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АНОТАЦІЯ 
 

Піскун Н.В. Комплекс технологічних процесів індукційної зонної плавки і 

зварювання в твердій фазі та плавленням жароміцного інтерметаліду системи 

TiAl. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття  наукового  ступеня  доктора  технічних  наук  за 

спеціальністю  05.03.06. «Зварювання та споріднені процеси і технології» 

– Інститут Електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2020. 

 
Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної задачі: оптимізації 

структури і властивостей жароміцного інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr(ат.%) системи титан-алюміній  методом індукційної безтигельної зонної 

плавки для подальшого його використання в авіаційній галузі та розробці 

технологічних процесів його з’єднання  – дифузійного зварювання та електронно-

променевого зварювання з регульованою швидкістю охолодження, що дає 

можливість отримувати бездефектне зварне з’єднання. 

Задачу вирішено шляхом встановлення впливу процесів структуроутворення 

в сплаві при індукційній безтигельній зонній плавці на його механічні 

властивості, а також залежностей між умовами охолодження і структурними 

трансформаціями при електронно-променевому зварюванні та їх взаємозв'язок з 

напруженим станом зварного з’єднання. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю розробки нових наукових 

підходів при створенні сучасних конструкційних інтерметалідних сплавів, які є 

перспективними матеріалами для аерокосмічної техніки, автомобільної 

промисловості та інших галузей техніки, а також  необхідністю створення 

надійних методів їх з’єднання.   

В роботі проведений детальний аналіз літературних джерел, в яких 

розглядаються питання структури і властивості конструкційних інтерметалідів 

системи TiAl та методи їх отримання. Приведені вимоги до властивостей 

інтерметалідів при промисловому використанні. Розглянуто переваги зонної 
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плавки інтерметалідів для оптимізації структури і властивостей. Досліджено  

вплив легуючих елементів на структуру та властивості інтерметалідів системи 

TiAl. Проаналізовані роботи, які присвячені зварюванню інтерметалідів.  

При створенні технології індукційної безтигельної зонної плавки (ІБЗП) 

інтерметалідів визначено теплові умови процесу. Вперше на основі розроблених 

кристалізаційних режимів був одержаний і всебічно досліджений β-

стабілізований сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr(ат.%). При цьому проведені 

дослідження закономірностей формування структури, фазового складу і 

механічних властивостей інтерметаліда в процесі ІБЗП. Встановлені принципи і 

цілі мікролегування інтерметаліда. Досліджені процеси структуроутворення при 

ІБЗП сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr(ат.%) і  вперше доведена можливість 

створення орієнтованої ламельно-зернистої фазової мікроструктури зливка за 

допомогою корегування  параметрів процесу плавки. Проведено дослідження 

особливостей структурно-фазових трансформацій    β-стабілізованого    сплаву   

Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr в умовах високого градієнта температур при ІБЗП.  

Показано, що одержана структура складається з направленої ламельної α2-

Ti3Al+γ-TiAl- фази, зернистої γ-TiAl-фази и міжгранулярних прошарків 

стабілізованої  β-Ti (В2) -фази, при цьому процентний склад цих фаз можна 

регулювати параметрами процесу ІБЗП. Вперше встановлено, що для отримання 

спрямованої структури зливка при ІБЗП температурний градієнт на границі рідко-

твердої фази повинен бути не нижче, ніж 3000С/см. Встановлена залежність між 

швидкістю охолодження зливку інтерметаліду, структурою та механічними 

властивостями. Показано, що сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr з трифазною 

впорядкованою мікроструктурою і оптимізованим співвідношенням структурних 

складових (γ+α2+В2) має більш збалансовані властивості у порівнянні з литим 

матеріалом. Сплав з такою структурою має високу міцність до температури 900-

9500С. Ці властивості досягнуті без гарячого ізостатичного пресування (ГІП-

обробки) отриманих зливків. 

За результатами досліджень була створена технологія зонної плавки, яка 

забезпечує спрямовану кристалізацію, і пов'язані з нею особливості структури. 
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Розроблена математична модель процесу та проведений обчислювальний 

експеримент, за допомогою якого визначені параметри температурних процесів, 

які проходять при ІБЗП, і показано, що для гомогенізації структури інтерметаліда 

по всій довжині зливка і поліпшення його механічних характеристик необхідно 

забезпечити швидкість охолодження в межах 0,4 - 0,60С/с. Завдяки цим 

розрахункам відкориговані режими зонної плавки інтерметаліда системі TiAl і 

вперше розроблена технологія зонної термічної обробки, яка полягає в тому, що 

безпосередньо після закінчення процесу плавки, індуктором здійснюється 

додатковий нагрів зливка без його розплавлення. При цьому  забезпечується  

необхідна швидкість охолодження. Встановлено, що термічна обробка зливка 

безпосередньо після ІБЗП сприяє збільшенню об’єму впорядкованої кубічної β 

(В2) - фази, наявність якої викликає значне підвищення міцності і пластичності 

матеріалу. 

Методами термомеханічної обробки сплаву системи TiAl (Nb, Cr, Zr) після 

ІБЗП були одержані листові напівфабрикати для проведення зварювання. 

Визначені режими термообробки та проведені дослідження структури і 

властивостей деформованого матеріалу.  

Досліджена можливість зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-

3Cr-1.5Zr у твердій фазі. Були проведені експерименти по дифузійному 

зварюванню в вакуумі з використанням  різних  технологічних прийомів,  як без 

застосування проміжних прошарків, так із прошарками у вигляді фольги. В якості 

прошарків використовували ніобій-титановий сплав і наношарувату фольгу 

системи Al-Ti. Показаний вплив параметрів дифузійного зварювання на 

формування структури та механічні властивості з’єднань з інтерметалідного 

сплаву TiAlNb. 

Експерименти по електронно-променевому зварюванню інтерметаліда та 

подальші дослідження отриманих зразків дали можливість визначити основні 

причини, за яких утворюються холодні тріщин при електронно-променевому 

зварюванні. Проведений комплекс чисельно-експериментальних досліджень 

кінетики температурних полів і напруженого стану, який  сприяв оптимізації 
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параметрів післязварювальної термообробки. Встановлено вплив параметрів 

процесу електронно-променевого зварювання і подальшої обробки на формування 

структури і механічних властивостей зварних з’єднань інтерметаліда системи 

титан-алюміній. За результатами проведених досліджень створена технологія 

електронно-променевого зварювання інтерметаліда з подальшою локальною 

термообробкою, що дозволяє з використанням різних технологічних прийомів 

значно знизити схильність зварного з’єднання до утворення холодних тріщин. 

Встановлено, що при швидкості охолодження зварного з’єднання інтерметаліда 

на рівні 0,7- 0,9 0С/с та нижче значно зменшується схильність його до утворення 

холодних тріщин. Показано, що при зварюванні з регульованою швидкістю 

охолодження відбувається трансформація α-фази в ламельну (γ+α2)-фазу, при 

цьому в сплаві зберігається деяка кількість β-фази, яка покращує пластичність 

сплаву і блокує зародження і поширення тріщин в α2-фазі.  

 

Ключові слова: інтерметаліди системи титан-алюміній, індукційна 

безтигельна зонна плавка, термічна обробка, процеси структуроутворення, 

структура та механічні властивості,  дифузійне зварювання, термомеханічна 

обробка, електронно-променеве  зварювання, зварні з’єднання, регульоване 

охолодження, локальна термообробка.   
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ABSTRACT 
 

Piskun NV Complex of technological processes of induction band melting and 

welding in solid phase and melting of heat-resistant intermetallic of TiAl system. 

-Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for obtainment of  Doctor of Science Degree in specialty 05.03.06  – 

“Welding and Related Processesand Technologies”  –  E.O. Paton Electric Welding 

Institute ofNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of scientific and applied problem: 

optimization of structure and properties of heat - resistant intermetallic alloy Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) of titanium-aluminum system by method of induction rodless 

zone melting for its further use in aviation process and development of technologies its 

connection by diffusion welding and electron beam welding with adjustable cooling 

rate, which makes it possible to obtain a defect-free welded joint. 

The problem is solved by establishing the influence of the processes of structure 

formation in the alloy during induction crucible zone melting on its mechanical 

properties, as well as the dependence between the conditions of cooling during electron 

beam welding and structural processes and their relationship with the stress state of the 

welded connection. 

The urgency of the work is due to the need to develop new scientific approaches in 

the creation of modern structural intermetallic alloys, which are promising materials for 

aerospace engineering, automotive industry and others. fields of technology 

In the work a detailed analysis of literary sources is considered, in which the 

questions of structure and properties of structural intermetallics of TiAl system and 

methods of their production are considered. The requirements for the properties of 

intermetallics for industrial use are given. The advantages of band melting of 

intermetallics for optimization of structure and properties are considered. The influence 

of alloying elements on the structure and properties of the intermetallics of the TiAl 

system is investigated. The works devoted to the intermetallic welding are analyzed. 
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When creating the technology of induction-free zone melting (UBZP) of 

intermetallics, the thermal conditions of the process were determined. For the first time, 

β-stabilized alloy Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) Was obtained and comprehensively 

studied based on the developed crystallization modes. At the same time, the regularities 

of formation of structure, phase composition and mechanical properties of 

intermetallide in the process of UPS are carried out. The principles and goals of 

intermetallide microalloying have been established. The processes of structure 

formation of the Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr alloy (at.%) Were investigated and the 

possibility of creating an oriented lamellar-granular phase microstructure of the ingot by 

melting parameters was first shown. The peculiarities of structural-phase 

transformations of β-stabilized Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr alloy in the high temperature 

gradient field at UPS are investigated. It is shown that the obtained structure consists of 

directed lamellar α2-Ti3Al + γ-TiAl-phase, granular γ-TiAl-phase and intergranular 

layers of stabilized β-Ti (B2) phase, whereby the percentage composition of these 

phases can be controlled by the parameters of the UPS process. For the first time, it has 

been established that in order to obtain a directional ingot structure at UPS, the 

temperature gradient at the boundary of the liquid-solid phase must be no lower than 

3000C / cm. The relationship between the cooling rate of the ingot of intermetallide 

ingot, its structure and its mechanical properties was established. It has been shown that 

Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr alloy with three-phase ordered microstructure and optimized 

structural component ratio (γ + α2 + B2) has more balanced properties compared to the 

cast material. An alloy with this structure has a high strength up to 900-9500C. These 

properties are achieved without hot isostatic pressing (GIP treatment) of the obtained 

ingots. 

According to the results of the research, zone melting technology was created, 

which provides directional crystallization and related features of the structure. A 

mathematical model of the process has been developed and a computational experiment 

has been carried out, by which the temperature processes undergoing UPS are 

determined and it is necessary to provide the cooling rate within 0.4 ... 0.60K/s. Due to 

these calculations, the modes of zone melting of the intermetallide TiAl system were 
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corrected, and zone heat treatment technology was developed for the first time, which 

consists in the fact that immediately after the melting process is completed, the inductor 

carries out additional heating of the ingot without its melting, which provides the 

required cooling rate. For the first time, it was found that thermal treatment of the ingot 

immediately after the IBZP contributes to the increase of the ordered cubic β (B2) 

phase, which significantly increases the strength and ductility of the material. 

Methods of thermomechanical treatment of TiAl alloy (Nb, Cr, Zr) alloy after the 

UPS were obtained sheet semi-finished products for welding. The heat treatment 

regimes were determined and the structure and properties of the deformed material were 

investigated. 

The possibility of welding the intermetallic alloy Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr in the 

solid phase was studied. Experiments on diffusion welding in vacuum were carried out 

using various technological methods, both without intermediate layers and with layers 

in the form of a foil. The layers used were a niobium-titanium alloy and a nanolayer foil 

of the Al-Ti system. The influence of diffusion welding parameters on the formation of 

the structure and mechanical properties of compounds of the TiAlNb intermetallic alloy 

is shown. 

Experiments on electron-beam welding of intermetallide and further studies of the 

obtained samples made it possible to identify the main causes that cause the formation 

of cold cracks during electron-beam welding. Conducted complex of numerical-

experimental studies of kinetics of temperature fields and stress state contributed to the 

choice of parameters after welding heat treatment. The influence of the parameters of 

the electron beam welding process and the subsequent processing on the formation of 

the structure and mechanical properties of the welded connections of the intermetallide 

of the titanium-aluminum system is established. According to the results of researches 

the technology of electron beam welding of intermetallide with adjustable cooling is 

created, which allows to reduce considerably the tendency of welded joint to formation 

of cold cracks with the use of various technological methods. For the first time, it has 

been found that at a cooling rate of welded joints of 300C/s intermetallide and below, its 

tendency to form cold cracks is significantly reduced. For the first time, it is found that 
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the cooling   rate    of the   welded   compound   of    intermetallide at the level of     0.7- 

0.90C/s and below significantly reduces its tendency to form cold cracks. For the first 

time, it has been found that the welding with controlled cooling transforms the α-phase 

into a lamellar (γ + α2) -phase, while the alloy retains some amount of β-phase, which 

improves the plasticity of the alloy and blocks the origin and propagation of cracks in 

the α2-phase. 

Keywords: titanium-aluminum intermetallics, induction-free zone melting, heat 

treatment, structure formation processes, structure and mechanical properties, electron 

beam welding, diffusion welding, welded joints, controlled cooling 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  
 

ЕППЄ - електронно-променева плавка з проміжною ємністю 

БЗП - безтигельна зонна плавка  

ККД - коефіцієнт корисної дії 

ІБЗП - індукційна безтигельна зонна плавка  

ЕПЗ - електронно-променеве зварювання 

ЛОТ - локальна термообробка 

ГТД - газотурбінний двигун 

ТНТ - турбіна низького тиску 

ЛНТ - лопатка низького тиску 

ГЩУ - гексагональна щільноупакована 

V - швидкість твердіння 

Gax - градієнт температур 

ГІП - газо статичне ізотермічне пресування 

HV - твердість по Віккерсу 

в - межа міцності 

Е - модуль пружності 

δ - відносне подовження зразка після розриву 

 - відносне звуження зразка після розриву   

ДЗВ - дифузійне зварювання у вакуумі 

Тзв. - температура зварювання 

Рзв. - тиск у процесі дифузійного зварювання 

t  - час зварювання 

НДС - напруженодеформований стан 

МПЛ - майже повністю ламельна 

ЗТВ - зона термічного впливу 

ТО - термічна обробка 

Uприск. - прискорююча напруга 
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Vзв. - швидкість зварювання 

Iп. - струм променя 

ДЗВ - дифузійне зварювання у вакуумі  
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ВСТУП  
 

Актуальність роботи. Інтерметалідні сплави системи TiAl є перспективними 

матеріалами для аерокосмічної техніки, автомобільної промисловості та інших 

галузей техніки. Вони відрізняються високою міцністю, жароміцністю, 

повзучістю та корозійною стійкістю при високих температурах. Однак, їх низька 

пластичність при кімнатній температурі і, пов'язана з цим, низька технологічність 

ускладнює, а в ряді випадків виключає можливість виготовлення напівфабрикатів 

і виробів з цих матеріалів. 

В даний час увага дослідників приділяється створенню нових 

інтерметалідних сплавів потрійних систем Ti-Al-Nb. Відомо, що добавки ніобію, 

як β-стабілізатора, в алюмініди титана (TiAl) мають пластифікуючий вплив. 

Одним із напрямків можливого вирішення проблеми підвищення пластичності і, 

відповідно, технологічності є створення сплавів з орто- або В2-структурою. З 

цією метою алюмініди титану легують досить високою кількістю ніобію до 25 

ат.%. 

Однак, при багатьох позитивних характеристиках, орторомбічні сплави з 

вмістом ніобію до 25 ат.% мають підвищену щільність - 6,9 г/см3 у порівнянні з 

вихідними алюмінідами титану. Крім того, високий вміст ніобію призводить до 

значного подорожчання сплавів. 

У зв'язку з вищевказаним, великий інтерес викликає створення нового класу 

інтерметалідних β-твердіючих сплавів γ-TiAl+α2-Ti3Al на основі інтерметаліда 

системи TiAl з більш низьким вмістом ніобію (до 4 - 5 ат.%). Щільність таких 

сплавів знижується до 4,0 г/см3, що в 1,75 разів менше за щільність класичних 

ортосплавів. Присутність ніобію, як β-стабілізатора, дозволяє отримати 

впорядковану β0 (В2) -фазу, а наявність цієї фази, в свою чергу, дозволяє за 

допомогою термічної обробки позитивно впливати на структуру і, відповідно, на 

механічні властивості металу. 

В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона методом електронно-

променевої плавки з застосуванням більш легких β-стабілізаторів Cr, Zr при 
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низькій концентрації Nb (до  5 ат.%), і зниженим до 44 ат.% вмістом Al створений 

сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr ( ат.%). Розроблений сплав має такі переваги. По-

перше, Nb підвищує високотемпературні властивості матеріалу і опір повзучості в 

результаті зниження дифузійної рухливості елементів, а також покращує стійкість 

до окислення. По-друге, Zr і Cr також стабілізують β-фазу. Створений сплав має 

невелику щільність – 4.11 г/см3, що є вагомим аргументом для аерокосмічної 

промисловості. Крім того, Cr, особливо в мікрокількостях, покращує корозійну 

стійкість. При цьому полегшується прокатка матеріалу. 

З інтерметалідів виготовляється широкий асортимент виробів для літаків. 

При виготовленні ряду вузлів турбін високого і низького тиску доцільно 

застосовувати зварювання. Тому розробка технологій зварювання інтерметаліда 

системи TiAl є  актуальною. 

В роботі була досліджена можливість зварювання інтерметалідного сплаву . 

Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr ( ат.%) плавленням та в твердій фазі.  

Як показав аналіз літературних джерел, дифузійне зварювання у вакуумі в 

даний час є одним з найбільш перспективних видів зварювання в твердій фазі, 

тому що дозволяє з'єднувати деталі і вузли з однорідних і різнорідних металів, а 

також  використовувати  прошарки з сучасних композитних і наноматеріалів. 

Даний спосіб зварювання має наступні переваги: виключається 

розплавлення матеріалів, які з'єднуються; міцність з'єднань може змінюватися в 

широкому діапазоні в залежності від вимог до зварного вузла;  можливе 

поєднання процесів зварювання і термічної обробки матеріалів з метою 

отримання певних властивостей; з'єднання різнорідних за фізико-хімічними 

властивостями матеріалів, а також виключає додаткові проміжні операції. Все це 

виключає проблеми, пов'язані з ліквацією, розтріскуванням і залишковими 

напруженнями. Крім того, дифузійне зварювання, що реалізується при 

температурах, що складають  0,7 ... 0,8  від температури плавлення, виключає 

зміну властивостей зварювальних матеріалів, підвищити якість і надійність 

виробів, збільшити термін їх експлуатації і оптимізувати технологічний цикл 

виготовлення промислової продукції. 
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При випробуванні зварювання плавленням для застосування технології в 

авіаційній галузі - один з найбільш придатним способом отримання якісного 

з'єднання інтерметаліда є електронно-променеве зварювання, яке  дозволяє  

зварювати вироби різних геометричних форм, виконувати шви різної 

протяжності, а також перервані шви.  У порівнянні з іншими видами зварювання 

плавленням електронно-променеве також має переваги: по-перше, оскільки воно 

проводиться у високому вакуумі, то повністю забезпечує захист такого активного 

матеріалу, яким є титан; по-друге, при електронно-променевому зварюванні 

формується  вузький шов і дуже незначна зона термічного впливу, що, в свою 

чергу, викликає мінімальні деформації зварного з’єднання 

При отриманні зварних з'єднань інтерметалідів системи TiAl методом 

електронно-променевого зварювання істотним їх дефектом є холодні тріщини, які 

виникають при температурах нижче 700 0С, коли матеріал переходить з в’язкого в 

крихкий стан. Низька пластичність зварного з'єднання в стані після зварювання, в 

свою чергу, визначається несприятливою структурою зварного з'єднання і, при 

наростанні зварювальних напружень в процесі охолодження призводить до появи 

холодних тріщин. 

Для запобігання утворення тріщин необхідно забезпечити уповільнену 

швидкість охолодження. При цьому знижується температурний градієнт і, 

відповідно, рівень напруженого стану, що є важливим фактором в боротьбі з 

утворенням тріщин і в той же час поліпшується пластичність зварного з'єднання в 

результаті сприятливих структурних перетворень. 

Таким чином, актуальним є оптимізація структури і властивостей 

конструкційного інтерметаліду системи титан-алюміній з метою подальшого 

використання та розробка технологій його зварювання.  

Зв’язок роботи з науковими  програмами,  планами,  темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у відділі «Космічні технології» Інституту  

електрозварювання  ім. Є.О.Патона НАН України  в  рамках відомчих програм, в 

яких автор брав участь в якості виконавця за наступними темами: «Розробити 

технологію одержання методом зонної перекристалізації алюмініду титану, який 
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виплавлений електронно-променевою плавкою з проміжною ємністю (ЕППЄ), та 

дослідити його структуру і механічні характеристики»  (№ держреєстрації  

0107U003410,  2007-2011рр.); «Розробка технології одержання методом зонної 

перекристалізації інтерметаліда на основі алюмініду титану Ti2NbAl, який 

виплавлений електронно-променевою плавкою»  (№ держреєстрації 0112U002395, 

2012-2016рр.); «Дослідження і розробка спеціалізованої апаратури і електронно-

променевих технологічних процесів для виконання монтажних і ремонтних робіт 

в умовах високого вакууму, перепаду температур і зниженої гравітації» (№  

держреєстрації 0118U100501, 2019-2021рр.) 

Мета та задачі дослідження: Метою роботи є створення  технологічного 

процесу  індукційної безтигельної зонної плавки інтерметаліда системи 

TiAl(Nb,Cr,Zr), яка забезпечує оптимальну структуру і властивості зливка, а також 

процесів дифузійного зварювання інтерметаліду та електронно-променевого 

зварювання з наступною локальною термообробкою (ЛТО)  зварного з’єднання, 

що дозволяє уникнути появу холодних тріщин шляхом  зниження рівня 

залишкових зварювальних напружень  та підвищення пластичності зварного шва. 

У відповідності до поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

задачі:  

1. Створити технологію індукційної безтигельної  зонної плавки β-

стабілізованого інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, яка забезпечить 

спрямовану кристалізацію, зменшення розміру зерна інтерметаліда, зниження 

твердості та дозволить здійснювати керування структурою зливка параметрами 

процесу.  

2.  Дослідити теплові умови , що забезпечують формування однорідної 

структури по всій довжині зливку в процесі його перекристалізації та 

охолодженні. 

3.  Розробити поєднану технологію індукційної  безтигельної зонної  

плавки (ІБЗП) та наступної зонної термообробки інтерметаліда з метою створення 

рівномірного розподілу структурних складових і, відповідно, механічних 

властивостей по довжині та перетину зливка.   
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4. Дослідити особливості структурно-фазових трансформацій β-

стабілізованого сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr при високому градієнті температур 

при ІБЗП, а також процеси структуроутворення та їх вплив  на механічні 

властивості. 

5. Дослідити дифузійне з’єднання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-

3Cr-1.5Zr без прошарків  та  з використанням  проміжних прошарків зі сплаву 

системи Nb-Ti і  наношаруватого  прошарку системи Al-Ti і їх вплив на структуру 

та властивості. 

6. Розробити технологію електронно-променевого зварювання 

інтерметаліда системи TiAl з регульованою швидкістю охолодження, що дозволяє 

отримувати бездефектні зварні з'єднання.  

7. Провести комплекс чисельно-експериментальних досліджень кінетики 

температурних полів і напруженого стану для вибору параметрів 

післязварювальної термообробки.  

8. Дослідити вплив параметрів процесу електронно-променевого 

зварювання і післязварювальної локальної термообробки на формування 

структурного стану і механічних властивостей зварних з'єднань інтерметаліда 

системи титан-алюміній. 

9. Розробити технологічні рекомендації щодо практичного використання 

технології електронно-променевого зварювання з контрольованим охолодженням 

в  авіаційній галузі. 

Об'єкт дослідження – технологічні процеси  індукційної безтигельної зонної 

плавки, дифузійного та електронно-променевого зварювання інтерметаліда 

системи TiAl(Nb,Cr,Zr). 

Предмет дослідження – закономірності формування структурного стану, 

фазового складу та механічних властивостей інтерметалідного сплаву Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) після індукційної безтигельної зонної плавки та 

термообробки, механізми впливу структурних складових матеріалу зварного 

з’єднання після ЕПЗ, ЕПЗ та ЛТО на їх механічні властивості.  
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Методи дослідження – оптична та скануюча електронна мікроскопія, 

рентгенівська дифрактометрія (XRD) на базі DRON-3M спектрометра, 

рентгеноструктурний аналіз. Механічні властивості сплавів при кімнатній 

температурі досліджували шляхом одновісного стиснення з використанням 

випробувальної машини INSTRON 8802. Фазовий аналіз був виконаний за 

допомогою рентгенівської дифрактометрії (XRD) на базі DRON-3M спектрометра. 

Випробування на високотемпературне стиснення зразків проводили із 

застосуванням спеціальної установки «Hydrawedge II». Динамічні випробування 

на одновісний стиск при температурах750-1050°C здійснювали на базі 

деформаційно-гартувального ділатометра «DIL-805A/D» (Bähr Thermoanalyse 

GmbH) 

Наукова новизна отриманих результатів 

• Визначені закономірності структурно-фазових перетворень β-

стабілізованого інтерметалідного сплаву в умовах індукційної зонної плавки.  

Встановлено, що для отримання спрямованої кристалізації зливка при ІБЗП 

температурний градієнт на границі рідко-твердої фази повинен бути не нижче 300 
0С/см, що забезпечується швидкістю плавки 150мм/год. 

• Визначена залежність між швидкістю охолодження зливку 

інтерметаліду Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, його структурою та механічними 

властивостями. Показано, що після ІБЗП  на швидкості 150мм/год орієнтована 

структура інтерметалідного сплаву складається   з ламельних колоній   α2-Ti3Al+γ-

TiAl- фази, гранулярної γ-TiAl-фази і стабілізованої  β-Ti(В2)-фази, які  

виділяються по границях колоній,  при цьому процентний склад  фаз можна 

регулювати параметрами процесу ІБЗП.  

• Вперше встановлено, що зонна термічна обробка зливку безпосередньо 

після ІБЗП сприяє збільшенню обсягу впорядкованої кубічної β (В2) – фази до 

16%, що значно підвищує пластичність і міцність сплаву. 

• Показано, що в процесі дифузійного зварювання інтерметалідного 

сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr  з використанням  проміжного прошарка з 

наношаруватої фольги системи Al-Ti, завдяки її близькому хімічному складу до 
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матеріалу, який зварюється, встановлюється взаємодія між контактуючими 

поверхнями внаслідок утворення на колишній границі загальних зерен.  

• Вперше встановлено, що при електронно-променевому зварюванні з 

регульованим охолодженням відбувається трансформація α-фази в ламельну 

(γ+α2)-фазу, при цьому в сплаві, завдяки частковому фазовому перетворенню 

α2→β0(В2), з'являється глобулярна β-фаза, що розташовується за межами 

ламельних колоній, яка має пластифікуючий та зміцнюючий вплив на метал шва 

та блокує зародження і поширення тріщин в α2-фазі. 

Практичне значення отриманих результатів.   

1 Створені наукові підходи та технологічні основи процесу індукційної 

безтигельної  зонної плавки  β-стабілізованого інтерметалідного сплаву Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1.5Zr,  який забезпечує оптимальну структуру зливку без застосування 

газостатичної ізотермічної обробки для його подальшого використання в 

промисловості. Показано, що межа застосовності одержаного інтерметалідного 

сплаву  в аерокосмічній промисловості може бути розширена із 750-800 0С до 900-

950 0С. 

2 Запропоновані режими дифузійного зварювання з використанням  

прошарків зі сплаву системи Nb-Ti і наношаруватої фольги системи Al-Ti, які 

дозволяють одержувати з’єднання з високими показниками міцності від 1000 до 

1300 МПа.  

3 Створена  технологія електронно-променевого зварювання 

інтерметаліду системи TiAl (Nb, Cr, Zr) з подальшою післязварювальною 

локальною термообробкою,  яка забезпечує  швидкість  охолодження зварного 

з’єднання інтерметаліду на рівні 0,7- 0,9 0С/с, що  запобігає утворенню 

післязварювальних холодних тріщин і підвищує міцність та пластичність 

зварного з’єднання. Вона  може бути застосована при зварюванні інших марок 

жароміцних інтерметалідів цієї системи. 

4 Розроблені технологічні рекомендації щодо промислового 

використання технології електронно-променевого зварювання інтерметалідного 

сплаву  Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) в  авіаційній галузі. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна  робота є узагальненням 

результатів, отриманих автором самостійно та у співавторстві. Постановка задач 

досліджень, обговорення результатів та формулювання основних висновків 

проведено спільно з науковим консультантом. За безпосередньою участю автора 

проведений аналіз та узагальнення літературних даних про сучасний стан  вимог 

до конструкційних інтерметалідних сплавів. Детально вивчено галузь 

застосування цих матеріалів. За результатами аналізу були  розроблені наукові та 

технологічні напрямки проведення роботи. В ході її виконання були детально 

вивчені процеси структуроутворення інтерметалідів системи титан-алюміній при 

індукційній безтигельній зонній плавці. Особисто автор приймав участь у 

виконанні процесів плавки, проведенні досліджень та аналізував отримані 

результати. Автором виконувались металографічні  дослідження зразків 

інтерметаліду, які були отримані в процесі індукційної безтигельної зонної плавки 

та наступної термообробки. Визначені кореляційні  залежності між 

технологічними параметрами індукційної безтигельної зонної плавки, 

структурними характеристиками та механічними властивостями  інтерметалідів. 

Вивченні наукові та технологічні принципи формування структури при 

безтигельній зонній плавці з урахуванням особливостей плавки, а також 

можливості їх практичного використання [1-5, 9 - 15,19 - 20,22 -23, 25, 28 -31,33-

34].  

Планування та безпосередня участь у проведенні експериментів із 

електронно-променевого зварювання інтерметалідів. Дослідження структури 

зварних з’єднань методами електронної та оптичної мікроскопії. Аналіз  

результатів для встановлення механізмів формування фазового складу, 

структурних характеристик та взаємозв'язок цих процесів з механічними 

властивостями зварних з’єднань. Узагальнення результатів експериментальних та 

розрахункових досліджень зразків, одержаних із застосуванням різних 

технологічних прийомів дифузійного і електронно-променевого зварювання та 

подальшої локальної термообробки інтерметалідних зразків [6-8, 16-18, 21, 

24,26,27, 29, 32].  
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Апробація результатів дисертації. За результатами дисертаційної роботи 

були представлені 10 доповідей, які доповідались і обговорювались на 8-ти 

міжнародних наукових конференціях, в тому числі: Международная конференция 

«Ti-2010 в СНГ», 25-28 апреля, 2011г, г.Львов, Украина; Міждународна науково-

технічної конференції  «Зварювання та споріднені технології –сьогодення і 

майбутне», 25-25 ноября 2013г. Украина, Киев (2 доповіді); 21th International 

Symposium on Metastable Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 

2014) 29 June – 04 July 2014, Cancun, Mexico; Международная конференция 

«Титан 2018. Производство и применение в Украине», 11-13 июня 2018,  Киев, 

Украина; 10th International conference advanced and technologies, 24-26 oct 2018, 

Ninghai, China.; Міжнародна конференція «Зварювання та споріднені технології– 

сьогодення і майбутнє», 5-6 грудня  2018р., ІЕЗ ім. Є.О. Патона, м. Київ, Україна 

(3 - доповіді); Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у 

зварюванні і споріднених процесах», 23-24 травня 2019 року, м. Київ, Україна. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 34 наукових праці, 

з них 6 – в періодичних виданнях, які реферуються в наукометричній базі Scopus; 

2 – які реферуються в інших  міжнародних  наукометричних системах; 13 – в 

виданнях, що входять до Переліку наукових фахових видань України; 10 – в 

збірниках праць науково-технічних конференцій, 3 – в інших галузевих виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, загальних висновків і списку літератури із 290 найменувань. Вона 

викладена 318 сторінках тексту, що включає 18 таблиць, 172 рисунка, а також 

додатку, в якому викладено технологічні рекомендації щодо здійснення 

електронно-променевого зварювання сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) в 

авіаційній галузі. 
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РОЗДІЛ 1 
 СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ 

ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ ТИТАН-АЛЮМІНІЙ 
 

1.1 Галузь застосування інтерметалідів системи TiAl 
 

З розвитком авіаційного двигунобудування з кожним роком ускладнюється 

конструкція двигунів, збільшуються робочі температури, зменшується вага 

самого двигуна за рахунок застосування матеріалів з більшою питомою міцністю. 

Відповідальною частиною газотурбінного двигуна (ГТД) є лопатки, які 

працюють в умовах впливу статичного і динамічного газових потоків при високих 

температурах 600-7500С. Напруження під дією газового потоку досягають 200 

МПа [1-4]. 

Для підвищення ефективності роботи газотурбодвигунів перспективними 

вважаються інтерметаліди системи TiA. На рисунку 1.1 перший, що 

використовується в світі,  двигун компанії General Electric, який виконаний з TiAl 

[5]. 

 
Рисунок 1.1 - Двигун компанії General Electric, у якому леза в останніх 2-х 

ступенях турбіни низького тиску виготовлені з литого TiAl [5]. 
 

Передові концепції розробників матеріалів для використання їх в авіаційній 

галузі засновані на більш високих робочих температурах експлуатації, меншій 
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вазі виробу  і більш високих швидкостях обертання  [6]. Наприклад, ефективність 

роботи газотурбінного двигуна буде збільшуватися більш ніж на 1% на кожні 

10°C приросту температури на вході. Значна економія палива в авіації 

промисловості та виробництві електроенергії може бути досягнута шляхом 

введення нових матеріалів, які можуть забезпечити більш високу температуру 

експлуатації або зменшення ваги компонента [7-9]. Звичайні металеві системи, які 

в даний час використовуються, були розроблені протягом останніх 50 років і вже 

наближаються до межі своїх можливостей. Подальші успіхи в розвитку 

авіаційного двигунобудування можуть бути досягнуті шляхом застосування 

нового класу відповідних матеріалів [10,11]. 

Причина, по якій сплави системи TiAl привертають увагу як дослідників, так 

і кінцевих користувачів - це унікальна комбінація механічних властивостей при  

низькій щільності. Особливо важливі жароміцні властивості деяких сплавів при 

підвищеній температурі. Автор роботи [11] порівняв TiAl з іншими 

аерокосмічними конструкційними матеріалами і показав, що нові можливості 

експлуатації, які відкриваються перед творцями авіаційної техніки, стають 

доступними завдяки властивостям цього матеріалу. 

Найважливіші з них: 

• висока температура плавлення; 

• низька щільність; 

• низький коефіцієнт дифузії; 

• хороша структурна стабільність; 

• висока стійкість до окислення і корозії; 

• висока стійкість до займання (у порівнянні зі звичайними титановими 

сплавами). 

Завдяки саме цим властивостям, сплави на основі TiAl знайдуть широке 

застосування в енергетичних турбінах, автомобільному та авіаційному 

двигунобудуванні. 

Щоб матеріал був готовий до впровадження, весь ланцюжок від виробництва 

матеріалів до обробки і виробничої бази повинен досягти «готовності». Це 
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включає в себе докладні знання про властивості, пов'язані з фізикою процесу 

структуроутворення, мікроструктурою і технологією обробки сплавів [10]. 

Аналіз сучасних літературних даних показує, що з інтерметалідів можуть 

бути виготовлені деталі ГТД, в тому числі лопатки, камери згоряння, секції 

компресорів високого тиску, кільця статора турбін високого тиску та інші деталі 

літальних апаратів нового покоління [12-14].  

Крім того, інтерметалідні матеріали перспективні для застосування у складі 

енергогенеруючих турбін теплових електростанцій. Зокрема, в США і країнах 

Євросоюзу розробляються і фінансуються комплексні проекти створення 

енергогенеруючих турбін, що відповідають вимогам про зниження викидів СО2 в 

атмосферу і підвищення ККД теплових електростанцій, які працюють на 

природному газі і кам'яному вугіллі, а також здатних постачати електроенергію 

нижчої собівартості. З цією метою поставлено завдання підвищення температури і 

тиску робочої  перегрітої пари на вході в турбіну. Ці характеристики є ключовими 

для підвищення ефективності теплової електростанції в цілому (рис.1.2). 

