метастабільності (режим № 3). Якщо припустити, що зношування кварцом від-

бувалось за механізмом контактної втоми, то можна констатувати, що присут-

ність метастабільного Азал (режим № 1) прискорило зародження і розвиток вто-

мних мікротріщин (тобто руйнування) за рахунок появи мікронапружень внаслі-

док об’ємних змін при  перетворенні, а також окрихчення структури у 

зв’язку з заміною в’язкого аустеніту на твердий мартенсит деформації. В випад-

ку режиму № 3 стабільний аустеніт залишався в структурі не перетвореним, за-
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безпечуючи наявність між мартенситними (бейнітними) рейками в’язких проша-

рків, які стримували розвиток втомних мікротріщин. Показово, що така структу-

ра забезпечила більш високу зносостійкість відносно гартованого стану, тобто 

Q-n-P дозволяє досягати в сталях високого рівня не тільки механічних, але й 

трибологічних властивостей. 

 

4.6. Середньовуглецеві економнолеговані сталі в стані Q-n-P обробки, 

як кандидати в AHSS третього покоління 

 

На рис.4.45, а представлено поле в координатах «межа міцності - відносне 

подовження» з нанесеними точками для сталей 60С2ХФА та 55С3Г2ХФМБА, 

відповідними різним режимам Q-n-P обробки. Експериментальні точки утворю-

ють область, верхня межа якої позначена пунктирною лінією. Уздовж цієї лінії 

знаходяться кращі варіанти режимів, що забезпечують максимальну пластичність 

сталі при певному рівні межі міцності. Як видно, з ростом в максимально досяж-

на пластичність знижується з 23 % при 1535 МПа до 9 % – при 2370 МПа. В діа-

пазоні межі міцності до 1900 МПа досягається високий показник PSE – не менш 

ніж 35 ГПа%; в діапазоні в=1900-2100 МПа максимальне значення PSE стано-

вить 30,5 ГПа%, а в діапазоні в=2100-2200 МПа PSE не перевищує 26,4 ГПа%. 

Приведені значення відображають високий рівень механічних властивостей, дося-

гнутий Q-n-P обробкою, що ставить сталь 55С3Г2ХФМБА врівень з більш доро-

гими хромо-нікелевими сталями (30ХГСН2А, 40ХГСН3ВА, High-Tough та ін.) 

або дисперсно твердіючими сталями, що містять підвищену кількість молібдену 

та ванадію (40Х5М2СФ, HST120 і т.д.) [4]. 

Сталь 60С2ХФА в стані Q-n-P обробки забезпечує знижений (відносно сталі 

55С3Г2ХФМБА) комплекс властивостей, що видно з рис. 4.45,а: максимальне 

значення показника PSE не перевищує 18,2 ГПа%. Разом з тим, цей рівень пере-

вищує рівень, досягнутий в сталі 60С2ХФА стандартною термічною обробкою.  
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Рис. 4.45. Взаємозв’язок «міцність/пластичність» для сталей 60С2ХФА та 

55С3Г2ХФМБА в стані Q-n-P обробки (а) та порівняння механічних властивос-

тей сталі 55С3Г2ХФМБА (експериментальні точки червоного кольору) з сучас-

ними високоміцними сталями (б) 
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Отже, Q-n-P обробка робить позитивний вплив на механічні властивості сталей 

різних систем легування.   

Експериментальні точки для Q-n-P обробленої сталі 55С3Г2ХФМБА, від-

повідні кращим комбінаціям «міцність/пластичність», нанесені на діаграму, по-

казану на рис. 4.45, б. Як видно, розподіл точок потрапляє до області діаграми, 

що відноситься до високоміцних сталей третього покоління (3rd Generation 

AHSS). Таким чином, розробка сталі 55С3Г2ХФМБА та режимів її Q-n-P оброб-

ки в певній мірі вирішує актуальну задачу розробки високоміцних економноле-

гованих сталей. 

 

Висновки по розділу 

 

1. Досліджено вплив режимів Q-n-P обробки з параметрами, що варіюва-

лися в межах: QT=160-240 oC, PT= 200-300 oC, тривалість витримки на стадії 

Partitioning 5-300 хв на фазово-структурний стан та властивості економнолего-

ваних сталей 60С2ХФА  та 55С3Г2ХФМБА.  

2. Встановлено, що Q-n-P термічна обробка забезпечує в досліджених ста-

лях високоміцний стан (в= 2100-2374 МПа, 50-57 HRC) при підвищеній пласти-

чності (δ=6-23 %) та ударній в’язкості (КСU +20
о

С=50-117 Дж/см2). Такий ком-

плекс властивостей досягаеться завдяки формуванню гетерофазної структури, 

що складається з мартенситу відпуску (59-70 %), безкарбідного бейніту та зали-

шкового аустеніту (до 28 %) та дисперсних включень карбідів ванадію та ніобію. 

3. ПЕМ дослідженням встановлено, що тонка структура досліджених ста-

лей складаеться з пакетів нанорозмірних рейок a-фази з високою щільністю дис-

локацій. Усередині окремих мартенситних рейок спостерігаються двійники. Ка-

рбідів цементиту в структурі не виявлено. Залишковий аустеніт зафіксовано у 

вигляді двох морфологічних типів: нанорозмірних плівок товщиною 20-70 нм 

між рейками a-фази, а також у вигляді масивних «блоків». 

4. Визначено, що процесами перерозподілу вуглецю між мартенситом та 

аустенітом на стадії Partitioning забезпечується підвищена кількість залишкового 
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аустеніту в структурі. Ці процеси приводять до збагачення аустеніту вуглецем 

(до 1,28-1,32 %) та його стабілізації до мартенситного та бейнітного перетво-

рення. При довгих витримках кількість залишкового аустеніту знижується, а 

концентрація вуглецю в ньому збільшується. Зменшення частки Азал супрово-

джується деяким зниженням міцності і пластичності сталі. 

5. Встановлено, що додатковий низький відпуск при 200-300 оС після 

Q-n-P обробки приводить до суттєвого підвищення пластичності при збереженні 

високого рівня міцності та твердості. По мірі збільшення температури відпуску 

кількість залишкового аустеніту в сталі знижується. Паралельно зі зниженням 

долі аустеніту концентрація вуглецю в ньому зростає з 0,91 % (Q-n-P) до 1,24 % 

(Q-n-P-300 оС). Відпуск при 300 оС, незважаючи на легування кремнієм, сприяє 

формуванню цементитних карбідів, що призводить до зниження ударної 

в’язкості та підвищення долі крихкої складової в зламі.  

6. Встановлено, що термічна обробка з застосуванням модифікованих ва-

ріантів Q-n-P технології  забезпечила достатньо високий комплекс механічних 

властивостей PSE до 31,5 ГПа% при міцності (в=1941-2116 МПа) та  відносно-

му подовженні 10-16 %. 

7. Визначено, що залишковий аустеніт в Q-n-P обробленій сталі 

55С3Г2ХФМБА проявляє різну ступінь метастабільності до деформаційного ма-

ртенситного перетворення в залежності від характеру деформації: від високої 

метастабільності при випробуваннях на одновісне розтягнення до високої стабі-

льності при випробуваннях на зношування із використанням м’якого абразиву 

(кварцу). 

8. Встановлено, що Q-n-P обробка підвищує на 11 % зносостійкість сталі 

55С3Г2ХФМБА відносно гартування при зношуванні кварцевим абразивом.  

 

Результати досліджень даного розділу наведено в публікаціях 

[168-170, 178].  
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РОЗДІЛ 5 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ ВИКОРИСТАННЯМ Q-n-P ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

  

  

Як було показано у попередніх розділах, Q-n-P термічна обробка забезпе-

чує отримання  в сталях гетерогенної структури із підвищеним вмістом залиш-

кового аустеніту, яка дозволяє покращити комплекс механічних характеристик 

низьколегованих сталей. Втім, окрім механічних властивостей, сталеві вироби 

повинні мати підвищений рівень експлуатаційних характеристик стосовно умов 

їх використання. До таких характеристик відносяться, зокрема, зносостійкість та 

ударостійкість, що є актуальним, наприклад, для молольних куль та футеровок 

барабанних млинів [186]. Даний розділ присвячений дослідженню впливу Q-n-P 

обробки на деякі експлуатаційні характеристики сталі із підвищеним до 

0,7-0,8 % вмістом вуглецю. 