Підвищення температури робочого тіла з 5300С до 7600С має привести до 

збільшення ККД енергогенеруючої турбіни на 5,33% [13] 

Рисунок 1.2 - Залежність ККД теплової електростанції від підвищення 

температури і тиску перегрітої водяної пари (робочого тіла енергогенеруючої 

турбіни) [13]. 
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Інтерметаліди активно використовуються в конструкціях автомобільних 

двигунів внутрішнього згоряння для гоночних болідів класу «Формула-1». 

Найбільш критичним параметром для нових конструкційних матеріалів тут є 

питома міцність. За цими показниками найбільш конкурентними є сплави на 

основі алюмінідів титану (TiAl і Ti3Al). Такі провідні автомобільні компанії як 

Toyota, Nissan і Chevrolet вже використовують ці сплави для виготовлення 

випускних клапанів камер внутрішнього згоряння [14,15], а Mitsubishi - для 

виготовлення малих турбін системи турбонаддуву паливної суміші [16,17]. 

Такими фірмами як Porshe, Ferrari, Honda, Volkswagen на основі інтерметалідів 

TiAl виготовляються випускні клапани двигунів та інші конструктивні елементи, 

які працюють під навантаженням [18]. 

ТiАl-інтерметаліди є перспективними матеріалами для виготовлення 

лопаток авіаційних турбін і енергогенеруючих турбін, що працюють на газовому 

паливі. Турбінні лопатки останнього ступеня авіадвигуна відчувають тиск до 150 

МПа при 7000С [19,20]. Оскільки при цьому потрібна повзучість не більше 1% 

при напрацюванні 104 годин в цих умовах, швидкість деформації повинна бути не 

більше 10-10/с [10]. Для деяких застосувань, що вимагають більш короткого часу 

експлуатації виробів, потрібна відносна деформація повзучості не більше 0,5% 

при напрацюванні 1000 годин при 200МПа і 7500С [10]. Необхідні поєднання 

високо- і низькотемпературних властивостей можуть бути забезпечені тільки 

специфічною мікроструктурою двофазних сплавів. 

Останнім часом фірма General Electric повідомила про застосування сплаву 

GE48-2-2 (Ti-48Al-2Nb-2Cr ат%) у своєму найновішому двигуні GEnx-1B для 

Boeing-787 Dreamliner, що найкращим чином ілюструє те, що сплави  TiAl 

знаходяться на передових позиціях. Турбіна низького тиску (ТНТ), по-перше, 

включає в себе останні два ступені, виготовлені з лопаток із γ-TiAl, що знижує 

масу двигуна на 180 кг у порівнянні з його попередником. Конструкція GEnx 

забезпечує поліпшення споживання палива до 15%, що означає на 15% менше 

викидів CO2 [21]. Проте, потенційна термостійкість GE48-2-2 сплаву, мабуть, 

майже обмежена останніми ступенями ТНТ, які працюють на "найбільш м'яких" 
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теплових режимах. [22-28]  

На рисунку 1.3 наведено схематичний розріз сучасного авіаційного двигуна 

[29], на якому виділена область застосування сплавів на основі алюмінідів титану. 

Саме сплави на основі γ-фази (ТiА1) і α2-фази (Ті3Аl) можуть принести найбільш 

суттєву перевагу, як в масовій віддачі, так і в розширенні температурного 

інтервалу застосування аж до 800 0С. 

 
Рисунок 1.3 - Схематичний розріз сучасного авіаційного двигуна з 

демонстрацією потенційних можливостей застосування інтерметалідів [29]. 
 
Всебічні дослідження легких, жароміцних сплавів TiAl уможливили їх 

комерційну реалізацію в авіаційній промисловості. Зокрема, матеріали TiAl 

знижують вагу авіаційного двигуна і покращують його характеристики. GEnx™ - 

перший комерційний авіаційний двигун, в якому був використаний γ-TiAl (сплав 

48-2-2) для лопаток низького тиску (ЛНТ) [30]. Останнім часом новий β-

стабілізований сплав TiAl використовується для виготовлення ЛНТ для двигунів 

PW1100G™ [31-36]. 

Як зазначено вище, матеріали на основі TiAl розглядаються як найбільш 

перспективні інтерметаліди для застосування в реактивному двигунобудуванні і 

автомобілебудуванні. Однак, незважаючи на те, що випробування двигуна з 

турбіною низького тиску, що містить 98 лопаток з TiAl [13,37], були успішними і 

відомі автомобільні компанії активно впроваджують інтерметаліди для 

виробництва деталей, існують деякі  проблеми, що перешкоджають широкому 

застосуванню цих сплавів. Це насамперед,  низька пластичність при кімнатній 
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температурі (1-2%), низька міцність при руйнуванні, висока втомна стрес-

чутливість матеріали і висока собівартість виробництва готових деталей. 

Крім того, турбобудівними компаніями і корпораціями Євросоюзу висунуті 

вимоги до експлуатаційних характеристик авіаційних турбінних лопаток, а саме 

можливість зберігати працездатність при температурі хімічно високоактивної 

газової плазми 6700С і тиску 240МПа протягом 107 ротаційних циклів. Створення 

матеріалів, на основі TiAl, який має малу щільність (близько 4г/см3) і відповідає 

цим вимогам, дозволить до 35% підвищити ефективність енергогенеруючих 

турбін та замінити спецсплави на основі нікелю із щільністю до 9г/см3 [38,39]. 

1.2 Структура і властивості конструкційних інтерметалідів системи Ti-Al 

 
Успішна реалізація γ-TiAl сплавів залежить від досягнення потрібної 

комбінації пластичності при кімнатній температурі, механічної міцності, втомної 

міцності, повзучості, тріщиностійкості і стійкості до окислення та корозії. Всі ці 

механічні властивості тісно пов'язані з такими факторами, як хімічний склад, 

мікроструктура і технологія обробки. 

Одною з основних умов створення нових матеріалів із заданими 

характеристиками є встановлення оптимального співвідношення між складом, 

структурою і властивостями матеріалу, а також розробка оптимальних 

технологічних умов, що дозволяють отримати необхідний сплав. Для алюмінідів 

системи титан - алюміній, які отримують із розплаву, вельми важливим є такі 

параметри як розподіл основних компонентів і домішок, так і цілеспрямоване 

формування мікроструктури зливка, що забезпечує тріщиностійкість, 

пластичність, твердість і механічну стійкість виробу. 

Інтерметаліди системи титан-алюміній формуються із заданою 

мікроструктурою завдяки фундаментальним особливостям кристалізації, що 

походить із рівноважної діаграми стану (рисунок 1.4). Видно, що кристалізація 

таких сплавів проходить через перитектичну область при температурах, близьких 

до 1500 0С. 
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Рисунок 1.4 - Діаграма стану системи ТiА1 за даними [40]. 

 

Авторами роботи [41] було визначено, що при кристалізації розплаву в 

умовах, близьких до рівноважних, в твердій фазі утворюються спочатку 

полікристалічні рівноосьові зерна. При подальшому зниженні температури 

відбувається перитектична реакція. Це призводить до утворення текстури, яка 

складається з паралельних ламелів, що чергуються. Вони розташовуються в 

межах одного зерна. Кожне зерно формує свою ламельну колонію. Колонія, в 

свою чергу, складається з двох різних кристалографічних фаз: γ-фази (ТiА1) і α2-

фази (Ті3Аl) (рисунок 1.5). 

  
 

Рисунок 1.5 – а -мікроструктура ламельних колонії TiAl; б- схема колонії розміру 
d з товщиною внутрішніх ламелів λ; в- вигляд ламелів в електронному мікроскопі 
[41] 

 

а б в 
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Перевагами сплавів  з двофазною структурою, що містять γ- і α2-фази, на 

основі ТiАl є їх мала щільність, висока міцність і повзучість при підвищених 

температурах, а також висока стійкість до окислення [42]. В останній час 

дослідники, які займаються створенням нових матеріалів, приділяють велику 

увагу такому класу сплавів в своїх дослідно-промислових розробках. Крім того, 

сплави з  двофазною структурою (γ+α2)-фази більш технологічні і легше 

піддається різним видам обробки – термомеханічній обробці, спрямованій 

кристалізації, прокатці,  зварюванню та ін. 

У системі Ti-Al існують чотири стабільних (рівноважних) інтерметалідних 

з’єднання [43-45]. Те, що цікавить нас -  Ti3Al, має гексагональну структуру, а 

з’єднання TiAl – тетрагональну гранецентровану структуру. Як бачимо, γ- та α2-

фази кристалізуються у різних кристалічних решітках (рисунок 1.5), вдало 

доповнюючи одна одну механічними характеристиками, корисними для готового 

виробу в цілому. Твердий розчин на основі титану (фаза α-Ті), що межує з 

інтерметалідною фазою Ti3Al (α2-фаза), утворюється безпосередньо з рідини при 

1490–1500 °С. Ti3Al (α2-фаза) представляє собою надструктуру на основі α-фази, у 

якій атоми титану і алюмінію розташовані впорядковано. Інтерметалід Ti3Al має 

гексагональну щільноупаковану (ГЩУ) кристалічну решітку та утворюється за 

реакцією (β– Τi) ↔ Ti3Al при температурі 1125 °С. Інтерметалідна фаза TiAl (γ-

фаза), який має тетрагональну кристалічну решітку,  виникає за перитектичною 

реакцією при 1415 °С. Ця фаза має широку область гомогенності (до 66 ат.%) і 

зберігає впорядкований стан впродовж до температури плавлення. Оскільки 

осереднена товщина ламелів X лімітується процесами твердофазної 

високотемпературної дифузії основних компонентів, вона може контролюватися 

швидкістю охолодження розплаву під час кристалізації. Величина цієї швидкості 

залежить від маси розплаву, що кристалізується.   
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Рисунок 1.6 - Кристалографічна структура: a- α2-Ti3Al-фаза, b - γ-TiAl фаза і c – 
кубічна високотемпературна B2-фаза та  параметри їх кристалічних решіток. [1] 

 

Формула Холла-Петча (Hall-Petch) [46] дає наступну залежність величини 

порогу текучості матеріалу σ02 (найважливішої характеристики механічних 

властивостей) від величини зерна d і товщини ламелів λ при сегрегації фаз: 

                        σ02= σ0 + кd/d1/2 + кλ/λ1/2                                        (1.1) 
де σ0 - поріг текучості нетекстурованого матеріалу; кd, кλ - константи матеріалу. 

Вид залежності (1.1) для інтерметалідів на основі TiAl підтверджується 

експериментально. 

Склад сплавів на основі TiAl також істотно впливає на їх структуру та 

властивості. Алюміній є сильним α- стабілізатором [47]. Nb і Zr сприяє утворенню 

β-виділень. Крім термічних умов кристалізації, параметри структурофазової 

сегрегації оптимізуються введенням модифікуючих легуючих домішок. 

Наприклад, величину полікристалічного зерна d зменшують введенням домішки 

бору [48,49]. Величини констант σ0 і кλ у формулі (1.1) зростають при сильному 

легуванні домішками Nb за рахунок зміцнення хімічних зв'язків у решітках TiAl і 

Ti3Al-фаз при заміщенні в них частини вузлів титанової підрешітки атомами Nb, 

що формують тверді розчини в обох фазах. Коефіцієнти розподілу (partition 

coefficients) Nb близькі до одиниці і в γ-, і в α2-ламелях, що призводить до досить 

однорідного об'ємного розподілу лігатури і збереженню псевдобінарного виду 

діаграми стану з відносно невеликими концентраційними змінами границь 

фазових полів (рисунок 1.4) [40].  
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1.3 Методи отримання напівфабрикатів ТiАl 
 

Для отримання напівфабрикатів та виробів зі сплавів на основі 

інтерметалідів можна використовувати ті ж технологічні процеси, що і для інших 

сучасних металевих сплавів: дугова та індукційна плавка, електрошлаковий 

переплав, спрямована кристалізація, лиття по заданих моделях, кристалізація при 

прокатці, гранульна і порошкова металургія і т.д. [50-53]. 

Найбільш передовою технологією, що розробляється для виготовлення 

заготовок ТiАl, є спрямована кристалізація лопатки в керамічному тиглі в 

середовищі високочистого аргону з подальшою мінімальною механічною 

обробкою [50]. В цих умовах основною проблемою стає забезпечення однакових 

оптимальних температурних умов поблизу фронту кристалізації для отримання 

однорідної мікроструктури матеріалу по всій довжині зливка. Ці теплові режими 

детально не вивчені, що часто призводить до неконтрольованої зміни первинної 

мікроструктури матеріалу, що кристалізується, з зернистої на стовпчасту в 

дослідно-промислових виробах. 

Таким чином, відпрацювання теплових режимів кристалізації, що 

призводять до формування заданої текстури і мікроструктури зливка по всій його 

довжині, є ключовим підходом для отримання однорідних механічних 

властивостей матеріалу і виробів з високими експлуатаційними 

характеристиками. 

Найкращий результат повинен досягатися при спільній дії раціонального 

підбору легуючих елементів та створення нових методів кристалізації.  

На рисунку 1.7а представлено схематичне зображення центральної частини 

бінарної фазової діаграми Ti-Al, на який показані  фазові поля формування 

мікроструктури: α-фазова область і (α+γ) - фазова область. Стрілки позначають 

напрямки зсуву фазових границь при додаванні легуючих домішок. З розгляду 

цієї схематичної фазової діаграми стає зрозумілим походження структурно-

фазової сегрегації, яка досліджується в широкій області TiAl-сплавів. Ці фазові 

трансформації і визначають походження ламельної двохфазної мікроструктури 

закристалізованого зливка ( рисунок 1.7б). 
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Рисунок 1.7а - Схематичне зображення центральної частини бінарної фазової 
діаграми Ti-A l[51].  

 

Рисунок 1.7б - Зображення повністю ламельної структури зливка TiAl, 
отримане методом оптичної мікроскопії. 

 
За допомогою евтектоїдного переходу при температурі близько 11000С α-

фаза переходить в α2. При цьому остаточно формується ламельна структура, що 

складається з міцної впорядкованої фази Ti3Al і більш пластичної фази γ-TiAl. 

Колонії ламелів розподілені границями. Типовий розмір колонії (зерна) в 

повністю ламельному зразку становить кілька сотень мікрон, але сильно залежить 

від вмісту Al, режиму кристалізації вихідного сплаву і наступної обробки зливка. 

Розмір колоній, відстань між лам елями і їх направленість впливає на властивості 

матеріалу.   
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1.3.1.Способи отримання спрямованої кристалізації інтерметалідів системи 
Ti-Al 

Легкі інтерметалідні сплави на основі γ-TiAl, які містять фазу- α2- Ti3Al, так 

звані (γ + α2) — сплави, мають значний потенціал для застосування в якості 

високотемпературних конструкційних матеріалів через їх низьку щільність, 

високу жорсткість, питому міцність і високу стійкість повзучості. Легування Nb 

може значно поліпшити високотемпературні властивості сплаву на основі TiAl, 

тоді як незначні доповнення Cr і Zr підвищують їх стійкість до окислення. 

Основною перешкодою до їх впровадження є низька пластичність при кімнатній 

температурі і погана технологічність, причиною якої є грубозерниста структура, 

хімічна неоднорідність і лита структура. Для подрібнення структури γ-TiAl + α2-

Ti3Al - сплавів використовують дорогі методи обробки [55,56]. Технологічні 

властивості цих сплавів також можуть бути поліпшені шляхом раціонального 

вибору складу сплаву. У зв'язку з цим великий інтерес представляє використання 

β-стабілізованих сплавів. До таких сплавів відноситься сплав TiAl (Nb, Cr, Zr). 

Встановлено, що крім розміру зерна на низькотемпературну пластичність 

впливає тип міжзеренних границь і характер співвідношення між основними 

типами фаз. 

Були проведені дослідження, які показали, що для отримання збалансованих 

механічних властивостей міцності і пластичності необхідно отримувати γ-TiAl 

сплави з дрібнозернистою тонкою ламельною структурою. Можна відзначити, що, 

серед різних підходів до отримання необхідних сплавів, найбільш ефективним є 

метод спрямованої кристалізації, що дозволяє керувати мікроструктурою і, отже, 

властивостями матеріалу [57-60]. Кристалізація в напрямі осі теплового градієнта 

і швидкість охолодження є основними термодинамічними інструментами способу 

спрямованої кристалізації (затвердіння), який дозволяє формувати упорядковану 

мікроструктуру. 

При використанні спрямованої кристалізації (напрямок ламелів уздовж осі 

зливка) може бути досягнута необхідна орієнтація ламелів. Це досягається як 

самими умовами процесу, так і контролем фізико-хімічного кристалізаційного 

шляху при відповідному складі розплаву [61-66]. 
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Зливки, що були направлено закристалізовані, значно покращують 

тріщиностійкість у зв'язку з відсутністю границь зерен, перпендикулярних осі 

зливка [67]. Пластичність сплаву може бути поліпшена створенням 

дрібнозернистої структури. Поріг пластичної деформації зростає зі зменшенням 

розміру зерна. Механічні властивості γ-TiAl сплавів сильно залежать від товщини 

ламелів. Більш тонка ламельна структура також підвищує межу текучості і 

покращує тріщиностійкість (границі ламелів служать перешкодами руху 

дислокацій). 

Аналіз літератури показує, що основними сучасними технологіями 

виготовлення деталей з інтерметалідних сплавів на основі алюмінідів титану (TiAl 

і Ti3Al) є звичайне промислове лиття і центрофужне лиття в атмосфері інертного 

газу в керамічні ливарні форми [68-72]. Однак, ливарні технології малоефективні 

з точки зору контролю і підтримки локальних кристалізаційних умов на фронті 

кристалізації, що часто призводить до браку готових виробів по мікроструктурі. 

Тому більш перспективним є метод спрямованої кристалізації, що дозволяє 

цілеспрямовано створювати і прецизійно контролювати умови на 

кристалізаційному фронті (фронті зростання первинних дендритів або 

кристалітів) - перш за все, швидкість затвердіння (V) і локальний осьовий 

(аксіальний) градієнт температури (Gax). 

Для вибору напрямку досліджень потрібен аналіз існуючих методів 

спрямованої кристалізації для отримання структурно-досконалих виробів з 

інтерметалідів γ-TiAl. 

 

1.3.2 Способи направленої кристалізації в тиглі 
 
1.3.2.1 Метод Бріджмена  

Метод Бріджмена є одним із найбільш відомих і широко застосовуваних 

способів отримання спрямованої кристалізації переплавленого матеріалу. Метод 

існує в вертикальному і горизонтальному варіантах. Нижче описаний 

вертикальний варіант методу Бріджмена (рис.1.8.) [73, 74].  
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Метод Бріджмена передбачає наявність в кристалізаційному обладнанні 

(трубчастій печі) гарячої та холодної зон, розділених зоною, що зазвичай 

створюється за допомогою спеціальних термоізолюючих конструкцій. У 

ростовому процесі матеріал, що міститься в циліндричному або профільованому 

тиглі (або ампулі), плавиться в гарячій зоні і потім механічно переміщується із 

заданою швидкістю уздовж трубчастої печі в напрямку гарячої зони. 

Кристалізація відбувається в області зони, де створюється контрольований 

осьовий градієнт температури. Спрямована кристалізація зазвичай проводиться в 

атмосфері інертного газу в печі з нагрівачами резистивного або індукційного типу 

(рис.1.8.). [75] .    

  

 
Рисунок 1.8 - Схема методу Бріджмена: 1 - контейнер (ампула); 2 - розплав; 3 - 
кристал; 4 - нагрівач; 5 - пристрій для переміщення контейнера [75]. 

 

Зазвичай процес ведуть в такій послідовності. Розігрівають ростову 

установку і домагаються стабілізації температури. Підготовлену ампулу або 

човник обережно вводять в піч до позиції, яка заздалегідь намічена. При цьому 
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завантаження опиняється в гарячій зоні і повністю розплавляється, в той час як 

затравка, яка перебуває в контакті з розплавом, тільки злегка підплавляється, але в 

основному залишається твердою. Цим забезпечується надійне зчеплення затравки 

з розплавом. Гомогенізацію можна забезпечити шляхом тривалого витримування 

розплаву при температурах, що перевищують ліквідус. 

Після закінчення гомогенізації починають вирощування. Поступово  

переміщують ампулу в холодну зону і цим охолоджують розплав, що контактує з 

запалом. Температура в донній частині ампули знижується нижче точки ліквідуса, 

і на границі «розплав - запал» починається кристалізація. Після того, як в 

результаті переходу в холодну зону закристалізується весь розплав, утворюється 

зливок. Під час всього процесу вирощування рух ампули і, отже, швидкість 

кристалізації контролюється і управляється за спеціальною програмою. 

Після закінчення процесу вирощування кристал повільно охолоджують до 

кімнатної температури, щоб уникнути термоудара, що генерує дислокації і навіть 

призводить до розтріскування. Післяростова термообробка, в залежності від 

матеріалу, полягає в безперервному або ступеневу зниженні температури з 

середньою швидкістю 10 - 50°С/год. 

Очевидно, що для реалізації методу Бріджмена важливо тільки відносний рух 

ампули і нагрівального пристрою. 

Розроблені установки, в яких і ростовий контейнер, і піч залишаються 

нерухомими. Спрямована кристалізація здійснюється шляхом поступової зміни 

профілю розподілу температур [76, 77]. 

Печі Бріджмена в ряді випадків конструктивно постачають із вбудованим 

водяним резервуаром в нижній частині для можливості загартування зразку, що 

кристалізується і металографічного дослідження фронту кристалізації в 

загартованому зливку. 

Основними параметрами процесу, які зазвичай описуються в літературі, є: 

тип нагрівача, розміри зразка, швидкість кристалізації (зростання) V, градієнт 

температури Gax, максимальна температура Т. 

Горизонтальний метод Бріджмена використовується в різних 
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конструктивних варіантах [78-80] (рис.1.9). 

У цьому методі використовується заздалегідь вирощена затравка. Процес 

відбувається в атмосфері інертного газу. 

Структурна досконалість кристалів, які отримуються цим методом, вища, 

ніж у вертикальному варіанті - відкрита поверхня зменшує механічні напруги. 

Переміщується або піч щодо реактора (як на рис. 1.9.), або ампула в реакторі. 

 

 
Рисунок. 1.9. Спрямована кристалізація за методом Бріджмена: 
 1 - монокристалічна запал; 2 - піч; 3 - човник; 4 – реактор. [79] 

 

1.3.2.2 Застосування методу Бріджмена для кристалізації сплавів на 

основі TiAl 

Особливий інтерес представляють експерименти із спрямованої кристалізації 

інтерметалідних сплавів на основі TiAl. 

Спрямований градієнт температури в традиційному методі Бріджмента [81], 

як правило, обмежується 50-70 K/см, в той час як використання методу 

безтигельної зонної плавки дозволяє досягати значень температурного градієнта 

300 K/см. Таким чином, класичний індукційний метод плаваючої зони 

затвердіння (кристалізації) можна вважати найкращим конструктивним методом, 

який має всі позитивні особливості відомих методів кристалізації і при цьому має 

додаткову перевагу -  безтигельний. 

Мікроструктура зливків, отриманих методом спрямованої кристалізації, 

характеризується орієнтованим розташуванням стовпчастих структурних зерен 
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уздовж дії осьового градієнта температури, рисунок 1.10. Це призводить до 

поліпшення міцності матеріалу при дії осьових навантажень. [82]  

 
 

Рисунок 1.10 – Орієнтована мікроструктура сплаву Ti-46Al-0.5W-0.5Si (ат.%) 
в зливку. [82]  

 

1.3.2.4 Спрямована кристалізація методом індукційної безтигельної зонної 
плавки 
 

З метою управління мікроструктурою сплаву і поліпшенням його 

деформованості використовується спрямована кристалізації методом безтигельної 

зонної плавки (БЗП).  

Цей метод має низку незаперечних переваг: після зонної перекристалізації не 

потрібна ГІП- обробка (газостатичне ізотермічне пресування), тому що в 

отриманих зливках відсутні мікродефекти - несуцільності, мікротріщини та інше; 

відсутня пористість, тому що усадка йде направлено на фронті кристалізації, а не 

в об’ємі зливка. Безтигельна зонна плавка дозволяє керувати структурою 

отриманого матеріалу; забезпечувати її рівномірність за довжиною зливка. Ніякі 

інші засоби не забезпечують такої впорядкованої структури. Крім того, умовами 

процесу забезпечується чистота матеріалу, який виплавляється (немає взаємодії з 

матеріалом тигля). 
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Недоліком методу зонної плавки є нерівномірність розподілу теплового поля 

уздовж зливка, який формується, що визначається особливістю процесу плавки.  

При цьому неможливо забезпечити однорідну структуру за довжиною зливка і, 

відповідно, механічні характеристики [83,84], тому процес отримання зливків з 

однорідною мікроструктурою досить складний. Він вимагає організації точного 

контролю теплових умов протікання процесу затвердіння для того, щоб 

забезпечити високу однорідність мікроструктури зливка. 

Єдиним промисловим використанням методу БЗП на практиці є одержання 

монокристалів кремнію.  Але в роботі [85] показано застосування  зонної плавки з 

оптичним (інфрачервоним) нагрівом зони і використанням затравочного сплаву з 

орієнтованою ламельною структурою. Навіть в такому не зовсім традиційному 

виконанні процесу ламельна структура матеріалу, яка успадковується, 

характеризується високим ступенем осьової орієнтації і значним зміцненням в 

напрямку осі зливка (рисунок 1.11), що дає право розглядати цей метод як 

перспективний надалі і стосовно нових складів  TiAl-інтерметалідів для керування 

їх мікроструктурою. 

 
 

Рисунок 1.11 – Орієнтована мікроструктура ламелів сплаву Ti-44.5Al-3Nb-
0.6Si-0.2C (ат.%) При малому (а) і великому (б) збільшенні, отримана методом 
БЗП з інфрачервоним нагріванням [85]. 
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Спрямована структура сприяє зростанню пластичних властивостей матеріалу 

[86-88]. Отримання спрямованої структури можливо в результаті зонної плавки. 

При правильно підібраній технології плавки фронт кристалізації наближається до 

плоского. При цьому забезпечується більш рівномірний розподіл домішок по 

перетину і об’єму зливка. Це сприяє підвищенню пластичності матеріалу. 

Крім того, зонна плавка [85] забезпечує спрямованість вторинних зерен, що 

призводить до збільшення пластичності, як при низьких, так і при підвищених 

температурах. 

1.4 Вплив легуючих елементів на структуру та властивості інтерметалідів 
системи титан-алюміній 

1.4.1  β-стабілізовані  γ-TiAl-сплави 

В даний час увага дослідників приділяється створенню інтерметалідних 

сплавів потрійних систем Ti-Al-Nb. Відомо, що добавки ніобію, як β-

стабілізатора, в γ-алюмініди титану надають пластифікуючий вплив [99]. Одним з 

напрямків можливого вирішення проблеми підвищення пластичності і, 

відповідно, технологічності є створення сплавів з орто- або В2-структурою. З 

цією метою алюмініди титану легуют досить високою кількістю ніобію (до 25 

ат.%) та іншими β-стабілізаторами. 

Однак, при багатьох позитивних характеристиках орторомбічні сплави з 

вмістом ніобію до 25 ат.% мають підвищену щільність - 6,9 г/см3. Крім того, 

високий вміст ніобію призводить до значного подорожчання сплавів. 

Сучасною тенденцією розвитку технології жароміцних інтерметалідів на 

основі TiAl є створення класу сплавів, що мають в своєму складі третю фазу-β. 

Поява групи таких сплавів пов'язана зі створенням інтерметалідів на основі 

системи TiAl-Nb, які сильно леговані ніобієм. Сплави γ-TiAl містять 42-46 ат.% 

алюмінію, і в якості лігатури в сумі до 10 ат.% перехідні метали, що стабілізують 

первинну β-Ti фазу (відому в низькотемпературному упорядкованому стані як В2-

фаза з решіткою ОЦК). Крім обов'язкового Nb, можуть використовуватися такі β- 

стабілізатори, як Mo, Ta, Zr, Cr, W, V. Їх застосування призводить до збереження 

в затверділому сплаві відносно малої об'ємної фракції залишкової В2- фази на 



 49  

основі ОЦК решітки, пластичної як при кімнатній, так і при високих 

температурах. В даний час для створення В2-фази використовується молібден, 

який має високу β- стабілізуючу активність (звідси з'явилася абревіатура TNM = 

TiAl-Nb- Mo) [1, 100-103]. 

Розробка нового покоління TiAl-інтерметалідів спрямована на вирішення 

проблеми збільшення пластичності, міцності і повзучості при високих 

температурах, а також адаптації режимів термомеханічної обробки (прокатки, 

гарячого пресування) сплавів до можливостей промислового металообробного 

обладнання. Зокрема, присутність у складі сплавів збалансованої кількості 

пластичної β-фази полегшує це завдання [103-107]. 

Вивчення процесів фазових трансформацій, що протікають в β-

стабілізованих сплавах привертає увагу дослідників, так як їх глибоке розуміння 

дозволяє отримувати нові сплави, які мають необхідні для експлуатації 

властивості. На 14-му Міжнародному конгресі по титану «Титан-2019» було 

представлено безліч доповідей, присвячених дослідженню інтерметалідних 

сплавів. Наприклад, в роботі [108] описані перетворення β → α в титанових 

сплавах, підданих старінню, а морфологія та фазовий розподіл відображаються в 

залежності від вмісту β-стабілізатора і температури старіння. Вивчена 

рекристалізація при термомеханічній обробці в режимі α/β. Виявлено два різних 

процеси рекристалізації. Перший пов'язаний з процесом α глобуляризаціі. Крім 

того, спостерігається другий альтернативний процес динамічної рекристалізації, в 

якому знову беруть участь перекристалізовані α і β зерна. Цей процес називається 

епітаксіальною рекристалізацією. Роль текстури перетворення і рекристалізації в 

пластичності титанових сплавів вивчена за допомогою кількісного аналізу на 

основі EBSD/TEM. На рисунку 1.12 представлені системи ковзання в фазі α і 

перенесення ковзання між фазами α і β. 



 50  

 
Рисунок 1. 12 Лінії ковзання в α -фазі і перенесення ковзання між фазами α і 

β [108]. 

 

На цьому ж конгресі авторами [109] був представлений сплав Ti-5Al-2Fe-

3Mo. Це титановий сплав α + β-типу з високим вмістом β, який, завдяки його 

винятковим властивостям, таким як висока міцність і хороша працездатність в 

гарячому стані, використовується для деталей автомобільних двигунів, таких як 

впускні клапани. Очікується, що більш висока міцність досягається обробкою, що 

поєднує загартування з наступним старінням, що може розширити сферу 

застосування цього сплаву. Автори цієї роботи ретельно досліджували фазові 

перетворення α + β, які проходять при старінні в області температур 300-500 °C 

після гарту при високій температурі. 

Така обробка проводиться для отримання більш високої міцності разом зі 

збалансованою пластичністю і в'язкістю руйнування після зазначеної обробки в 

області високих α + β температур. 

На рисунку 1.13 показана зміна твердості по Віккерсу при старінні при 

450°C в зразках інтерметаліда, оброблених при 900 °C з наступним загартуванням 

водою. Твердість по Віккерсу в зразку становила близько 340 HV. Вона швидко 

збільшувалася із збільшенням часу витримки і досягла близько 440 HV всього за 5 

хвилин. Збільшення до 510 HV відбулося за 8 годин часу старіння. Початкова 

стадія затвердіння цього сплаву надзвичайно швидка в порівнянні з іншими 
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звичайними титановими сплавами α + β і β типу, в яких для зміцнення потрібно не 

менше кількох годин.  

 
Рисунок 1.13 Зміна твердості по Віккерсу в зразках інтерметаліда в 

залежності від часу старіння [109]. 

 

На рисунку 1.14 показана мікрофотографія PЕМ зразка, витриманого при 

450 °С протягом 5 хвилин після гарту. Після старіння всього 5 хвилин видно дуже 

тонкі голчасті продукти шириною від 2 до 10 нм, які утворені в трансформованій 

β-фазі. Хоча трансформована β-фаза в основному складається із решти β-фази 

після гарту. Тонкі голчасті продукти трансформації йдуть в декількох напрямках і 

мають структуру ГЩУ, що задовольняє співвідношенню орієнтації Бюргерса з 

вихідної β-фазою. 

TEM/EDS аналіз показав, що всі легуючі елементи - Al, Fe і Mo рівномірно 

розподілені після старіння, що вказує на те, що перетворення є дифузійним, 

оскільки наявність елементів заміщення сприяють перетворенням аналогічним 

мартенсітним. 

Для пояснення механізму цього унікального фазового перетворення, що має 

особливості ізотермічного мартенситу, авторами запропоновано бейнітне 

перетворення, в якому проміжні елементи дифундують без помітної дифузії 

заміщають елементів. 
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Рисунок 1.14 Мікрофотографія зразка, який був витриманий при 450°С 

протягом 5 хвилин після гарту [109]. 

 

В роботі [110] досліджено поведінку легуючих елементів при обробці 

розплаву α + β, яка супроводжувана фазовим перетворенням α↔β, що робить 

істотний вплив на концентрацію елементів, пластичну деформацію різних 

мікроелементів і загальну механічну поведінку α + β титанових сплавів. У цій 

роботі визначено вплив температури розчину, ізотермічного часу і швидкості 

охолодження на елементи розшарування в α + β титанових сплавах. Був 

досліджений ряд інтерметалідних сплавів з різним вмістом елементів. Визначено 

вплив елементів на механічні властивості. Вивчено механізми впливу елементів 

на поліпшення експлуатаційних характеристик цих сплавів, таких як поліпшена 

стійкість до повзучості.  

Розглянемо особливості фазових перетворень β-стабілізованих сплавів на 

прикладі типового складу Ti-43.5Al-4Nb-1Mo (ат.%) [101]. Фазова діаграма TNM-

системи приведена на рисунку 1.15а. Замість загальноприйнятого В2 для 

впорядкованої β-фази на діаграмі  позначається, як  β0.  
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Рисунок 1.15 (а,b)  
a - експериментальний політермічний перетин фазової діаграми TNM-

системи. Шлях фазових трансформацій сплаву Ti-43.5Al-4Nb-1Mo вказано 
червоною вертикальною лінією;  

b -  зміна рівноважних фракцій складових фаз в залежності від температури 
для цього сплаву. За даними. [101] 
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Результатом сильного β-стабілізуючого легування перехідними   металами    

Nb і Мо, як видно з рисунка 1.15а, є відсутність області високотемпературної α-

фази, що призводить до формування дрібнодисперсного α-зерна при реакції β → β 

+ α, а також утворення підсумкової трифазної мікроструктури, де   одночасно   

співіснують (γ + α2)-фази у вигляді ламелів  та глобулярні γ і В2 –фази. 

З рисунка 1.15б видно, що вміст пластичної β-фази у високотемпературних 

областях змінюється в дуже широких межах, що полегшує вибір температури 

термомеханічної обробки. Таким чином, сплав відповідно до діаграми стану має 

технологічну гнучкість, що дозволяє здійснювати формування виробів за 

допомогою термомеханічних обробок. 

Структурно-фазовий стан сплаву Ti-43.5Al-4Nb-1Mo може 

характеризуватися присутністю трьох складових в різному діапазоні їх відносних 

об'ємних часток: (1) ламельних колоній (γ + α2); (2) γ -зерен і (3) залишковою 

стабілізованою В2 фазою. В роботі [101] зроблені спроби сформувати різні типи 

мікроструктур шляхом багатостадійних термообробок з метою оптимізації 

відносного вмісту трьох присутніх фаз в сплаві, а також варіювання розмірних 

параметрів структурних компонентів. 