 

5.1. Вплив Q-n-P обробки на абразивну зносостійкість низьколегованої 

сталі із 0,75 % С 

 

Вплив Q-n-P обробки на зносостійкість сталі залишається (за незначним 

винятком [187-189]) практично невисвітленим у науковій літературі, хоча ця те-

хнологія є перспективною з огляду на можливість отримання метастабільного 

аустеніту. У роботах [190-193] показано, що деформаційне мартенситне перет-

ворення аустеніту при зношуванні (ДМПЗ) суттєво збільшує зносостійкість ста-

лей та чавунів. В заевтектоїдних сталях необхідна кількість і ступінь метастабі-

льності залишкового аустеніту досить легко досягаються традиційним гартуван-

ням шляхом розчинення вторинних карбідів, що впливає на положення точки 

Мs. В сталях з вмістом вуглецю, близьким до евтектоїдного (0,7-0,8 %), отри-

мання підвищеної кількості аустеніту потребує значного легування, і в цьому 
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сенсі Q-n-P обробка виглядає досить перспективним напрямком, який представ-

ляє науковий і практичний інтерес [194-196]. 

 В якості матеріалу досліджень використали сталь 75ХГ2С лабораторної 

виплавки (хімічний склад наведено в табл. 2.1). Зливок масою 20 кг був проко-

ваний, а потім прокатаний в полосу товщиною 15 мм та відпалений при 850 оС. 

Кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в ізотермічних умовах дос-

ліджували магнітним методом, температуру початку мартенситного перетво-

рення (точку Мs) визначали за допомогою дилатометричного аналізу (методика 

описана в розділі 2). Q-n-P обробці піддавали зразки для випробувань на абрази-

вне зношування розмірами 25х10х7 (мм). Q-n-P обробку здійснювали шляхом 

аустенізації зразків при 850 оС (15 хв), охолодження в кип’ячій воді впродовж 10 

с із подальшим переносом у ванну з розплавом суміші солей K2NO3 і NaNO2 для 

витримки на стадії «Partitioning» при температурах  250 оС, 300 оС та 350 оС. Пі-

сля витримки зразки охолоджували у воді (20 оС). Випробування на абразивне 

зношування проводили за методикою, описаною в розділі 2. 

Для вибору параметрів Q-n-P обробки на першому етапі досліджень ви-

значили температуру Мs початку мартенситного перетворення та кінетику ізоте-

рмічного перетворення переохолодженого аустеніту в сталі 75ХГ2С. Температу-

ру Мs (175 оС) знайшли по перегину на дилатометричній кривій охолодження, 

пов’язаному із появою перших порцій мартенситу (рис. 5.1).  На рисунку 5.2,а 

показані кінетичні криві ізотермічного перетворення аустеніту в сталі 75ХГ2С 

при 500-700 оС; нижче 500 оС перетворення аустеніту впродовж 40 хв витримки 

зафіксовано не було. За кінетичними кривими була побудована С-діаграма пере-

творення аустеніту в сталі 75ХГ2С, представлена на рис. 5.2, б. Згідно з 

С-діаграмою сталь має перлітний тип прогартованості із різким гальмуванням 

перетворення в бейнітній області [197].  

За отриманими даними були задані режими Q-n-P обробки. Температура 

призупинення охолодження (100 оС) на стадії «Quenching» була вибрана значно 

нижчою за Мs, щоб отримати достатню кількість мартенситу. Відповідно до  
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Рис. 5.1. Дилатометрична крива охолодження сталі 75ХГ2С 
 

 

 
 

Рис. 5.2. Кінетичні криві перетворення переохолодженого аустеніту в сталі 

75ХГ2С (а) і відповідна С-діаграма з графіком режимів Q-n-P обробки (б) 

 

рівняння Koistenen-Marburger ця кількість становила 59,3 %. Температуру і три-

валість витримки на стадії «Partitioning» вибрали з огляду на отримання різних 

комбінацій об’ємної частки мартенситу, залишкового аустеніту і нижнього бей-

ніту. Витримку проводили при 250, 300 та 350 оС впродовж 1, 5, 10, 20 та 30 хв 

Схема режимів Q-n-P обробки показана в масштабі С-діаграми на рис. 5.2,б. 

Вплив параметрів витримки на стадії «Partitioning» на твердість сталі досліджу-
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вали у порівнянні зі зміною твердості зразків, що пройшли повне гартування в мас-

лі (рис. 5.3).  

 

 
Рис. 5.3. Зміна твердості сталі 75ХГ2С в процесі витримки при 250 оС (а), 

300 оС (б), 350 оС (в) 

 

У гартованому стані сталь 75ХГ2С має твердість 63 HRC, проте вже після 1 хв 

витримки при кожній із трьох температур «Partitioning» твердість гартованої сталі 

знижується досить суттєво, після чого після 10 хв поступово стабілізується на певно-

му рівні. У Q-n-P зразках після досить різкого зниження в перші 10 хв твердість про-

довжує поступово знижуватися впродовж всієї витримки (до 30 хв). Для будь-якої те-

мператури і тривалості витримки гартовані зразки мають більш високу твердість в по-

рівнянні з Q-n-P зразками; особливо велика різниця у значеннях твердості характерна 
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для 350 оС. Чим вищою є температура витримки, тим нижчим є загальний рівень тве-

рдості як гартованих, так і Q-n-P оброблених зразків.  

Всі Q-n-P зразки пройшли випробування на абразивне зношування за мето-

дикою, викладеною в розділі 2 (рис. 5.4). В якості еталону використали сталь 

75ХГ2С, піддану гартуванню із низьким відпуском (200 оС); її знос склав 0,0765 г. 

Близьке значення Δm (0,075 г) було отримано після Q-n-P з «Partitioning» при 

250 оС і витримкою 1 хв; при збільшенні часу витримки до 5 і 10 хв знос поступо-

во знизився до 0,071 і 0,069 г, відповідно, незважаючи на прогресуюче зменшення 

твердості (див. рис. 5.3, а). При більш тривалій витримці (20 хв) відбулося різке 

збільшення втрати маси (до 0,078 г), що перевищує втрату маси еталону. Збере-

ження цієї тенденції призвело до зростання зносу Q-n-P зразків до 0,083 г після 

30 хв витримки. 

 

 

Рис. 5.4. Вплив тривалості витримки на стадії «Partitioning» на абразивний 

знос Q-n-P обробленої сталі 75ХГ2С (біля позначок – температура «Partitioning») 

 

Близький до описаного характер зміни зносу був зафіксований і при випро-

буваннях Q-n-P зразків, оброблених при 300 оС. Відмінністю стало менш вираже-

не зниження зносу і зміщення його мінімуму (Δm = 0,072 г) до 5 хв витримки. Що 

стосується зразків, оброблених при 350 оС, то при тривалості витримки 5-30 хв їх 

знос перевищував знос еталонного зразку. При максимальній витримці (30 хв) 
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знос всіх Q-n-P зразків сягнув максимуму (Δm = 0,082-0,083 г) незалежно від тем-

ператури «Partitioning». Таким чином, найкраща зносостійкість Q-n-P обробленої 

сталі 75ХГ2С забезпечуються витримкою при 250 оС впродовж 10 хв. 

Для більшості зразків основним елементом мікроструктури є дрібноголчас-

тий мартенсит з голками довжиною 4-8 мкм (рис.5.5); між голками рівномірно ро-

зподілені ізольовані світлі ділянки залишкового аустеніту. Зі збільшенням трива-

лості витримки на стадії «Partitioning» мартенсит витравлюється більш інтенсив-

но, що пояснюється його розпадом з виділенням дисперсних карбідів. Зразки, об-

роблені при 250 оС, зберігають мартенсито-аустенітну структуру незалежно від 

тривалості витримки (див. рис. 5.5, а). Зі зростанням температури і тривалості ви-

тримки кількість аустеніту візуально знижується, а голчаста будова мартенситу 

стає менш вираженою (див. рис. 5.5, б). При 350 оС аустеніт досить добре іденти-

фікувався в структурі лише після 1 хв витримки; при більших витримках структу-

ра стає однорідною з втратою голчастої морфології (див. рис. 5.5, в).  

Наявність залишкового аустеніту в сталі 75ХГ2С і зміну його кількості в ре-

зультаті Q-n-P обробки підтверджено рентгеноструктурними дослідженнями. На 

рис. 5.6 представлено дифрактограми Q-n-P зразків (250 оС, 300 оС) в інтервалі 

2θ=54-58 град, якому відповідають найбільш сильні дифракційні рефлекси 

-заліза (фериту, мартенситу) та аустеніту. Як видно, у всіх випадках на дифрак-

тограмах фіксується чітко виражений рефлекс від плоскості (111), що вказує на 

присутність достатньо високої кількості залишкового аустеніту в структурі Q-n-P 

оброблених зразків. Результати підрахунку кількості залишкового аустеніту по-

казують (табл. 5.1), що після 5 хв витримки при 250 оС об’ємна доля залишково-

го аустеніту становить 15 %, а зі збільшенням витримки до 10 хв його кількість 

майже подвоюється. Це суттєво перевищує кількість залишкового аустеніту 

(11 %) отриману в сталі 75ХГ2С після стандартної термічної обробки – гартуван-

ня із низьким  (200 оС) відпуском. При подальшій витримці доля аустеніту дещо 

знижується (до 22 %) з одночасною появою на дифрактограмі слабких рефлексів 

(121) та (211), характерних для цементитного карбіду. Поява цементиту вказує 

на часткове виділення вуглецю з аустеніту (бейнітну реакцію), що відповідає 

зменшенню кількості аустеніту в структурі.  
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Рис. 5.5. Мікроструктура сталі 75ХГ2С після Q-n-P обробки з витримкою на 

стадії «Partitioning» при 250 оС (а), 300 оС (б), 350 оС (в) впродовж 30 хв 

 

 
 

Рис. 5.6. Дифрактограми Q-n-P зразків, оброблених з різною витримкою 

при 250 оС (а) та 300 оС (б) 
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Таблиця 5.1  

Зміна кількості залишкового аустеніту (%) при Q-n-P обробці 

Температура  

«Partitioning», оС 

Тривалість витримки, хв 
1 5 10 30 

250 - 15 28 22 

300 27 - 16 13 

 

Активізація дифузійних процесів при збільшенні температури 

«Partitioning» призводить до різкого прискорення перерозподілу вуглецю, вна-

слідок чого вже після 1 хв витримки при 300 оС кількість аустеніту сягає 27 %. 

При подальшій витримці об’ємна доля аустеніту поступово зменшується до 

13 % (після 30 хв). В даному випадку рефлекси цементиту присутні на дифрак-

тограмах незалежно від часу витримки; рання поява цементитних карбідів може 

бути пов’язана як із виділенням карбідів з аустеніту, так і з процесами відпуску 

мартенситу.   

Аналіз представлених вище результатів показує, що Q-n-P обробка приз-

водить до формування в сталі 75ХГ2С особливого мікроструктурного стану, 

відмінного від того, що досягається в результаті гартування і відпуску. Цей стан 

зумовлено протіканням таких процесів, як: а) дифузія вуглецю з мартенситу в 

аустеніт і насичення останнього вуглецем; б) відпуск мартенситу; в) розпад аус-

теніту за бейнітною реакцією; г) перетворення аустеніту в «свіжий» мартенсит 

при завершальному охолодженні. При підвищеній температурі і тривалих ви-

тримках можливий повний розпад аустеніту на стадії «Partitioning»; в цьому ви-

падку процес «г» відсутній. Таким чином, в Q-n-P сталі може бути різне поєд-

нання фазово-структурних компонентів, а саме: а) відпущений мартенсит, зали-

шковий аустеніт, «свіжий» мартенсит; б) відпущений мартенсит, залишковий 

аустеніт, бейніт, «свіжий» мартенсит; в) відпущений мартенсит, бейніт. 

У випадку «Partitioning» при 250 оС формування мікроструктури йде пере-

важно за варіантом «а». Згідно з рис. 5.3а, Q-n-P зразки поступаються за твердіс-

тю гартованим зразкам, і в міру збільшення витримки статистично достовірна 
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різниця у значеннях твердості монотонно зростає з 1,0 HRC (1 хв) до 2,5 HRC 

(30 хв). Це пояснюється тим, що при 250 оС дифузія вуглецю з мартенситу в аус-

теніт протікає мляво, і аустеніт стабілізується поступово з наростанням його кі-

лькості в міру збільшення витримки. Очевидно, при цій температурі бейнітне 

перетворення розвивається повільно, що підтверджується результатами мікро-

структурного дослідження. 

При 300 оС дифузія вуглецю і насичення аустеніту різко прискорюються. 

Вже після 1 хв витримки кількість Азал сягає близько 30 %; незважаючи на це, 

твердість Q-n-P зразка дещо перевищує твердість гартованого зразка. Можна 

припустити, що в цьому випадку мартенсит гартованого зразку розпадався з ви-

діленням карбідів (що викликало різке зниження його тетрагональності і падіння 

твердості з 63,5 до 58 HRC), а в Q-n-P зразку відбувався енергетично більш вигі-

дний (без формування зародків карбідів), але й більш повільний процес дифу-

зійного перерозподілу вуглецю між мартенситом і аустенітом, в наслідок чого 

мартенсит зберіг підвищену тетрагональність. При більших витримках твердість 

Q-n-P зразків стає нижчою, ніж у гартованої сталі. Це можна пов’язати з посту-

повим перетворенням аустеніту в бейніт, внаслідок чого зменшується кількість 

«свіжого» мартенситу. Таким чином, при 300 оС формується мікроструктура, яка 

відповідає варіанту «б». 

В процесі витримки при 350 оС описані процеси відбуваються настільки 

швидко, що після витримки впродовж 30 хв аустеніт майже повністю перетво-

рюється в бейніт з відповідним падінням твердості. У цьому випадку реалізуєть-

ся структурний варіант «в».     

Зменшення кількості Азал в ході витримки при 300-350 оС  підтверджує ви-

сновки щодо прискорення бейнітного перетворення в присутності атермічного 

мартенситу. Згідно з С-діаграмою, бейнітне перетворення переохолодженого ау-

стеніту в сталі 75ХГ2С при температурах 300-450 оС не відбувається впродовж 

40 хв витримки; в той же час, при Q-n-P обробці воно вже практично завершу-

ється після 30 хв витримки при 350 оС. Причина такого різкого прискорення пе-

ретворення пов’язана із присутністю у структурі Q-n-P зразків 59,3 % мартенси-
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ту, який деформує аустенітні ділянки, полегшуючи зародження бейнітної 

-фази. Згідно з роботою Bhadeshia [198], напруги різного знаку, які виникають, 

в тому числі, і при гартуванні (за виключенням гідростатичних стискаючих на-

пруг) суттєво прискорюють бейнітне перетворення в сталях. Як показано в 

останніх дослідженнях [162], іншою можливою причиною прискорення бейні-

тного перетворення є формування великої кількості зародків -фази на міжфаз-

ній границі «мартенсит/аустеніт».   

Описана вище динаміка зміни мікроструктурного стану при варіюванні 

параметрами Q-n-P обробки відбилась на зміні зносостійкості сталі 75ХГ2С 

(див. рис. 5.4). Зниження абразивного зносу щодо гартованого стану відповідає 

початковим стадіям «Partitioning» при 250 оС і 300 оС, а мінімальне значення 

втрати маси було зафіксовано після 10 хв витримки при 250 оС при твердості 

57 HRC. Позитивний вплив Q-n-P обробки на зносостійкість сталі пояснюється 

появою в структурі підвищеної кількості Азал, який, судячи з приросту зносо-

стійкості, проявляє свою метастабільність до ДМПЗ в прийнятих умовах випро-

бувань [172]. Незважаючи на те, що при  температурі «Partitioning» 250 оС зали-

шковий аустеніт зберігається в структурі за будь-якої тривалості витримки, знос 

сталі змінюється по кривій з мінімумом, що відповідає витримці 10 хв. Ділянка 

зниження на цій кривій пов’язана з наростанням кількості метастабільного аус-

теніту, а ділянка підвищення – зі стабілізацією аустеніту до ДМПЗ внаслідок йо-

го насичення вуглецем. Присутність в структурі м’якого аустеніту, який не за-

знає деформаційного мартенситного перетворення при зношуванні, негативно 

позначається на зносостійкості сталі [196]. Перетворення аустеніту в бейніт, яке 

спостерігається при 300 оС і 350 оС, призводить до різкого погіршення зносо-

стійкості.  

Представлені результати показують, що проведення Q-n-P обробки за оп-

тимальним режимом дозволяє підвищити абразивну зносостійкість сталі 

75ХГ2С на 8 %. При цьому формується гетерогенна структура, що складається з 

фаз різної твердості. Поєднання ділянок відпущеного мартенситу підвищеної 

в’язкості і більш твердого «свіжого» мартенситу з прошарками пластичного аус-
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теніту може забезпечити зростання опору сталі крихкому руйнуванню і, таким 

чином, підвищити комплекс її механічних і експлуатаційних властивостей.  