Аналіз сучасного стану та тенденції світових розробок конструкційних 

інтерметалідів на основі TiAl показує, що клас β-стабілізованих γ- інтерметалідів 

TiAl є найбільш перспективним на сьогоднішній день досягненням, здатним до 

впровадження в промислове авіадвигунобудування нового покоління. 

Вигідну конкуренцію сплавам типу ТNМ представляє створення нового класу 

інтерметалідних β-твердіючих сплавів типу TiAl (Nb, Cr, Zr) (γ-TiAl + α2-Ti3Al) на 

основі інтерметаліду системи TiAl з низьким вмістом ніобію (до 4 - 5 ат.%) та 

заміною Mo, що має досить високу щільність на Cr і Zr. Крім зниження вагових 

характеристик сплави TiAl (Nb, Cr, Zr) мають підвищену пластичність і міцність 

без термообробки, а також поліпшену корозійну стійкість і здатність до 

деформування. 
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1.4.2  Легування Nb 

Найбільш важливим для застосування виробів в умовах, де критичними 

властивостями є високотемпературна міцність і стійкість до окислення та 

одночасно і висока   пластичність при кімнатній температурі є  необхідність 

легування сплаву тугоплавкою домішкою Nb. Границя текучості сплавів, які 

містять Nb, наприклад сплав Ti-45Al-10Nb, виявляється набагато вищою, ніж у 

звичайних TiAl сплавів, що мають схожу мікроструктуру [89]. Навіть незначна 

добавка Nb надає вплив на вміст об'ємної фракції α2-фази і середню міжламельну 

відстань. Цей елемент також  покращує високотемпературну стійкість 

мікроструктури TiAl сплавів Завдяки впливу на взаємодію між дислокаціями в 

матеріалі призводить до підвищення міцності матеріалу при високих 

температурах [90]. Сплави леговані ніобієм мають підвищену стійкість до 

повзучості [91]. Хоча міцність поліпшується, одночасно знижується величина 

максимального подовження зразка при статичних навантаженнях [92]. Nb 

підвищує стійкість TiAl сплавів до окислення [93]. Він підвищує термодинамічну 

активність Al в порівнянні з Ti, сприяючи тим самим утворенню стійкого 

захисного шару Al2O3 на поверхні зливка [94]. Інтерметаліди на основі TiAl, що 

містять Nb, мають також високу корозійну стійкість по відношенню до різних 

кислот і сольових розчинів [95]. 

Nb є стабілізатором β-фази і зрушує фазову границю складу первинних 

кристалів бінарної діаграми в сторону Al (рисунок 1.7а). Атоми Nb займають 

місця титанової субрешітки незалежно від загального складу сплаву за основними 

компонентами (тобто у випадках Ti/Al = 1, збагаченого або збідненого по Al 

сплаву) [96]. Це підтверджено також експериментально при вирощуванні 

монокристалів Ti-55Al-2Nb. Як показано в [97], ефективний коефіцієнт розподілу 

Nb в γ-TiAl кристалічній решітці має значення 1 незалежно від зміни змісту Al 

вздовж напрямку вирощування кристала. У разі відносно низькою концентрації 

Nb його атоми розподіляються по вузлах Ti-підрешітки випадковим чином. 

Упорядкована фаза починає формуватися при збільшенні вмісту Nb до ~ 12 ат.% 

[25].  
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Максимальні характеристики твердості, міцності і тривалої міцності при 

високих температурах досягаються в сплавах, легованих 1 - 2 (%, ат.) Zr, W, Nb. 

При цьому виходять сплави з повністю ламельною структурою. Зміцнення 

досягається за рахунок твердорозчинного легування цими елементами. Вони 

сповільнюють дифузію і при цьому формується двофазна γ + α2 структура з 

відстанню між ламелями 1 мкм. Тривала міцність сплавів з ламельною 

структурою може бути підвищена шляхом стабілізуючого двохстадійного 

відпалу: для типу 1 при температурі поблизу лінії трансуса α/α + γ ( >1350 0С) і 

для типу 2 нижче температури евтектоїдного розпаду α → α + γ (> 800 0С). [98]. 

 

1.5.Термомеханічна обробка інтерметаліда. 

Присутність при підвищених температурах додаткової β (В2)-фази відкриває 

нові можливості для впливу на структуру зливка за допомогою термічної 

обробки, оскільки фазові перетворення, що пов'язані з β (В2) - фазою, можуть 

викликати, наприклад, подрібнення або зміну морфології структури. Досягнення 

високих пластичних властивостей в α2-Ti3Al + γ-TiAl- сплавах, що важко 

деформуються, можливо в такому випадку без застосування дорогої 

деформаційної обробки і може істотно підвищити промислове використання цих 

матеріалів [111]. Авторами цієї роботи вивчено вплив термічної обробки на 

мікроструктуру литого матеріалу. Показано, що відпал при температурі трохи 

нижче евтектоїдної (Т = 11300С) сприяє утворенню β (В2)+ γ-структури за 

рахунок пластинчастої γ + α2- складової. Термічна обробка підвищує обсяг β (В2) 

-фази до 19,7%. При цьому були отримані високі відносні подовження (δ = 160-

230%) і низькі напруги течії (σ = 36-100МПа). Недоліком цього способу є те, що 

для досягнення зазначеного ефекту необхідно проводити серію відпалів з 

подальшим охолодженням в печі кожного з них. 

Автори роботи [112] досліджували структурно-фазовий склад 

інтерметалідних сплавів після гарту з різних температур. Аналіз результатів 

показав, що фазовий склад після однакових режимів гарту ідентичний. 
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Мікроструктура, морфологія і розмір структурних складових в значному ступені  

визначаються  структурою вихідною злитка. 

Для сплавів на основі алюмінідів можуть бути використані три типи 

зміцнення: твердорозчинне і дисперсійне, а також пластична деформація [113]. 

Цими ж авторами [112] проводилося дослідження інтерметалідних сплавів на 

основі α2-Ti3Al + γ-TiAl після термодеформаційної обробки. В індукційній печі 

перед пресуванням здійснювали нагрів зливка до температури 1120-1140 0С. 

Після чого на горизонтальному гідравлічному пресі в контейнері проводили 

опресовування зливків інтерметаліда. Потім заготовку піддавали прокатці за сім 

проходів без підігріву Ступінь деформації становила 61%. За рахунок 

подрібнення структури під час гарячої прокатки відбувається значне поліпшення 

пластичних і міцнісних властивостей. 

З метою підвищення низькотемпературної пластичності дослідниками 

розроблені способи термічної обробки інтерметалідів на основі титану. Автори 

роботи [114] піддавали зразки інтерметалідного сплаву ізотермічній деформації 

при температурі 1000 -1050 0С, потім проводили нагрів майже до температури 

плавлення - до 1400 0С. Витримували при цій температурі до 8 годин, що 

призводило до поліпшення відносного залишкового подовження до 2%. Другі 

[115] чергували відпал з подальшим підпресуванням. Потім проводили цілу серію 

деформаційних прокаток з проміжними відпалами. Реалізація такого способу 

дозволила отримувати листи з інтерметаліда товщиною 1,5-3мм для подальшого 

використання. Всі ці позитивні результати досягались тривалим шляхом з 

використанням дорогого устаткування. 

Для зняття внутрішніх напружень багато дослідників [116] використовували 

низькотемпературний відпал при 1000 0С. При цьому знижувалася щільність 

дислокацій і утворювалися зерна розміром ˂ 5мкм, підвищувалася ступінь 

упорядкування, що дозволило поєднувати задовільну міцність (σ0,2  1600 МПа) з 

високою здатністю до деформації. Високотемпературний відпал при 12000С 

викликав повну перекристалізацію деформованого матеріалу і зняття напружень, 

що забезпечувало задовільну міцність (σ0,2  500 МПа). Міцність 
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рекристалізованого матеріалу на основі TiAl з рівновісними зернами залежить від 

розміру зерна d і за правилом Холла-Петч: σ0,2 = σ0 + kd-1/2,  

де σ0 -  напруга тертя, яке необхідне для ковзання дислокацій, а K - 

індивідуальна для кожного матеріалу константа, яка названа «коефіцієнтом 

Холла-Петча». 

З підвищенням температури внесок границь в зміцнення зменшується, 

зростає роль зернограничного прослизання. І при температурах вище критичної 

веде до знеміцнення сплавів на основі алюмінідів титану [117-119]. 

Авторами робот [120] вивчено вплив схем і режимів гарячої пластичної 

деформації на мікроструктуру і механічні властивості інтерметаліда Ti3Al, який 

був легований ніобієм з невеликими добавками молібдену і цирконію. Інструмент, 

яким деформували матеріал, нагрівали до 960-9800С. Потім проводили 

деформування інтерметаліда за два обтиску з проміжним нагріванням до 10200С. 

При цьому в сплавах утворювалася ультрадрібнозерниста структура, яка істотно 

підвищувала технологічні та експлуатаційні властивості сплавів на основі Ti3Al. 

В роботі [121] представлені результати досліджень по термомеханічній і 

термічній обробці інтерметалідних сплавів на основі алюмініда титану. 

Використання такого виду обробки дозволило підвищити вміст α2-фази у 1,5-3,5 

рази. Автори [122-124] вивчили вплив термічної обробки на мікроструктуру 

сплавів γ + α2. Вони показали, що при пічному охолодженні формується 

пластинчаста структура з великим розміром колоній, а спроба отримати більш 

дрібнозернисту структуру за рахунок збільшення швидкості охолодження 

призводить до утворення змішаної структури, яка складається з пластинчастих і 

мартенсітоподібних складових. Така структура метастабільна і негативно впливає 

на механічні властивості. 

У підсумку можна сказати, що термічну і термодеформаційну обробку 

необхідно підбирати таким чином, щоб з одного боку забезпечувати найбільшу 

технологічну [125] пластичність в проміжному дрібнозернистому стані, а з іншого 

- високий рівень механічних властивостей після заключної термічної обробки. 
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1.6. Сучасний стан зварювання інтерметалідних сплавів системи TiAl 

Як було зазначено вище, низька пластичність інтерметалідів системи TiAl 

при кімнатній температурі ускладнює технологічну обробку і, тим самим, 

обмежує їх промислове застосування. Використання алюмінідів титану в 

конструкціях різного призначення залежить від створення ефективних процесів їх 

обробки, в тому числі і зварювання.  

На жаль, робіт, присвячених зварюванню алюмінідів системи TiAl, мало. 

Однак, на підставі аналізу наявних джерел можна зробити наступні висновки. 

У роботах [126,127] сказано, що для TiAl матеріалів найбільш привабливим 

став такий спосіб з'єднання, як зварювання. 

Автором роботи [128] проведений аналіз сучасних розробок способів 

з'єднання матеріалів на основі алюмінідів титану за допомогою різних видів 

зварювання. 

В роботі [129] описано дослідження зварного з'єднання, отриманого методом 

дугового зварювання. В результаті досліджень зварювальності сплаву на основі γ-

TiAl (48 ат.% Al і по 2 ат.% Cr і Nb) було встановлено, що мікроструктура металу 

зони шва складається із стовпчастих і рівновісних дендритних структур. 

Механічні властивості металу шва виявилися нижчими, ніж у основного металу, 

що і було встановлено в результаті випробувань на розтяг (рисунок 1.16). У той 

же час при зварюванні на низьких токах, в з'єднанні були виявлені тріщини, які 

утворювалися в результаті збільшення кількості α2-фази. 

Не дивлячись на те, що перед зварюванням в роботі [127] частину зразків 

піддавали гарячому ізостатичному пресуванню, а частину з них термічній обробці 

при температурі 1300°С протягом 20 годин, в результаті утворилася структура, що 

складається з γ-фази, колонії γ + α2 і фаз Лавеса. Вона сприяє розтріскуванню в 

зварних швах, що отримані дуговим зварюванням, спостерігали, як після 

ізостатичного пресування, так і без.  
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Рисунок 1.16 - Залежність напруги σ від деформації ε вихідного  металу (1) і 

зони шва (2) [127].   

 

Автор роботи [128] детально проаналізував такі види зварювання, як 

електронно-променеве, зварювання тиском у вакуумі, зварювання тертям, 

контактне і дифузійне зварювання та зробив висновки, що якість отриманого 

зварного з'єднання при застосуванні традиційних способів зварювання, 

заснованих на плавленні матеріалу в зоні з'єднання, залежить від фазових 

перетворень в ділянці зони термічного впливу. У зоні з'єднання відбуваються 

фазові перетворення, що призводять до виникнення напружень в ділянці зони 

термічного впливу і, як результат, поблизу неї утворюються тріщини. 

На думку цього ж автора дуже важливим є розробка нових способів 

зварювання, наприклад, з використанням композиційних або нанопрошарків для 

з'єднання важкозварювальних сплавів γ-TiAl, а також впровадження нових 

технологічних прийомів зварювання, які дозволять забезпечувати більш 

рівномірній нагрів та післязварювальне охолодження матеріалу і, як результат, - 

якісні з'єднання деталей з алюмінідів титану, що дасть можливість використання 

таких технологій при промисловому виготовленні різних вузлів масового 

виробництва. 

Оскільки автор вищевказаної роботи зробив висновок, що найбільш високі 

показники механічних властивостей з'єднань алюмінідів титану отримані при 
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дифузійному зварюванні з використанням тонких прошарків, нами були детально 

проаналізовані відомі праці з дифузійного зварювання алюмінідів титану. 

В даний час увага дослідників приділяється дифузійному зварюванню  

алюмінідів титану потрійної системи Ti-Al-Nb. Складність отримання з’єднань з 

них методом дифузійного зварювання, насамперед, полягає в наявності на їх 

поверхні шару оксиду, який перешкоджає утворенню зварного з’єднання. Сплави 

цієї групи також мають не достатню пластичність, що в свою чергу перешкоджає 

схопленню контактних поверхонь на стадії утворення фізичного контакту.  

Автори [129] досліджували можливість дифузійного зварювання сплаву γ-

TiAl, що містить вуглець: Ti – 47Al – 3,7(Nb, Cr, C), % ат. Було встановлено, що 

найвищі значення міцності на зсув були отримані на режимах: Тзв =1000 С, Рзв = 

10 МПа, t = 300хв.; Тзв =1000С, Рзв = 20МПа, t = 180хв. (відповідно 388,4 та 

383,3МПа). Незважаючи на бездефектність з’єднань усі зразки руйнувались при 

значеннях міцності на зсув на рівні 25% від основного металу, причиною чого є 

наявність крихкої фази α2-Ti3Al вздовж стику. 

В роботі [130] було показано, що при однаковому режимі зварювання сплаву 

TiAl з високим вмістом Nb (Тзв =1100С, Рзв = 30МПа, t = 45хв.), зниження 

шорсткості з 0,261 мкм до 0,062мкм дозволяє підвищити міцність на зсув на 

100МПа (до 383МПа). Шорсткість поверхонь зразків також позитивно впливає на 

формування структури з’єднань – з її зменшенням фаза α2-Ti3Al в стику зникає. 

Проведення термообробки сприяє усуненню лінії з’єднання, дещо підвищуючи 

тим самим міцність на зсув, але значно змінюючи мікроструктуру основного 

матеріалу. Вона стає грубозернистою та повністю пластинчастою. 

Автори [131, 133] з метою інтенсифікації процесу утворення з’єднання 

сплаву Ti – 45Al – 7Nb – 0,3W, % ат. при дифузійному зварюванні в якості 

джерела нагріву використовували імпульсний струм. Припускається, що плазма, 

яка утворюється в проміжках між поверхнями, активує та очищує їх, видаляючи 

оксиди та забруднення. Оптимальні параметри зварювання були наступні: 

Тзв =1200С, Рзв = 15МПа, t = 60хв. При даному режимі в зоні з’єднання вихідна 

ламелярна мікроструктура перетворюється на дуплексну, яка має вищі механічні 
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властивості. Підвищення тиску до 30МПа при температурі зварювання 1200 С 

сприяє інтенсивному росту зерна, що призводить до падіння міцності з’єднань на 

розрив з 657 до 574МПа.  

В роботі [132] вказують на необхідність проходження рекристалізаційних 

процесів в стику для отримання якісного з’єднання сплаву TiAl з високим вмістом 

Nb. Дифузійне зварювання при температурі вище 1100С і тиску 30МПа 

призводить до перекристалізації на границі контакту, сприяючи міграції границі 

розділу. Міцність з’єднань на зсув зростає зі збільшенням температури і тиску 

зварювання та досягає найбільшого значення (близько 400МПа) при наступних 

параметрах режиму: Тзв =1150С, Рзв = 30МПа, t=45хв.; Тзв=1100С, Рзв = 40МПа, 

t= 45 хв.  

Одним з методів активації зварювальних поверхонь є застосування 

проміжних прошарків, використання яких дозволяє локалізувати пластичну 

деформацію безпосередньо в стику та мінімізувати вимоги до шорсткості і якості 

підготовки поверхонь. 

В роботі [134] вивчали можливість дифузійного зварювання γ-TiAl з 

використанням в якості проміжного прошарку суміші порошків титану, алюмінію 

та вуглецю високої чистоти. Порошки холодним способом пресували в 

циліндричні зразки товщиною 0,5 мм. Отриманий таким чином прошарок 

поміщали поміж зразками, що зварювали, і нагрівали до температури плавлення 

алюмінію (660°C) під тиском 15 - 55МПа. Порошкова суміш вступала в реакцію 

та утворювала на границі з алюмінідом титану шар TiAl3 та пористу суміш фаз γ-

TiAl і TiC в центральній ділянці області з’єднання. Найвищі значення міцності на 

розрив (близько 70МПа) були отримані при зварювальному тиску 30МПа. Більші 

або менші його значення призводять до росту пористості і, як наслідок, зниження 

значень механічних властивостей. 

Для зменшення хімічної неоднорідності в зоні з’єднання існує необхідність у 

застосуванні більш тонкої фольги, проте здатної до пластичного деформування в 

процесі зварювання. До таких матеріалів можна віднести фольги, отримані 

методом електронно-променевого випаровування і конденсації у вакуумі. Як 
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показали попередні дослідження в процесі зварювання вони можуть 

трансформуватися в структуру, яка близька за хімічним складом до матеріалу, що 

зварюється [135].  

Відомо, що властивості зварного з'єднання і околошовної зони істотно 

залежать від структурних змін і об'ємно-напруженого стану металу шва [136,137]. 

Тому, практично, більшість традиційних способів зварювання плавленням, що 

застосовуються для зварювання титану та його сплавів, забезпечують тільки 

обмежену зварювальність при з'єднанні низькопластичних алюмінідів титану, 

зважаючи на виникнення великої напруги, і, як наслідок, - утворення тріщин 

[138]. Певним винятком є спосіб електронно-променевого зварювання (ЕПЗ). Ряд 

авторів вважаюсь електронно-променеве зварювання є одним з найбільш надійних 

способів отримання якісного з'єднання. 

Однак, зварні з'єднання, виконані ЕПЗ вимагає постійного контролю 

кількості теплоти, що вводиться у процесі виконання цієї операції, для 

попередження фазових перетворень, які  призводять до розтріскування з'єднання 

[138]. 

В роботі [139] показано, що електронно-променевим зварюванням 

зварювалися зразки сплаву Ti-48ат.%Al-6,5 об.% TiB2. Цей матеріал під торговою 

маркою XD спеціально зроблений для лабораторних досліджень. У деяких 

випадках при його зварюванні була виявлена схильність зварних швів до 

холодного розтріскування. Розтріскування, ініційоване на границі шва, протікало 

по крихкому транскристалітному механізму. Було показано, що високоякісні 

зварні шви можуть бути виконані на зразках TiAl, якщо правильно вибрати 

параметри процесу. В результаті були отримані розрахункові швидкості 

охолодження зварного з'єднання. Зварних тріщин можна уникнути, якщо вибрати 

параметри зварювання, які призводять до розрахункового середнього 

охолодження зі швидкістю, що не перевищує  300 0K/с. 

Автори дають два можливих пояснення. Це, по-перше, залежність від 

швидкості охолодження і термічних напружень, а, по-друге, тому, що в процесі 
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зварювання відбуваються мікроструктурні зміни, які сприяють обмеженню 

деформації. 

Крім того, дрібні включення, які введені в сплав у вигляді частинок TiB2  

безпосередньо відповідають за подрібнення розміру зерна, призводять до 

поліпшення структури зварного шва і оптимізації термомеханічних характеристик 

при обробці в порівнянні з неармованим базовим сплавом [140]. 

З економічної, а також з виробничої точки зору, як вказано авторами робот 

[141-143], розробка підходящої техніки з’єднання є визначальним фактором 

промислового застосування алюмініду титану. Відмінні властивості алюмініду 

титану, такі як висока питома міцність, високі температурні навантаження та опір 

повзучості визначають цей матеріал корисним для застосування в різних галузях.  

Однак алюмініди титану мають високу крихкість і, отже, сприйнятливість до 

розтріскування при електронно-променевому зварюванні, яка викликана високою 

швидкістю охолодження. Авторами запропонований адаптований метод 

відхилення променя для інтегрованого в процесі після- або передзварювання.   

У роботах [144-146] була досліджена зварюваність при електронно-

променевому зварюванні алюмінідів і виявлено, що TiAl чутливі в твердому стані 

до розтріскування, яке викликане напруженим станом, що формується в зварному 

з'єднанні і крихкою мікроструктурою. Показано, що утворення тріщин при 

електронно-променевому зварюванні в сплаві Ti-48Al-2Cr-2Nb можна було б 

уникнути при швидкості охолодження менше, ніж 300 0К/с. 

В роботі [147] повідомлялось, що α2 + γ-фаза, яка утворюється в звареному шві 

при використанні повільної швидкості охолодження, має більшу пластичність, 

ніж рівновісні зерна, що були утворені при високій швидкості охолодження.  

Авторами робіт [148-150] досліджені зразки після електронно-променевого 

зварювання пластин зі сплаву Ti-45AI-2Nb-2Mn + 0,8% об. TiB2. Результати 

досліджень показали, що границя швидкості охолодження для отримання 

бездефектного з'єднання становить 250 0К/с, а границя швидкості охолодження, 

при якому відбувається фазові перетворення від α до γ становила 600 0К/с. 
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Мікроструктура може бути поліпшена за рахунок зниження швидкості 

охолодження. 

Найцікавішою, на думку автора, є робота [151], тому вона гідна більш 

детального опису. У цій роботі були теоретично визначені граничні швидкості 

охолодження. Основною метою даного дослідження є пошук нового процесу для 

поліпшення зварюваності інтерметалідів на основі TiAl при використанні 

електронного променю. 

Також запропоновано новий комплексний метод управління процесом при 

ЕПЗ. Відмінність даного методу полягає в тому, що в якості пристосування - 

підкладки при зварюванні зразків використаний керамічний матеріал, в результаті 

чого значно знижена швидкість охолодження зварного з'єднання. Суттєвим 

аспектом цього методу є продовження часу перебування зразка при високій 

температурі. В результаті мікроструктура і властивості з'єднань поліпшуються. 

Границя міцності на розрив з'єднань, що отримані таким способом, значно зростає 

в порівнянні з цими ж показниками у зразків після звичайного електронно-

променевого зварювання. 

Зварювання виконувалося на наступних режимах: напруга для прискорення 

— 55 кВ, струм пучка - 12-35 мА і швидкість зварювання - 3-15 мм/с, вакуум   

510-2Па. 

Для комплексного способу зварювання в якості підкладки був використаний 

керамічний матеріал. При цьому основний метал перед зварюванням попередньо 

нагрівали за допомогою розфокусованого променя. 

Процес зварювання проводили відразу ж після попереднього підігріву. Після 

зварювання проводили термообробку з використанням розфокусованого 

електронного пучка. У порівнянні зі звичайним електронно-променевим 

зварюванням, на тепло впливала теплоізоляційна підкладка. Накопичення тепла 

було досягнуто за рахунок підігріву і наступної термообробки. Було встановлено 

вплив сумісної дії попереднього підігріву, зварювання, теплоізоляційної 

підкладки і наступної термообробки. 
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На рис. 1.17а показані тріщини в зварному з'єднанні після звичайного 

зварювання електронним променем. Ці тріщини утворюються під час 

процесу затвердіння. З'єднання без тріщин можуть бути отримані за 

допомогою комплексного способу зварювання і термообробки (рис. 1.17 б). 

Для комплексного способу зварювання, процеси попереднього нагріву і 

наступної термообробки були використані для продовження часу 

перебування при високій температурі з метою отримання очікуваної 

мікроструктури. Низька швидкість охолодження також зменшує залишкові 

напруги.  

  

 
Рис. 1.17 (а, b)  Поверхня зразків, отриманих електронно-променевим 

зварюванням TiAl. (a) звичайним електронно-променевим зварюванням; 
(б) комплексним методом зварювання. [151] 

 

Комплексний метод дозволяє уникнути появи тріщин, а також покращує 

міцність шва. 

Автори статті роблять такі висновки за результатами своїх досліджень: 

Холодні тріщини в зварних з'єднаннях при електронно-променевому 

зварюванні утворюються в TiAl матеріалах. Це можна уникнути шляхом 

комплексного методу управління, який подовжує перебування зразка при високій 

температурі і підвищує межу міцності при розтягуванні шва до 411,3МПа. 

Причини появи холодних тріщин були проаналізовані шляхом порівняння 

мікроструктури. Рисунок 1.18 показує фази в зварному шві з Ti-43Al-9V-0.3Y при 
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дії електронного пучка. Зварний шов складається з α2-Ti3Al, γ-Ti Al2 і В2 фаз. В2 

фаза є упорядкованою структурою β фази. При цьому поліпшується пластичність 

сплаву, а також блокується зародження і розповсюдження тріщини в α2-фазі за 

рахунок зниження напруги на α2/B2. 

 

 
Рисунок 1.18. Рентгенівська дифрактограма зварного шва [151] 

 
Однак кількість цієї фази в двох видах з'єднань відрізняється, як показано на 

рисунку 1.19, який показує, що зварений шов в основному складається з α2 

(81,9%), γ (11,7%) і залишкової β (6,4%) фаз. 
 

 

 
Рисунок 1.19. Об'ємна частка фази, присутня в зоні зварювання зварних 

швів отримані (а) прямим методом зварювання і (b) комплексним метод 
управління [151]. 
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Комплексний спосіб управління покращує мікроструктуру зварного шва, 

зменшує концентрацію напруг і запобігає холодному розтріскуванню. 

В роботах [152-154] розроблений спосіб зварювання інтерметалідних сплавів 

системи TiAl. Була визначена температура попереднього підігріву, при якій в 

зварних з'єднаннях TiAl не виникають тріщини. За допомогою чисельного 

експерименту визначена температура підігріву. Авторами показано, що 

виникнення холодних тріщин в зварних з'єднаннях обумовлено низькою 

пластичністю цих сплавів при температурі нижче 700 0С і високим рівнем 

поздовжніх зварювальних напружень, що виникають в процесі охолодження 

зварного з'єднання. Для запобігання цьому дефекту рекомендується попередній 

підігрів зразків, що зварюються, до температури 400 - 5000С. Для зниження рівня 

залишкових напружень безпосередньо після зварювання рекомендовано 

проводити відпал зварних з'єднань в інтервалі температур 800 – 900 0С. Щоб 

виключити виникнення додаткових напружень, слід забезпечити рівномірний 

нагрів і охолодження зварних з'єднань. 

Електронно-променеве зварювання інтерметалідів системи TiAl, оскільки 

воно проводиться у вакуумі, повністю забезпечує захист такого активного 

матеріалу, яким є титан, а також легуючих компонентів сплаву. Крім того, при 

електронно-променевому зварюванні формується вузький шов і дуже незначна 

зона термічного впливу, що, в свою чергу, призводить до мінімальних деформацій 

зварювального з’єднання. [155,156]. 

Найважливішим завданням підвищення надійності авіаційних і газотурбінних 

двигунів, є запобігання небезпеки руйнування найбільш відповідальних 

конструктивних елементів. Жорсткість вимог до працездатності зварних 

конструкцій відповідального призначення, виготовлених на основі титанових 

сплавів, може бути задоволено високою якістю зварних з'єднань. Актуальним 

напрямком дослідження є підвищення механічних властивостей зварного 

з'єднання до рівня не нижче властивостей вихідного матеріалу, шляхом 

запобігання утворенню макро і мікротріщин, пористості в звареному шві і біля 



 69  

шовної зони. Про можливості роботи титанових сплавів при підвищених 

температурах можна судити, перш за все, по залежності короткочасних 

міцностних властивостей від температури. Однак короткочасна міцність не може 

бути кількісною характеристикою жароміцності, так як механічні властивості 

металів і сплавів при підвищених температурах сильно залежать від швидкості 

деформації і часу дії навантаження. Основними характеристиками жароміцності є 

межа повзучості і тривала міцність. Межа повзучості характеризується 

найбільшим напруженням, під дією якого матеріал при даній температурі 

деформується на величину, що задана технічними умовами за певний проміжок 

часу. Тривала міцність - це найбільше напруження (межа міцності), під дією якого 

матеріал при даній температурі руйнується через заданий проміжок часу. 

В роботі [157] були проведені випробування на тривалу міцність зразків 

жароміцного титанового сплаву системи Ti (Al, Nb, Zr, Mo, Sn). Межа тривалої 

міцності зварних з'єднань цього сплаву при температурі 600 ˚С в діапазоні 

тривалостей 80-49 годин становить ≈280МПа, в той час як для вихідного 

матеріалу при цій же температурі значення тривалої міцності трохи нижче 

≈260МПа. При руйнуванні зварного з'єднання зразків жароміцного титанового 

сплаву Ti-α2 в результаті деформування при Т = 600 0С, межа тривалої міцності 

зварного з'єднання вище такого показника основного матеріалу в середньому на 

6,7 %, що свідчить про високу якість одержуваного з'єднання. 

Крім задач з'єднання елементів, які виготовлені з інтерметалідних сплавів в 

конструкціях авіаційної промисловості, не менш важливою на даний момент є 

розробка технології ремонту дорогих частин газотурбінних двигунів [158]. 

Автори роботи [159] вказують, що при експлуатації газотурбінних двигунів 

однією з основних причин передчасної заміни є пошкодження титанових лопаток 

вентилятора і компресора в результаті попадання в двигун сторонніх предметів. 

Ними була розроблена технологія ремонту за допомогою електронно-променевого 

зварювання. Для реалізації цього проекту авторами розроблена схема зварного 

з'єднання ремонтного вкладишу і пера лопатки незалежно від виду дефекту - 
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точковий або протяжний. З'єднання виконується однопрохідним ЕПЗ. Розроблена 

технологія дозволяє підвищити термін служби лопаток авіаційних двигунів 

У роботах [160-162] розглядаються питання відновлення геометричних 

розмірів і механічних властивостей лопаток ГТД методами зварювання. Для 

досліджень використовували натурні лопатки компресора зі сплаву ВТ9 з 

дефектами, що виникли в процесі експлуатації. Для поліпшення експлуатаційних 

властивостей і структури металу шва і околошовної зони були використані 

«бандажі» зі сплаву СП15. Електронно-променеве зварювання деталей лопатки 

проводили зібраних в такому "бандажі". Авторами досліджена пошкоджуваність 

поверхні деталей, що отримана при експлуатації, і розроблені ремонтні заходи по 

збільшенню рівня експлуатаційних характеристик і, відповідно, ресурсу лопаток. 

Встановлено можливість відновлювального ремонту профільної частини лопаток 

з двох деталей зі сплаву ВТ9. Показано, що для забезпечення високої якості 

з'єднань «пера» лопатки з хвостовиком, їх збирають в спеціальному бандажі зі 

сплаву СП15, і вся збірка потім проварюється методом ЕПЗ наскрізь без 

присадного дроту.  

Тому, що в даний час увага дослідників більш  приділяється дифузійному та 

електронно-променевому зварюванню алюмініду титану, дуже важливим є 

розробка сучасних технологій цих способів зварювання  і оптимізація вже 

існуючих. 

1.7 Постановка задачі  

Проведений літературний аналіз показав, що зварні з'єднання, які отримані 

електронно-променевим зварюванням, відрізняються несприятливою структурою, 

яка не забезпечує необхідні показники міцності і пластичності матеріалу. Крім 

того, в зварних з'єднаннях формуються залишкові напруги, які в поєднанні зі 

структурою призводять до утворення холодних тріщин у шві. 

Враховуючи викладене в літературному огляді не виникає сумніву, що 

конструкційні інтерметалідні сплави, завдяки своїм унікальним властивостям, 

перспективні для застосування в авіаційній, автомобільній, енергетичній та інших 
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галузях промисловості. Інтерметалідні матеріали також перспективні для 

застосування у складі енергогенеруючих турбін теплових електростанцій. 

Використання цих матеріалів сприяє підвищенню ККД теплових електростанцій, 

які працюють на природному газі і кам'яному вугіллі, що, в свою чергу, дозволяє 

отримувати електроенергію нижчої собівартості. По даним авторів [11-13] 

підвищення температури робочого тіла теплової електростанції з 5300С до 7600С 

має привести до збільшення ККД енергогенеруючої турбіни на 5,33 %. Багато 

провідних автомобільних компаній, наприклад, Toyota, Nissan і Chevrolet вже 

використовують інтерметалідні сплави для виготовлення випускних клапанів 

камер внутрішнього згоряння [14], а Mitsubishi - для виготовлення малих турбін 

системи турбонаддуву паливної суміші [16,18]. На основі інтерметалідів TiAl 

виготовляються конструктивні елементи, що працюють під навантаженням - 

випускні клапани двигунів такими фірмами як Porshe, Ferrari, Honda, Volkswagen.  

Інтерес викликає створення нового класу інтерметалідних сплавів γ-TiAl + α2-

Ti3Al на основі інтерметаліда системи TiAl з більш низьким вмістом ніобію (до 4 - 

5 ат.%). Саме сплави на основі γ-фази (ТiА1) і α2-фази (Ті3Аl)  мають значний 

потенціал для застосування в якості високотемпературних конструкційних 

матеріалів і можуть принести найбільш суттєву перевагу в розширенні 

температурного інтервалу застосування аж до 800 0С. Зокрема, матеріали TiAl 

знижують вагу авіаційного двигуна і покращують його характеристики. Так по 

даним авторів роботи  [24] у складі GEnx™ - першого комерційного авіаційного 

двигуна був використаний γ-TiAl (сплав 48-2-2) для лопаток низького тиску 

(ЛНТ). Останнім часом новий β-стабілізований сплав γ-TiAl використовується для   

виготовлення лопаток ЛНТ для двигунів PW1100G™[25-29]. 

Хімічний склад сплаву на основі TiAl робить істотний вплив на структуру і 

механічні властивості. Тому одним з основних умов створення нових матеріалів із 

заданими характеристиками є встановлення оптимального співвідношення між 

складом, структурою і властивостями матеріалу, а також розробка оптимальних 

технологічних умов, що дозволяють отримати необхідний сплав. Одним із 

напрямків можливого вирішення проблеми підвищення пластичності і, 
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відповідно, технологічності є створення сплавів з В2-структурою. З цією метою 

алюмініди титану легують ніобієм і іншими β-стабілізаторами. 

Показано, що при легуванні інтерметалідних сплавів ніобієм можна значно 

покращити низько- і високотемпературні властивості сплаву на основі TiAl. 

Основною перешкодою до їх впровадження є низька пластичність при кімнатній 

температурі і погана технологічність, причиною якої є грубозерниста структура 

первинного зливка, хімічна неоднорідність і розорієнтована лита структура. 

Надійним способом поліпшення структури і підвищення механічних 

характеристик є використання спрямованої кристалізації, яка  дозволяє формувати 

упорядковану мікроструктуру в напрямі осі теплового градієнта.   

Технологічні властивості цих сплавів можуть бути поліпшені за рахунок 

раціонального вибору складу сплавів і застосування зонної плавки для управління 

мікроструктурою сплаву та поліпшення його структурної деформованості.  

Використання алюмінідів титану в конструкціях різного призначення 

залежить від створення ефективних процесів їх обробки, в тому числі і 

зварювання.  

Як показали дослідження літературних джерел, дифузійне зварювання в 

вакуумі в даний час є одним з найбільш перспективних видів зварювання в 

твердій фазі, тому що дозволяє з'єднувати деталі і вузли з однорідних і 

різнорідних металів, а також з використовувати  прошарки з сучасних 

композитних і наноматеріалів. 

Найбільш придатним і надійним способом  зварювання плавленням 

інтерметаліда для отримання якісного з'єднання є електронно-променеве 

зварювання.  Проте, в зварних з'єднаннях формуються залишкові напруги, які в 

поєднанні зі структурою призводять до утворення холодних тріщин у шві. Таким 

чином, для вирішення завдання поліпшення зварюваності необхідно досліджувати 

причини утворення тріщин в зварних з'єднаннях при електронно-променевому 

зварюванні інтерметаліда на основі алюмінідів титану. На підставі проведених 

досліджень розробити методи їх усунення. 
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Виходячи з викладеного сформульована мета роботи, яка  полягає у розробці 

технології поєднаного процесу індукційної безтигельної зонної плавки і 

термообробки інтерметаліда системи TiAl(Nb,Cr,Zr), що дозволяє  оптимізувати 

структуру та властивості зливку, а також створення технологій дифузійного та 

електронно-променевого зварювання з наступною локальною термообробкою 

зварного з’єднання, яка гарантовано забезпечує зниження рівня залишкових 

зварювальних напруг та поліпшує пластичність зварного шву, що дозволяє 

уникнути появи холодних тріщин . 

У  відповідності до поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:  

1. Створити технологію індукційної безтигельної  зонної плавки β-

стабілізованого інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, яка 

забезпечить спрямовану кристалізацію, зменшення розміру зерна 

інтерметаліда, зниження твердості та дозволить здійснювати керування 

структурою зливка параметрами процесу.  

2.  Дослідити теплові умови , що забезпечують формування однорідної 

структури по всій довжині зливку в процесі його перекристалізації та 

охолодженні. 

3.  Розробити поєднану технологію індукційної  безтигельної зонної  плавки 

(ІБЗП) та наступної зонної термообробки інтерметаліда з метою створення 

рівномірного розподілу структурних складових і, відповідно, механічних 

властивостей по довжині та перетину зливка.   

4. Дослідити особливості структурно-фазових трансформацій β-

стабілізованого сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr при високому градієнті 

температур при ІБЗП, а також процеси структуроутворення та їх вплив  на 

механічні властивості. 

5. Дослідити дифузійне з’єднання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr без прошарків  та  з використанням  проміжних прошарків зі сплаву 

системи Nb-Ti і  наношаруватого  прошарку системи Al-Ti і їх вплив на 

структуру та властивості. 
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6. Розробити технологію електронно-променевого зварювання інтерметаліда 

системи TiAl з регульованою швидкістю охолодження, що дозволяє 

отримувати бездефектні зварні з'єднання.  

7. Провести комплекс чисельно-експериментальних досліджень кінетики 

температурних полів і напруженого стану для вибору параметрів 

післязварювальної термообробки.  

8. Дослідити вплив параметрів процесу електронно-променевого зварювання і 

післязварювальної локальної термообробки на формування структурного 

стану і механічних властивостей зварних з'єднань інтерметаліду системи 

титан-алюміній 

9. Розробити технологічні рекомендації щодо практичного використання 

технології електронно-променевого зварювання з контрольованим 

охолодженням в  авіаційній галузі. 
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РОЗДІЛ 2 
 ІНДУКЦІЙНА БЕЗТИГЕЛЬНА ЗОННА ПЛАВКА (ІБЗП) β-

СТАБІЛІЗОВАНИХ СПЛАВІВ TiAl (Nb, Cr, Zr) 
 

2.1 Матеріал для проведення досліджень 

 
Для проведення досліджень використовувався інтерметалідний сплав  

системи TiAl наступного склада Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%). Сплав був 

розроблений і отриманий методом електронно-променевої плавки в ІЕЗ ім. 

Є.О.Патона.  

Зазначений сплав можна порівняти  зі сплавами нового покоління відомими 

як ТNM. В даний час подібні сплави вважаються дуже перспективними для 

виробів аерокосмічної та автомобільної промисловості. Вони характеризуються 

більш низькою щільністю і більш високою температурою плавлення, ніж, так 

звані, ортосплави, що містять велику кількість Nb (до 25 ат.%). При створенні цих 

сплавів частину основної легуючої зміцнюючої домішки Nb, яку застосовують в 

ортосплавах, замінюють більш сильнішими стабілізаторами β-фази. В першу 

чергу, таким елементом є Mo. Завдяки введенню молібдену ці сплави мають 

підвищену жароміцність і полегшують технологію прокатки.  При цьому 

розширюють фазову область первинної β-фази в сторону Al. 

Молібден є сильним β-стабілізатором, однак він важчий Nb і, отже, збільшує 

щільність сплаву, а також знижує корозійну стійкість TiAl [163,164], що є одним 

із недоліків сплавів з Mo. 

Сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%), який був створений в Інституті 

електрозварювання ім. Є.О. Патона, одержаний із застосуванням більш легких β-

стабілізаторів Cr, Zr при зменшенні концентрації Nb до 5% ат. і зниженим до 

44ат.% вмістом Al.  

Розроблений сплав має такі переваги. 

По-перше, Nb підвищує опір повзучості в результаті зниження дифузійної 

рухливості елементів, зміцнює γ і α2 - фази, а також покращує стійкість TiAl до 

окислення. 
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По-друге, Zr і Cr стабілізують β-фазу, але вони легші Mo і тому створений 

сплав має меншу щільність, що є вагомим аргументом для аерокосмічної 

промисловості. Щільність отриманого сплаву 4,11г/см3, що майже в 1,7 рази 

менше, ніж ТNM-сплави (6.9 г/см3). Крім того, Cr, особливо в мікрокількості, 

покращує корозійну стійкість. 

Сплав був одержаний методом електронно-променевої плавки з проміжною 

ємністю на установці УЕ-208 (подвійний переплав) [165,166]. Отримані зливки 

мали діаметр 165 мм і вагу 15 кг. 

 Макроструктуру поперечного і поздовжнього перетину зливка (рисунок 2.1 

а,б), яка виявилася в результаті травлення в розчині плавикової й азотної кислоти 

(1 частина плавикової (HF) і 3 частини азотної (HNO3)), можна умовно розділити 

на три зони: центральну, яка складається із практично рівновісних кристалітів 

величиною 3-5 мм; проміжну, що являє собою витягнуті кристаліти і периферійну 

зону, де поряд із рівновісними зернами (< 1мм) зустрічаються спрямовані 

кристаліти. Травлення виявляє світлі й темні ділянки в стовпчастих кристалах. 

Поява таких ділянок різного ступеня травлення може свідчити про більш-менш 

розвинену у них ліквацію або про різну орієнтацію дендритів у кристалах 

відносно площини перетину. Стан макроструктури пояснюється розрахованими 

швидкостями охолодження розплаву й, відповідно, умовами кристалізації. 

Відносно низька швидкість охолодження і розвинена рідка ванна металу 

приводять до росту витягнутих кристалітів. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.1 - Макроструктура поперечного (а)  и поздовжнього (б) 

перетину зливка γ-алюмініда титану Ø 165 мм. 

 

Досліджувалася також мікроструктура та механічні характеристики сплаву 

у вихідному стані.  
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Рисунок 2.2 - Мікроструктура інтерметаліда у вихідному стані після ЕПП, х250. 

 

На рисунку 2.2 наведена мікроструктура вихідного матеріалу, отриманого 

методом ЕПП, що складається з великих, злегка витягнутих зерен, що не мають 

чіткого обрису границь. Розмір зерна дорівнює 40 - 45мкм. У тілі зерна 

спостерігається ламельна структура γ-фази і дрібна голчаста α2 -фаза. Твердість 

інтерметаліда вимірювалася на твердомірі «Leco» при навантаженні 25 грам. 

Твердість матриці зерна змінюється від 2370 до 3110МПа. Ділянки з виділеннями 

голчастої фази, що по діаграмі стану ідентифікується, як γ+α2 мають більш високу 

твердість від 5140 до 6270МПа.  

Були проведені механічні випробування вихідного матеріалу даного сплаву. 

2.2. Механічні випробування вихідного сплаву. 
 

На практиці, в якості основних стандартних методів випробувань для 

визначення механічних властивостей металів в умовах деформації, 

застосовуються випробування на розтягнення, вигин, крутіння і стиснення. 

Оскільки інтерметаліди системи титан-алюміній є абсолютно крихким 

матеріалом для визначення механічних характеристик інтерметаліда системи TiAl 

при кімнатній і підвищених температурах була відпрацьована методика і 

підготовлено обладнання для проведення випробувань на розтяг. 
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Випробування проводилися на обладнанні (рис. 2.3), що включає 

сервогідравлічну машину Instron 8802 фірми Instron (Великобританія), 

високотемпературну рознімну 3-х зонну піч Instron моделі SF-1770 з робочою 

температурою +1000 0С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Рисунок 2.3 - Сервогідравлічна машина Instron 8802 із встановленою 
високотемпературною піччю моделі SF-1770 

 

Машина       
Instron 8802 

Високотемпературна  
 піч 

Зразок 
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Також використовували високотемпературний екстензометр для виміру 

поздовжньої деформації зразка, показаний на рисунку 2.4, цифрову систему 

керування на базі контролера Instron 8800, незалежну систему термометрування 

для точного виміру температури на робочій поверхні зразка. 

 

 
Рисунок 2.4 - Високотемпературний екстензометр моделі 2632-057 
 

Температура на робочій частині зразка реєструвалася системою 

термометрування, розробленою в Інституті проблем міцності ім. Г.С. Писаренко 

НАН України.  

Хромель-алюмелева термопара закріплювалась на робочій частині зразка 

між ножами екстензометра. Запис даних про температурний режим здійснювався 

на жорсткий диск комп'ютера з моменту пуску високотемпературної печі аж до 

руйнування зразка. Динаміка процесу нагрівання зразків у режимі реального часу 

відображалася на моніторі у вигляді графіка залежності температура - час.  
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Цифрова система керуванням випробуваннями складається з контролера 

Instron 8800 і комп'ютера. Ліцензійний програмний додаток Bluehill інстальовано на 

комп'ютері й призначено для керування процесом випробування на короткочасне 

розтягання, обробки даних у цифровій і графічній формах. 

Додатковими пристосуваннями для іспиту зразків на розтягнення є захвати 

клинового типу з жароміцних матеріалів для утримання плоских зразків з 

клиноподібними радіусними головками. Центральна частина силового ланцюжка, 

включаючи елементи захоплень, наведена на рисунку 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 -  - Елементи утримувачів для випробування на розтяг плоских 
зразків з клиноподібними головками при кімнатній і підвищених температурах  

 
Різьбові хвостики М20 вкручувались в гайки фірмових водоохолоджених 

високотемпературних тяг, що входять у комплект машини Instron 8802. Діаметр 

тяг виконаний по внутрішньому отвору керамічних ущільнень печі, що забезпечує 

щільний монтаж печі на силовий ланцюжок і мінімізує теплові градієнти.  

Між головками зразка і внутрішньою гайкою насипався порошок тальку, що 

зменшував теплопередачу від зразка до захватів, додатково сприяв зниження 

згинальних моментів і виключав прихоплення контактуючих поверхонь при 

нагріванні. 

Після виготовлення захватних пристосувань, підготовки обладнання і 

відпрацювання методики були виконані випробування на короткочасне 

розтягнення партії зразків при кімнатній температурі + 20оС і підвищених 

температурах + 800оС по ГОСТ 1497-84 і ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) [167, 168], 
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на підставі яких отримані діаграми деформування зразків інтерметаліда Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) і його механічні характеристики. 

Випробування на статичний розтяг проводився на плоских зразках з 

інтерметаліда TiAl номінальним перетином 4 х 2 мм. Було випробувано 2 партії 

зразків: при температурі + 20 С і + 800 С. 

Ескіз плоских зразків з клиноподібною радіусною головкою наведено на 

рисунку 2.6. Перетин робочої частини зразка 2х4 мм, довжина робочої частини 48,8 

(28,8) мм. З заготовки у вигляді паралелепіпеда перетином 10х10 мм при використанні 

електроерозійного методу обробки виходить 4 зразка. 
 

 
 
Рисунок 2.6 Плоскі зразки з клиноподібною радіусною головкою для 
випробування на короткочасний розтяг при нормальній і високих температурах 
 

Зразки кожної партії маркірувалися. 

Перед випробуванням вимірювалися геометричні розміри зразків. Дані 

заносилися до протоколу випробувань. Розміри перетину вимірювалися мікрометром 

по ДСТУ ГОСТ 6507-2009 [170] з точністю до 0,01 мм, а довжини - штангенциркулем 

за ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 [171] з точністю до 0,05 мм. 
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Для випробування на статичний розтяг зразки закріплювалися в 

високотемпературні захоплення сервогідравлічної машини Instron 8802 всередині 

печі, на робочу частину встановлювався високотемпературний екстензометр і 

термопара. 

До зразка прикладалося зусилля, яке не перевищувало половини величини 

передбачуваного зусилля плинності при даній температурі випробувань. За 

показаннями екстензометру синхронно записували графік в координатах  – , де 

 - напруга в Н/мм2, а  - відносна деформація в %, за яким контролювалася 

співвісність силового ланцюга. Співвісним вважалося закріплення зразка, при 

якому лінія на графіку пружного деформування була прямою. 

Потім зусилля, яке прикладається на зразок, знижувалося до величини не 

більше 5% від передбачуваного зусилля плинності, і система управління 

сервоприводом машини Instron 8802 переводилася в режим автоматичної 

підтримки навантаження. Піч включалася на нагрів до заданої температури. З 

моменту початку нагріву система термометрування фіксувала показники 

термопари на робочій частині зразка. Дані про температуру в цифровому вигляді і 

графіки, що будується в реальному часі, відображалися на моніторі комп'ютера. 

Після досягнення температури + 800С на робочій частині зразок 

витримувався для вирівнювання і стабілізації температурного поля. 

Застосовувалася наступна методика стабілізації температурного режиму 

силового ланцюжка. Так як задане зусилля сервоприводу машини підтримує 

переміщенням поршня вниз, що компенсує температурне розширення силового 

ланцюжка, температурний режим вважається сталим, коли за час спостереження 1 

хвилину переміщення поршня по індикатору на моніторі комп'ютера не 

перевищувало 0,001 мм. Для температури + 800оС час стабілізації становило не 

менше 25 хв. 

Стабілізація температурного режиму контролювалася додатково за 

показниками високотемпературного екстензометру, який був укріплений на 

зразок. Сталі показники екстензометру свідчать про стабілізацію температурного 

режиму. 
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Зразки піддавалися розтягуванню з постійною швидкістю 0,01 мм/с до 

розриву. У процесі випробування автоматично реєструвалися такі дані: 

  час з моменту початку випробування; 

  переміщення активного захоплення в мм; 

  показники датчика зусилля в кН; 

  показники високотемпературного екстензометру. 

Після випробування зразків за методиками, що регламентуються ГОСТ 1497-

84 [167], визначалися значення наступних механічних характеристик: тимчасовий 

опір в (межа міцності); відносне подовження зразка після розриву δ; відносне 

звуження зразка після розриву . 

Зразок зі сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) після розриву показаний на 

рисунку 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7. Зовнішній вигляд зразка з інтерметалідного сплаву після розриву при 
нормальній температурі 

 

Діаграма деформування зразка з інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr показана на рисунку 2.8. Діаграма відображає процес пружного 

деформування і крихкого руйнування непластичного матеріалу. Визначалися 

значення наступних механічних характеристик: 

 тимчасовий опір розриву в  = 240,5МПа; 

 модуль пружності Е = 1,54105МПа. 

Відносне подовження δ та відносне звуження  зразка після розриву, 

практично, відсутні. 

Низьке значення тимчасового опору поряд з відсутністю ознак пластичності 

свідчать про те, що в металі зразка присутні дефекти, можливо у вигляді тріщин 

(мікротріщин). 
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Рисунок 2.8 - Діаграма деформування зразка інтерметалідного сплаву Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr при температурі 20 0С. 

 
Зразок  зі сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після розриву при температурі + 800С 

зображений на рис.2.9. 
 

 
 

Рисунок 2.9. Зразок з інтерметаліда після розриву при температурі +800С 
 

Діаграма деформування зразка зі сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr  при 

температурі + 800С зображена на рісунку.2.10. 
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Рисунок 2.10 - Діаграма деформування зразка зі сплаву 
Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr(%ат.) при температурі + 800С 

 

Характеристики механічних властивостей визначалися на підставі 

стандартних методик [172-174] за результатами безперервного процесу 

навантаження зразка, включаючи попереднє циклування (2 циклу). Максимальне 

зусилля при циклуванні не перевищувало передбачуваної межі пропорційності 

сплаву. Попереднє циклування застосовано з метою додаткового вирівнювання 

силового ланцюжка. Такі заходи дозволили підвищити точність результатів 

експерименту. 

При випробуванні при температурі 800 0С визначалися значення наступних 

механічних характеристик: 

 тимчасовий опір розриву в = 504,0МПа; 

 відносне подовження зразка після розриву δ = 4,3%; 

 відносне звуження зразка після розриву   = 3,1%. 

Діаграма відображає (рисунок 2.10) процес пружного деформування і 

руйнування матеріалу з ознаками пластичних властивостей. Пилкоподібна лінія 
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викликана ривками через прослизання зразка під навантаженням, що 

збільшується в утримувачах. Через це виявилося неможливим надійно закріпити 

високотемпературний датчик деформації, так як ривки зразка приводили до 

зміщення ножів екстензометру. 

Основною характеристикою механічних властивостей інтерметаліда 

системи TiAl, що можна отримати з наведених діаграм, є максимальна напруга, 

при якої відбувається руйнування металу.  

В цілому результати проведених випробувань узгоджуються з наведеними в 

[175]. Пластичність інтерметаліда TiAl при температурі + 20С практично не 

спостерігається. При температурі + 800С пластичність простежується, але 

відносне подовження після розриву складає не більше 4,3%. 

Оскільки випробування матеріалу на статичний розтяг при кімнатній 

температурі показали практичну відсутність ознак пластичності матеріалу та у 

зв'язку зі складністю виготовлення зразків для цих видів випробувань, а також 

враховуючи досвід провідних вчених в області дослідження інтерметалідних 

сплавів, було прийнято рішення подальші випробування з метою визначення 

механічних характеристик проводити на стиск. 

Структурні та механічні випробування первинного зливка показали, що він 

має нерівномірну грубу мікроструктуру, неоднорідний розподіл елементів по 

полю зливка, а також пори і тріщини. Всі ці недоліки і визначали його низькі 

механічні властивості при кімнатній і високих температурах. Як було зазначено 

вище [176 - 178], перед використанням литого матеріалу для залічення вказаних 

дефектів його необхідно піддавати газостатичному ізотермічному пресуванню 

(ГІП), багатогодинній термічній обробці або прокатці. 

Одним із способів поліпшення структури і підвищення механічних 

характеристик інтерметаліда є індукційна безтигельна зонна плавка [111]. Після 

зонної плавки не потрібна ГІП- обробка, тому що в отриманих зливках немає 

мікродефектів - несуцільностей, мікротріщин та ін., відсутня пористість, так як 

усадка йде направлено на фронті кристалізації, а не в об`ємі зливка [31,51, 

180,190]. Безтигельна зонна плавка дозволяє керувати структурою отриманого 
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матеріалу; забезпечувати рівномірність розподілу структурних складових по 

довжині й об`єму зливка[180,190,206]. Змінюючи параметри процесу плавки, 

можна отримувати необхідну структуру зливка [103,190,206]. Жоден інший спосіб 

не забезпечує такої впорядкованої структури. Крім того, умовами плавки 

забезпечується чистота процесу - немає взаємодії з матеріалом тигля. 
 
2.3 Апаратура і режими індукційної безтигельної зонної плавки  

 

При безтигельній зонній плавці (БЗП) існування стійкої розплавленої зони 

забезпечується силами поверхневого натягу. Єдиним застосуванням технології 

БЗП в світовому промисловому масштабі є виробництво високочистих 

монокристалів кремнію [179,183]. Унікальне поєднання низької щільності 

розплаву і високого поверхневого натягу дозволяє отримувати методом БЗП 

монокристали Si діаметром до 200 мм і масою понад 50 кг [181]. 

Алюмініди титану по своїй щільності, температурі плавлення, поверхневому 

натягу і динамічній в'язкості трохи вище кремнію. Тому вони можуть потенційно 

стати другим таким матеріалом для перекристалізаціі методом БЗП. Нижче 

наведені властивості алюмінідів титану, взяті з літературних джерел, необхідні 

при застосуванні технології індукційної безтигельної зонної плавки. 

У таблиці 2.2, як приклад, наведені необхідні для технології БЗП властивості 

алюмінідів Ti-46Al-8Nb (ат.%). Ці дані для інтерметалідного сплаву Ti-46Al-8Nb 

взяті з літературних джерел і результатів європейського проекту IMPRESS. 

 

Таблиця 2.2 

Властивості розплавів алюмініду титану Ti-46Al-8Nb [180, 182], для 
застосування технології БЗП. 

Матеріал Щільність ρ, кг/м3 Поверхневий натяг 
ξ, Н/м 

Динамічна 
в'язкість μ, Па·с 

Ti-46Al-8Nb 3850(15700C) 1,213(15700C) 7,89*10-3 
Si 2530 (14500C) 0,725(14500C) 8,8*10-4 

 
Як видно з таблиці, вони близько підходять до досліджуваного сплаву. 

Із аналізу гідростатичної стійкості розплавленої зони, підтримуваної тільки 
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силами поверхневого натягу, відома формула для оцінки максимальної висоти 

зони розплаву в циліндричному стрижні матеріалу при БЗП [152]: 

 

 

(2.1) 
 

 
 де ξ - поверхневий натяг розплаву на границі розплаву - атмосфера камери,  

ρi - щільність розплаву, g - прискорення вільного падіння. 

hmax – висота розплавленої зони, яка залежить від діаметра стрижня, який 

проплавляється, і для кремнію ця величина складає від 1 до 1.5 см [183]. 

 Застосовуючи формулу (2.1) до Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, можна оцінити 

максимальну висоту hmaxTiAl зони розплаву. Ця висота буде практично такою ж, 

як для кремнію, (hmaxTiAl / hmaxSi) = 1.05 см.  

Із вищесказаного можна зробити висновок, що добре вивчена і відпрацьована 

технологія БЗП Si (включаючи її промислове застосування) з деякими незначними 

змінами може бути застосованою для сплавів TiAl. 

Нами вирішено, що найбільш ефективним методом для зонної плавки 

інтерметаліда Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (ат.%) є індукційний нагрів в атмосфері 

аргону, так як при застосуванні даного способу забезпечується хімічний склад 

вихідного матеріалу (відсутнє випаровування елементів), а також легко 

регулювати рідку плаваючу зону, яка забезпечується силами поверхневого натягу. 

При цьому в процесі індукційної безтигельної зонної плавки (ІБЗП) сплаву 

забезпечується зона розплаву заввишки 10-15мм в залежності від діаметру 

стержня, який  переплавляється. 

 Для індукційної зонної плавки  зразків інтерметаліда була розроблена 

спеціалізована установка [182]. На рисунку 2.13 показана схема установки для 

індукційної зонної плавки.  

Як видно з таблиці, вони близько підходять до досліджуваного сплаву. 

Із аналізу гідростатичної стійкості розплавленої зони, підтримуваної тільки 

силами поверхневого натягу, відома формула для оцінки максимальної висоти 
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зони розплаву в циліндричному стрижні матеріалу при БЗП [152]: 

 

 

(2.1) 
 

 
 де ξ - поверхневий натяг розплаву на границі розплаву - атмосфера камери,  

ρi - щільність розплаву, g - прискорення вільного падіння. 

hmax – висота розплавленої зони, яка залежить від діаметра стрижня, який 

проплавляється, і для кремнію ця величина складає від 1 до 1.5 см [183]. 

 Застосовуючи формулу (2.1) до Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, можна оцінити 

максимальну висоту hmaxTiAl зони розплаву. Ця висота буде практично такою ж, 

як для кремнію, (hmaxTiAl / hmaxSi) = 1.05 см.  

Із вищесказаного можна зробити висновок, що добре вивчена і відпрацьована 

технологія БЗП Si (включаючи її промислове застосування) з деякими незначними 

змінами може бути застосованою для сплавів TiAl. 

Нами вирішено, що найбільш ефективним методом для зонної плавки 

інтерметаліда Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (ат.%) є індукційний нагрів в атмосфері 

аргону, так як при застосуванні даного способу забезпечується хімічний склад 

вихідного матеріалу (відсутнє випаровування елементів), а також легко 

регулювати рідку плаваючу зону, яка забезпечується силами поверхневого натягу. 

При цьому в процесі індукційної безтигельної зонної плавки (ІБЗП) сплаву 

забезпечується зона розплаву заввишки 10-15мм в залежності від діаметру 

стержня, який  переплавляється. 

 Для індукційної зонної плавки  зразків інтерметаліда була розроблена 

спеціалізована установка [182]. На рисунку 2.11 показана схема установки для 

індукційної зонної плавки.  
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Рисунок 2.11 - Схема установки для індукційної зонної плавки: 1-зразок; 2 - 

кварцова  трубка; 3 - утримувачі зразка; 4 - водоохолоджувальні мікрокамери; 5 - 
індуктор; 6 - гайка шарикогвинтової пари; 7 - гвинт; 8 -  редуктор з 

електродвигуном. 
 
 

Установка (рисунок 2.11) складається із двох основних частин:  
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• плавильної камери; 

• механізму переміщення зразка. 

Плавильна камера складається із кварцової трубки  Ø 20 мм -2,  верхнього і 

нижнього утримувачів – 3, які розміщені в охолоджувальних мікрокамерах – 4. 

Кварцова трубка 2 ущільнюється в мікрокамерах 4 за допомогою фторопластових 

прокладок. Трубка 2 вставляється в індуктор 5. В утримувачах закріплюється 

інтерметалідний зразок розміром 15х15х100 мм. Зразки, які  для плавки вирізають 

за допомогою електроерозійного різання, розміщуються у вертикально 

розташованій циліндричній кварцовій трубці з зазором між зразком та стінкою 

трубки. Через  кварцову трубку в процесі плавки пропускається аргон високої 

чистоти для забезпечення захисту розплавленої зони і ділянок зразка, що 

нагрівається. Крім цього, застосування аргону як захисного газу дозволяє при 

відносно невеликому його тиску (≈  760 мм рт.ст.) практично усунути випар 

алюмінію і хрому, що має місце у вакуумі, та в процесі плавки витримати 

необхідну стехіометрію. Витрата аргону контролюється за допомогою ротаметра. 

Продувка аргоном здійснюється як у процесі зонної перекристалізації, так і після 

її закінчення до повного остигання зразка.   

Верхній і нижній утримувачі зразка охолоджуються проточною водою. 

Трубка зі зразком розташована на штативі й може переміщуватися у 

вертикальному напрямку із заданою швидкістю. Навколо трубки зі зразком 

нерухомо розташований індуктор.  

Трубка разом зі зразком переміщується уздовж нерухомого індуктора за 

допомогою механізму переміщення, що складається з гвинта – 7, 

шарикогвинтової пари – 6 і редуктора – 8. Механізм переміщення забезпечує 

швидкість руху зразка уздовж індуктора від 50мм/год до 500мм/год. Для 

індукційної зонної плавки алюмініду використовували  високочастотну установку 

типу ВЧИ4–10.В41 потужністю 10кВт і частотою 440кГц. Потужність, яка 

подається на індуктор, регулювалася зміною струму на сітці генераторної лампи 

за допомогою котушки зворотного зв'язку, що змінює анодний струм лампи 
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відповідно, струм первинної обмотки високочастотного трансформатора. Повна 

потужність, що виділяється  на індукторі, дорівнює: 

 

                               Рін =Uін·Iа·nтр =  Uін Iа·14,                                     (2.2) 

де Uін  – напруга на індукторі,  

Iа  – анодний струм,  

nтр = 14 – число витків вторинної обмотки високочастотного 

трансформатора.  

Експериментально встановлено, що при швидкості руху зони плавлення  

(швидкість плавки) 150 мм/годину витрати аргону становлять 7 - 9 л/хв. При 

цьому забезпечується  якісне формування зразка. 

На рисунку 2.12 наведена циклограма процесу зонної плавки із 

застосуванням  високочастотної установки типу ВЧИ4–10.В41.  

 

 
 

Рисунок 2.12 - Циклограма процесу індукційної зонної плавки інтерметаліда 
системи Ti-Al із застосуванням  високочастотної  

установки типу ВЧІ4–10.В41: 
І- розігрів зразку;               ІІ- плавлення;            ІІІ – охолодження 

 
Розроблене устаткування, технологія і режими індукційної зонної плавки 

алюмініду титану дозволили одержувати якісні зразки, які були використані для 
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дослідження структури та механічних характеристик, а також для подальшої 

технологічної переробки (прокатка).  

На рисунку 2.13 показані зразки сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (ат.%) до і 

після перекристалізації. На рисунку 2.13а представлений зразок, який 

підготовлений електроерозійним різанням для подальшої індукційної 

безтигельної плавки. Він має форму паралелепіпеда розміром 10х10х100 мм або 

12х12х100 мм. 

Зразок, який показаний на рисунку 2.13б, був одержаний методом 

високоградієнтної  індукційної БЗП. Він являє собою циліндр.  

 

  
а б 

 

Рисунок 2.13 - Зразок алюмініду титану до (а) і після (б) зонної перекристалізації. 
 

Як було зазначено у розділі 2.2. вихідний зливок інтерметаліда, мав 

нерівномірну грубу мікроструктуру, неоднорідний розподіл елементів по полю 

зливка, а також пори і тріщини. Всі ці недоліки і визначали його низькі механічні 

властивості при кімнатній і високих температурах.  

Однією із задач даної роботи є оптимізація структури і властивостей 

конструкційного інтерметаліда системи титан-алюміній. Для цих цілей була 

розроблена технологія індукційної безтигельної зонної плавки, що дозволяє 

отримувати цим методом зливки алюмініда титану з модифікованою фазовою 

мікроструктурою, яка рівномірно розташована по всьому об'єму зливка та має 
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поліпшені фізико-механічні характеристики при збереженні вихідного хімічного 

складу. 

Спрямована перекристалізація методом індукційної безтигельної зонної 

плавки (ІБЗП) – це надійний спосіб поліпшення структури і підвищення 

механічних характеристик інтерметалідів. Як показано у розділі 1.3.1, що серед 

різних підходів до отримання сплавів на основі алюмініда титану, найбільш 

ефективним є метод спрямованої кристалізації, який дозволяє керувати 

мікроструктурою і, отже, властивостями матеріалу [184-188].  

Даний метод забезпечує плоский фронт кристалізації. 

Формування впорядкованої структури на початковому етапі процесу БЗП 

було виявлено за допомогою оптичної поляризованої світлової мікроскопії (рис. 

2.14). 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Формування впорядкованої мікроструктури на початковій 
стадії ІБЗП в поздовжньому перетині зливка. Сині області мають аксіально-
спрямовану ламельну структуру. [240] 

 

Кристалізація в напрямі осі теплового градієнта і швидкість охолодження, 

які є основними термодинамічними інструментами способу спрямованої 

кристалізації (затвердіння) забезпечують формування упорядкованої 

мікроструктури. При використанні спрямованої кристалізації умовами процесу 

досягається також необхідна орієнтація ламелів. У зв'язку з відсутністю границь 

зерен, перпендикулярних осі зливка [189-191, 206], значно покращується 

тріщиностійкість (границі ламелів служать перешкодами руху дислокацій) і 
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поліпшується пластичність сплаву за рахунок створення дрібнозернистої 

структури. Крім того, механічні властивості γ-TiAl сплавів сильно залежать від 

товщини ламелів, і більш тонка ламельна структура також підвищує межу 

текучості. 

2.4 Вплив ІБЗП на структуру одержаних зливків 
 

2.4.1  Дослідження  структури зливків після ІБЗП  
 

Досліджувалася структура та механічні характеристики інтерметаліда Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після зонної перекристалізації методом ІБЗП.  

На рисунку 2.15 показана мікроструктура у поздовжньому перетині зразка 

після спрямованої кристалізації. Цій метод дає можливість забезпечити 

дендритно-стовпчасту структуру [192]. 

 
Рисунок 2.15 - Макроструктура інтерметаліда після зонної  

перекристалізації, х 25 
 

Подальші дослідження мікроструктури інтерметаліда після зонного 

переплаву (рисунок 2.16 а,б,в,г,д,е) показали, що вона складається з витягнутих в 

одному напрямку зерен із середнім розміром 31,5мкм, які також мають 

внутрішню ламельну структуру, що складається з γ+α2 пластинчастих колоній. У 

центрі зразка (рисунок 2.16а) границі між зернами – тонкі і мають товщину 2 мкм. 

Чим ближче зона просувається до верхньої частини зразка, тим більше 

спостерігається потовщення границь зерен (рисунок 2.16 б), уздовж яких 
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з'являються  виділення світлих шарів β-фази з голчастими виділеннями, великими, 

грубими виділеннями γ-фази, що проростають від границі вглиб зразка.  

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 2.16 - Мікроструктура інтерметаліда після зонної 
перекристалізації: а - верх зливку; б - середина зливку, х80; в - низ зливку, х80; 

г - фрагмент зерна з мартенситоподібними голками, х320; д - трифазна 
структура усередині зерна, х500;  

е- ділянка зерна з виділеннями β і  γ-фазою, х 320 
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До моменту завершення процесу плавки товщина границь зерен з великими 

мартенситоподібними голками на світлій матриці (рисунок 2.16) становить 

5…12мкм. Фрагмент вищевказаної структури представлений на рисунку 2.16г. 

Усередині зерна наприкінці плавки з'являється трифазна структура [105] (рисунок 

2.18 д), що представляє собою γ-фазу, мілкодисперсні частки α2-фази, світлі 

виділення β-фази. Крім того, усередині деяких зерен зустрічаються ділянки 

світлих виділень β-фази із грубими  γ-голками (рисунок 2.16 е).  

Досліджувався розподіл твердості на зразках інтерметаліда після зонної 

перекристалізації. Результати дослідження показали, що твердість, яку заміряли із 

кроком 1 мм уздовж шліфа, стабільна і в середньому дорівнює 4640МПа, причому 

і всередині зерна, і на границі - твердість однакова. Це майже на 20% менше, ніж 

у вихідному сплаві, який був виплавлений ЕПП.  

На електронному растровому мікроскопі JSM-840 проведені дослідження і 

мікрорентгеноспектральний аналіз зразків у вихідному стані після ЕПП та після 

наступної зонної перекристалізації. На рисунку 2.17а представлена 

мікроструктура даного сплаву у вихідному стані, яка була отримана на 

електронному растровому мікроскопі. У деяких, найбільш характерних точках, 

був проведений кількісний мікрорентгеноспектральний аналіз (таблиця 2.3). За 

результатами аналізу видно, що світлі області збагачені ніобієм. Відомо, що 

ніобій є β-стабілізатором [193]. Виходячи із цього, і за результатами 

рентгеноспектрального аналізу можна сказати, що світла фаза є β-фазою. Також 

була визначена середня довжина ламелів - 39мкм (рисунок 2.17б), а відстань між 

ними - 5,7мкм (рисунок 2.17в). 