 

5.2. Підвищення якісних показників сталевих молольних куль          

застосуванням термічного зміцнення на основі Q-n-P принципу 

 

Молольні кулі широко використовуються в якості робочих органів в опе-

раціях переробки на підприємствах гірничодобувної, металургійної, енергетич-

ної, цементної, будівельної галузей промисловості [199]. Молольні кулі викону-

ють роботу з подрібнення різноманітної мінеральної сировини (руди, клінкеру, 

вугілля, щебню тощо) в барабанних млинах. Основними споживачами мололь-

них куль є гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК). Оскільки матеріал, що подрі-

бнюється, як правило, має підвищену твердість і абразивність, в процесі експлу-

атації кулі піддаються інтенсивному зношуванню. Найбільший обсяг споживан-

ня припадає на кулі великого діаметру 100-120 мм), питома витрата яких на ГЗК 

України сягає 1,5 кг на тону готового концентрату [200, 201]. Необхідність від-

новлення загального обсягу куль в млині періодичним довантаженням нових куль 

суттєво знижує економічні показники операції переробки сировини, оскільки час-

тка вартості куль в загальних технологічних витратах ГЗК сягає 30-40 %. Тому 

проблема збільшення експлуатаційної довговічності молольних куль є дуже акту-

альною, особливо для предприємств гірничо-металургійної галузі. Вирішенню ці-

єї проблеми були присвячені дослідження, результати яких представлені нижче. 

5.2.1. Розробка пропозицій по технологічному процесу виробництва   

сталевих молольних куль діаметром 100 мм підвищеної об'ємної твердості 

Між твердістю куль і їх експлуатаційною стійкістю існує прямий зв'язок, 

тому якість молольних куль оцінюють за рівнем їх твердості. Стандарт України 

ДСТУ 8538:2015 регламентує випуск катаних (кованих) сталевих куль за п'ятьма 

групами. З підвищенням номера групи (тобто рівня якості) збільшується мініма-

льна поверхнева і об'ємна твердість куль. Для підвищення цих показників сталеві 

кулі піддають термічному зміцненню з прокатного (кованого) нагріву [202]. Тер-
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мозміцнення куль проводять за схемою перерваного гартування у воді з самовід-

пуском [203]. Залежно від діаметра кулі, хімічного складу сталі і режиму термоз-

міцнення в кулях досягають різний рівень поверхневої твердості та різний харак-

тер розподілу твердості по перетину. 

Сталеві молольні кулі, що випускаються в даний час в Україні, відповіда-

ють 3-й та 4-й групам ДСТУ 8538:2015. Основним виробником молольних куль в 

Україні є ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», що входить до холдингу «Метінвест». На 

цьому підприємстві виробляють кулі діаметром 100 мм та 120 мм, які відповіда-

ють вимогам 3-ї групи ДСТУ 8538:2015, тобто мінімальна поверхнева твердість 

становить 52 HRC та 50 HRC, відповідно. 

Зазначена вище висока питома витрата молольних куль на ГЗК України по-

яснюється їх зниженою об'ємною твердістю, що є наслідком нерівномірного роз-

поділу твердості по перетину куль. Як правило, глибина зміцненого (гартованого) 

шару в кулях діаметром 100 мм і 120 мм 3-ї групи не перевищує 10 мм [204, 205]; 

при цьому об'ємна твердість куль становить лише 45-47 HRC. Обмежена глибина 

гартування куль обумовлена застосуванням сталі з недостатньо високою прогар-

товуваністю. Найбільш висока об'ємна твердість куль досягається при їх наскріз-

ному гартуванні на мартенсит. Кулі діаметром 100 мм виробляються на комбінаті 

«Азовсталь» зі сталі умовної марки М-4 з хімічним складом, близьким до рейко-

вої сталі К74, а саме: 0,68-0,80 % С; 0,80-1,25 % Mn; 0,17-0,50 % Si; до 0,03 % S і Р 

кожного. Хром і молібден в кульовій сталі відсутні, їх фоновий вміст не переви-

щує 0,05 % і 0,01 % відповідно. 

У плавках кульової сталі, що спрямовується на виробництво куль діамет-

ром 100 мм, вміст марганцю складає в середньому 0,90-0,95 % в зимовий період 

року і 1,05-1,25 % – в літній. Незважаючи на те, що марганець ефективно підви-

щує прогартованість сталі, зазначений вміст є недостатнім для забезпечення в 

кулях діаметром 100 наскрізного гартування. Як випливає з рис. 5.7, при вмісті 

марганцю 0,95-0,98 % середня глибина гартування на твердість не нижче 

50 HRC не перевищує 10 мм, а при 1,12-1,22 % – 12-13 мм. Таким чином, для 

виробництва куль з наскрізним гартуванням необхідно підвищувати рівень легу-

вання відносно рівня сталі М-4. 
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Рис. 5.7. Розподіл твердості по перетину куль діаметром 100 мм, виробле-

них зі сталі умовної марки М-4 з різним вмістом марганцю 

 

Зростання прогартовуваності за рахунок   зростання вмісту марганцю ви-

ще 1,25 % є небажаним, оскільки призводить до підвищення частки залишкового 

аустеніту або немартенситних продуктів його перетворення в структурі, що ви-

кликає зниження твердості куль і негативно відбивається на відповідності вимо-

гам стандарту. Для підвищення прогартованості сталі більш доцільно викорис-

товувати комплексне легування кількома легуючими елементами; при цьому 

обмеження вмісту марганцю має бути компенсовано введенням, наприклад, 

хрому та молібдену [206, 207]. Хром підвищує стійкість переохолодженого аус-

теніту як в перлітній, так і бейнітній областях перетворення (хоча і в дещо мен-

шій мірі, ніж марганець), проте в меншій мірі впливає на температуру Мs [208]. 

Отже, в сталях легованих хромом забезпечується менша кількість залишкового 

аустеніту, що позитивно відбивається на твердості куль. Молібден істотно під-

вищує прогартованість сталі в перлітній області і практично не впливає на по-

ложення мартенситної точки, тобто не збільшує вміст залишкового аустеніту. 

Недоліком молібдену є висока вартість, тому його вводять в сталь для куль в не-
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великій кількості (до 0, 20 %) [209]. 

З урахуванням викладеного вище для виробництва дослідної партії куль 

діаметром 100 мм підвищеної об'ємної твердості була запропонована сталь умо-

вного найменування 75ХГ наступного хімічного складу: 0,72-0,78 % C; 

0,25-0,35 % Si; 0,85-0,95 % Mn; 0,55-0,65 % Cr; 0,05-0,10 % Мо; S та Р – не біль-

ше 0,02 % кожного. Запропонований склад відрізняється від складу сталі М-4 

додатковим введенням хрому та молібдену.  

Крім вибору хімічного складу сталі, при виробництві молольних куль ви-

сокої об'ємної твердості стикаються з проблемою, пов'язаною з виникненням га-

ртівних тріщин. Відомо, що гартування в середовищах з високою охолоджую-

чою здатністю (таких, як вода) призводить до появи значних залишкових на-

пружень у сталевих виробах, які можуть викликати їх розтріскування. З метою 

запобігання розтріскування при гартуванні куль діаметром понад 60 мм охоло-

дження водою припиняють при досягненні середньомасової температури куль 

(Тс/м) в межах 220-250 °С. Після вирівнювання температури в об’ємі кулі прохо-

дять самовідпуск з подальшим охолодженням в накопичувальних бункерах 

[210], що забезпечує релаксацію напружень при збереженні поверхневої твердо-

сті на необхідному рівні (не нижче 50 HRC). 

При виробництві куль великого діаметру із наскрізним гартуванням сти-

каються з проблемою їх розтріскування [211, 212], при цьому вірогідність утво-

рення тріщин зростає в міру підвищення діаметру кулі. У кулях діаметром до 

60 мм, що мають в центрі мартенситну структуру, тріщини не виникають, і кулі 

демонструють надійну експлуатацію в млинах без розколів. У кулях більшого 

діаметра в разі застосування зазначеного режиму термічного зміцнення поверх-

неві тріщини виникають відразу по завершенні самовідпуску. Кулі з тріщинами 

не допускаються в експлуатацію, оскільки це призводить до масових розколів та 

зниження продуктивності млинів. 