Кількісний мікрорентгеноспектральний аналіз (таблиця 2.3) показав, що 

світлі області збагачені ніобієм. Як відомо, ніобій є β-стабілізатором. Виходячи з 

цього і за результатами рентгеноспектрального аналізу можна припустити, що 

світла фаза може бути β-фазою. 
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Рисунок 2.17 (а,б.в) - Мікроструктура різних ділянок інтерметаліда після ЕПП  
 

Таблиця 2.3 – Хімічний склад сплаву алюмініду титану після ЕПП, 
визначений методом кількісного мікрорентгеноспектрального аналізу  в різних 
точках досліджуваного зразка. Всі результати у вагов. % 

Спектр Al Ti Cr Zr Nb Total 

Спектр 2 18.40 59.71 8.89 1.56 11.45 100.00 

Спектр 3 22.18 59.92 4.59 3.21 10.09 100.00 

Спектр 4 30.17 52.57 1.74 3.98 11.55 100.00 

Спектр 5 29.96 51.88 2.06 5.05 11.05 100.00 

Спектр 6 19.89 59.44 8.90 1.13 10.65 100.00 

Спектр 7 27.07 56.10 2.72 3.71 10.39 100.00 

Спектр 8 29.63 55.86 2.61 2.89 9.02 100.00 

Середнє знач. 25.33 56.50 4.50 3.07 10.60 100.00 

Відхилення 5.07 3.37 3.13 1.37 0.88  
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На рисунку 2.18а представлена мікроструктура зразків інтерметаліда, 

підданих зонній перекристалізації, яка отримана на електронному растровому 

мікроскопі JSM-840. З рисунка видно, що після зонного переплаву структура 

витягнута убік руху зони (показано чорною стрілкою), що повинно сприяти 

підвищенню пластичності матеріалу [194]. Розподіл елементів по полю зразка 

(таблиця 2.4) досить рівномірний і відповідає стехіометричному складу сплаву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

а б 
Рисунок 2.18 – Мікроструктура різних ділянок  інтерметаліда після зонної 

перекристалізації, ( растровий електронний мікроскоп) 
 

В таблиці 2.4 показаний хімічний склад сплаву алюмініду титану після 

зонної перекристалізації, визначений методом кількісного 

мікрорентгеноспектрального аналізу в різних точках досліджуваного зразка. 

 

Таблиця 2.4 - Хімічний склад сплаву алюмініда титану після зонної 
перекристалізації. Всі результати у вагових % 

Спектр Al Ti Cr Zr Nb Total 
Спектр 1 29.81 52.81 1.66 3.62 12.10 100.00 
Спектр 2 28.36 54.68 2.64 3.01 11.31 100.00 
Спектр 3 26.46 54.77 4.22 2.76 11.79 100.00 
Спектр 4 28.07 55.60 2.11 2.50 11.71 100.00 
Спектр 5 27.88 53.27 2.68 3.09 13.09 100.00 
Спектр 6 27.84 55.76 2.56 3.40 10.43 100.00 
Спектр 7 23.51 55.97 6.23 4.36 9.94 100.00 
Спектр 8 25.70 55.46 4.00 3.59 11.25 100.00 
Середнє знач. 27.20 54.79 3.26 3.29 11.45 100.00 
Відхилення 1.93 1.18 1.48 0.58 0.98  
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Як показує таблиця 2.4 розподіл елементів по полю зразка після зонного 

переплаву виходить досить рівномірно і, практично, відповідає стехіометричному 

складу сплаву. 

Структура витягнута в сторону руху зони, що має сприяти підвищенню 

пластичності матеріалу. Була також визначена відстань між ламелями (рисунок 

2.18б). Відстань між ламелями 4,67мкм, що на 18% менше, ніж у основного 

матеріалу. 

Відомо, що від типу структури найбільше залежать показники пластичності 

[196, 197]. Для інтерметалідних сплавів, що мають ламельну структуру, велике 

значення для механічних характеристик має співвідношення між довжиною 

ламелів і відстанню між ними. При оптимальних сполученнях параметрів 

пластинчастої структури пластичність таких сплавів може бути не гіршою, ніж 

при глобулярній структурі. 

Фрактографічні дослідження проводилися на скануючому електронному 

мікроскопі JSM-35F, забезпеченому системою аналізу INCA-450. Для 

дослідження використовувалися зразки інтерметаліда після механічних 

випробувань на стиснення. Розміри зразків та спосіб їх отримання буде описаний 

у розділі 3.3. Досліджувалися зразки, отримані методом ЕПП, у вихідному стані і 

після зонної перекристалізації. На рисунках 2.19а,б показана поверхня різних 

ділянок зламу сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr у вихідному стані.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        а)                                                                           б) 
Рисунок 2.19 (а,б) - Поверхня зламу зразка сплаву інтерметаліда у вихідному стані 
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Дослідження показали, що спостерігається яскраво виражений 

транскристалітний струмовидний злам за механізмом відколу, який характерний 

для крихкого руйнування за механізмом відколу. Крім того, на цьому ж зразку є 

чисті протяжні ділянки, які свідчать про те, що тріщини ідуть по границі фази. 

У зламі наявні мікропори. Відкол у сполученні з мікропорами є 

характерним механізмом руйнування титанових α2 і (γ+α2) сплавів. В однофазній 

області зерна, що орієнтовані осями паралельно осі діючої напруги, 

характеризуються високими значеннями напруги, нормальними до площини 

відколу, тому вони руйнуються відколом [198]. На зерна з іншим орієнтуванням 

діють менші напруги, тому такі зерна піддаються пластичній деформації і 

руйнуються за в’язким механізмом. 

На рисунку 2.19в, показана ще одна ділянка зламу вихідного матеріалу. Тут 

спостерігається ряд пластинчастих сходинок, паралельних одна одній. Така 

картина є типовою для крихкого руйнування інтерметаліда Ti3Al (α2), при якому 

пластинчасті паралельні сходинки утворюються на голчастих пластинках α2-фази.  
Фрактографічні дослідження зразків, переплавлених  індукційною зонною 

плавкою показали, що поверхня зламів, як видно з рисунків, наведених нижче, 

відрізняється від зламів вихідного матеріалу. 

У зламі (рисунок 2.20) з'являється луската структура із гребінцями відриву, 

характерними для в'язкої складової. Після зонного переплаву в зламі 

спостерігається ряд вигнутих хвилястих сходинок, хаотично розташованих по 

полю зламу. Саме поява лускатих сходинок у зламі сприяє розвитку в’язкого 

руйнування і, відповідно,  підвищенню пластичності. На поверхні зламу також 

видно світлі хвилясті гребені. Вони вказують на зміну руху тріщини. Оскільки на 

цю процедуру іде частина енергії руйнування, тому можна вважати, що матеріал, 

деякою мірою, чинить опір руйнуванню, а, отже, містить деякий відсоток 

пластичності.  
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Рисунок 2.20 - Злам зразка сплаву інтерметаліда після ІБЗП, х200. 

Виникнення великих гладеньких фасеток, очевидно, зумовлено пластичним 

зрушенням. 

Аналіз результатів проведених фрактографічних досліджень показав, що в 

зразках інтерметаліда, підданих зонному переплаву, спостерігається змішаний 

характер руйнування - транскристалітне та інтеркристалітне. На відміну від 

вихідних зразків, у цьому випадку в картині руйнування спостерігаються значні 

ділянки в'язкої складової.  

Крім того, аналіз результатів проведених фрактографічних досліджень 

показав, що є ділянки, де в різних зернах характер руйнування однаковий і має 

ділянки крихкого руйнування з паралельним напрямком, які в сусідньому зерні 

різко змінюють свій напрямок. Чим частіше змінюється напрямок руйнування, 

тим більш пластичним стає матеріал. Гіллясті сходинки  на зламах досліджених 

зразків також свідчать про пластичність матеріалу. 

Наявність в'язкої складової у зламі можна також пояснити стабільністю α2 -

фази за рахунок перенасичення її ніобієм, що є сильним стабілізатором β-фази. 

Крім того, у даному сплаві є інші β-стабілізатори, такі як Zr й Cr, що сприяють 

утворенню β-фази. Наявність у сплаві цієї фази викликає розвиток в’язкого 

руйнування і одержання більш високих характеристик пластичності [195].  
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Наявність ділянок інтеркристалітного руйнування сплавів може бути 

обумовлена також виділенням по границях β-зерен α2-фази різної дисперсності. 

[199].  

Розроблена технологія плавки має фронт кристалізації, що наближається до 

плоского. При цьому забезпечується більш рівномірний розподіл домішок за 

перетином і об'ємом зливка (рисунок 2.21). Все це сприяє підвищенню 

пластичності матеріалу, а також рівномірному розподілу фаз та упорядкуванню 

структури. 

Методом рентгеноспектрального аналізу на приладі “Comebax” проведено 

дослідження розподілу  елементів. 

 

 
 

Рисунок 2.21- Розподіл елементів уздовж перетину зразка  після зонного 
переплаву. 

 
Для порівняння дано розподіл елементів у вихідному стані (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 - Розподіл елементів уздовж перетину зразка після ЕПП. 

 
Механічні випробування на одновісне розтягнення при кімнатній і високій 

(800 0С) температурах дозволили встановити, що міцність інтерметаліда після 

зонної плавки при кімнатній температурі становить σв = 580МПа, а відносне 

подовження δ=2,2%, у той час як міцність вихідного матеріалу σв = 245МПа, при 

цьому відносне подовження, практично, відсутнє.  При температурі 800 0С після 

зонної перекристалізації міцність, практично, не знижується, а відносне 

подовження δ можна визначити в порівнянні з цим же показником при кімнатній 

температурі вихідного матеріалу.  

Недоліком методу зонної плавки є нерівномірність розподілу теплового 

поля уздовж зливка, який формується, що визначається особливістю процесу 

плавки. При цьому неможливо забезпечити однорідну структуру по довжині 

зливка і, відповідно, механічні характеристики.  

2.4.2  Вплив особливостей розподілу теплового поля при  ІБЗП на 
структурний стан зливків  
 
2.4.2.1 Розподіл структурних складових за довжиною зливка 

Дослідження мікроструктури показало, що кристалізація проходить у 

напрямку руху зони, тобто у напрямку дії осьового температурного градієнта. 

Основними структурними складовими зразка, який досліджувався, є: 

матрична впорядкована тонка ламельна структура (γ + α2), округлі сірі ділянки 
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масивної γ-фази і світлі прошарки на границі зерен β-Ti (В2 фаза) (рисунки 2.23- 

2.26). 

Дослідження розподілу твердості структурних складових в різних ділянках 

зразка показало, що матриця, яка складається з ламелів (γ + α2)- фази, має 

мікротвердість HV0,5 = 3100÷3620МПа. Твердість ділянок γ-фази HV0,5 =3900МПа, 

а твердість В2-фази, що виділилася на границі зерен, становить HV0,5 = 

3800÷4400МПа. 

Методом випадкових перетинів Салтикова [199] був визначений  процентний 

вміст фаз. Відповідно за принципом геометричної подоби Кавальєрі – Акера 

[200], відсотковий вміст структурних складових в об’ємі сплаву, на площі шліфа і 

на довжині січної тотожні між собою. 

 Відсоток фаз в об’ємі зливка такий:  

- у верхній частині зразка ~ 70-80% об’єму займає ламельна структура (γ + 

α2), яка спрямована по осі зливка; ~ 10-15% від загального об’єму займають 

ділянки масивної γ-фази і ~ 7-10% об'ємних β-Ti (В2 фаза), розташована на 

границі зерен  (рисунки 2.25) і світлі прошарки на границі зерен, які є залишковим 

β-Ti (В2) - фаза ~ 5 - 7% об'ємних. 

- у центральній частині зразка (рисунки 2.24) структура сплаву ~ 85-90% 

об’єму ламельна, що складається з колоній ламелів (γ + α2)-фази, які формуються 

в напрямку кристалізації зливка, ділянок γ-фази ~ 10%, а також всередині 

невеликі частки (до 3 - 5 об.%) залишкової кубічної В2 -фази, розташованої на 

границях. 

Мікроструктура нижньої частини зразка (рисунки 2.25) складається 

переважно з двійникових колоній ламелів (γ + α2)- фази, по границях яких 

розташовується γ-фаза, а також є ділянки В2 - фази.  

Таким чином, структура за довжиною зразка (від верхньої частини зливка до 

нижньої) зазнає такі зміни: основною структурною складовою є (γ + α2) - фаза за 

всіма перетинами зливка, що відповідає фазовій діаграмі стану системи TiAl;  

кількість γ- і β-фази зменшується. Ймовірно, зменшення кількості цих фаз на 

різних ділянках зливка пов’язано зі змінами швидкості охолодження.  
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Рисунок 2.23 - Мікроструктура верхньої 
частини зливка. 

 Центр зразка. х 1000 

Рисунок 2.24 - Мікроструктура 
середньої частини зливка.  

Центр зразка, х 1000 

 
Рисунок 2.25 - Мікроструктура нижньої частини зливка. Центр зразка, х 1000 

 

Результати дослідження мікроструктури зразків після зонної 

перекристалізації методом рентгеноспектрального аналізу наведені на рисунку  

2.26 (а, б, в). Встановлено, що кристалізація проходить у напрямку руху зони, 

тобто у напрямку дії осьового температурного градієнта. Чорна стрілка показує 

напрямок кристалізації сплаву при плавці. 

Проведений рентгеноструктурний аналіз підтвердив, що процентний вміст В2 

- фази в різних ділянках зливка (низ, середина, верх) змінюється в межах 5-7 

об'ємних %. 

Рентгеноспектральний аналіз зразків зливка, який досліджувався, показав 

також нерівномірний розподіл хімічних елементів за його довжиною і, в першу 

чергу, ніобію, який впливає на утворення кубічної В2-фази. Результати 

рентгеноспектрального аналізу представлені на рисунку 2.26 (а, б, в)..  
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                                   а                                                                        б 

 
в 

Рисунок 2.26 (а, б, в). Структура і дані рентгеноспектрального аналізу 
алюмініда титану після ІБЗП: 

 а- верхня, б - середня, в - нижня частини зразка 
 

В нижній частині зразка (рисунок 2.26а), охолодження якої проходить з 

меншою швидкістю (тому, що внизу йде обдув теплим аргоном, який нагрівається 

в процесі проходження через трубку з гарячим зразком), вміст ніобію - 3,5 ат. %, 

що нижче, ніж у вихідному матеріалі. 

У середній частині (рисунок 2.26б) є ділянки з більш високим вмістом ніобію. 

У цій частині зразка за даними ренгеноструктурного аналізу визначається в 

невеликих кількостях кубічна В2-фаза. 
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У верхній частині зливка (рис. 2.28в) вміст елементів відповідає початковому 

складу сплаву. При цьому виявляється до 10% β-Ti (В2-фази). Можливо, висока 

швидкість охолодження і наявність достатньої кількості β-стабілізатора дозволяє 

зберегти залишкову, тобто первинну, тверду фазу при кристалізації сплаву цього 

складу. 

Фрактографічні дослідження проводилися на скануючому електронному 

мікроскопі JSM-35F, забезпеченому системою аналізу INCA-450. Досліджувалися 

зразки інтерметаліда  після зонної перекристалізації. Характер зламів верхньої, 

середньої і нижньої частин зразка відрізнялися один від іншого. На рисунку 2.27 

(а,б,в) показаний злам верхньої частини зразка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   а)                                                                   б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рисунок 2.27 (а,б,в) – Поверхня ділянок зламу інтерметаліда після зонної 
перекристалізації. Верхня частина зразка 
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Як видно з рисунка, в основному спостерігається виражений 

транскристалітний квазікрихкий характер руйнування за механізмом відколу, що 

характерно крихкому руйнуванню. Крім того, на поверхні зламу є і елементи 

в'язкого руйнування - світлі хвилясті гребені. Вони вказують на зміну руху 

тріщини.  

На рисунку 2.28 (а,б) показаний злам середньої частини зразка. Тут, як і на 

рисунку 2.27, спостерігається крихке транскристалітне руйнування матеріалу за 

механізмом відколу. Крім того, на цьому ж зразку є чисті довгі ділянки, які 

свідчать про те, що тріщини йдуть вздовж границі фази.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    а)                                                                    б) 

Рисунок 2.28 (а,б) – Поверхня ділянок зламу інтерметаліда після зонної 
перекристалізації. Середня частина зразка 

 
На рисунку 2.29 (а,б,в), показана ділянка зламу нижньої частини зразка. З 

рисунка видно, що спостерігається ряд пластинчастих сходинок, паралельних 

одна одній. Така картина є типовою для крихкого руйнування інтерметаліда. При 

збільшені у 5000 разів видно, що ці сходинки йдуть в одному напрямку і 

руйнування йде по ламелях γ- фази (рисунок 2.29 б). Також такі пластинчасті 

паралельні сходинки утворюються на голчастих пластинках α2-фази, що чітко 

видно при збільшенні у 10000 разів (рисунок 2.29 в). 
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в) 

Рисунок 2.29 (а,б,в) – Поверхня ділянок зламу інтерметаліду після зонної 
перекристалізації. Нижня частина зразка 

 

З рисунка видно, що спостерігається ряд пластинчастих сходинок, 

паралельних одна одній. Така картина є типовою для крихкого руйнування 

інтерметаліду. При збільшені у 5000 разів видно, що ці сходинки йдуть в одному 

напрямку і руйнування йде по ламелях γ- фази (рисунок 2.29 б). Також такі 

пластинчасті паралельні сходинки утворюються на голчастих пластинках α2-фази, 

що чітко видно при збільшенні у 10000 разів (рисунок 2.29 в). 
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Наявність в'язкої складової в зламі верхньої частини зразка  можна також 

пояснити стабільністю α2-фази за рахунок перенасиченості її ніобієм, який є 

сильним стабілізатором β-фази. Крім того, в даному сплаві є й інші β-

стабілізатори, такі як Zr і Cr, що сприяють утворенню β-фази. Наявність в сплаві 

цієї фази сприяє розвитку в'язкого руйнування і отримання більш високих 

характеристик пластичності [201], що і підтвердилося подальшими механічними 

випробуваннями. 

Зміна вмісту ніобію по довжині зливка впливає на вміст В2-фази і, 

відповідно, на зміну механічних характеристик по довжині зливка. 

З рисунка 2.29а видно, що в порівнянні з вихідним матеріалом у верхній 

частині зливка значення міцності при стисненні більш високі, ніж в інших 

частинах зливка в результаті утворення дуплексної мікроструктури - ламельної 

(γ+α2) і гранулярної γ-фаз. Мабуть, дуплексна мікроструктура робить позитивний 

вплив на підвищення міцності матеріалу, а B2-фаза, яка розташована на границі 

(γ+α2) і γ-фаз, сприяє збільшенню пластичності. Отже, незважаючи на 

неоднорідність матеріалу по довжині зливка, зонна перекристалізація дозволяє 

підвищити міцність інтерметаліда в середньому на 30% у порівнянні з основним 

матеріалом, що  переплавляють. 

2.4.3 Механічні властивості зливків, які одержані методом ІБЗП 
 

Якщо для пластичних матеріалів основним видом випробування є 

розтягнення, то для крихких матеріалів - стиснення. При цьому для крихких 

матеріалів, як правило, визначають одну механічну характеристику - межу 

міцності при стисненні. Крихкі матеріали поводяться інакше, ніж пластичні. 

Діаграми крихких матеріалів не мають прямої ділянки, майданчиків плинності, 

тобто вони не підкоряються закону Гука. 

Інтерметаліди системи TiAl при кімнатній температурі є малопластичним 

сплавом і при випробуванні його на одновісне розтягнення крихке руйнування 

зразка наступає відразу в пружній області після розтягнення. Тому багато 

дослідників, що вирішують матеріалознавчі проблеми інтерметалідів системи 
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TіAl, для визначення його механічних характеристик використають випробування 

на одновісне стиснення [172,174, 283]. В цьому випадку можна записати діаграму 

напруга - деформація і визначити міцність та текучість, а також, порівнявши 

характеристики σт/σв, визначити схильність матеріалу до крихкого руйнування. 

Крім того, при дослідженні зразків матеріалів, що мають порівняно малі 

геометричні розміри, випробування на стиснення є кращими, найбільш точними й 

інформативними. 

Таким методом були проведені дослідження механічних властивостей 

інтерметаліда в початковому стані і після ІБЗП. 

Враховуючи все вищесказане, механічні властивості сплавів при кімнатній 

температурі досліджували шляхом одновісного стиску з використанням пристрою 

INSTRON 8802 відповідно до стандарту ASTM D695 зі швидкістю деформації 

2х10-4 с-1. Метод стиснення найбільш ефективний для проведення лабораторних 

досліджень на початковому етапі розробки нових матеріалів, коли 

експериментальні зразки мають невеликі розміри (Ø2.5х5 мм). Випробування на 

стиск дозволяють набрати попередню статистику за механічними властивостями. 

Результати проведених випробувань на стиснення при кімнатній температурі 

зразків, вирізаних з різних ділянок зливка (верх, низ, середина), показали, що 

більш високі показники механічних властивостей спостерігаються після 

перекристалізації в порівнянні з вихідним матеріалом. На рисунку 2.30 

представлені криві стиснення, отримані при деформації. 

Основні механічні властивості сплаву, отримані з аналізу кривих деформації, 

і їх статистичний розкид наведені в таблиці 2.5 в початковому стані і після ІБЗП, 

за середніми значеннями яких були побудовані криві деформації (рисунок 2.30). 

. Дослідження показує, що вихідний необроблений матеріал має низькі  

механічні властивості і великий розкид параметрів, особливо для максимального 

значення стискаючої напруги (ε) Мабуть, межа плинності і межа міцності при 

стисненні (ММС) значно підвищуються в результаті зонної обробки, якщо судити 

по їх середнім значенням, в зв'язку з розвитком дуплексної мікроструктури і 

видаленням кисню з матеріалу. Поряд з тим, що рівень ε низький, але з набагато 
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кращою однорідністю, ММС покращується на 26%, і показує нижчий на 

8,7%.статистичний розкид окремих вимірювань.  

 

 
 

Рисунок 2.30 Криві деформації при кімнатній температурі для литого сплаву і 
матеріалу після ІБЗП при Vs = 150 мм/год. (1 - верх, 2 - середина, 3 - низ зливка) і 
4 - вихідного матеріалу 
 

З таблиці і рисунка 2.30 (за середніми значеннями) видно, що в результаті 

перекристалізації методом індукційної безтигельної зонної плавки, що приводить 

до утворення дуплексної мікроструктури, значно поліпшуються механічні 

властивості металу: межа плинності (σ0.2) зростає на 13% з 494 до 547MПa і межа 

міцності (σв) ~ на 30% з 1414 до 1800MПa. Межа міцності вихідного матеріалу, 

яка була визначення при випробуванні на розтяг у розділі 2.2, значно нижча, ніж 

та, яка одержана при випробуванні на стиснення. Це пояснюється тим, що межа 

міцності пластичного матеріалу при стисненні умовно приймається рівним його 

межі міцності при розтягуванні, а межа міцності крихких матеріалів при 

стисненні зазвичай значно вище їх межі міцності на розтяг. При чому характерно 

багаторазове перевищення межею міцності на стиск межі міцності на розтяг [283].  
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Таблиця 2.5. 
Механічні властивості сплаву  при випробуванні на стиснення 

 Межа плинності 
 σ 0,2,МПа 

Межа міцності 
σв,МПа 

Ступінь деформації 
при стисканні ɛ, % 

Зразки, які  отримані методом ЕПП в початковому стані 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

382.0 
591.0 
431.0 
537.0 
393.6 
612.0 
451.0 
555.2 

1058.1 
1711,7 
1319.2 
1567.1 
1430.9 
1799.6 
1178.5 
1247.3 

19.8 
32.2 
25.6 
30.3 
26.8 
32.5 
21.0 
23.2 

Середнє 
значення 

494.1 
 

1414.0 
 

26.4 
 

Зразки сплаву після перекристалізації методом ІБЗП 
Низ 

зливка 
423.9 
459.0 
448.5 

1565.7 
1565.6 
1740.2 

24.9 
23.1 
31.4 

Середнє 
значення 

443,8 1623,4 26,5 

Середина  744.6 
512.3 
514.7 

1864.8 
1914.0 
1620.3 

32.8 
34.05 
23.15 

Середнє 
значення 

590,53 1800,0 30,0 

Верх зливка  633.1 
598.5 
595.4 

1900.8 
1815.7 
1886.0 

29.2 
24.2 
26.4 

Середнє 
значення 

609.0 1867.5 26.8 

 

Як зазначалося вище, проведення випробувань сплаву на розтягнення 

(розривання) утруднено малими розмірами зливків, які отримані в установці ІБЗП 

і труднощами механічної обробки при отриманні зразків для випробувань на 

розтяг [206]. Із зливка, що отриманий методом ІБЗП, можна виготовити дві проби. 

На рисунку 2.31 дана фотографія зразка для випробувань на розтяг.  

На рисунку 2.32 наведені криві деформацій двох зразків, з яких в таблиці 2.6 

визначено усереднені показники міцності сплаву на розтягнення σ0.2 і σmax, а також 
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значення відносного подовження зразка на розрив δ. Отримані наступні 

результати: σ0.2 = 837 МПа, σmax = 983 МПа, δ = 1.45% [212]. 

 
 

Рисунок 2.31 – Зразок для випробувань на розтяг після його ІБЗП [212].   

 

 
Рисунок 2.32 – Криві одноосьової деформації на розтягнення в осьовому 

напрямку зливка після плавки методом ІБЗП [212]. 
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Таблиця 2.6 – Механічні властивості сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після 

ІБЗП, які отримані при аналізі двох кривих поздовжньої деформації зливка на 

розтягнення.  

Номер зразка Межа плинності 
σ0.2, МПа 

Межа міцності 
σmax, МПа 

Максимальне 
відносне 

подовження δ, % 
№1 855 990 1.3 
№2 820 975 1.5 

Середнє  
значення 

837 983 1.45 

 

Не дивлячись на те, що була випробувана тільки одна невелика партія 

зразків, можна зробити висновки, що досліджуваний матеріал після зонної 

перекристалізації має високі показники і на стиснення, і на розтягнення. За рівнем 

отриманих характеристик, метод ІБЗП не поступається ГІП обробці. 

Таким чином, проведені структурні дослідження і результати механічних 

випробувань показують неоднорідність структури і, відповідно, механічних 

властивостей за довжиною зливка, що пов'язано, як було зазначено вище, з 

особливістю зонної плавки методом плаваючої зони і нерівномірною швидкістю 

охолодження різних ділянок зразка. 

2.5 Температурні умови при індукційній безтигельній зонній плавці. 

 

При багатьох позитивних якостях процес ІБЗП має деякі недоліки. Один з 

найбільших - це нерівномірність розподілу теплового поля уздовж зливка, який 

формується, що визначається особливістю процесу плавки. При цьому неможливо 

забезпечити однорідну структуру за довжиною зливка і, відповідно, механічні 

характеристики.  

Основною проблемою стає забезпечення однакових температурних умов 

охолодженні зливка за довжиною для одержання рівномірності розподілу 

структурних складових за довжиною зливка.  

На рис. 2.33 показано, як змінюється температура зразка в процесі його 

перекристалізації методом ІБЗП. 
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Рисунок  2.33 - Зміна температури від часу плавки 

 

Аксіальний термічний градієнт, затвердіння і охолодження є основними 

термодинамічними інструментами спрямованої кристалізації, що дозволяють 

формувати впорядковані мікроструктурні складові, а також проектувати фазовий 

склад в процесі нерівноважної обробки інтерметалідів зі складними діаграмами 

станів. Технологічна гнучкість процесу ІБЗП забезпечується потужністю і 

швидкістю витягування зони. Потужність впливає на ширину зони розплавлення 

(і, отже, осьовий температурний градієнт на поверхні твердої речовини/розплаву), 

в той час як швидкість руху зони визначає швидкість затвердіння і, відповідно, 

швидкість охолодження обробленого матеріалу позаду індуктора. При отриманні 

зливків методом спрямованої кристалізації було встановлено, що на структуру 

утворюваного зливка впливають, в основному, два параметри - швидкість 

затвердіння (V) і градієнт (G) температури в розплаві на границі ліквідус  [202]. 

Для оптимізації параметрів процесу зонної плавки, поряд з проведенням 

експериментів з плавки інтерметаліда, були проведені математичні розрахунки із 

чисельним моделюванням тепломасоперенесення в розплавленій зоні об'єкта. Чим 

вужча розплавлена зона, тим більше значення температурного градієнта  може 
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бути досягнуто при ІБЗП на границі твердо-рідкої фази. Математичне 

моделювання виконувалося за умови, що при цьому висота зони, яка плавиться, 

не перевищує діаметр зливка. У роботах [203,204] отримана діаграма для сплаву 

Ti-46Al-8Nb, що показує, за яких умов затвердіння розплаву зливок матиме 

стовпчасту дендритну (Columnar) структуру, а при яких – рівновісну кристалічну 

(Equiaxed). Згідно з розрахунками [202] для нашого сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr 

в центральній частині проплавлення зони на границі ліквідус градієнт 

температури становить приблизно 300 0К/см. При такому градієнті температур і 

при швидкості затвердіння V = 150мм/год потрапляємо, згідно діаграми на 

рисунку 2.34 [202], в область стовпчастого зростання твердої фази. 

 

 
 

Рис.2.34. Експериментально отримана діаграма для сплаву Ti-46Al-8Nb 
залежності структури  (темпу зростання розміру зерна) від швидкості росту V і 
температурного градієнта G при затвердінні розплаву [202]. 

 

На рисунках 2.35 і 2.36 представлені результати, чисельного моделювання 

тепломасоперенесення в зоні нагріву зразка, які отримані для потужності 

індуктора 1400 Вт і швидкості затвердіння Vs = 75-300 мм/год. Ці режими, в 

межах зони зразка при індукційному нагріві, призводять до розподілу 

температури, що показаний на рисунку 2.35a, при якому було отримано значення 
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градієнта G = 3000К/см на осі зразка. На рис. 2.35б видно, що ширина 

розплавленої зони приблизно дорівнює діаметру зливка, а приграничний шар зони 

скорочується до 1,5-2 мм в осьовому напрямку. Цей шар, що піддається дії 

високого градієнта температур, повинен приводити до вираженого вирівняного по 

осі стовпчастого росту структури первинних зерен β(Ti).  

Конвективні потоки (теплова конвекція при ІБЗП), тобто гідродинаміка 

розплаву показана на рис. 2.35в, г. Вона характеризується формуванням стійкого 

тороїдального вихору з максимальною швидкістю ламінарного потоку 4 мм/с і, 

отже, при існуючих розмірах зони відбувається повне перемішування та 

масообмін між масою в зоні кристалізації і вільною поверхнею розплаву. 

 

 
 

 
Рисунок 2.35 Результати чисельного моделювання тепломасоперенесення в 

області. яка нагрівається, зразка TiAl (Nb, Cr, Zr), що отриманий при швидкості 
плавлення зони Vs = 150мм/год: a - ізолінії температур; б - форма і розміри 
розплавленої зони; в - ізолінії швидкості течій в розплаві; г - векторне поле 
гідродинамічних течій в розплавленої зоні [205]. 

 
Чим вужча розплавлена зона, тим більше значення температурного градієнта 

G може бути досягнуто при ІБЗП. Однак, при вузькій зоні існує небезпека 

неповного проплавлення зони, її «замерзання» в центральній частині. Тому в 
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роботі висота зони розплаву 10-12 мм була прийнята як оптимальна, що 

забезпечується потужністю на індукторі 1400 ВА. 

Ключовим технологічним параметром є швидкість твердофазного 

охолодження затверділого сплаву після проходу зони. Криві охолодження, 

розраховані при чисельному моделюванні для швидкостей руху зразка V = 75, 150 

і 300 мм/год, наведені на рисунку 2.36[206]  . 

 
 
Рисунок 2.36 – Криві охолодження сплаву, який був перекристалізований при 
різних швидкостях руху індукційного нагрівача V: 1 - 300 мм/год, 2 - 150 мм/год, 
3 - 75 мм/год [206]   
 

Дослідження показали, що при температурному градієнті на границі рідко-

твердої фази 300 0К/см при ІБЗП формується спрямована структура зливка. 

Однак, задовільну якість виплавленого зливка і, в першу чергу, його 

геометричні розміри при високій швидкості плавки важко отримати. У зв'язку з 

цим, при відпрацюванні технології ІБЗП була застосована швидкість 150 мм/год, 

яка забезпечує найбільш високу якість виплавленого зливка (плавність поверхні). 

Процес отримання зливків з однорідною мікроструктурою досить складний. 

Він вимагає організації точного контролю теплових умов протікання процесу 

затвердіння для того, щоб забезпечити високу однорідність мікроструктури 

зливка.  
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2.6. Теплові процеси при ІБЗП з подальшою термообробкою 

Для визначення теплових умов за довжиною зливка, в процесі його 

перекристалізації і охолодження в діапазоні температур 1273 - 673 0К, при яких 

відбуваються структурні перетворення, що визначають механічні характеристики 

зливка, була застосовна математична модель і проведено обчислювальний 

експеримент [208]. 

Поширення тепла всередині розглянутого зразка, тобто температура       T(x, 

y, z, t) в точці r, z для часу t від початку процесу, описується рівнянням 

теплопровідності: 

T T Tc
r r z z t
                  

   ,     (2.3) 

де γ - питома густина,  - коефіцієнт теплопровідності, сγ – об'ємна 

теплоємність.  

Теплофізичні характеристики γ (питома густина),  (коефіцієнт 

теплопровідності), сγ (об'ємна теплоємність), які входять до виразу (2.3), брали за 

літературними даними, де ці значення вказані аж до температури солідусу 

алюмінідами титану - Ts. У таблиці 2.7 наведені значення ,  с  в залежності від 

температури.  

В межах рідкої ванни Ts  T  TL приймали 

 = (Ts) k;  s
L s

Qcγ = cγ T +
T - T ,      (2.4) 

де k > 1 враховує в повній мірі конвективні потоки, Q - прихована теплота 

плавлення алюмініда титану. 

Променевий теплообмін пов'язаний з подвійним перетворенням енергії на 

поверхні тіла-випромінювача, де теплота трансформується в енергію 

електромагнітних коливань, яка поширюється в променепрозорому середовищі 

(або у вакуумі) і при поглинанні її будь-яким іншим тілом знову перетворюється в 

теплоту. 
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Таблиця 2.7. Теплофізичні характеристики в залежності від температури.   

T, oC Теплопровідність, 
, Вт/м·град  

Теплоємність 
с, Дж/кг·град 

20   12,5 590 
100 14,4 620 
200 16,7 650 
300 18,3 680 
400 19,9 720 
500 21,2 750 
600 22,4 780 
700 23,3 820 
800 24,4 850 
900 25,0 880 

1000 25,5 920 
1100 26,0 940 
1200 26,1 970 

Густина   γ = 4,05·103 кг/м3 

 
Променевий теплообмін на бічній поверхні розплаву зразка, в районі 

індуктора, описували рівнянням згідно із законом Стефана-Больцмана. 

 4
.

4
індТТq

n
T





  ,    (2.5) 

де  – коефіцієнт теплопровідності, Вт/мград; q – питомий потік теплової енергії 

від індуктора по нормалі n до поверхні, Вт/м2;  – ступінь чорноти металу;  – 

Постійна Стефана-Больцмана ( =5,6710-8 Вт/м2К4); T – температура 

випромінювання металу, К  і Tінд. – температура індуктора, К. За межами 

індуктора брали   = 0. 

Для опису конвективного теплообміну на верхній і нижній поверхнях зразка, 

а також на бічній поверхні поза індуктором, задавали граничну умову Ньютона 

 ArТТ
n
T





  ,     (2.6) 

де  – коефіцієнт теплообміну, Вт/м2К, що залежить від температури ТAr аргону 

по висоті зразка. 
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Для теоретичних розрахунків експериментально за допомогою термопар 

були визначені температури в нижній і верхній точках зразка, а також 

температура аргону, який продувається уздовж зразка. Термопари підключалися 

до верхнього  та нижнього тримачів зразка (схема установки наведена на рисунку 

2.11). Підключення здійснювалося за допомогою  аналогового цифрового 

перетворювача (АЦП) до комп’ютера, на який  завдяки програми PowerGraph – 

Untitled записувалися показники.  

Результати замірів температури приведені на рисунку 2.37. Ці дані були 

прийняті як краєві умови для проведення теоретичних експериментів.  На основі 

експериментальних даних розрахунково визначені коефіцієнт теплообміну   і 

ступінь чорноти металу . 
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Рисунок 2.37 - Термічні цикли температури в нижній і верхній точках зразка, 

а також температура аргону при індукційної зонної плавці. Швидкість руху зони  
– 150 мм/год. 

 – нижня точка зразка;                     – верхня точка зразка; 
– температура аргону на виході; 

 

Вимірювання  VI, Uінд.,  φ при зонній плавці TiAl проводились за допомогою 

трансформаторів струму (поясів Роговського), вольтметрів та фазометра Ф2-1 за 
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схемою, що приведена на рисунку 2.40 при різних значеннях струму на сітці Іс. 

генераторної лампи.  

Струм індуктора визначався наступним виразом: 059,0I інд.
IV              (2.8),    

де VI  – напруга пояса Роговського  по струму  індуктора , B. 

Визначення струму індуктора нам необхідно для обчислення активної 

потужності Ра, яка розраховується за рівнянням  (2.7). 

 
 

Рисунок 2.38 - Схема вимірювання VI., Uінд.,  φ  при зонній плавці TiAl для 
вирахування активної потужності індуктора 

 
 

Результати вимірювання та розрахунку активної потужності індуктора Ра    

приведені в таблиці 2.8 та на рисунку 2.39. 
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Рисунок 2.39 - Залежність активної потужності індуктора Ра від струму на 
сітці Іс. генераторної лампи 

 
Таблиця 2.8 - Результати вімірювання та розрахунку активної потужності 
індуктора Ра 

 

 
Після остаточного відпрацювання програми був проведений розрахунок 

термоциклів в різних точках зразка алюмініда титану при зонній плавці. Для 

перевірки розрахунку були проведені експерименти з вимірювання температури в 

різних точках за довжиною зразка алюмініда титану за допомогою інтегрального  

 

Індукційна 
частота f, 

кГц 

Струм на сітці 
генераторної 
лампи Іс , А 

Напруга пояса 
Роговського  по 

струму  індуктора.  
VI, B 

Струм  
індуктора  
Іінд., А  

Напруга на 
індукторі 
Uінд., В 

 
Фазовий 

кут φ, 
град. 

cos  φ 

Активна 
потужність  Ра 

, Вт 
(розрахунок) 

360 0,02 1,2 203,4 22 84о 0,1045 467,6 
360 0,04 1,7 288,1 28 84о 0,1045 843,1 
360 0,06 2,0 339,0 32 84о 0,1045 1133,6 
360 0,1 2,1 355,9 34 84о 0,1045 1264,6 
360 0,14 2,2 372,9 35 84о 0,1045 1363,8 
360 0,16 2,3 389,8 36 84о 0,1045 1466,5 
360 0,16 2,6 406,8 37 84о 0,1045 1572,8 
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інфрачервоного пірометра марки  Thermalert  Marathon MA2SC. Заміри 

проводились на висоті зразка в точках 20, 50, 70 мм, так як показано на рисунку 

2.40.   

 

 
 

Рисунок 2.40 - Замір температури при індукційній зонній плавці на 
зразку  алюмініда титану на висоті 20, 50, 70 мм за допомогою пірометра 

марки Thermalert Marathon MA2SC 
1,2,3 – положення пірометру у процесі руху зразка 

 
Результати замірів температури на різній висоті зразка фіксувалися на 

комп’ютері за допомогою спеціальної програми DataTevp Multidrop Rev. 5.4.1 для 

пірометра, які приведені на рисунку 2.41, пунктиром показані розрахункові дані 

по математичній моделі. Як видно з рисунку розрахункові криві майже 

співпадають з експериментальними. Тому розроблену та відпрацьовану 

математичну модель можна використовувати для розрахунків  температурних 

умов, які  забезпечують формування однорідної  структури  алюмініда титану. 
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Рисунок 2.41 - - Термічні цикли температури в різних точках зразка 

алюмініда титана при індукційної зонної плавці 
Швидкість зони  – 150 мм/год. 

– в точці зразка на висоті 20ммм; 
– в точці зразка на висоті 50ммм; 
– в точці зразка на висоті 70ммм; 

– температура після розрахунку по математичній моделі  

 

За допомогою цієї моделі були розраховані швидкості охолодження при 

виконанні зонної плавки. На рис. 2.42 показаний розподіл швидкості охолодження 

по довжині зливка при зонній плавці, що одержаний за допомогою теоретичних 

розрахунків на основі даних, які отримані за результатами замірів температури на 
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різній висоті зразка. З рисунка видно, що швидкість охолодження нерівномірна по 

довжині зразка і становить 0,4 - 0,82 0С/с. Це призводить до неоднорідності 

структури і, відповідно, механічних властивостей за довжиною зливка. 

 

 
 

Рис.2.42   Розподіл швидкості охолодження по довжині зливка інтерметаліда 
після зонної перекристалізації; 

 

Тому що при плавці не використовується тигель, частина зразка з обох кінців 

( 15 см) знаходиться у утримувачах, які дозволяють йому у процесі плавки 

знаходитися у вертикальному положенні, тому фактично проплавляється тільки 

70 мм.  

За допомогою обчислювального експерименту було визначено, що 

рівномірне охолодження за довжиною зливка забезпечується при швидкостях 

охолодження - 0,4-0,6 оС/c. 

Слід зазначити, що, практично, різниці в швидкості охолодження по діаметру 

зливка не спостерігається. 
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Недолік методу зонної плавки – нерівномірність розподілу теплового поля 
уздовж зливка, який формується. Він не дозволяє забезпечити однорідну 
структуру за довжиною зливка і, відповідно, механічні характеристики. 

Для усунення цих проблем була розроблена технологія, яка в єдиному 

процесі об'єднує зонну плавку і термічну обробку, що дозволяє гомогенізувати 

структуру і властивості одержуваного зливка. При цьому завдяки збільшенню 

кількості впорядкованої β0 (В2) -фази, збільшуються міцність і пластичність 

інтерметаліда. 

 

2.7. Розробка процесу індукційної зонної плавки і подальшою термічною 

обробкою інтерметалідів системи TiAl 

 

Однією з задач роботи є розробка і здійснення способу, що поєднує 

індукційну зонну плавку і термічну обробку, який  дозволяє підвищити рівень 

низькотемпературної пластичності.  

Для забезпечення рівномірної швидкості охолодження за довжиною зливка 

була розроблена технологія [207, 207], яка поєднує процес зонної плавки 

інтерметаліда з процесом подальшої термічної обробки. 

Дана технологія полягає в тому, що термообробку проводять відразу після 

закінчення процесу плавки, при цьому індуктором здійснюють додатковий нагрів 

зливка, який рухається крізь нього. Швидкість руху зливка  крізь отвір в індукторі 

складає 2/3 від швидкості при плавці. Це дозволяє отримати швидкість 

охолодження зливка, яка дорівнює 0,4...0,6 0С/ с, однакову за всією довжиною. 

Зразок  інтерметаліда системи Ti-Al (Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr at.%) діаметром 

10 мм і довжиною 100 мм, переплавляли індукційною зонною плавкою при 

швидкості 150 мм/год. Відразу після закінчення процесу плавки зливок піддавали 

термічній обробці, при цьому крізь індуктор високочастотної установки він 

рухався до своєї середини, після чого процес припиняли. Швидкість руху зливка у 

процесі термообробки знижували до 100 мм/год, а потужність на індукторі 

зменшували у 2 рази в порівнянні з цим же показником при плавці. Завдяки  
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додатковому нагріву швидкість охолодження знижувалась і вирівнювалась за 

всією довжиною зливка. 

На рисунку 2.43 приведена схема процесу зонної термообробки.  

 

 
 
Рисунок 2.43. Схема  процесу зонної плавки і термообробки інтерметаліда 

системи Ti-Al. 
 

Як показали розрахунки технологічний процес індукційної зонної плавки 

інтерметаліда системи TiAl з послідуючою термічною обробкою забезпечує 

швидкість охолодження зливка рівну 0,4 - 0,6 0С/с при умовах зміни  потужності 

на індукторі в 2 рази з 1400 Вт при плавці до 700 Вт при термообробці.  

На рис. 2.4 показаний розподіл швидкості охолодження по довжині зливка 

при зонній плавці, що одержаний за допомогою обчислювального експерименту. 

Показано, що рівномірне охолодження за довжиною зливка забезпечується при 

швидкостях охолодження - 0,4-0,6 оС/c. 
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Рис.2.44   Розподіл швидкості охолодження по довжині зливка інтерметаліду 
після зонної перекристалізації і подальшої термічної обробки 

 

 
Рисунок 2.45 – Зміна температури в різних точках зразка алюмініду титана 

під час індукційної зонної плавки та термообробці 
Швидкість руху зони  – 150 мм/год. Швидкість руху нагрівача при 

термообробці – 100 мм/год. 
– в точці зразка на висоті 20мм; 
– в точці зразка на висоті 50мм; 
– в точці зразка на висоті 70мм; 

–  
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Зміна температури в різних точках зразка алюмініду титана під час  індукційної 

зонної плавки та послідуючої термообробки, які розраховані з допомогою математичної 

моделі, показані на рисунку 2.45. 

За розробленою технологією з виконаннями заданих умов була проведена 

зонна плавка зразків з наступною термообробкою. Циклограма процесу зонної 

плавки та послідуючої термообробки наведено на рисунку 2.46. 

 

 
 

Рисунок 2.46 - Циклограма процесу зонної плавки з термообробкою 
алюмініду титану із застосуванням високочастотної установки типу ВЧІ4-

10.У41 
І - розігрів зразка; ІІ – зонна плавка  (Vпл. = 150 мм/год.);  

ІІІ – термообробка (у зворотному напрямку, Vтерм. = 100 мм/год); 
ІV – охолодження. 

 
 

Розроблений технологічний процес, що об'єднує індукційну зонну плавку 

інтерметаліда системи TiAl з термічною обробкою забезпечує швидкість 

охолодження зливка рівну 0,4 - 0,6 С/с, та , як показали подальші дослідження, це 

сприяє гомогенізації структури і механічних характеристик за довжиною зливка.  
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2.8 Структура і властивості інтерметаліда після ІБЗП з термообробкою 

 

Матеріал після зонної термообробки (рисунок 2.47) має ламельну структуру, 

що складається з витягнутих уздовж напрямку руху зони довгих безперервних 

ламелів (γ + α2)-фази, що мають твердість HV0,5 = 3500МПа, з незначними 

ділянками γ-фази із полігональними границями, які мають твердість 3600МПа, а 

також виділення В2- фази на границі ламельних колоній. Твердість цієї фази 

становить HV0,5 = 3700МПа. 

Термічна обробка, яка виконується одразу ж після зонної плавки, приводить 

до рівномірного розподілу структурних складових у різних ділянках зливка. При 

цьому вміст β (В2) -фази, рівномірно розташованої за довжиною зливка після 

зазначеної термообробки, становить ~ 16%. 

Кількісна оцінка фазового склада проводилася під мікроскопом із 

застосуванням лінійного методу Розіваля [209]. В основі цього методу лежить 

принцип, за яким залежність між об’ємами двох тіл, укладених між паралельними 

площинами, зберігається і для площі перетинів цих тіл паралельними площинами. 

 
 

Рисунок 2.47 - Мікроструктура зразка інтерметаліда системи TiAl після 
термообробки,  х 1000. 

 
Застосування термічної обробки уповільнює швидкість охолодження і робить 

її рівномірною за всією довжиною зразка, що в свою чергу приводить до 

рівномірного розподіла структурних складових, а це позитивно впливає на 

механічні властивості металу. 
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Інтегральна твердість зразків після термообробки знизилася і знаходиться в 

діапазоні 3510 - 3660МПа. Термообробка сприяла зниженню твердості всіх 

структурних складових і більш рівномірному їх розташуванню за перетином 

зразка, який досліджувався. 

Металографічні дослідження зразків, які були піддані термічній обробці, 

показали, що структурні складові не зазнають значних змін у порівнянні із 

зразками без термообробки. На різних ділянках зливка за його висотою 

формується трифазна структура, що складається з γ-, (γ+α2)-, і В2-фаз. Але після 

термообробки спостерігається зменшення розмірів колоній (γ+α2)- фази, а також 

деяке зменшення товщини ламелів. 

Для більш глибокого вивчення впливу зонної термічної обробки на структуру 

зразків інтерметаліда були проведені дослідження за допомогою електронної 

мікроскопії з мікроаналізом.  

Дослідження методом електронної мікроскопії мікроструктури зразків, які 

були отримані в результаті зазначеного процесу, показали (рис. 2.48), що вона має 

ламельну структуру, яка складається із витягнутих уздовж напрямку руху зони 

довгих безперервних ламелів γ+α2-фази з незначними ділянками γ-фази, а також 

виділеннями В2-фази на границі ламельних колоній, при чому зазначена 

структура спостерігається за всією довжиною зливка, що підтверджено 

результатами рентгенівського фазового аналізу. При цьому вміст β (В2) -фази, що 

рівномірно розташована за довжиною зливка, після зазначеної термообробки 

складає ~ 16%. 
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Рисунок 2.48 Структура і дані рентгеноспектрального аналіза алюмініда 
титана після ІБЗП із послідуючою термообробкою 

 
Аналіз результатів проведених фрактографічних досліджень показав, що на 

відміну від зразків, які не пройшли термічної обробки, в даному випадку є 

ділянки, де в різних зернах характер руйнування однаковий і має борідки 

крихкого руйнування з паралельним напрямком, які в сусідньому зерні різко 

змінюють свій напрямок. Чим частіше змінюється напрямок руйнування, тим 

більш пластичним стає матеріал. На картині руйнування спостерігаються значні 

ділянки в'язкої складової. Гіллясті сходинки на зламах зразків, які були 

досліджені, також свідчать про пластичність матеріалу. 

На рисунку 2.49  представлена поверхня ділянок злама зразків інтерметаліда 

після індукційної зонної плавки та подальшої термообробки. Як видно, у зламі 

з'являється луската структура з гребінцями відриву, характерними для в'язкої 

складової. Після зонної термообробки спостерігається ряд вигнутих хвилястих 

сходинок, що хаотичним чином розташовані за полем зламу. Саме поява лускатих 

сходинок у зламі сприяє розвитку в'язкого руйнування і, відповідно, підвищенню 
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пластичності. Виникнення великих гладких фасеток (рисунок 2.49б) обумовлено 

пластичним зрушенням. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 2.49  (а,б) - Поверхня ділянок зламу зразків інтерметаліда після 
індукційної зонної плавки та зонної термообробки 

 

Як було показано в [210] відпал при температурі нижче евтектоїдної (Тевт. = 

1400 0К) сприяє утворенню (β (В2)+γ) - структури за рахунок пластинчастої (γ + 

α2) - складової. Термічна обробка підвищує обсяг β (В2) -фази. Зростання β-фази 

відбувається, в першу чергу, за рахунок фазового перетворення α2 → β, що 

пояснюється їх близьким хімічним складом. Зростання β (В2) -фази, що 

зароджується в α2-пластинах, веде до дестабілізації пластинчастих (γ + α2) - 

колоній, які поступово перетворюються в глобулярну або грубопластинчасту 

(γ+β) структуру. Нестабільність α2-фази може бути також пояснено 

перенасиченням деяких точок цирконієм, який є сильним стабілізатором β-фази. 

Таким чином, застосування термічної обробки, зазначеної вище, приводить 

до, практично, рівномірного розподілу структурних складових в різних ділянках 

зливка. Кількісний мікрорентгеноспектральний аналіз показав також, що у 

зразків, які пройшли термічну обробку, вміст елементів досить рівномірно 

розподілено за всією довжиною зразка. 
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Зі зливка, який був одержаний методом ІБЗП з наступною термообробкою, 

були вирізані зразки для механічних випробувань. Випробування проводилося 

при кімнатній температурі. Визначали σв, σ02 і відносну деформацію зразків при 

стисканні - δ%. 

В таблиці 2.9 наведені результати випробувань на одновісне стиснення 

зразків інтерметаліда після індукційної зонної плавки та подальшої зонної 

термообробки .  

 

Таблиця 2.9 Результати механічних випробувань на стиск зразків, які були 
піддані зонній термічній обробці 

 

 
 

На рисунку 2.50 показані криві стиснення для зразків після ІБЗП та 

подальшої зонної термообробки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.50 -  Криві стиснення для зразка інтерметаліда після зонної 
перекристалізації і подальшої термічної обробки (1 - верх, 2 - середина, 3 - низ 

зливка) 
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З графіка (рисунок 2.50) видно, що зонна плавка з подальшою термічною 

обробкою підвищує міцність в порівнянні із зразками вихідного матеріалу та без 

термообробки (рисунок 2.30)  ≈ на 20%, а δст. ≈ на 30%. Причому дані механічних 

властивостей, практично, однакові за всією довжиною зливка - верх, середина і 

низ. 

Вивчення механічних властивостей інтерметаліда показало, що застосування 

процесу, що поєднує зонну плавку і термічну обробку, приводить до збільшення 

міцності на ~ 20% у порівнянні із зонною перекристалізацією без термообробки (з 

1800МПа до 2200МПа) і зростання δ з 23 до 30%. 

 
2.9 Висновки до розділу 2  

1. Інтерметалідний сплав системи TiAl склада Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%), 

який був одержаний в ІЕЗ ім.Є.О. Патона із застосуванням більш легких β-

стабілізаторів Cr, Zr при зменшенні концентрації Nb до 5% ат., має меншу 

щільність - 4,11г/см3 та вартість матеріалу, що є вагомим аргументом для 

використання в аерокосмічній промисловості. 

2. Випробування зразків вихідного матеріалу на статичний розтяг при 

кімнатній температурі та при 8000C показали, що при кімнатній температурі 

ознаки пластичності, практично, відсутні. Визначені наступні механічні 

характеристики при температурі 200С: тимчасовий опір розриву в  = 

240,5Мпа та модуль пружності Е = 1,54105МПа. При температурі 8000C 

з’являються ознаки пластичності, а тимчасовий опір розриву зростає більш, 

ніж як у 2 рази і дорівнює в = 504,0МПа. 

3. Створена установка для індукційної безтигельної зонної плавки 

інтерметаліда забезпечує спрямовану кристалізацію зливка, що дозволяє 

формувати впорядковані мікроструктурні складові, а також проектувати 

фазовий склад.  

4. Встановлено, що при отриманні зливків методом спрямованої кристалізації 

на структуру утворюваного зливка впливають, переважно, два параметри - 
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швидкість затвердіння і градієнт температури в розплаві на границі 

ліквідус. Дослідження структури інтерметаліда після ІБЗП показало, що при 

швидкості плавки 150мм/год температурний градієнт на границі рідко-

твердої фази  дорівнює 3000С/см. При цьому утворюється структура, яка 

формується у напрямку кристалізації зливка і складається з ламелів (γ +α2)-

фази та ділянок γ-фаз. Крім того, спостерігаються невеликі частки 

залишкової кубічної В2-фази, яка розташована на границі.  

5. Математична модель для визначення теплових умов за довжиною зливка в 

процесі його перекристалізації і охолодження та проведений розрахунковий 

експеримент показали, що для гомогенізації структури і механічних 

характеристик за довжиною зливка доцільно забезпечувати  швидкість 

охолодження зливка  в діапазоні 0,4 - 0,6 0С/с. 

6. Розроблений технологічний процес, що поєднує індукційну зонну плавку 

інтерметаліда системи TiAl із термічною обробкою, яка виконується відразу 

після закінчення процесу плавки. Оптимальні параметри процесу плавки: 

швидкість руху зливка під час процесу термообробки 100мм/год, 

потужність на індукторі 700 Вт, що в 2 рази менше у порівнянні із плавкою. 

За рахунок додаткового нагріву швидкість охолодження знижується і 

вирівнюється за всією довжиною зливка. 

7. Дослідження структури показало, що при застосуванні процесу зонної 

плавки с подальшою термічною обробкою на різних ділянках зливка 

формується трифазна структура, яка складається з γ-, (γ+α2)-, і В2-фаз, а 

також спостерігається зменшення розмірів колоній (γ+α2)- фази і товщини 

ламелів. Це приводить до збільшення міцності при стисненні на ~ 20% (з 

1800МПа до 2200МПа) і зростання δ з 23 до 30% у порівнянні з зонною 

перекристалізацією без термообробки. 

 

 

 

 



 141  

ГЛАВА 3. ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДНОГО 
СПЛАВУ Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr ПРИ ІБЗП 

 

Промислове використання алюмінідів титану в конструкціях різного 

призначення залежить від їх механічних властивостей, які, в свою чергу, 

визначаються структурою і фазовим складом сплаву. Тому вивчення процесів 

структуроутворення і фазового склада інтерметаліда є дуже важливим. 

Дослідження процесів структуроутворення були проведені з використанням 

наступних приладів. Металографічні шліфи і фольги із вихідного сплаву після 

ІБЗП були проаналізовані з використанням скануючого електронного мікроскопа 

JEOL JSM6610 в режимах сканування на зворотне розсіювання (РЕМ) і на просвіт 

(ПЕМ). 

Фазовий аналіз був виконаний за допомогою рентгенівської дифрактометрії 

(XRD) на базі DRON-3M спектрометра. 

Механічні властивості сплавів при кімнатній температурі досліджували 

шляхом одновісного стиснення з використанням випробувальної машини 

INSTRON 8802 зі швидкістю деформації 2х10-4 с-1. Метод стиснення найбільш 

ефективний тоді, коли зразки мають невеликі розміри (Ø2.5х5 мм) і реалізується 

діаграма в координатах σ-ε. Випробування на стиснення дозволяють набрати 

статистику за механічними властивостями. 

Випробування на стиснення при 750-1050°С проводили у вакуумі 10-4мм 

рт.ст. із використанням приладу DIL 805A/D. Пристрій працює під статичними 

навантаженнями, які змінюються від 1 до 700МПа для вивчення температурних 

залежностей напруги і швидкості повзучості, а також побудови кривих залежності 

напруги/деформації. 

 
3.1. Принципи і цілі мікролегування системи TiAl (Nb, Zr, Cr) 

Як вказувалося в розділі 2, в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона 

створений інтерметалідний сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%), який був 

отриманий методом електронно-променевої плавки [87,165,166,211,212]. Легуючі 

елементи зробили істотний вплив на його структуру і властивості. Перш за все - 
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це високий вміст алюмінію, який визначає частку α2-фази у сплаві і температуру 

трансуса [213]. 

Хром є альтернативою Mo. Він також стабілізує β-фазу, покращує 

пластичність сплаву і корозійну стійкість, подрібнює зернистість β-фази [214-

216]. У зв'язку з тим, що Cr значно легше ніобію, зменшується щільність сплаву. 

Такий елемент як Cr в невеликих кількостях підвищує пластичність матеріалів з 

дуплексною структурою - (γ +α2)-сплавів. Ефект збільшення пластичності (γ+α2)-

сплавів пояснюють впливом Cr на тетрагональність, об’єм елементарної комірки, 

характер заміщення позицій атомів титану або алюмінію у решітці TiAl, 

двійникування та зміни в електронній структурі [217-220]. 

Nb підвищує опір повзучості в результаті зниження дифузійної рухливості 

елементів, зміцнює γ і α2-фази, а також покращує стійкість до окислення. Крім 

того, Nb і Zr сприяють утворенню β-виділень. При легуванні домішками Nb за 

рахунок зміцнення хімічних зв'язків в решітках TiAl і Ti3Al-фаз при заміщенні в 

них частини вузлів титанової підрешітки атомами Nb, формуються тверді розчини 

в обох фазах. Коефіцієнти розподілу (partition coefficients) Nb близькі до одиниці і 

в γ-, і в α2-ламелях, що призводить до досить однорідного об'ємного розподілу 

лігатури і збереженню псевдобінарного виду діаграми стану з відносно 

невеликими концентраційними змінами міжфазових полів [221-224]. 

Вміст алюмінію визначає частку α2 –фази у сплаві і температуру трансуса 

[225].  

Дуже важливу роль в даному сплаві грає цирконій. Він відноситься до 

нейтральних зміцнювачів. Сам елемент легший за Nb. Крім розширення β-

фазового поля, Zr розширює ще і (α + β) –область за рахунок звуження α-поля 

фазової діаграми [226-230]. Мінімальна температурна протяжність α-області на 

шляху фазових трансформацій сплаву (а в ідеалі, повна відсутність α-поля на 

цьому шляху) означає зменшення середнього діаметра α - зерна і малий діаметр 

підсумкової колонії ламелів (γ+α2). Цирконій підвищує стійкість TiAl до 

окислення завдяки формуванню шару змішаних оксидів (Al2O3 + ZrO2) на його 

поверхні [231-234]. Крім того,  він спільно з алюмінієм сприяє високій 
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жароміцності сплаву. 

Всі перераховані вище властивості і визначають склад матеріалу TiAl (Nb, Cr, 

Zr) як одного з найбільш перспективних для дослідно-промислового 

застосування. 

 

3.2. Фазовий склад і мікроструктура сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після 

ІБЗП 

 
3.2.1. Особливості фазових трансформацій в сплаві Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr  
 

Процес фазових трансформацій, що відбуваються в сплаві у процесі ІБЗП був 

досліджений за допомогою рентгенівського аналізу сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, 

який наведений у роботах [212, 238], представлений на рисунку 3.1. З рисунка 

видно, що фазовий склад вихідного матеріалу після ІБЗП при Vs = 150мм/год 

змінюється, де спостерігається присутність основних інтерметалідних фаз γ-TiAl і 

α2-Ti3Al, а також деякий вміст стабілізованої залишкової B2 (впорядкованої 

низькотемпературної форми β-Ti) [206].  

На рисунку 3.1.а показана мікрофотографія вихідного сплаву зі зворотнім 

розсіюванням СЕМ, яка відображає грубу невпорядковану багатофазну пір'ясту 

мікроструктуру. Характерний розмір зерна тут можна оцінити, як 500-1000мкм.  

На рисунку 3.1.б показана мікроструктура після ІБЗП за даними РЕМ. Біла 

стрілка в полі - напрямок дії осьового температурного градієнта. За даними 

рентгеноструктурного аналізу (EBSD - дифракції зворотно розсіяних електронів) 

70-80% обсягу зразка займає впорядкована тонка ламельна структура γ + α2, 

причому спрямована строго за віссю зливка. Крім того, є округлі сірі масивні γ-

фази (10-15% від загального обсягу), і найсвітліші прошарки на межі зерен - це 

залишкова β-Ti (В2 фаза), тобто первинна тверда упорядкована при кристалізації 

фаза. Її залишилося ~5-7% об'ємних .  
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Рисунок 3.1 Фазові трансформації при ІБЗП сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr  

(а) –  вихідний матеріал; (б) - упорядкована мікроструктура сплаву після ІБЗП 
при Vs = 150 мм/год; (в) - збільшені аксіально-вирівняні (γ + α2) ламелі. 

 а                          б                         

 в                         
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На рис. 3.1.в детально показаний збільшений локальний фрагмент площі (біла 

рамка у полі) на рисунку 3.1.б. Ця область складається з ламелів γ-TiAl (сірий) і 

a2-Ti3Al (чорний) різної товщини, які чергуються. Всі значення товщини лежать у 

субмікронному діапазоні. Об'ємні ламелі γ-TiAl товщиною 400-800нм 

переважають в пластинчастій субструктурі. Можна відзначити також, що фаза α2-

Ti3Al в сплаві після ІБЗП міститься виключно в пластинчастому стані, а 

характерна товщина α 2-ламелів 100-200нм. 

На рисунку 3.2 приведена псевдобінарна політермічна діаграма системи 

TiAl (Nb, Cr, Zr) [234-237], яка була розрахована за допомогою пакета 

ThermoCalc.  

На діаграмі стрілкою показаний шлях фазових трансформацій сплаву Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr. Пунктиром показана реперна діаграма Ti-Al. 

У подальших дослідженнях процесів структуроутворення і фазових 

трансофмацій наведена діаграма буде базовою, так як вона розрахована для 

області найбільш придатної для склада сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr. 

На цьому рисунку змодельовано процес фазових трансформацій.  

Як видно з рисунка 3.2 структура сплаву після ІБЗП трифазна: ділянки (γ + 

α2); γ зерна, які перемежені незначною межкристалітною фракцією В2(β -Ti)- 

фази. Міжгранулярний прошарок β-Ti (В2 фази) на рисунку видно дуже добре. 

Біла стрілка показує напрямок кристалізації сплаву при ІБЗП. Структура сплаву, 

де є і ламельна, і γ-гранулярна складові, зазвичай називається дуплексною 

(duplex), але тут є ще й зовсім мала залишкова частка В2 [239]. 
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Рисунок 3.2 – Псевдобінарна діаграма сплаву Ti-xAl-5Nb-3Cr-1.5Zr [234] і 

шлях фазового перетворення при охолодженні 
 
Таким чином, субструктурна об'ємна формула сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr 

після ІБЗП при Vs = 150мм/ч, може бути виражена як (γ + α2) / γ / B2 = 80: 15: 5. 
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Ці механізми можуть пояснити спільне утворення γ-гранульованих і (γ+α2) -

ламелярних фракцій, що співіснують із залишковою, але впорядкованою В2-

фазою [241]. Реакція (2) починається всередині α-гранул, що приводить до 

утворення основних ламелярних колоній в межах кожного перетвореного α-зерна 

(рис. 3.1б, в). Оскільки B2 розташована уздовж цих границь, часткове протікання 

реакції (3) призводить до утворення (B2 + γ) шов-подібних прошарків між (γ+α2) 

колоній (рис. 3.2). Отже, відношення вмісту фаз (γ + α2)/γ/B2 можна контролювати 

в деяких межах.  

На рисунку 3.3 представлена  структура зливка, який направлено 

закристалізований при швидкості Vs = 300мм/год (тобто охолоджується з 

підвищеною швидкістю Vc = 11oC/с). З рисунка видно підвищений вміст γ-

гранульованої фракції. Фазовий баланс цієї структури можна приблизно оцінити 

як (γ + α2)/γ/B2 = 70: 25: 5. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Упорядкована мікроструктура сплаву після ІБЗП при  
Vs = 300мм/год (SEM мікрофотографія)  
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Ефект надвисокого спрямованого теплового градієнта (300K/см) [242,244] є 

надзвичайно важливим для просторового упорядкування мікроструктурної  

системи, яку ми отримуємо у результаті. Внаслідок цього термодинамічного 

просторового анізотропного "тягучого" впливу в процесі обробки ІБЗП, по всьому 

зразку формується впорядкована не тільки первинна, а й вторинна ламельна 

(матрична) субструктура, в якій ламелі (γ + α2) спрямовані переважно паралельно 

строго паралельно вісі зливку. Напрямок теплового градієнта позначені білими 

стрілками на рисунках 3.2 і 3.3. 

Зниження теплового градієнта буде викликати поступове розупорядкування, 

перемішування напрямків ламелів у сусідніх ламельних колоніях, в кінці-кінців 

призводить до звичайного утворення литої структури. У той час як збільшення 

швидкості кристалізації Vs, відповідно, приводить до підвищення швидкості 

охолодження Vc і, нарешті, до збільшення об'ємної частки γ-зернистої 

субструктури. Іншими словами, субструктурне об'ємне відношення сплаву  

(γ+ α2)/γ/B2 можна регулювати в деяких межах швидкістю плавки [243 - 246]. 

3.2.2 Міжфазний розподіл домішок Cr і Zr у сплаві Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr 
після ІБЗП 

 

Методом кількісного мікроаналізу визначали перерозподіл домішок між 

фазовими складовими після ІБЗП. Аналіз проводили методом EDX 

(енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії) [247-249]. Після дослідження 

енергетичного спектра такого випромінювання були зроблені висновки про 

якісний і кількісний склад зразка. 

На рисунку 3.4 приведено зображення РЕМ, на якому видно всі структурні 

складові сплаву, отриманого методом ІБЗП. 
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Рисунок 3.4 - Структура і дані рентгеноспектрального аналізу поздовжнього 

перерізу зразка алюмініда титана (Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr) після індукційної 
зонної плавки 

 
Великі зерна γ-фази, які розділені зернами, що складаються з ламелів (γ + α2) 

- фази, які чергуються, а також міжгранулярних прошарків (β-Ti) В2-фази. 

Чорною стрілкою показано напрямок росту кристалів при зонній 

перекристалізації вздовж напрямку температурного градієнта. 

Вміст елементів у спектрі, що досліджується, відповідає початковому склада 

сплаву. 

На рисунку 3.5 представлені карти розподілу хімічних елементів сплаву в 

області поздовжнього перерізу зразка Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після ІБЗП, яка 

показана на рисунку 3.4. Із зображень видно, що якісно ніобій розподілений в усіх 

фазах однорідно, прошарки В2-фази збагачені хромом. 

Результати кількісного аналізу в точках 2-4 представлені на рисунку 3.6. Як 

бачимо, орієнтовані ламельні точки найближче відповідають номінальному 

склада сплаву, а концентрація Zr в В2-фазі більш, ніж в два рази знижена, але, в 

той же час, В2-фаза сильно (майже в 3 рази) збагачена хромом. В γ-фазі навпаки - 

вміст цирконію трохи вищий номінального, а Cr зменшується в 1,8 рази. Таким 
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чином, в процесі ІБЗП відбувається перерозподіл легуючих елементів Cr і Zr між 

зернами γ і В2.  

  

  

 

 

Рисунок 3.5 – Карти розподілу хімічних елементів сплаву 
Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr в області аналізу, зображеної на рисунку 3.5. 

Atom % Назва спектру Al Ti Cr Fe Zr Nb  
Сумарний спектр карти 44.83 47.24 2.15 0.16 1.10 4.52  
Mass %Назва спектру Al Ti Cr Fe Zr Nb 
Сумарний спектр карти 29.41 55.01 2.72 0.22 2.44 10.20 
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Рисунок 3.6 – Область аналізу хімічних елементів сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-
1.5Zr.   
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Проведений кількісний елементний мікроаналіз і карти елементів в умовних 

кольорах за даними EDX показують, що склад сплаву після ІБЗП близький до 

номінального, тобто Al не випаровується в процесі ІБЗП. 

За локальними спектрами можна оцінити кількісно ліквацію легуючих 

елементів Nb, Cr і Zr між складовими інтерметалідними фазами, як було описано 

вище. 

 

3.3. Механічні властивості сплаву при високих температурах після ІБЗП 

Механічні властивості зливків, які одержані методом ІБЗП, при кімнатній 

температурі розглянуті у розділі 2.5.2 

Зразки сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr були піддані випробуванням на 

високотемпературне стиснення при температурах 700 і 900 0С. 

Основні принципи і методичні рекомендації, що застосовуються при 

випробуваннях металевих матеріалів на стиск, в тому числі при підвищених 

температурах, сформульовані у ГОСТ 8817-82 [250- діє в Україні по 01-01-22] і 

ГОСТ 25.503-97 [251- діє в Україні]. 

В процесі випробувань на гаряче стиснення важливо щоб отримані зразки 

були придатні для подальших досліджень (структурних, металографічних і т.д.). 

Однак, через контактні сили тертя між торцевими поверхнями зразка і 

деформуючими штангами, зразок приймає «діжкоподібну» форму. У цьому 

випадку на поверхні стисненого зразка виникають високі розтягуючи напруги: як 

поздовжні, так і поперечні.  

Випробування на високотемпературне стиснення проводили із застосуванням 

спеціальної установки «Hydrawedge II», яка входить до комплексу «Gleeble 

System 3800» (рисунок 3.7). Випробування проводили на циліндричних зразках.  
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Рисунок 3.7. Комплекс «Gleeble 3800» (США) з підключеним змінним модулем 
«Hydrawedge II». 

 
Установка «Hydrawedge II» спеціально розроблена для імітації 

високошвидкісної деформації і має високу точність за швидкістю і ступенем 

деформації. ЇЇ конструкція дозволяє виконувати багатостадійні послідовні 

навантаження, які аналогічні режимам деформації на будь-якому сучасному 

прокатному стані, при цьому забезпечуючи сталість швидкості деформації без 

ділянок розгону і гальмування. Нагрівання зразків робили у вакуумі прямим 

пропусканням електричного струму. Охолодження - обдуванням повітрям або 

загартуванням у воду. Установка забезпечена допоміжними пристроями: 

приладами для контролю температури, зусилля і переміщення; пересувним 

модулем для створення штучної атмосфери в робочій камері; встановленими 

форсунками для прискорення охолодження зразка при загартуванні; 

деформуючими штангами, які мають водяну систему охолодження, необхідну для 

усунення небажаного впливу нагріву на інструмент і вимірювальні прилади. 