Причиною появи тріщин в кулях з наскрізним гартуванням на мартенсит є 

несприятливий розподіл залишкових напружень, а саме наявність у центрі куль 

стискаючих, а на поверхні – розтягуючих напружень. Такий характер напруже-
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ного стану обумовлений неодночасностю протікання перетворення аустеніту в 

різних ділянках кулі. При використанні стандартного режиму термозміцнення 

(Тс/м = 220-240 °С) до моменту переривання гартування мартенситне перетво-

рення протікає лише в поверхневих шарах на глибину до 10-15 мм; у внутрішніх 

шарах кулі ще зберігається аустенітна структура. При подальшому самовідпуску 

цей аустеніт перетворюється або в нижній бейніт, або в мартенсит. В останньо-

му випадку перетворення аустеніту йде на завершальній стадії самовідпуску, або 

після його завершення. Мартенсит (або бейніт), що утворюється в центрі кулі, 

деформує її поверхневі шари, викликаючи появу в них значних напружень роз-

тягнення. Релаксація цих напруг не відбувається, оскільки до цього моменту в 

кулях істотно падає температура. Напруження викликають утворення поверхне-

вих тріщин, або відразу після повного охолодження кулі, або через деякий час 

при зберіганні на складі (інкубаційний період утворення тріщин може розтягу-

ватися на кілька тижнів [210]). 

Виходячи зі сказаного, для запобігання тріщин в кулях з наскрізним гарту-

ванням необхідно максимально знизити кількість переохолодженого аустеніту в 

кулях перед початком самовідпуска, що передбачає подовження тривалості гар-

тування відносно стандартного режиму. Граничним випадком є повне охоло-

дження куль в воді, але це може викликати появу високих гартувальних напру-

жень із розтріскуванням ще до початку відпуску. Щоб тріщини не виникали від-

разу після гартування, слід забезпечувати певне співвідношення об’ємів аустені-

ту і мартенситу в центральних шарах кулі, тобто зберігати певну частку непере-

твореного аустеніту в момент переривання охолодження. З урахуванням меншо-

го питомого об’єму аустеніту у порівнянні із мартенситом, це знизить рівень на-

пруг розтягнення на поверхні кулі і виключить швидку появу тріщин. Для рела-

ксації виниклих напруг та повного запобігання тріщиноутворенню кулі після ре-

гульованого гартування повинні піддаватися відпуску. 

Сформульовані підходи до термозміцнення куль із наскрізним гартуван-

ням, по суті, відповідають Q-n-P принципу, оскільки температура в усіх шарах 

кулі повинна знизитися нижче мартенситної точки сталі; це забезпечить початок 
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мартенситного перетворення у всьому об’ємі кулі. Отримання аустеніто-

мартенситної структури на стадії гартування «Quenching» та при подальшому 

відпуску «Partitioning» можє привести до підвищення кількості залишкового ау-

стеніту в центральних шарах кулі, що додатково знизить рівень залишкових на-

пруг розтягнення на поверхні. Вдалий досвід застосування Q-n-P принципу для 

термічної обробки литих куль діаметром 80 мм з високохромистого чавуну опи-

сано в роботі [213], однак використання цього принципу в практиці термозміц-

нення сталевих молольних куль до теперішнього часу залишалося невідомим, а 

тому представляло науковий та практичний інтерес. 

На основі наведених вище міркувань було розроблено технологічні пропо-

зиції щодо виробництва в умовах МК «Азовсталь» молольних куль діаметром 

100 мм з підвищеною об'ємною твердістю зі сталі умовної марки 75ХГ. Відпо-

відно до цих пропозицій, при виплавці сталь повинна проходити вакуумування з 

тривалістю обробки в глибокому вакуумі протягом не менше 10 хв. Температура 

металу в сталерозливному ковші перед віддачею плавки на розливання повинна 

бути в межах 1530-1540 °С. Розливання сталі повинне проводитися в виливниці 

типу С-8; витримка зливків в розливному прольоті після закінчення розливання 

плавки повинна становити не менше 1 ч. Прокатку злитків в обтискному цеху 

необхідно проводити з нагріванням металу як для VI-ї групи марок сталей. При 

різанні розкатів, отриманих в ході прокатки зливків, величина головного обрізу 

повинна становити не менше 14,4 %, донного обрізу – від 2 до 3 %, але до пов-

ного видалення утяжки. Після прокатки блюми повинні охолоджуватися упові-

льнено в неопалюваному колодязі на складі обтискного цеху із завантаженням 

блюмів в колодязь безпосередньо після прокатки та порізки. Перед завантажен-

ням на дно колодязя треба укладати не менше одного ряду гарячих блюмів по-

точного виробництва іншої марки сталі протягом не більше півгодини з моменту 

порізки на ножицях. Експериментальні блюми необхідно охолоджувати в коло-

дязі не менше 5 діб при повністю закритих кришках. Температура нагріву ку-

льової заготовки під прокатку повинна становити 950-1000 оС, тривалість підс-

тужування куль на повітрі після прокатки –160-190 с, тривалість перебування 
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куль в гартувальному барабані – від 95 с до 150 с. Після гартування передбача-

лася передача куль на термічну ділянку цеху рейкових скріплень для проведення 

відпуску при температурі 170-300 °С впродовж 2-10 год. 

5.2.2. Вплив режиму Q-n-P обробки на структуру та властивості       

сталевих катаних куль діаметром 100 мм зі сталі 75ХГ 

Проведення експериментальної термообробки проводили на катаних кулях 

діаметром 100 мм, виготовлених зі сталі 75ХГ. Плавковий хімічний склад сталі 

становив: 0,72 % С, 0,37 % Si; 0,89 % Mn; 0,60 % Cr; 0,14 % Mo; 0,020 % S; 

0,020 % P; 0,05 % Ni; 0,03 % Cu [214, 215]. Кулі були прокатані на стані попере-

чно-гвинтової прокатки СПШ-80 в кулепрокатному відділенні цеху рейкових 

скріплень. Після прокатки кулі підстужували на повітрі впродовж 160-190 с до 

досягнення температури 790-815 °С, після чого охолоджували водою (20-22 °С) 

в пристрої барабанного типу [216] за різними режимами (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Вплив режиму термообробки на твердість та схильність куль до  

розтріскування (для відпуску впродовж 10 год) 

Номер 

режиму 

Тривалість 

гартування, 

с 

Середньомасова 

температура 

(Тс/м), оС 

Наявність 

тріщин після 

охолодження 

на повітрі 

Температура 

відпуску 

(Твідп), оС 

Твердість/ 

наявність 

тріщин піс-

ля відпуску 

1 250 20  так - 61 / так 

2 150 110-120 так 

170 58 / так 

200 57 / ні 

250 55 / ні 

300 52,5 / ні 

 

3 
135 125-135 ні 

200 57,5 / ні 

250 55,5 / ні 

 

4 
120 150-170 ні 

200 57,5 / ні 

250 54,5 / ні 

5 85 220-240 так 250 55 / так 
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Режими відрізнялися тривалістю охолодження, що дозволяло змінювати 

Тс/м куль на виході з гартувального барабану. Режим № 1 відповідав повному 

охолодженню куль в воді, режими №№ 2-4 забезпечували досягнення середньо-

масової температури в інтервалі нижче мартенситної точки МS (110-170 °С), а 

режим № 5 – на рівні точки Мs (Мs становить 227 оС для сталі 75ХГ). Таким чи-

ном, режими №№ 2-4 відповідали Q-n-P принципу, а режим № 5 імітував стан-

дартну технологію термозміцнення куль 3-ї групи масового виробництва. За се-

реднємасову температуру  (Тс/м) приймали температуру поверхні, якої набуває 

гартована куля після завершення перерозподілу тепла в її об’ємі (через 1-1,5 хв 

після її вилучення із води); Тс/м заміряли оптичним пірометром. Після гартування 

кулі впродовж 5-10 хв переносили в шахтну електричну піч, де відпускали при 

170-300 °С з витримкою від 2 до 10 год. Частину гартованих куль охолоджували 

після гартування на спокійному повітрі без відпуску.  

По завершенні термообробки кулі піддавали візуальному огляду на наяв-

ність гартувальних тріщин. Мікроструктуру і розподіл твердості по перетину 

досліджували на темплетах, вирізаних з куль анодно-механічною різкою і прош-

ліфованих на 5 мм для видалення впливу анодного різу. Ударостійкість куль 

оцінювали на копровій установці за методикою, викладеною в розділі 2.  