Температура, швидкості охолодження і нагріву контролюються хромель-
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алюмелевою термопарою, яка приварена до зразка. При цьому система управління 

температурою забезпечує підтримку заданої температури з точністю ± 1°С. 

Розміщення зразка в робочій камері модуля «Hydrawedge II» комплексу 

«Gleeble System 3800» показано на рисунку 3.8. 

 
 

Рисунок 3.8. Розміщення зразка в робочій камері установки «Hydrawedge II»  
 

Всі процеси обробки тиском (кування, прокатка, пресування, волочіння і ін.) 

в тій чи іншій мірі характеризуються нерівномірним розподілом напружень, а 

отже і нерівномірним розподілом деформацій в об’ємі тіла, що деформується, 

наявність якого можна відстежити по зовнішній ознаці - наприклад, за формою 

його поверхні, яка отримана в ході пластичної формозміни при обробці тиском. 

Такого роду типовою ознакою при осіданні циліндричного зразка, може служити 

спотворення його бічної грані - утворення одинарної або подвійної «діжки», що 

виникає внаслідок дії контактного тертя (див. рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9. Основні розміри і зони зразка в подовжньому перетині і на 
контактній поверхні: до деформації (а), в ході (б) і після деформації (в). 

 

Для зменшення «діжкоутворення» відношення діаметра до висоти зразка 

доцільно вибрати рівним 1:2 (на відміну від звичайно використовуваних 1:1.5). Це 

трохи збільшує ймовірність перекосу, яку, однак, можна мінімізувати 

центруванням деформуючого інструменту і точною установкою зразка. 

Зазвичай стандартне випробування для отримання діаграми гарячої 

деформації на стиснення переривають після досягнення 50% обтиску, що 

відповідає істинній деформації. Подальше збільшення ступеня деформації 

приводить до помітного зростання навантаження через контактні сили тертя і до 

посилення «діжкоподібності» зразка. 
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В якості зразків використані циліндри сплавів, що досліджуються, висотою 

10мм і діаметром 5мм (рисунок 3.10). Вимірювання зразків до і після деформації 

проводилися з точністю ± 0,01мм. 
 

 
 

Рисунок 3.10. Зразок сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr для випробування на 
стиснення 

 

Зразки інтерметалідних сплавів були випробувані при трьох температурах: 

кімнатній, 700оС і 900оС. Зразки для високотемпературних випробувань стискали 

аж до 50%. Типовий зовнішній вигляд зразків після випробувань на «холодну» і 

«гарячу» деформацію показаний на рисунку 3.11. 

Перед випробуванням за допомогою системи вакуумних насосів в робочій 

камері установки «Hydrawedge II» створюється інертна атмосфера або вакуум (не 

гірше 10-2Па) для зменшення окислення при підвищених температурах. 

Нагрівання зразка в «Gleeble System 3800» здійснюється за допомогою 

безпосереднього пропускання електричного струму через зразок. Температура 

контролюється за допомогою приварених до зразка термопар (типу хромель-

алюмель) в кількості від однієї до чотирьох. Значення потужності електричного 
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струму контролюється за допомогою зворотного зв'язку із застосуванням 

ефективного регулятора, що забезпечує нагрів (охолодження) із заданою 

швидкістю (від 0,001 до 1000ºС/с - при нагріванні) і стабільна підтримка (не гірше 

± 0,5ºС) температури в ході ізотермічної витримки.  

 

 
 

Рисунок 3.11. Типовий зовнішній вигляд зразків після випробувань на 
стиснення при кімнатній температурі, 700оС і 900оС 

 
Як видно з рисунка 3.11, після випробування на стиснення при температурі 700оС 

зразок повністю зруйнувався. Це відбувається, тому, що для інтерметалідів 

системи  TiAl температура 700оC є температурою в’язко-крихкого переходу. Під 

час випробування при температурі 9000С відбулося деяке деформування зразка, 

але він не руйнувався. 

Експериментальні криві деформації зразків при випробуваннях на стиснення 

при температурах 700оС і 900оС представлені на рис.3.12(а,б). 

У таблиці 3.1 наведені основні параметри, що характеризують стійкість 

сплаву до високотемпературної деформації при стисненні. 

Точність визначення межі текучості на стиск при температурах від 850°С до 

1150°С і при швидкості деформації від 0,1 до 10 с-1 склала ± 6%. 
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а)  

 
 

Рисунок 3.12 (а, б). Крива деформації при випробуваннях на стиснення 
зразків Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr: а- при температурі 700оC; б- при температурі 
900оC: 1- зразок інтерметаліда після ІБЗП; 2- зразок вихідного матеріалу.  

 
Таблиця 3.1. 

Основні параметри, що характеризують стійкість сплаву до високотемпературної 
(при 700оС і 900оС) деформації при стисненні. 
 

Параметри деформації 

Межа плинності σ0,2, 

МПа 

Межа міцності σmax, МПа 

 

Склад зразка, ат.%  

при 700оС при 900оС при 700оС при 900оС 
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Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr 1300 550 1700  570 

 

З аналізу високотемпературних кривих деформації і даних таблиці можна зробити 

істотні висновки: 

- параметри, що характеризують стійкість до високотемпературної деформації у 

сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, досить високі; 

- деформації при випробуваннях на стиснення зразків Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr при 

температурі 700оC значно нижче, ніж у зразків, які були випробувані при 

температурі 900оС. Деформація при стисненні досягає тільки ~ 15% і відбувається 

порушення зразка. На відміну від випробування при температурі 900оС, де 

деформація досягає майже 50%, в той час як зразок вихідного матеріалу  

деформувався при 24%. Це відбувається, як було сказано вище, тому, що для 

інтерметалідів системи  TiAl температура 700оC є температурою в’язко-крихкого 

переходу. 

- зразки сплаву, що досліджувався, подолали випробування при 900оС і 50% 

деформації без руйнування. Цей факт, а також найвищі значення σ0,2 свідчать про 

високу пластичність при найбільш екстремальних температурах експлуатації 

сплавів, які були піддані безтигельній зонній перекристалізації. 

Високотемпературні дослідження були проведені з використанням 

дилатометра для загартування DIL 805A/D з можливістю деформації зразка в 

режимі напруги (рисунок 3.13) [252]. 

Випробування на стиск при температурі 750–1050°C проводили в вакуумі 10-

7бар. Пристрій працював під дією статичних навантажень від 1 до 700МПа. 

Принцип дії дилатометра заснований на вимірюванні змін лінійних розмірів 

зразка, викликаних зміною його температури і механічного навантаження. Прилад 

повністю автоматизований, з автономними пристроями, які використовуються для 

вимірювання змін розмірів в екстремальних умовах контрольованого нагріву та 

охолодження. У режимі загартування зразок індуктивно нагрівається до 

необхідної температури, а потім охолоджується із заданою користувачем 
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швидкістю охолодження. Фазові перетворення, що відбуваються в безперервному 

процесі охолодження з напругою стиснення, позначаються виміряною зміною 

довжини. Масив кривих охолодження являє собою діаграму безперервного 

охолодження-трансформації. DIL 805A на сьогоднішній день є еталоном для 

визначення цих змін розмірів і фазових переходів. Робота при температурах від -

160°C до 1500°C зі швидкістю нагріву до 4000°C/с і швидкістю охолодження до 

2500°C/с дозволяє точно імітувати реакцію матеріалу для будь-якого виробничого 

процесу або процесу термообробки. DIL 805A/D, на додаток до режиму гарту, 

відрізняється здатністю деформувати зразок з контрольованою швидкістю 

деформації від 0,01 до 200мм/сек. Деформаційний модуль дилатометра дозволяє 

деформувати зразок при відповідній температурі і з різними деформаційними 

параметрами. При цьому процес деформації можна реалізувати, наприклад, 

лінійно, багатоступінчасто, з постійною швидкістю деформації або з постійним 

зусиллям. Цей прилад також використовується для дослідження процесів 

повзучості і релаксації. З урахуванням можливостей цього приладу він був 

вибраний для вивчення температурно-напружених залежностей швидкості 

повзучості та побудови графіку напруги/деформації.  

 
Рисунок 3.13 – Прилад DIL 805A/D [252] для проведення 

високотемпературних досліджень 

 

Результати високотемпературних випробувань, які були виконані на приладі, 

наведені  на рисунку 3.14 (a-г).  
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На рисунку 3.14а показана залежність модуля пружності від температури. На 

зразках, які були переплавлені методом ІБЗП, значення високотемпературної 

пружності зростають у 1,5 рази у порівнянні з вихідним матеріалом при 

температурі 9500С, що дуже важливо для роботи авіаційних двигунів. 

Представлені на рисунку 3.14б результати свідчать про стійкість матеріалу до 

деформації і показують, що зразки після ІБЗП мають істотне підвищення 

деформованості у порівнянні з вихідним матеріалом, а також з результатами 

випробувань вихідного матеріалу при 8500С (робоча температура ГТД) [240].  

 

  
а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 3.14: Залежність фізико-механічних властивостей вихідного (чорні 
лінії) і після ІБЗП (червоні лінії) сплавів від температури [240]: 



 162 

(а) -модуль пружності; (б) - криві деформування; (в) -межа плинності; (г) - 
повзучість. 

 
Залежність межі плинності від температури випробувань, яка приведена на 

рисунку 3.14в, показує, що спостерігається значне збільшення σ0,2 після зонної 

переплавки у порівнянні з цим же показником вихідного матеріалу. При 

температурі 9500С на зразках після ІБЗП σ0,2 зростає в 1,7 рази. 

На рисунку 3.14г показані криві повзучості в залежності від температури. Як 

видно з рисунка при навантаженні 200МПа перші ознаки повзучості зразків після 

ІБЗП з'являються тільки при температурі вище 9500С. Такі значення напружень 

при навантаженні 200МПа досягають під дією газового потоку в ГТД останнього 

покоління. В той же час для вихідного матеріалу ці ж ознаки з'являються при 

температурі 8000С. Ці показники дуже важливі для підвищення працездатності 

газотурбінного двигуна  

Аналізуючи рисунок 3.14 можна зробити висновки, що ІБЗП зі швидкістю Vs 

= 150мм/год призвела до істотного поліпшення деформованості, збільшення σ0.2  і 

модуля пружності при тих же температурах. При тих же навантаженнях зростає 

опір повзучості. Наприклад, при навантаженні 200МПа перші ознаки повзучості 

при ІБЗП з'являються тільки при 950°C. Сплав, який був переплавлений методом  

ІБЗП, має однаковий рівень параметрів деформування при температурах на 100-

150oC вищим у порівнянні з вихідним матеріалом. 

Таким чином, верхня температурна межа застосування сплаву Ti-44Al-5Nb-

3Cr-1.5Zr може бути збільшена з 750-800oC до 900-950oC. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що впорядкована 

мікроструктура з оптимізованим (γ+α2)/γ/B2 об'ємним співвідношенням має більш 

збалансовані фізико-механічні властивості у порівнянні з вихідним матеріалом. 

Згідно висновків [164,244] ламельна матриця (рис. 3.2в) відповідає за поліпшення 

міцності і повзучості, особливо при осьовому навантаженні. У той же час 

пластичність існує завдяки вбудованим прошаркам, що складаються з γ-зерен та 

пластичної B2-фази (рис.3.2г). За рахунок обмеженої рухливості γ-гранул в 
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оточенні прошарків B2-фази, але такі прошарки сприяють релаксації напружень в 

основній пластинчастій структурі, тим самим підвищуючи високотемпературний 

поріг її руйнування (розтріскування по границях ламелів). 
 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

1. Досліджені процеси структуроутворення і фазових трансофмацій сплаву 

Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, що відбуваються у процесі ІБЗП. Встановлені 

закономірності формування багатофазної мікроструктури в зливках алюмініда 

титана зі стабілізованою β-фазою, які отримані високоградієнтною індукційною 

безтигельної зонною плавкою (ІБЗП). Застосування ІБЗП забезпечує набір 

інтерметалідних фаз γ, α2, B2 у Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) у сплаві, які 

сприяють оптимальній структурі зливка. 

2. Експериментально встановлено, що швидкістю та умовами плавки можна 

регулювати фазовий склад сплаву, а також контролювати субмікронну 

пластинчату товщину і впорядковане вирівнювання ламелів уздовж градієнта 

температури. 

3. Орієнтована дуплексна мікроструктура зразків сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr (ат.%) підвищує властивості сплаву, а саме: межу текучості, міцність, 

модуль пружності і опір повзучості - при кімнатній та високій температурах. 

Сплав має підвищені експлуатаційні характеристики при навантаженні до 

температур 900-950оС: при 950°С межа текучості дорівнює 470MПa, що в 1,7 рази 

більше в порівнянні з цим же показником вихідного матеріалу; ступінь 

максимальної деформації на стиск >50%; модуль пружності - 95ГПа при нульовій 

швидкості повзучості під навантаженням 200МПа. 

5. Встановлено, що перші ознаки повзучості сплаву після ІБЗП при 

навантаженні 200МПа, яке досягається під дією газового потоку в ГТД 

останнього покоління, з'являються тільки при 950°C. 
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6. На основі комплексу досліджень структурного стану і механічних 

властивостей сплаву γ-TiAl (Nb, Cr, Zr) після індукційної безтигельної зонної 

плавки встановлено, що у результаті розробленого технологічного процесу його 

верхня температурна межа застосування може бути збільшена з 750-800oC до 900-

950oC. 
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РОЗДІЛ 4. ДИФУЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ У ВАКУУМІ 
ІНТЕРМЕТАЛІДНОГО СПЛАВУ Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) 

 
Аналіз сучасних літературних джерел показав, що розробці нових способів 

зварювання із використанням сучасних композиційних матеріалів або 

нанопрошарків приділяється велика увага дослідників. Крім того, дифузійне 

зварювання в вакуумі є одним з найбільш перспективних видів зварювання в 

твердій фазі. Найбільш високі показники механічних властивостей з'єднань 

алюмінідів титану отримують при дифузійному зварюванні з використанням 

тонких прошарків із композиційних та інших нових конструкційних матеріалів 

[128]. Нами проведені експерименти з дифузійного зварювання у вакуумі (ДЗВ) 

інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%). 

Було досліджено вплив технологічних режимів дифузійного зварювання у 

вакуумі на формування структури та механічних властивостей з’єднань з 

інтерметалідного сплаву TiAlNb.  

Для експериментів по дифузійному зварюванню використовували сплав Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%), що був переплавлений методом ІБЗП [260]. 

Зварювання інтерметалідного сплаву проводили на установці У-394М, 

принципова схема якої наведена на рисунку 4.1.  

 



 166 

 

Рисунок 4.1 - Схема робочої камери установки для дифузійного 
зварювання у вакуумі: 1 – робоча (вакуумна) камера; 2 – верхній пуансон; 3 – 
електронно-променевий нагрівач; 4 – нижній пуансон; 5 – хромель - 
алюмелева термопара; 6, 8 – зразки, що зварюються; 7 – проміжний 
прошарок; 9 – механізм статичного навантаження.  

 

Зварювання проводили як без застосування проміжних прошарків, так і з 

прошарками у вигляді фольги. В якості прошарків використовували сплав Ti - 

58.13, Nb -35.22, Al- 5.58, W-1.07 (ат. %) товщиною 1мм і наношарувату фольгу 

системи Al-Ti товщиною 25мкм. Вибір цієї  фольги був обґрунтований тим, що її 

елементний склад близький до склада інтерметалідного сплаву, який 

досліджується. 

Прошарок зі сплаву Ti - 58.13,  Nb - 35.22, Al- 5.58, W-1.07(ат. %) був 

одержаний методом електронно-променевої плавки з проміжною ємністю 

інтерметалідного сплаву системи TiAl та ніобієвого сплаву 5ВМЦ з метою 

введення ніобію, який сприяє підвищенню жароміцності, пластичності і опору 

окисленню, а також додаткових β – стабілізаторів  W і Mo. 

Наношарувата фольга системи Al-Ti була одержана методом електронно-

променевого випаровування та конденсації у вакуумі (EB PVD) з двох джерел 

випаровування. Суть методу полягає в тому, що в камері випаровування 
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розміщувалися два тиглі зі зливками певних матеріалів (у нашому випадку Al та 

Ti), які випаровувалися за допомогою відповідних електронно-променевих 

гармат. Парові потоки матеріалів сумісно осаджувалися на підкладку заданого 

розміру, що розташовувалася симетрично відносно зливків на диску, який 

обертався, при певній температурі. Хімічний склад конденсату визначався 

співвідношенням парових потоків компонентів, що забезпечується інтенсивністю 

випаровування зливків та залежить від струму гармат. Обертання підкладки 

забезпечувало однорідність хімічного склада та структури багатокомпонентних 

конденсатів в межах їх певної площини, яка визначалася конструктивними 

особливостями електронно-променевого устаткування [297]. 

Розрізування матеріалу на зразки для зварювання проводили на 

електроерозійному верстаті. Для зварювання вирізали зразки розміром 

10х10х5мм. Поверхні, що підлягали з’єднанню, шліфували на алмазному крузі та 

знежирювали спиртом. 

Зразки зварювали встик. Зварювання зразків проводили із застосуванням 

статичного та циклічного навантаження.  

Циклограма процесу ДЗВ представлена на рисунку. 4.2а. На циклограмі 

позначення Тзв, Рзв, t – відповідно температура, тиск і час зварювання. Загальний 

час циклу складається з t = t1 + t2 + t3 + t4, де 0-t1 – тривалість нагрівання зразків 

від кімнатної температури до температури зварювання, t1-t2 – час витримки при 

температурі зварювання для усереднення температури за площею зразків, t2-t3 – 

тривалість витримки при температурі та тиску зварювання, t3-t4 – час зняття тиску 

і охолодження від температури зварювання до 20оС. 
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а) б) 

Рисунок 4.2(а, б) - Циклограма процесу ДЗВ: а – ДЗВ зі статичним 
навантаженням; б – ДЗВ з циклічним прикладенням тиску:  

1– температура зварювання (Тзв); 2 – зусилля стиснення зразків (Рзв); 0-
t1 – тривалість нагрівання зразків до Тзв; t1-t2 – час витримки при Тзв, t2-t3 – 
тривалість зварювання, t3-t4 – тривалість охолодження. 

 

Після створення у вакуумній камері необхідного розрядження на рівні 1,33 

10-3Па проводили нагрівання зразків. При досягненні необхідної температури і 

витримці на режимі протягом кількох хвилин для вирівнювання температурного 

поля (тривалість визначається розмірами зразків) прикладали  тиск зварювання. 

Загальний час зварювання при застосування статичного навантаження 

складав 20 хвилин, а при застосуванні циклічного навантаження 30 хвилин. При 

циклічному навантаженні застосовували 3 цикли навантаження – розвантаження 

зразків. 

Рівномірність нагріву зразків забезпечували шляхом використання 

електронно-променевого нагрівача кільцевої форми, який встановлювали на рівні 

стику. Температуру зварювання вимірювали за допомогою хромель-алюмелевої 

термопари. Зварювальний тиск прикладали через механізм статичного 

навантаження. Параметри процесу були наступні: температура зварювання Т = 
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1050-1200°С, тиск Р = 10…30МПа, тривалість зварювання t = 20-30хв., вакуум в 

робочій камері підтримували на рівні 1,33 10-3Па. 

4.1. Зварювання без використання проміжних прошарків 

Зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) без 

використання проміжних прошарків проводили при температурі Тзв = 1050оС, 

тиску Рзв = 10МПа, на протязі 20 хвилин. Як показали металографічні 

дослідження зразків (рисунок 4.3а) в стику спостерігається лінія з’єднання, 

вздовж якої знаходиться значна кількість дефектів у вигляді ланцюжка пор, що 

добре виявляється при хімічному травленні з’єднання. 
 

 

а)  

 
б) 

Рисунок 4.3(а, б) - Мікроструктура зони з’єднання інтерметаліда Ti-44Al-
5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) при зварюванні: 

а –на режимі: (а) Тзв =1050оС, Рзв = 10 МПа, t = 20 хв., х25. 
б- на режимі: Тзв =1200 С, Рзв = 30 МПа, t = 30хв., х25. 
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Підвищення параметрів режиму зварювання до: Тзв= 1200оС, Рзв=30МПа при 

витримці на протязі 30 хвилин (рисунок 4.3б) дозволяє значно зменшити кількість 

дефектів в стику. 

При цьому мікротвердість матеріалу безпосередньо в зоні з’єднання складає 

Н = 4800МПа, на відстані 20мкм від стику – відповідно Н= 4730МПа, а на відстані 

50мкм Н = 4180МПа. 

На жаль, зразків для подальших металографічних досліджень виготовити не 

вдалося тому, що при виготовленні зразків під дією ударного навантаження 

відбулося повне руйнування матеріалу. Це явище відбувається тоді, коли в стику 

утворюється зона з`єднання, яка знаходиться в одній площині. Причиною цього є 

формування крихкого прошарку, склад якого за даними [285] близький до склада 

інтерметаліда Ti3Al (рисунок 4.4).  

 
 

Рисунок 4.4 – Мікроструктура зони з`єднання TiAl+TiAl з формуванням 

інтерметалідного прошарку Ti3Al  [285]. 

 

За даними [286] утворення міжзернової границі у вигляді крихкого 

інтерметалідного прошарку знижує міцність зварного з'єднання, що спричиняє до 

деградації його експлуатаційних властивостей. 



 171 

Другим варіантом досліджень було зварювання з прошарком із 

експериментального титанового сплаву наступного склада:  

Ti-58.13, Nb-35.22, Al-5.58, W-1.07 (ат.%), який в своєму складі має Ti, Nb та  

Al, які  також входять в склад інтерметаліда, який досліджується. Крім того, як 

показали подальші дослідження, цей матеріал є пластичним і може легко 

формозмінюватися в процесі його використання, що дуже важливо  при 

дифузійному зварюванні. 

Перед використанням цього експериментального сплаву проведено 

дослідження, при якому визначений структурний стан і властивості матеріалу, що 

визначали можливості використання цього матеріалу в якості прошарку. 

 

4.2 Дослідження сплаву Ti-58.13, Nb-35.22, Al-5.58, W-1.07 (ат.%), який був 

використаний в якості прошарку 

Досліджували сплав, який був одержаний електронно-променевою плавкою 

з проміжною ємністю шляхом легування інтерметалідного сплаву системи Ti-Al в 

процесі плавки ніобієвим сплавом 5ВМЦ, склад якого наведений у таблиці 4.1. Як 

вказувалося вище, додаткове легування ніобієвим сплавом 5ВМЦ застосовується з 

метою введення в сплав Mo і W для підвищення жароміцності, пластичності і 

опору окисленню.  

Таблиця 4.1 
Хімічний склад сплаву 5ВМЦ 

Зміст елемента, мас.% Сплав Nb Mo W Zr 
5ВМЦ 90 2,5 5 1 

 

Хімічний склад одержаного титанового сплаву, що умовно позначений нами 

як сплав Nb-Ti, який був в подальшому використаний в якості прошарку, 

наведений у таблиці 4.2.  
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Таблиця 4.2 

Хімічний склад титанового сплаву Nb-Ti, який був використаний у якості 
прошарку 

 
 

 

 

Мікроструктура досліджуваного зразка однофазна, грубозерниста  (рисунок 

4.5), складається з поліедрічних рівновісних зерен. 
 

 
 

Рисунок 4.5 - Мікроструктура зливку сплаву Nb-Ti,  х50 
 

Твердість метала однорідна за перетином і становить HV1 – 1810-1930МПа. 

На мікроструктурі, яка відображена на рисунку 4.6 (а, б), спостерігається 

утворення всередині зерен ліній ковзання, які змінюють свій напрямок в різних 

зернах. Лінії злегка викривлені, мають певні орієнтації і приблизно паралельні в 

межах кожного зерна. 

 Сплав Ti Al Nb W 
ваг.% 43.49 2.35 51.10 3.06 
ат.% 58.13 5.58 35.22 1.07 
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а) б) 

Рисунок 4.6 (а, б) - Мікроструктура зливка сплаву Nb-Ti: 
 а - Лінії ковзання всередині зерна,  х100. 
 б - Фрагментація ліній ковзання всередині зерна,  х200 
 
Їх орієнтація залежить від орієнтації зерна відносно поверхні шліфа. Сліди 

ковзання є результатом деформації при кімнатній температурі. Можливо, це 

пов'язано з механічною обробкою зразка в процесі приготування шліфа і свідчить 

про високу пластичність отриманого сплаву. 

Зразки також були досліджені методом растрової електронної мікроскопії. 

Результати досліджень представлені нижче (рисунок 4.7). 

 
 

Рисунок 4.7 - Структура зразка сплаву Nb-Ti, яка одержана методом 
растрової електронної мікроскопії 

 
З рисунка 4.7 видно, що сплав однофазний, з грубозернистою гранулярною 

структурою. Методом рентгеноспектрального аналізу було визначено розподіл 

елементів за полем зразка, як показано на рисунку 4.8 . 
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Рисунок 4.8 - Напрямок руху спектра за полем зразка 

 

Було визначено розподіл основних і легуючих елементів за полем зразка в 

цілому та кожного з елементів окремо, а також їх відсотковий вміст, які наведені 

на рисунку 4.9. 

 
а) 

 
б) 
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Продовження рисунку 4.9 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 4.9 (а, б, в, г, д). Розподіл основних і легуючих елементів за полем зразка 
Ваг. % 
Назва спектру  Al Ti Nb W Сума  
Спектр 1   2.40 44.01 50.69 2.90 100.00  
Сумарний спектр карти 2.39 44.03 50.72 2.86 100.00  
Сумарний спектр по лінії 2.35 43.49 51.10 3.06 100.00  
 
Атомні % 
Назва спектру  Al Ti Nb W Сума  
Спектр 1   5.67 58.55 34.77 1.00 100.00  
Сумарний спектр карти 5.64 58.58 34.79 0.99 100.00  
Сумарний спектр по лінії 5.58 58.13 35.22 1.07 100.00  
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Вміст Mo на приладі не фіксуються, оскільки його концентрація мала, і піки 

перекриті на спектрах піками сусідніх за таблицею Менделєєва елементами Nb і 

W. Проведений EDX мікроаналіз (рисунок 4.10 а, б, в, г) показує, що Al дійсно 

дуже мало. Кількісні цифри отримані при усередненні склада за всією площею, 

обведені рамкою (Спектр 1 і Спектр 2) - кожна карта має розмір приблизно 1мм 

х1.5 мм. Крім цього, окремо був визначений сумарний спектр карти і сумарний 

спектр за лінією 1 (рисунок  4.10 д, е). 

 

  

а б) 

 
 

в)  
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Продовження рисунку 4.10 

 
 

г) 

 
д) 

 
е) 

Рисунок 4.10 (а, б, в, г, д, е). EDX мікроаналіз зразків сплаву Ti - 58.13, Nb -

35.22, Al- 5.58, W-1.07 (ат.%) 
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За даними рисунку 4.10 спостерігається помітна сегрегація Nb і W за гілками 

дендритів первинної фази - вони виділяються світлим фоном на картинах 

растрової електронної мікроскопії. Світлий залишковий контраст - через 

надлишок Nb, який до кінця не перерозподілився внаслідок дифузії при 

охолодженні сплаву. 

Ліквація помітна на лінійному профілі (лінія 1) (рисунок 4.10а), що перетинає 

гілки дендритів. Первинна фаза була β-Ti, це видно із хрестоподібної симетрії 

дендритів. Оскільки коефіцієнт розподілу Nb в β-Ti перевищує 1 при кристалізації 

з розплаву, спостерігаються залишкові явища при декорації первинних дендритів 

(світлий контраст).  

Прошарок між двома частинами матеріалу при дифузійному зварюванні 

повинен бути пластичним і легко формозмінюватися в процесі стиснення під час 

його використання. Застосування «м'яких» проміжних прошарків при зварюванні 

твердих матеріалів обумовлено тим, що умови для реалізації дифузійного 

зварювання при відносно низьких температурно-силових параметрах процесу є 

сприятливими для встановлення фізичного контакту поверхонь, що зварюються, і 

активізації в них дифузійних процесів. Використання проміжних прошарків з 

підвищеною пластичністю, у порівнянні зі зварюваним матеріалом, призводить до 

пластичної деформації при більш низьких навантаженнях, в результаті чого 

відбувається заповнення мікронерівностей поверхонь, які з'єднуються, а це сприяє 

їх пластичної деформації завдяки контактній взаємодії з прошарком [291]. 

Як показали результати дослідження структури отриманого сплаву, на 

поверхні досліджуваного зразка видно сліді ковзання (рисунок 4.6 а,б), що є 

результатом деформації при кімнатній температурі і свідчить про високу 

пластичність отриманого сплаву. Це дає можливість провести випробування на 

вигин, які дозволяють надійно оцінювати механічні властивості матеріалу. 

Випробування на триточковий вигин метала використовуються як для визначення 

його пластичності, так і для визначення можливості рівномірної зміни об’єму 

матеріалу і оцінки його доброякісності [169].  
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Для виконання випробувань на триточковий вигин за ГОСТ 14019-2003 

[169] при кімнатній температурі (+ 20оС) були виготовлені додаткові 

пристосування з жароміцного сплаву, які включали радіусну опору і радіусну 

оправку з жароміцних матеріалів для випробування на вигін плоских зразків 

перетином 46 мм (рисунок 4.11).   

Випробування на вигін проводилися на пласких зразках сплаву Ti - 58.13, Nb -

35.22, Al- 5.58, W-1.07 (ат.%) з номінальним перетином 4х6мм, які  встановлювали 

на опору і навантажували за допомогою оправки (рисунок 4.11). Температура 

випробувань була кімнатна. При випробуванні  фіксували навантаження і вигин 

зразка. За цими показниками наведені графіки вигину зразків в координатах 

«напруга-вигин» і «зусилля-вигин». 

 

 
 

Рисунок. 4.11 Елементи пристосувань для випробування на вигин при кімнатній і 
високих температурах 

 

Межу міцності при вигині , МПа обчислюють за ГОСТ 25.604-82 [284] за 

формулою  

, 

де Fmax - максимальне навантаження, що передує руйнуванню зразка, МН. 

b , h- ширина і висота зразка, мм; 
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l- відстань між опорами, мм 

Нижче наведені криві деформації (рисунок 4.12), які побудовано для партії 

зразків, що були вирізані з різних ділянок зливка. Як показали механічні 

випробування на вигин при температурі 200С, межа міцності σв при 20% 

деформації складала в середньому 1219МПа. Руйнування зразка при цьому не 

відбулося.  

 
Рисунок 4.12 - Криві деформації при випробуванні на вигин 
 

На рисунку 4.13 наведені порівняні діаграми, що були одержані за 

результатами випробування на вигин, які показують межу міцності різних ділянок 

зливка. Як видно з рисунка міцність матеріалу за довжиною зливка рівномірна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 - Діаграми показників межі міцності на різних ділянках зливка 
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Як показали дослідження, твердість метала однорідна і за перетином зливка 

складає HV = 1810 - 1930МПа.  

Таким чином, дослідження показали, що сплав Ti - 58.13, Nb -35.22, Al- 

5.58, W-1.07, який отримано у процесі електронно-променевої плавки шляхом 

легуванням інтерметаліда через сплав 5ВМЦ з метою введення в алюмінід титану 

тугоплавких елементів W і Mo, має дуже високі структурні та механічні 

показники і може бути використаний в якості прошарку при експериментах по 

дифузійному зварюванню. 

Для проведення експериментів по дифузійному зварюванню прошарок зі 

сплаву Ti - 58.13, Nb -35.22, Al- 5.58, W-1.07 вирізали на електроерозійному 

верстаті, після чого проводили шліфування його поверхонь. Товщина прошарку 

складала 1мм.  

4.3. Зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) із 
використанням прошарку на основі сплаву ніобій-титан 
 

Застосування при зварюванні прошарку з більш м’якого матеріалу, ніж 

інтерметалідний сплав, дозволяє покращити умови формування зварного 

з’єднання. При зварюванні на режимі: температура Тзв =1050оС; тиск Рзв=15МПа, 

та час витримки t = 30 хвилин, в стику спостерігається дифузійна зона, структура 

метала якої відрізняється від структури інтерметалідного сплаву (рисунок 4.14). З 

двох боків (відносно прошарку) ця зона відокремлена від інтерметалідного сплаву 

чіткими лініями вздовж яких спостерігається скупчення дефектів. 

При зміні параметрів зварювання: збільшенні температури до 12000С та 

тиску до 30МПа, при збереженні часу витримки t = 30 хвилин, кількість дефектів 

в стику значно зменшується (рисунок 4.15).   
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а) б) 

Рисунок 4.14 (а, б) - Мікроструктура зони з’єднання інтерметалідного 
сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) при зварюванні з використанням прошарку зі 
сплаву Ti - 58.13, Nb -35.22, Al- 5.58, W-1.07 на режимі: Тзв =1200 С, Рзв=30МПа, t 
= 30 хв.: а- х25; б -  х200. 

 
Застосування електронної мікроскопії дозволяє виявити в стику значну 

дифузію хімічних елементів (рисунок 4.15).  На рисунку 4.15а представлено 

половину зварного з’єднання. 

Як видно з рисунків 4.15 (а, б, в) в процесі зварювання в стику між 

матеріалом прошарку і інтерметалідним сплавом відбувається утворення спільних 

зерен. Вздовж границі зони з’єднання прошарок–інтерметалідний сплав 

спостерігається дифузійна зона товщиною 25-35мкм. Хімічний склад цієї зони 

відповідає наступному вмісту елементів: 47,04Ti – 29,31Nb – 20,28Al – 1,97Cr, ваг. 

%. В середній частині прошарку внаслідок його значної товщини зберігається 

його вихідний хімічний склад.  
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.15 (а, б, в). Мікроструктура зони з’єднання сплаву Ti-44Al-
5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%), отриманого з використанням прошарку зі сплаву NbTi 
на режимі: Тзв =1200 С, Рзв=30МПа, t = 30 хв. 

а -  мікроструктура зони з’єднання;  
б - розподіл хімічних елементів в стику;  
в – вміст хімічних елементів в окремих ділянках в зоні з’єднання.  

 

Як показують результати досліджень в приконтактній зоні прошарок - 

інтерметалідний сплав спостерігається підвищення рівня мікротвердості до Н= 

5090МПа. Значення мікротвердості в самому інтерметалідному сплаві, на відстані 

0,1мм від стику становлять Н = 3670МПа, а на відстані 2мм відповідно Н= 

4120МПа. В середній частині прошарку значення мікротвердості становлять Н = 

2440МПа. 
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4.4 Зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) із 
використанням наношаруватого прошарку системи Al-Ti 

 

Прошарок з наноструктурного матеріала системи Al-Ti загальною 

товщиною 25мкм на основі систем Al-Ti (47,14Al– 52,86Ti, ат,%) був отриманий 

методом електронно-променевого випаровування та конденсації у вакуумі. 

Процес осадження полягає в пошаровій конденсації елементів на горизонтальну 

підкладку, яка закріплена на валу установки УЕ204 [261].  

Багатошарову фольгу (450 шарів) (таблиця 4.2) для використання в якості 

проміжного прошарку, вибирали виходячи зі складу матеріалу, що зварювали, 

таким чином, щоб компоненти прошарку співпадали з легуючими елементами 

основного матеріалу.  

Фольга характеризуються рівномірним розподілом елементів за товщиною. 

Мікроструктура фольги, що використовувалась в дослідженнях, показана на 

рисунку  4.16. 

 

Таблиця 4.3. Загальна  характеристика фольги Al-Ti 
 

Товщина 
шару, нм 

Склад 
фольги, ат,% 

Склад 
фольги, 
ваг,% 

Фольга 
 

Загальна 
товщина 
фольги, 

мкм Al Ti Al Ti Al Ti 
Al-Ti 25 30 25 47,14 52,86 33,45 66,55 

 

Дослідження структури та фазового склада отриманих з’єднань проводили 

за допомогою методів оптичної мікроскопії на мікроскопі «Neophot-32» та 

скануючої електронної мікроскопії (SЕМ) на мікроскопі CAMSCAN 4, який був 

обладнаний системою енергодисперсійного аналізу Oxford Inca Energy 200. 
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Рисунок 4.16 Мікроструктура перетину наношаруватої фольги, де 
світлі смуги відповідають титану, а темні – алюмінію. 