При реалізації експериментальних режимів термообробки було встановле-

но, що в кулях, повністю охолоджених у воді (Тс/м = 20 оС, режим № 1), тріщини 

з'являлися впродовж 2-5 хв після завершення гартування, тобто в процесі їх пе-

ренесення в відпускну піч (тріщини показані стрілками на рис. 5.8, а). У випадку 

Тс/м = 110-120 °С кулі в процесі доохолодження на повітрі без відпуску розтріс-

кувалися при зниженні їх температури до 65-70 °С. Відпуск при 170 оС дещо 

зменшив рівень напружень, але не запобіг утворенню тріщин: кулі, відпущені 

впродовж 2-4 год, розтріскались через 24 год, а кулі, відпущені впродовж 10 год 

– через 48 годин після завершення відпуску. Збільшення температури відпуску 

до 200-300 °С повністю запобігло розтріскуванню навіть за мінімальної тривало-

сті нагріву; тріщини не з'явилися на таких кулях навіть через місяць після заве-

ршення відпуску. 
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Рис. 5.8. Тріщини на поверхні куль, оброблених за режимами № 1 (а) та 

№ 5 (відпуск 250 оС) (б) 

 

У разі реалізації режимів №№ 3 і 4 тріщини не з'являлися в кулях ані при 

охолодженні на повітрі (без відпуску), ані після відпуску при 200-250 °С. Під-

вищення середньомасової температури куль до 220-240 °С (режим № 5) різко 

змінило картину і призвело до розтріскування куль як при доохолодженні на по-

вітрі, так і після відпуску при 250 оС (див. рис. 5.8, б). 

Твердість на поверхні відпущених куль склала 57-57,5 HRC (200 оС), 

54,5-55,5 HRC (250 оС), 52,5 HRC (300 оС). Всі кулі режимів №№ 2-4, відпущені 

при 200-300 оС, витримали випробування на ударостійкість при 8 ударах; деякі з 

них були успішно випробувані при 16-24 ударах, тобто з 2-3-кратним переви-

щенням норми. Розколів і тріщин на поверхні куль зафіксовано не було 

(рис. 5.9, а). Куля режиму № 2 (відпуск при 170 оС, 10 год) з поверхневою трі-

щиною зруйнувалася на сьомому ударі. Кулі, що були оброблені за режимами 

№ 1 і № 5 та мали поверхневі тріщини, руйнувалися на другому-четвертому уда-

рі (див. рис. 5.9, б). 

При дослідженні розподілу твердості по перетину куль було встановлено, 

що незалежно від режиму термообробки всі кулі мають наскрізне гартування: 

максимальний перепад між приповерхневими шарами та центром склав 1,5 HRC  

після відпуску при 200-250 °С і 4 HRC – після відпуску при 300 оС (табл. 5.3). 
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Рис. 5.9. Кулі оброблені за режимом № 3 (відпуск 200 оС), після випробу-

вань на ударостійкість (а); розкол кулі з поверхневою тріщиною (режим № 5, 

відпуск 250 оС) (б) 

 

Таблиця 5.3 

Розподіл твердості по перетину та об'ємна твердість (Hоб) куль,  

термооброблених з тривалістю відпуску – 10 год (в одиницях HRC) 

Тс/м, оС Твідп., оС Відстань від поверхні, мм Ноб 
5 10 15 20 25 30 35 40 50 

110-120 

без відп. 62 62 61 61,5 60 60 59,5 59,5 60 61,0 

170 
57,5 56,5 57 56,5 56 57 57 56,5 56 56,9 

200 
57 56,5 56,5 56 56 55,5 55 57 55,5 56,4 

250 
55,5 55,5 55 54,5 53,5 54 54,5 54,5 54 54,9 

300 
52 50 49 48 48 47 48 47 47 49,6 

125-135 

без відп. 61,5 62 61,5 62 61 61 62 61 61 61,6 

200 
57 56 57 57 56 56,5 56,5 57 56,5 56,7 

250 
54 54 53,5 54 53,5 54 54 53,5 53 54,0 

150-175 

без відп. 59,5 59,5 61 60 59 59,5 60 59 60 59,8 

200 
56 56 56,5 57 56 55,5 56,5 56 56 56,2 

250 
54,5 54,5 55 55 54,5 55 54 55 54,5 54,7 

220-240 250 
54 55 54,5 54 53,5 54 53,5 53 52,5 54,2 
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Невідпущені кулі мають твердість в межах 60-62 HRC по всьому перетину. 

Об'ємна твердість куль знижується в міру зростання температури відпуску з 

56,9 HRC (170 оС) до 49,6 HRC (300 оС). 

Макроструктуру куль вивчали на темплетах після глибокого гарячого трав-

лення 50 % -м водним розчином соляної кислоти. Як випливає з рис. 5.10, кулі ха-

рактеризувалися високою якістю макроструктури: у всіх пробах виявлено щільну 

будову металу з наявністю точкової неоднорідності не вище 0,5 балів. Флокени, 

залишки усадкової раковини та інші дефекти металургійного походження в кулях 

не виявлено. На темплетах куль, оброблених за режимами № 1, № 5 і № 3 (відпуск 

200 оС), були присутні шліфувально-травильні тріщини (рис  5.10, а-в), причому в 

останньому випадку їх кількість була мінімальною. На темплеті кулі, обробленої 

за режимом № 4 (відпуск 200 оС), тріщини не виявлені. 

При вивченні мікроструктури куль (рис. 5.11-5.13), термооброблених за 

режимами №№ 2-4, було встановлено, що в більшій частині виробу (на глибину 

понад 10 мм від поверхні) мікроструктура має гетерогенну будову, із чергуван-

ням темних і світлих зон. Темні зони утворені відпущеним мартенситом, який, 

завдяки сильній розтравленості, має однорідну будову з погано помітною голча-

стістю. У світлих ділянках спостерігається голчаста структура, яка добре іден-

тифікується на білому фоні аустеніту (показано стрілкою на рис. 5.12, є). Крім 

темних та світлих зон в структурі спостерігаються окремі ділянки троостіту 

більш темного забарвлення (показані на рис. 5.12, є подвійною стрілкою.). Пове-

рхневі шари куль (на глибину до 10 мм) мають однорідну будову відпущеного 

голчастого мартенситу, де залишковий аустеніт виявляється лише у вигляді ок-

ремих розрізнених острівців (показані на рис. 5.12, б стрілками); візуально його 

кількість є нижчою, ніж в більш глибоких шарах. 

Мікротвердість ділянок відпущеного мартенситу коливається в межах 

482-535 HV, що на 60-80 HV нижче, ніж зафіксовано в мартенсито-аустенітних 

ділянках (табл. 5.4). Більш висока мікротвердість в останніх досягнута незва-

жаючи на присутність в них аустеніту. Це дозволяє припустити, що структура 

мартенситно-аустенітних ділянок сформувалась вже по завершенні відпуску, в 
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результаті чого мартенсит в цих ділянках не відпустився, забезпечивши підви-

щений рівень мікротвердості.  

 

      

 

        
 

Рис. 5.10. Макроструктура куль діаметром 100 мм після обробки за режи-

мами № 1 (а), № 5 (відп. 200 оС) (б), № 3 (відпуск 200 оС) (в), № 4 (відпуск 

200 оС) 
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Рис. 5.11. Мікроструктура кулі, обробленої за режимом № 2 (відпуск 

170 оС, 10 годин): на глибині 5 мм (а, б), на глибині 0,5 радіусу (в, г), в цент-

рі (д, е)  
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Рис. 5.12. Мікроструктура кулі, обробленої за режимом № 3 (відпуск 

200 оС, 10 годин): на глибині 5 мм (а, б), на глибині 0,5 радіусу (в, г), в цент-

рі (д, е). 

 



 
 

 

196

  
 
 

  
 

  
 

Рис. 5.13. Мікроструктура кулі, обробленої за режимом № 3 (відпуск 

250 оС, 10 годин): на глибині 5 мм (а, б), на глибині 0,5 радіусу (в, г), в цент-

рі (д, е). 
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Таблиця 5.4 

Мікротвердість (HV50) мікроструктурних складових в кулях з різним рівнем 

твердості 

Твердість за перетином 

кулі, HRC 

Мікроструктура 

Відпущений мартенсит Мартенсит + аустеніт 

50-52 482,220 566,017 

54-55 519,213 598,424 

56-57 535,322 596,224 

 

Присутність залишкового аустеніту в різних шарах кулі, виявлене візуально 

при мікроструктурному дослідженні, була підтверджена рентгеноструктурним 

методом. Аналіз дифрактограм зразків кулі (рис. 5.14), обробленої за режимом  

№ 3 (Твідп. = 200 оС), дозволив встановити, що об'ємна частка залишкового аусте-

ніту становить: на глибині 5 мм – 8 %, на глибині 0,5 радіуса – 25 %, в центрі – 

30 %. 
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Рис. 5.14. Дифрактограми зразків сталі 75ХГ, вирізаних з кулі діаметром 

100 мм після обробки за режимом № 3 (відпуск 200 оС, 10 годин) 
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Представлені результати показали, що режими №№ 2-4 (за винятком від-

пуску при 170 оС) забезпечили досягнення однаково високої твердості по всьому 

перетину куль при відсутності гартівних тріщин. Об'ємна твердість при цьому 

зросла до 54-56,7 HRC (Твідп. = 200-250 °С), тобто майже на 10 HRC у порівнянні 

зі стандартними кулями. Експериментальні кулі мали високу ударостійкість, що 

важливо з урахуванням експлуатації куль в великовантажних млинах. 

Відсутність гартувальних тріщин в кулях, оброблених за режимами 

№№ 2-4, можна пояснити досягненням оптимального розподілу мікроструктури 

по перетину куль в момент переривання гартування з наявністю переважно мар-

тенситної структури в поверхневих шарах і аустеніто-мартенситної структури в 

центральних обсягах. Для визначення співвідношення аустеніту та мартенситу 

по перетину кулі в момент переривання гартування використали комп'ютерне 

моделювання за допомогою програмного забезпечення «ThermoLab Soft», роз-

робленого на кафедрі матеріалознавства та перспективних технологій 

ПДТУ [217, 218]. В якості вихідних даних були використані хімічний склад сталі 

75ХГ, положення точки Мs для цієї сталі і застосовані режими термічної обробки 

(див. табл. 5.2). 

Моделюванням процесу гартування (рис. 5.15) було встановлено, що на 

момент переривання гартування куль при обробці за стандартною технологією 

мартенситне перетворення охоплює лише поверхневі шари на глибину не більше 

16 мм (рис. 5.16). При цьому лише в поверхневому шарі товщиною до 5 мм кіль-

кість мартенситу становить 60-70 %. Таким чином, при термозміцненні за стан-

дартною технологією на виході з гартувального барабану куля має в своєму 

об’ємі переважно аустенітну структуру. У цей момент куля має на поверхні на-

пруження стиснення, а в центрі – напруження розтягнення (рис. 5.17, а). В про-

цесі відпуску аустеніт центральних шарів частково перетворюється в бейніт; ау-

стеніт, що залишився перетворюється більшою частиною в мартенсит при охо-

лодженні після відпуску; зростання питомого об’єму центральних шарів викли-

кає зміну знаку напружень і появу напруг розтягнення на поверхні (див. 

рис. 5,17, а). 
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Рис. 5.15. Розподіл температури по перетину кулі діаметром 100 мм зі ста-

лі 75ХГ при термозміцненні за режимами № 1 (а), № 4 (б), № 5 (в) 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Відстань від поверхні, мм

К
іл

ьк
іс

ть
 а

ус
те

ні
ту

, 
%

Режим № 1
Режим № 2
Режим № 4
Режим № 5 (стандартн. ТО)

 
Рис. 5.16. Розподіл кількості аустеніту по перетину кулі діаметром 100 мм 

в момент переривання гартувального охолодження при термозміцненні за різни-

ми режимами 
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а) б) 

 

в) 

Рис. 5.17. Схема розподілу мікроструктурних складових та напруг після га-

рту і відпуску при термозміцненні куль за режимами № 5 (а), № 4 (б), № 2 (в) (чо-

рний колір – мартенсит гартування, сірий колір – мартенсит відпуску, білий колір 

– аустеніт) 

 

У випадку застосування режиму № 4 мартенситне перетворення поширю-

ється на глибину до 41 мм від поверхні (див. рис. 5.16), тобто охоплює більшу ча-

стину кулі. В результаті виникає збалансований напружений стан, який характе-

ризується або відсутністю напруг розтягнення на поверхні, або їх низьким рівнем, 

що не викликає появи тріщин (див. рис. 5.17, б). Тому, внаслідок застосування 

режимів із Тс/м = 130-170 °С кулі не розтріскувались не тільки після відпуску, але і 

при охолодженні на повітрі, тобто без відпуску. 

Збільшення тривалості гартування, що викликає зниження Тс/м до 

110-120 °С, призводить до зростання частки мартенситу в центральних ділянках 

кулі: його вміст варіюється від 85 % на поверхні до 46 % в центрі кулі (див. 
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рис. 5.16). Утворення великої кількості мартенситу в центрі призводить до появи 

високих напружень розтягнення на поверхні, внаслідок чого кулі розтріскуються 

як при охоложденні на повітрі, так і після відпуску при 170 оС (тобто при цій тем-

пературі релаксація напружень не є достатньою для запобігання утворення трі-

щин). У разі охолодження кулі в воді впродовж 250 с по всьому перетину форму-

ється переважно мартенситна (≥ 85 %) структура. На поверхні виникають високі 

напруження розтягнення; їх величина перевищує межу міцності сталі, що викли-

кає розтріскування відразу після завершення гартування. 

Таким чином, профіль розподілу структури, що гарантує відсутність тріщин 

в кулях наскрізного гарту після відпуску, лежить в межах заштрихованої області 

між кривими для режимів № 2 і № 4 (див. рис. 5.17). 

Можна вважати, що на стадії відпуску певна частина аустеніту в централь-

них шарах кулі перетворилася в нижній бейніт. Крім того, при відпуску йшов пе-

рерозподіл вуглецю з мартенситу в аустеніт зі збагаченням останнього. На ко-

ристь останнього припущення свідчать результати рентгеноструктурних дослі-

джень (див. рис. 5.14), які показують, що вміст вуглецю в залишковому аустеніті в 

центрі кулі становить 1,12 %, що в 1,55 разів вище середнього вмісту вуглецю в 

сталі. Збагачення вуглецем стабілізувало аустеніт до бейнітного перетворення, в 

результаті чого після закінчення відпуску аустеніт частково перетворився в мар-

тенсит, а частково зберігся в структурі в значній кількості (25-30 %). Це сформу-

вало «світлі» голчасті ділянки структури, показані на рис. 5.11-5.13. Оскільки аус-

теніт має істотно менший питомий об’єм (у порівнянні зі мартенситом), то зрос-

тання його частки в центральній частині додатково знизило рівень напружень ро-

зтягнення на поверхні, запобігши появі тріщин. У поверхневих шарах на глибину 

до 10 мм кількість залишкового аустеніту є набагато меншою, тому що в ньому в 

процесі гартування температура сягнула мінімального рівня, що призвело до пе-

ретворення більшої частини аустеніту на мартенсит. 

В результаті проведення досліджень був визначений оптимальний режим 

термічного зміцнення куль діаметром 100 мм зі сталі 75ХГ, а саме: а) підстужу-

вання після прокатки на повітрі впродовж 160-190 с для досягнення температури 

куль 790-820 °С; б) гартування водою впродовж 125-135 с для досягнення серед-
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ньомасової температури в межах 140-170 °С; в) відпуск при 200-250 °С з витрим-

кою не менше 1 години. Такий режим забезпечує в кулях: а) твердість в межах 54-

58 HRC по всьому перетину з перепадом між поверхнею та центром не більше 

2 HRC; б) високу ударостійкість; в) відсутність гартувальних тріщин. 

5.2.3. Виробництво дослідно-промислової партії куль зі сталі 75ХГ,         

з термічним зміцненням за Q-n-P принципом 

Дослідно-промислове випробування розробленої технології термозміцнення 

куль діаметром 100 мм з наскрізним гартуванням проводили в умовах кулепрока-

тного відділення цеху рейкових скріплень МК «Азовсталь» [219]. Оскільки відді-

лення не оснащене відпускною піччю, для проведення відпуску куль було вирі-

шено використовувати накопичувальний бункер, частково (на 30-50 %) заповне-

ний кулями поточного виробництва, температура яких приблизно відповідала те-

мпературі відпуску. Обрана технологічна схема передбачала наступні операції: а) 

підготовку бункера (прокатку та термозміцнення куль діаметром 100 мм 3-ї групи 

твердості зі сталі М-4 з накопиченням в бункері 50-60 т куль зі середньомасовою 

температурою 220-250 оС); б) розрівнювання куль в бункері магнітним краном та 

укладку розмежувальної сітки; в) прокатку та термозміцнення куль зі сталі 75ХГ з 

їх накопиченням в бункері в обсязі 40-50 т; г) теплоізоляцію кришки на бункері 

мінеральною ватою та листовим азбестом; д) витримку куль в бункері під криш-

кою впродовж 48 год і зі знятою кришкою – не менше 24 год. По завершенні тер-

мообробки кулі зі сталі 75ХГ перевантажували в окремий бункер для контролю 

якості і проведення випробувань. За прийнятою схемою відпуск куль зі сталі 

75ХГ забезпечувався за рахунок тепла від «подушки» у вигляді гарячих куль по-

точного виробництва. 

В ході дослідно-промислового опробування було вироблено і термозміцнено 

635 т куль діаметром 100 мм зі сталі 75ХГ. Середньомасова температура куль після 

виходу з гартувального барабана в різні періоди ведення контролю склала: 

150-178 оС (середня – 158,1 оС), 149-168 оС (середня – 159,5 оС), 152-174 оС (середня 

– 159,4 оС). 

При відборі охолоджених куль з різних місць бункера було встановлено, що 

найбільш м'якими (53,5-55 HRC) виявилися кулі, відібрані з конуса, утвореного 
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кулями в центрі бункера, де була досягнута максимальна температура відпуску. 

Заміри, проведені через добу після початку відпуску, зафіксували в конусі темпе-

ратуру в межах 200-230 оС. Найбільш твердими виявилися кулі, які остигали в по-

верхневому шарі понад стінками бункера – 56-59 HRC (температура в цих місцях 

через 24 годин склала приблизно 160-170 оС). 

Результати вимірів розподілу твердості по перетину контрольних груп куль 

представлені на рис. 5.18, а-в, а зведені дані – на рис. 5.18, г. В цих кулях було за-

фіксовано рівномірну твердість по всьому перетину; рівень твердості для різних 

куль коливався в межах від 53,5 до 59 HRC.  

 

        

       
 

Рис. 5.18. Розподіл твердості по перетину контрольних груп куль діаметром 

100 мм зі сталі 75ХГ (термообробка в виробничих умовах) (а-в). Узагальнені дані по 

всій партії куль в зіставленні з кулями зі сталі М-4 (г) 
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Рис. 5.19. Гістограма розподілу значень об'ємної твердості в кулях діамет-

ром 100 мм зі сталі 75ХГ (термообробка в виробничих умовах) 

 

 

Рис. 5.20. Кулі діаметром 100 мм зі сталі 75ХГ дослідно-промислової пар-

тії після випробувань на ударостійкість 
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За цими даними була підрахована об'ємна твердість куль: вона варіювалася 

від 50,6 до 60,1 HRC із середнім значенням 55,20,6 HRC, причому найбільша кі-

лькість замірів (48 %) відповідала інтервалу 56-57 HRC (рис. 5.19). Всі кулі, віді-

брані для контролю, витримали випробування на ударостійкість (рис. 5.20). 

Періодичний огляд, який проводився протягом місяця після вивантаження 

куль з бункерів, показав відсутність гартувальних тріщин на їх поверхні. Вироб-

лена партія куль зі сталі 75ХГ була повністю атестована відділом технічного ко-

нтролю і відправлена споживачам для використання на ГЗК України. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що використання принци-

пу Q-n-P в технології термозміцнення молольних куль дозволяє вирішити задачу 

підвищення об'ємної твердості куль великого діаметру в середньому на 10 HRC 

при збереженні їх високої ударостійкості і за відсутності гартувальних тріщин. 

Розроблена в ході проведення даної роботи технологія виробництва куль діамет-

ром 100 мм зі сталі 75ХГ впроваджена на комбінаті МК «Азовсталь», про що 

складено відповідний акт (Додаток А).  

 

Висновки по розділу 

 

1. Встановлено, що Q-n-P обробка із зупиненням гартування при 100 оС та 

подальшою витримкою при 250-350 °С забезпечує формування в сталі 75ХГ2С 

гетерогенної мікроструктури із підвищеною об'ємною часткою залишкового ау-

стеніту.  Кількість залишкового аустеніту в сталі 75ХГ2С визначається темпера-

турою та тривалістю витримки на стадії «Partitioning». При 250 оС об’ємна доля 

Азал поступово зростає до 28 % (10 хв), після чого знижується до 22 % (30 хв). 

При 300-350 оС кількість Азал сягає максимуму (27 %) на початку стадії 

«Partitioning» (1 хв) і монотонно знижується при подальшій витримці. 

2. Встановлено, що охолодження нижче точки Мs на першій стадії 

Q-n-P обробки прискорює бейнітне перетворення аустеніту в сталі 75ХГ2С при 

250-350 оС відносно кінетики перетворення аустеніту, переохолодженого до те-

мператур вище точки Мs. 
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3. Показано, що Q-n-P обробка підвищує абразивну зносостійкість сталі 

75ХГ2С. Максимальне зростання зносостійкості (на 8 %) відповідає витримці на 

стадії «Partitioning» при 250 оС впродовж 10 хв. 

4. Встановлено, що використання термічного зміцнення на основі Q-n-P 

принципу дозволяє значно підвищити об'ємну твердість в сталевих молольних 

кулях діаметром 100 мм при досягненні високої ударостійкості і відсутності гар-

тівних тріщин. Розроблено режим термозміцнення, що забезпечує досягнення 

середньомасової температури куль по завершенні гартуваня в межах 120-170 °С, 

з подальшим відпуском при 200-250 °С та витримкою не менше 1 ч. Така оброб-

ка забезпечує кулям твердість в межах 54-57 HRC по всьому перетину при від-

сутності гартівних тріщин та високої ударостійкості при повторних ударах з 

енергією 6,8 кДж. 

5. Показано, що в результаті Q-n-P обробки в кулі формується гетерогенна 

мікроструктура, що складається з ділянок відпущеного мартенситу та аустеніто-

мартенситних ділянок. Перерозподіл вуглецю між мартенситом та аустенітом 

при відпуску призводить до збільшення частки залишкового аустеніту до 

25-30 % при підвищенні концентрації вуглецю в аустеніті до 1,12 %. 

6. В ході виконання роботи розроблено на основі Q-n-P принципу техноло-

гію термозміцнення куль великого діаметру із наскрізним гартуванням на мар-

тенсит, яка дозволяє підвищити на 10 HRC об’ємну твердість за відсутності гар-

тувальних тріщин. Технологію успішно випробувано при випуску дослідно-

промислової партії куль із сталі 75ХГ2С обсягом 635 т. Технологія впроваджена 

у виробництво на ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (м. Маріуполь). 

 

Результати досліджень даного розділу наведено в 

публікаціях [194-196, 214, 215, 219]. 
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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 принци-

пу, які дозволили підвищити комплекс механічних і експлуатаційних властивос-

тей сталевого прокату, що має важливе значення для гірничо-металургійної і 

машинобудівної галузей промисловості. 

За результатами дисертаційної роботи зроблені наступні висновки. 

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

чної 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/см2) шляхом формування гетерогенної структури, що 

складається з мартенситу відпуску, безкарбідного бейніту і залишкового аусте-

ніту. 

2. На основі вивчення кінетики перетворення переохолодженого аустеніту 

в ізотермічних умовах, в тому числі – після попереднього гартування з отриман-

ням 50-70 % мартенситу, встановлені закономірності формування мікрострукту-

ри сталей 60С2ХФА і 55С3Г2ХФМБА при варіюванні температурою гартуваль-

ного охолодження і режимом подальшої витримки, що дозволило визначити оп-

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

забезпечує отримання максимального комплексу міцності, пластичності та удар-

ної в’язкості. 

3. Експериментально встановлено факт міжфазного перерозподілу вугле-

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

підвищення вмісту вуглецю в -фазі до 0,90-1,32 % і забезпечує зростання кіль-
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кості залишкового аустеніту до 12-25 %. Виявлені морфологічні особливості за-

лишкового аустеніту, присутнього в структурі у вигляді масивних «блоків», або 

тонких «плівок», які розташовані між рейками -фази. 

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

лецевих сталях при Q-n-P обробці, має схильність до деформаційного мартенси-

тного 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 ре-

лаксації напружень та відпуску «свіжого» мартенситу, утвореного на заверша-

льній стадії обробки.  

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

робки 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 термоз-

міцнення сталевих молольних куль діаметром 100 мм з прокатного нагріву, за-

снований на Q-n-P принципі. Застосування цього режиму забезпечує в кулях 

підвищену рівномірну твердість (54-58 HRC) по всьому перетину при збережен-

ні високої ударостійкості і за відсутності гартівних тріщин. 
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