 

Для визначення хімічного склада елементів в зоні з’єднання дослідження 

проводили на пласких зразках, які виготовляли за стандартною методикою із 

використанням шліфувально-полірувального обладнання фірми Struers. За цією 

методикою були приготовані шліфи поперечного перерізу фольги і зварних 

з’єднань.  

Для виявлення мікроструктури зразків методом оптичної металографії 

здійснювали травлення у реактиві, що складається із суміші плавикової та азотної 

кислот у співвідношенні: 1 частина плавикової (HF) і 3 частини азотної (HNO3). 

Фотографії мікроструктури з’єднань отримували за допомогою цифрової 

фотокамери С-3000 фірми «OLYMPUS». 

Мікротвердість зразків виміряли на твердометрі М-400 фірми «LECO» 

алмазною пірамідкою. Значення навантаження складало 25 грамів з кроком 

виміру 2 мм.  

Зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) із 

використанням прошарку з наноструктурного матеріалу системи Al-Ti проводили 

за наступними параметрами: температура Тзв =1200 С, тиск Рзв=30МПа, тривалість 
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витримки  t = 30хв. Аналіз мікроструктури з’єднань показує, що в ході 

зварювання на місці розташування наношаруватого прошарку формується 

дифузійна зона товщиною ~ 20-25мкм (рисунок 4.18а). В середині дифузійної 

зони спостерігаються дрібнодисперсні виділення. З двох боків від цієї зони 

проходять лінії з'єднання з інтерметалідним сплавом. Тріщин і пор в стику не 

спостерігається.  

Застосування при зварюванні циклічного навантаження (3 цикли 

навантаження – розвантаження) приводить до зміни характеру структури в зоні 

з’єднання. На мікроструктурі зварних з’єднань, отриманих за допомогою 

оптичної металографії, лінія контакту не спостерігається. Лінія контакту 

наношаруватої фольги з інтерметалідним сплавом відсутня (рисунок 4.17б). 

 

 
  

 
а б 

Рисунок 4.17 (а. б) Мікроструктура зони з’єднання інтерметаліда Ti-
44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) при зварюванні з використанням наношаруватого 
прошарку системи Al-Ti на режимі: Тзв =1200 С, Рзв=30МПа, t = 30 хв.  

а -  1 цикл навантаження, х 50,  
б - 3 цикли навантаження–розвантаження, х500. 

 

За допомогою електронної мікроскопії в стику можна виявити дифузійну 

зону товщиною ~ 15-20мкм (рисунок 4.18  a), яка за хімічним складом близька до  

хімічного склада інтерметалідного сплаву.  
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а) б) 
 

 
в) 

Рисунок 4.18(а, б, в)  Мікроструктура зони з’єднання, отриманого з 
використанням наношаруватого прошарку системи Al-Ti на режимі: Тзв =1200 С, 
3 цикли тиску Рзв=30 МПа, t = 30 хв. 

а- мікроструктура зони з’єднання; 
б - вміст хімічних елементів в окремих ділянках в зоні з’єднання; 
в - розподіл хімічних елементів в стику. 

 

Хімічний склад елементів в зоні з’єднання становить: 67,12Ti – 31,31Al – 

1,57Cr, ваг.%. Тобто, після зварювання інтерметалідного сплаву з використанням 

наношаруватого прошарку, в стику формується дифузійна зона, в якій 

спостерігається підвищений вміст титану 67,12% та алюмінію 31,31% та 

незначний вміст хрому на рівні 1,57% ваг. (рисунок 4.18  б). 
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Як показують результати досліджень, в дифузійній зоні спостерігається 

підвищення значень мікротвердості до Н = 5160 - 5400МПа. Значення 

мікротвердості в інтерметалідному сплаві становлять Н = 4370МПа. 

4.5. Дослідження механічних властивостей зварних з’єднань. 

Зразки для механічних випробувань вирізали зі зварних з’єднань за 

допомогою електроерозійного верстата. Розмір зразків  становив 4 × 4 × 8мм 

(рисунок 4.20). На одному з отриманих після зварювання зразків проводили 

металографічні дослідження структури та хімічного склада, а інші 

використовували для оцінки механічних властивостей зварних з’єднань. 

 
Рисунок 4.20 Схема розрізання зварних з’єднань на зразки для проведення 

металографічних досліджень та механічних випробувань на стиснення. 
 

Дослідження міцності зварних з’єднань на стиснення проводили за 

стандартом ASTM D695. Механічні властивості сплавів при кімнатній 

температурі досліджували шляхом одновісного стиснення з використанням 

випробувальної машини INSTRON 8802 та екстензометра 2620-601. Швидкість 

деформації складала 2х10-4с-1. Використання методу стиснення найбільш 

ефективне тоді, коли зразки мають невеликі розміри.  Реалізується діаграма в 

координатах σ-ε.  В таблиці 4.4 наведено параметри зразків та результати 

випробувань зразків на стиснення. 
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Таблиця 4.4. Параметри зразків та результати випробувань зразків на стиснення. 
Тип стандарту 

Матеріал. N партії 
 

Інтерметалід 
Ti-44Al-5Nb-

3Cr-1,5Zr 
N 

зразка 
партія Площа 

F, мм2 

Тимчасовий 
опір при 

стисненні 
σВ, МПа 

Межа 
текучості 

при 
стисненні 
σ02, МПа 

Відносне 
скорочення при 
максимальному 

зусиллі 
δ, % 

Модуль 
пружності, 

МПа 

1-1 15,52 1021,2 637,0 10,5 71893,0 
1-2 16,10 1044,4 608,0 11,8 87872,0 
1-3 

Зварювання 
з прошарком із 

сплаву NbTi 15,54 898,8 600,0 9,7 84306,0 
2-1 16,28 1153,1 605,0 12,3 90327,0 
2-2 16,34 1435,3 628,0 19,1 84784,0 
2-3 

Зварювання із 
наношаруватим 

прошарком 16,92 1250,9 615,0 13,6 95480,0 
3_1 16.02 1496.0 636.0 18.3 92798.0 
3_2 16.39 (1525,95)* 603.0 (16,84)* 89066.0 
3_3 

Зварювання без  
прошарку 

15.76 (1585,96)* 635.0 (15,61)* 81042.0 
*   - в дужках вказані розрахункові характеристики при максимальному зусиллі випробувальної  
установки.  

За результатами випробувань отримано діаграми в координатах σ-ε, які 

наведено на рисунку4.21. 

 
 

Рисунок 4.21. Діаграми випробувань на стиснення зразків з 
інтерметалідного сплаву  Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr, отриманих при дифузійному 
зварюванні: 

1 - з прошарком зі сплаву NbTi; 
2 - з наношаруватим прошарком 
3 - без прошарку. 
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Аналіз механічних випробувань на стиснення з’єднань (таблиця 4.3), які 

одержані без використання прошарку, показав, що середня міцність з’єднання на 

стиснення становить 1535МПа, а на двох зразках  максимального зусилля 

установки 2500кг було недостатньо, щоб зруйнувати зразок. Таким чином, зварні 

з’єднання, що були одержані без використання прошарку, показали найбільш 

високі міцностні властивості. Але через утворення в стику крихкого прошарку, 

який знаходиться в одній площині і спричиняє деградацію експлуатаційних 

властивостей матеріалу, що призводить до повного руйнування під дією ударного 

навантаження, не можливо рекомендувати до використання дифузійне 

зварювання інтерметалідів без прошарку.  

Результати механічних випробувань на стиснення зварних з’єднань з 

використанням прошарків дозволили встановити, що середня міцність з’єднань з 

інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr, отриманих із прошарком зі 

сплаву системи Nb-Ti, становить 988,2МПа, а середня міцність з’єднань, 

отриманих з наношаруватим прошарком системи Al-Ti, відповідно – 1279,8МПа.  

Таким чином, використання при дифузійному зварюванні інтерметалідного 

сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr прошарків зі сплаву Nb-Ti та наношаруватого 

прошарку системи Al-Ti дозволяє одержувати з’єднання з високими механічними 

властивостями. Це відбувається тому, що обрані в якості прошарків матеріали, 

мають елементний склад, що близький до інтерметаліда, який зварюється. 

Не зважаючи на результати при виконанні дифузійного зварювання, було 

вирішено проводити оптимізацію і удосконалення електронно-променевого 

зварювання. Оскільки даний сплав системи TiAl є перспективним матеріалом для 

широкого застосування його в конструкціях турбін авіаційних двигунів, деталях 

автомобільної промисловості і деяких інших галузях [1], то він потребує методів 

з'єднання, які дозволяють зварювати вироби різних геометричних форм, 

виконувати шви різної протяжності, а також перервані шви. На жаль, це 

неможливо виконати за допомогою дифузійного зварювання. Найбільш 

придатним способом отримання з'єднання інтерметаліда є електронно-променеве 
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зварювання, яке у порівнянні з іншими видами зварювання плавленням має 

переваги: по-перше, оскільки воно проводиться у високому вакуумі, то повністю 

забезпечує захист такого активного матеріалу, яким є титан; по-друге, при 

електронно-променевому зварюванні формується вузький шов і дуже незначна 

зона термічного впливу, що, в свою чергу, повинно приводити до мінімальних 

деформацій зварювального з’єднання [262].  

Проте, в зварних з'єднаннях при електронно-променевому зварюванні, як 

показав досвід попередніх дослідників, формуються залишкові напруги, що в 

поєднанні зі структурою приводять до тріщиноутворення у шві.  

Виходячи з викладеного, подальше дослідження полягало у розробці 

технології електронно-променевого зварювання, яка забезпечить зниження рівня 

залишкових зварювальних напруг і підвищить пластичність зварного шву, що 

дозволить уникнути появи холодних тріщин . 

 

4.6 Висновки до глави 4 

1. Встановлено, що дифузійне зварювання інтерметалідного сплаву Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr у вакуумі при температурі Тзв = 1050оС, тиску Рзв=10МПа, 

протягом 20 хвилин не забезпечує отримання бездефектних з’єднань, а 

підвищення температури зварювання до 1200 С, тиску до 30МПа і тривалості 

витримки до 30 хвилин дозволяє покращити умови формування зварного 

з’єднання та значно зменшити кількість дефектів в стику. 

2. При використанні пластичного прошарку зі сплаву системи Nb-Ti 

товщиною 1 мм вздовж границі прошарок-інтерметалідний сплав в процесі 

зварювання між матеріалом прошарку і інтерметалідним сплавом відбувається 

утворення спільних зерен та дифузійної зони товщиною 25-35мкм, що свідчить 

про високу якість  з’єднання. 

3.  Дифузійне зварювання інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1,5Zr з наношаруватими проміжними прошарками системи Al-Ti загальною 

товщиною 25 мкм та використання циклічного навантаження у вигляді 3-х 
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термічних циклів навантаження-розвантаження приводить до утворення в стику 

дифузійної зони товщиною 15-20мкм, що за хімічним складом близька до 

хімічного склада інтерметалідного сплава, наявність дифузійної зони на границі 

поверхонь свідчить про встановлення взаємодії між контактуючими поверхнями.  

4. Дослідження механічних властивостей зварних з’єднань зразків без 

прошарку дозволили встановити, що незважаючи на високу міцність на стиснення 

(1535МПа), не можна рекомендувати цей вид з'єднання до використання, тому 

що в області стику формується крихкий інтерметалідний прошарок Ti3Al, який 

сприяє деградації його експлуатаційних властивостей. Під дією ударного 

навантаження відбувається повне руйнування зразків.  

5. Встановлено, що використання прошарку зі сплаву NbTi та 

наношаруватого прошарку системи Al-Ti, які мають елементний склад близький 

до інтерметаліда, що зварюється, дозволяє одержувати якісні з’єднання з 

високими механічними властивостями. Результати досліджень показали, що 

середня міцність зварних з’єднань, які отримані з прошарком зі сплаву NbTi, 

становить 988,2МПа, а при зварюванні з наношаруватим прошарком системи Al-

Ti цей же показник збільшується до 1279,8МПа.  
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РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ 
З РЕГУЛЬОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ ОХОЛОДЖЕННЯ 

 
Для подальших досліджень зразків інтерметаліда, які були переплавлені 

методом ІБЗП (технологія одержання та дослідження матеріалу викладені у 

розділах 2 і 3), а також для проведення експериментів з відпрацювання технології 

електронно-променевого зварювання необхідно було отримати пласкі пластини. 

Для цих цілей був проведений аналіз методів деформаційної обробки, які 

застосовуються для інтерметалідних матеріалів системи TiAl, а також розроблена 

технологія термомеханічної обробки сплаву і отримані пластини, які були 

використані при розробці технології електронно-променевого зварювання. 

 

5.1 Термомеханічна обробка інтерметаліда після ІБЗП 
 

 Сплави α2-Ti3A+γ-TiAl відносяться до класу матеріалів, що важко 

деформуються. Однак, для промислового використання цих матеріалів неможливо 

обійтися без застосування деформаційної обробки. При цьому для підвищення 

пластичних властивостей інтерметалідів слід проводити термомеханічну обробку, 

яка поєднуватиме пластичну деформацію з серією термічних обробок. Крім того, 

пластична деформація є [121] одним з трьох типів зміцнення (твердорозчинне і 

дисперсійне) сплавів на основі алюмінідів, які традиційно використовуються. 

Розробку режимів деформації необхідно проводити з урахуванням структурних 

складових і температури фазових переходів матеріалу [56]. При цьому, термічну і 

термодеформаційну обробку слід підбирати таким чином, щоб з одного боку 

забезпечувати найбільшу технологічну пластичність в проміжному 

мілкозернистому стані, а з іншого - високий рівень механічних властивостей після 

заключної термічної обробки [23]. 

Нами була розроблена технологія пластичної деформації сплаву системи 

TiAl (Nb, Cr, Zr) після ІБЗП з метою одержання листових напівфабрикатів для 

проведення зварювання та інших технологічних процесів. 
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На основі літературних даних [112, 114-115,125], в яких описані різні способи 

отримання листового інтерметалідного напівфабрикату товщиною 1,5 - 33мм, що 

поєднують серію деформаційних прокаток з проміжними відпалами, було 

вирішено проводити двохстадійну обробку з проміжними пічними нагрівами. 

Реалізація такого способу дозволяє не тільки отримувати пластини інтерметаліда 

для подальшого їх використання, але й при цьому, за рахунок подрібнення 

структури під час гарячої прокатки, значно поліпшити пластичні та міцностні 

властивості. Були обрані режими термообробки та проведені дослідження 

структури і властивостей деформованого матеріалу. 

При двохстадійній деформаційній обробці - пресування проводилося на 

гідравлічному пресі з максимальним зусиллям 200 тонн.  

Наступна прокатка проводилася на прокатному стані марки Skoda 355/500. 

Реверсивний стан призначений для прокатки матеріалу мінімальним розміром 

250мм і максимальним - 400мм ширини. Мінімальна товщина прокатної заготовки 

- 2мм, максимальна висота заготовки при цьому становить 150мм.  

Результати попередніх експериментів показали, що при прокатці алюмініда 

титана в процесі обпресування і прокатки відбувалося його розтріскування, що, 

очевидно, пов'язане з нагрівом пластин без захисту до високої температури і 

високою швидкістю охолодження матеріалу при проведенні цих технологічних 

операцій. Тому для деформаційної обробки алюмініда титана зразки 

запаковувалися в оболонку з низьковуглецевої сталі. Були проведені дослідження 

з підбору товщини оболонки. Ці дослідження були необхідні тому, що твердість 

інтерметаліда і низьковуглецевої сталі при температурі нагрівання 1000 - 12000С 

значно відрізняються. Якщо інтерметалід при даних температурах має ще значну 

твердість, то сталь розм'якшується й, по суті справи, процес пластичної 

деформації проходить тільки на сталі. Проведені технологічні дослідження 

показали, що для обпресування і прокатки пластини товщиною 10мм товщина 

сталі повинна бути 3 - 3,5мм. Як вказано раніше, деформаційна обробка 

алюмініда титана проводилася у два етапи. На першому етапі для зняття 
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внутрішніх напружень [56] був використаний низькотемпературний відпал, при 

якому здійснювався нагрів зливків після ІБЗП в електропечі з ніхромовим 

нагрівачем до температури 11000С і з часом витримки - 1 година. Потім зразок 

розміщувався між рухливим і нерухомим пуансонами гідравлічного преса, і 

відбувалося його обпресування з товщини 10мм до 6мм. Після обпресування 

зразок повертався знову в піч і знову нагрівався до температури 11000С з 

витримкою 1 година. Гарячий зразок піддавали прокатці на прокатному стані зі 

ступенем деформації 70% за два проходи – по 35% за кожен прохід. Перед другим 

проходом зразок знову нагрівався в печі за зазначеним вище режимом. Після 

прокатки зразки піддавалися термічній обробці при температурі 11300С і 

витримці - 0,5 години. При такому відпалі відбувається повна перекристалізація 

матеріалу, який деформується, і зняття напружень, що забезпечує міцність при 

кімнатній температурі (σ0,2  600МПа).  

З підвищенням температури внесок границь зерен  в зміцнення матеріалу 

зменшується, зростає роль зернограничного прослизання. І при температурах 

вище критичної веде до знеміцнення сплавів на основі алюмініда титана, тому 

температуру остаточного відпалу було вирішено не піднімати. 

На рисунку 5.1 показані зразки з алюмініда титана, запаковані в оболонку з 

низьковуглецевої сталі.  
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Рисунок 5.1 – Зразки із алюмініда титана в сталевій оболонці 

 

Після двохстадійної прокатки та наступної механічної обробки одержували 

зразки розміром 30х100мм і товщиною від 3 до 10мм (рисунок 5.2).  

 
 

Рисунок 5.2 - Прокатані зразки з алюмініда титана після механічної обробки  
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У результаті деформаційної і механічної обробки, яка полягає в знятті 

оболонки з низьковуглецевої сталі методом шліфування, остаточна товщина 

прокатаних пластин склала 3мм.  

 

5.2 Дослідження структури і механічних властивостей деформованого 

матеріалу  
 
Було вивчено вплив схем і режимів гарячої пластичної деформації на 

мікроструктуру і механічні властивості інтерметаліда  

Досліджувалася структура прокатаних зразків:  

а) прокатка першого проходу зі ступенем деформації 35%; 

б) прокатка другого проходу зі ступенем деформації 35%. 

На рисунку 5.3 представлена структура зразка після першого проходу.  

В крупних зернах спостерігаються витягнуті уздовж зерен виділення γ і α2 -

фази. Дані металографічних досліджень підтверджуються результатами 

рентгеноструктурного аналізу. При великому збільшенні (рисунок 5.4) видно, що 

α2 – фаза має вигляд мілкодисперсних глобулярних часток. Необхідно відзначити, 

що в даному зразку α2- фаза розташовується не тільки уздовж напрямку прокату 

(рисунок 5.5), але й у деяких ділянках спостерігається вигин і переорієнтація α2-

фази перпендикулярно напрямку прокатки  (рисунок  5.6).  

У структурі (рисунок 5.7) спостерігається фрагментація γ-фази на субзерна. 

Явище фрагментації (деформаційного подрібнення) структури матеріалів, яке 

полягає в подрібненні вихідних зерен кристалів на більш дрібні за розмірами 

частки, які взаємно разоріентовані та розділені малокутовими або 

середньокутовими границями, що типово при деформаційній обробці матеріалів. 

Воно спостерігається в кристалічних матеріалах із різним типом кристалічної 

решітки при самих різних схемах і режимах пластичної деформації. Єдиною 

умовою здійснення цього процесу є досягнення досить високих ступенів 

деформації [121]. 
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Рисунок 5.3 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, підданого деформації в один 

обжим,  х 100 

 
 

Рисунок 5.4 - Фрагмент витягнутих уздовж зерен виділень α2–фази, х 500. 
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Рисунок 5.5 -  Мікроструктура зразка інтерметаліда, підданого деформації в один 
обжим, х 100 (α2-фаза розташовується не тільки уздовж, але й поперек напрямку 

прокатки) 
 

 
 

Рисунок 5.6 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, підданого деформації в один 
обжим, х 500 (вигин і переорієнтація α2-фази перпендикулярно напрямку 

прокатки). 
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Рисунок 5.7 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, підданого деформації в 
один обжим, х 500 (фрагментація γ-фази на субзерна). 

 

У результаті другого проходу відбувається подрібнення структурних 

складових (рисунок 5.8). Всі зерна витягнуті рівномірно уздовж напрямку 

прокатки (рисунок 5.9).  

Спостерігаються області, які мають крупні зерна із чіткими границями 

(рисунок 5.10). α2- фаза розташовується усередині зерен і має вигляд витягнутих 

пластин. Цілком ймовірно, що в процесі попереднього відпалу відбувається 

подрібнення та сфероідізація голчастої α2-фази [257] (рисунки 5.6 - 5.7). У 

результаті процесу рекристалізації відбувається зростання геометричних розмірів 

цієї фази і зняття напруг, що полегшує проходження процесу пластичної 

деформації [198]. 

У структурі, як і при першому обжимі, спостерігається фрагментація γ-фази 

на субзерна (рисунок 5.11), однак, розмір субзерна менший, ніж при прокатці в 

один прохід. Субзерна, які утворюються в результаті перерозподілу дислокацій в 

деформованих кристалах з формуванням малокутових границь, складаються, по 

всій ймовірності, з сіток дислокацій. При нагріванні деформованого метала 
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відбувається фрагментація γ-фази на субзерна і, в результаті сплющення об'ємних 

дислокаційних скупчень, утворюються плоскі субграниці. [258, 259] 

При тривалій пластичній деформації відбувається поступове зменшення 

середнього розміру фрагментів до деякого мінімального розміру, що становить, як 

правило, близько 100-200 нм, з одночасним збільшенням їх взаємної розорієнтації 

аж до появи границь зерен деформаційного походження. 

Частка фрагментованої структури істотно залежить від схеми і режимів 

навантаження. При повторній прокатці на стадії розвиненої пластичної 

деформації частка фрагментованої структури і середня разорієнтація границь 

фрагментів монотонно зростають зі збільшенням ступеня деформації (рисунок 

5.8). Явище деформаційного подрібнення структури лежить в основі більшості 

зміцнюючих технологій обробки конструкційних виробів і сплавів, однією з яких 

і є прокатка. 

Була виміряна мікротвердість структурних складових інтерметаліда після 

першої та другої прокатки. Слід зазначити, що твердість при другому проході 

нижча, ніж при першому (відповідно -  3000МПа і 3670МПа). 

 
 

Рисунок 5.8 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, що був підданий двостадійній 
деформаційній обробці,  х 100. 
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Рисунок 5.9 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, що був підданий двостадійній 
деформаційній обробці, х 200 (зерна витягнуті рівномірно уздовж напрямку 

прокату). 
 

 
 

Рисунок 5.10 – Мікроструктура зразка інтерметаліда, що був підданий 
двостадійній деформаційній обробці, х 100 (області з нехарактерною структурою). 
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Рисунок 5.11 - Мікроструктура зразка інтерметаліда, що був підданий 
двостадійній деформаційній обробці, х 500 (фрагментація γ-фази на субзерна). 

 

Методика механічних випробувань на одновісне стиснення та розміри 

зразків наведені в розділі 2.1.1. 

Механічні випробування зразків матеріалу після прокатки показали, що 

після прокатки міцність матеріалу при кімнатній температурі становить 

σв=600МПа, а відносне подовження δ=2,5%. При високій  температурі Т=8000С - 

σв=570МПа і відносне подовження δ = 19%. 

Таким чином, двохстадійна деформаційна обробка в оболонці з 

низьковуглецевої сталі забезпечує подрібнювання структури зразка, деяке 

зниження мікротвердості, первісну сфероідізацію α2-фази, а потім її 

перекристалізацію і ріст під час вторинного нагрівання. Все це дозволяє 

отримувати якісні листові зразки.  
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5.3. Експериментальні дослідження процесів структуроутворення при 
електронно-променевому зварюванні інтерметалідного сплаву Ti-44Al-
5Nb-3Cr-1.5Zr  

 

Експерименти по зварюванню і дослідження зварних з'єднань 

інтерметалідного сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) проводили на зразках 

товщиною 3 мм. Товщина зразків для відпрацювання режимів зварювання 

вибиралася виходячи з того, що товщини δ=3 мм можуть бути використані для 

лопаток турбін високого і низького тиску. 

Зварювання електронним променем  інтерметаліда проводилося в 
зварювальній камері установки УЛ-144 (рисунок 5.12 а, б) об’ємом 2,16м3 
(1200х1200х1500мм), яка виготовлена із неіржавіючої сталі з товщиною стінки 25 
мм. Вона має потужне джерело електроживлення і широкі можливості 
регулювання додаткових технологічних процесів. 

Камера оснащена ілюмінаторами для спостереження за процесом 
зварювання. Вона підключена до турбомолекулярного насосу продуктивністю 
3200 л/с, який забезпечує безмасляний вакуум в камері до    Р = 5*10-3Па, що 
особливо важливо для зварювання титану та його сплавів. Джерело живлення 
установки типу ЕЛА60/60 (електрична потужність – 60 кВт, прискорююча 
напруга – 60 кВ). Для зварювання використовувався двокоординатний 
маніпулятор, який дозволяє переміщувати гармату по двох взаємно 
перпендикулярних координатах. Діапазон швидкості руху електронно-променевої 
гармати від 0 до 8 мм/с.  
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а)  

 

б) 
Рисунок 5.12(а, б) - Установка УЛ-144 для ЕПЗ: 
а- загальний вигляд зварювальної камери з модернізованим стендом 

управління; 
б- розташування електронно-променевої гармати та маніпулятора в 

зварювальній камері. 
 
З метою забезпечення рівномірного охолодження матеріалу зварювання 

виконується у вільному положенні зразка (на «вазі») [287]. Кращі результати 

досягаються при зварюванні стику у вільному положенні зразка без застосування 
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формуючих пристроїв і підкладок, коли забезпечується двосторонній вихід газів і 

парів метала з каналу проплавлення, при якому полегшується газовиділення [284].  

Для зварювання інтерметаліда Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) була проведена 

модернізація  маніпулятора зварювальної камери УЛ-144. Модернізований 

герметичний ввід забезпечує зменшення опору при обертанні вала, шляхом 

масляного «клину». На маніпуляторі встановлені шагові двигуни FL 86STH156–

6204B. з програмним забезпеченням для переміщення гармати. Така модернізація 

дозволяє задавати та відтворювати задані траєкторії  руху з точністю 0,1 мм.  

Програмне забезпечення електронно-променевого зварювання та локальної 

термообробки було здійснено за допомогою промислового комп’ютера Advantech 

610. 

На вказаній установці були проведені експерименти зі зварювання 

інтерметаліда (рисунок 5.13). Зварювали пластини розміром 100 х 30мм і 

товщиною 3мм зі сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%). Перед зварюванням 

пластини шліфувалися з усіх боків і збиралися встик без зазору. 

 
Рисунок 5.13. Зовнішній вигляд електронно-променевої гармати, яка виконує 

процес електронно-променевого зварювання інтерметаліда 
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Для уникнення депланації пластин в процесі зварювання з двох сторін 

встановлювалися і приварювалися поперек зразка ввідні і вивідні планки. 

Довжина вивідних планок, які закріплювалися в спеціальному пристосуванні, 

становила 160мм. Зварний шов починався і закінчувався на ввідних і вивідних 

планках.  

Після проведення зварювання шов до кімнатної температури охолоджувався 

в камері.  

На рисунку 5.14 (а,б) представлений зразок інтерметаліда сплаву (Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) товщиною 3мм.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.14(а,б) Зразок інтерметаліда, що був одержаний електронно-
променевим зварюванням: а - лицьова сторона; 
                                              б -коренева сторона   
 

ЕПЗ проводили без підігріву на наступному режимі: 
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 Uприск. = 60кВ; Iп. = 35мА; Vзв. = 7мм/с;   Р = 5*10-3Па.  

Візуальне дослідження зварних стиків показало, що у зварному шві 

спостерігаються поперечні холодні тріщини, які проходять через зварне з'єднання 

і закінчуються з двох сторін зразка на основному матеріалі. Як вказано вище, 

основним джерелом виникнення тріщин є низька пластичність матеріалу при 

кімнатних температурах (температура в’язко - крихкого переходу становить 

7000С) і неможливість чинити опір появі тріщин у результаті формування 

зварювальних напружень. 

Металографічні дослідження зварного шва показали, що він має литу 

структуру, яка складається з матриці γ-фази і дисперсних виділень α2-фази різних 

розмірів (рисунок 5.15) з твердістю НV3 = 5110-5430МПа.  

 
Рисунок 5.15 - Мікроструктура метала шва сплаву алюмініда титана  

товщиною 3мм, яке виконано ЕПЗ,  х 200 
 

Необхідно відзначити неоднорідність структури метала шва у вигляді 

колоній (γ + α2)-фази, які розташовані уздовж зони сплавлення і мають 

мікротвердість 5110-5270МПа. У цій області виявлені численні тріщини 

протяжністю від 100 до 300мкм, розташовані паралельно лінії сплавлення 

(рисунок 5.15). 

З одного боку основною структурною складовою в ЗТВ і в основному металі 

є колонії щільно упакованих ламелів (γ + α2)- фази, мікротвердість яких становить 
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HV3 = 4620 - 4670МПа. У деяких місцях усередині таких зерен спостерігаються 

голчасті виділення мартенситного типу з підвищеною мікротвердістю 5270, 5370, 

5420МПа (рисунки 5.16б і 5.17.б). З цього боку в металі ЗТВ виявлена тріщина, 

яка починається у лінії сплавлення і поширюється у метал шва (рисунок 5.16а). 

 Також виявлені матричні зерна γ-фази неправильної геометричної форми 

(рисунок  5.16б) з твердістю -4620, 4670МПа.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.16 (а,б)- Мікроструктура ділянки ЗТВ поблизу шва: 
 а-х100; б- х500 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.17 (а, б) - Мікроструктура вихідного метала: а- х100; б-х500 
 

З іншого боку шва на ділянці метала шва - ЗТВ (рисунок 5.18а, б), а також в 

області основного матеріалу (рисунок 5.19) структура являє собою матрицю γ-

фази (HV3 - 4290, 4670, 4960, 5110, 5080МПа), колонії ламелів (γ + α2) - фази з 

мікротвердістю 4200, 4410, 5080, 5110МПа і виділення за границями зерен із 

високою мікротвердістю (HV3 - 6610МПа) (рисунки 5.18б) ймовірно є сполуками 

TiCr2. З'єднання TiCr2 дуже крихкі, тому їх наявність може призводити до 

розтріскування матеріалу. Рентгеноструктурний аналіз показує наявність у сплаві 

твердої сполуки, яка ідентифікується, як  TiCr2, а при рентгеноспектральних 
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дослідженнях в деяких ділянках зливку аналізатор виявляє підвищений процент 

хрому (до18%). 

 
 

а) 
 

 
б) 
 

Рисунок  5.18 (а,б). Мікроструктура ділянки метала шва - ЗТВ: а -(х100); б-
х500 
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Рисунок 5.19 - Мікроструктура основного метала праворуч від метала шва, 

х100 

Фактографічні дослідження проводили на скануючому електронному 

мікроскопі JSM-840, фірми JEOL (Японія), який забезпечений мікроаналізатором 

системи Link system 860/500 (Англія). 

 Дослідження зламів зразків зварних з'єднань інтерметаліда титана системи 

TiAl, після випробувань на стиск показали, що фронт магістральної тріщини 

поширювався строго перпендикулярно прикладеному навантаженню.  

  
а) б)  

Рисунок 5.20 (а, б) - Фрактограма поверхні злама зварного шва зразка 
інтерметаліда титана системи TiAl, товщиною 3 мм, після випробувань на 

стиснення: 
а -структура шва (лицева сторона), х200;  

б - ділянка злама з витягнутими ламелями на зворотній стороні,  х200 
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Дослідження показали, що в металі шва розвиток магістральної тріщини 

приходив ступінчасто (рисунок 5.20а). Спостерігається зміна структури від 

лицевої сторони до зворотної сторони шва. Структура на ділянці лицевої сторони  

дрібнозерниста (рисунок 5.20а), а в металі зворотної сторони шва структура 

складається з витягнутих ламелів (рисунок 5.20б). Руйнування метала шва 

міжзернове з невеликими вторинними тріщинами. На тому ж рисунку видно, що 

спостерігається подрібнення γ-фази (рисунок 5.20б) за рахунок дисперсних 

виділень α2-фази. Також на поверхні злама виявлені ділянки, в яких не відбулося 

подрібнення γ-фази 

На ділянці ЗТВ подрібнення ламелів γ-фази менш виражено і вони більшого 

розміру, ніж в структурі метала шва (рисунок 5.21а). Крім того на поверхні зламу 

виявлені вторинні тріщини (рисунок 5.21б). 

  
а) б) 

 
в)  

Рисунок 5.21 (а, б, в) - Фрактограма поверхні злама ЗТВ і основного метала 
зварного з'єднання зразка інтерметаліда титана системи TiAl, товщиною 3мм: 

а, б - ЗТВ, в – основного метала,  х100 
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В основному металі розмір зерна більший, ніж в металі шва. Колонії (γ + α2)-

фази розташовані під кутом один до одного (рисунок 5.21в) і розділені між собою. 

Структурні і фактографічні дослідження показують, що структура зварного 

шва інтерметаліда є малопластичною. У зв'язку з низькою пластичністю 

алюмініди титана чутливі до напруг, які з'являються в умовах нерівномірного 

нагріву при зварюванні, і схильні до виникнення холодних поперечних тріщин у 

зварних з'єднаннях.   

З метою визначення умов, при яких виникають напруги, що приводять до 

утворення тріщин, був проведений комплекс чисельно-експериментальних 

досліджень кінетики температурних полів і напружено-деформованого стану 

зварних з'єднань.  

5.4 Математичне моделювання теплових умов, за яких утворюються дефекти 
в зварних з'єднаннях 

  
Зародження холодних тріщин при зварюванні відбувається на стадії 

охолодження в результаті наростання напруги [263,264]. Але експериментально 

було виявлено, що розтріскування має місце не тільки на стадії охолодження, але і 

на стадії нагріву метала до початку процеса зварювання. 

Для того, щоб створити технологію, яка дозволяє отримувати бездефектні 

зварювальні з'єднання, необхідно визначити теплові умови, що приводять до 

утворення холодних тріщин.  

Для розрахунків напруженого стану була створена математична модель, на 

підставі якої проведено обчислювальні експерименти. 

Для математичного моделювання термодеформування зварних зразків при 

зварюванні використовувалися відомі [208] математичні моделі кінетики 

температурного поля і пружно-пластичного деформування суцільного 

середовища.  

Розрахунки проводилися для пластин товщиною 3 і 10мм. Вибір 10мм 

обгрунтований виходячи з того, що такі товщини використовують для лопаток 
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компресорів авіаційних двигунів. Для всіх розглянутих товщин пластин, які 

зварюються, процес ЕПЗ проходить в режимі кинджального проплавлення, тому 

температурне поле можна розглядати рівномірним за товщиною. Кінетика 

температур при ЕПЗ у такому випадку може бути описана за допомогою 

нестаціонарного рівняння теплопровідності: 

 

     4 4
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де с,  - залежні від температури об'ємна теплоємність і теплопровідність метала, 

відповідно; Т - температура конструкції в момент часу t в точці з координатами 

(x, y); Т - коефіцієнт поверхневої тепловіддачі в оснастку (опорний стіл); 0 - 

ступінь чорноти поверхні пластин; SB - константа Стефана-Больцмана; Т0 - 

температура навколишнього середовища); q - потік тепла від джерела 

зварювального нагріву в даній області поверхні, який в разі кинджального 

проплавлення при ЕПЗ може бути описаний, як 
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де η - коефіцієнт корисної дії джерела зварювального нагріву; U – прискорююча 

напруга на електронно-променевої гарматі; I - зварювальний струм; Ks - 

коефіцієнт концентрації потоку енергії в електронному пучку. 

Граничні умови до рівняння теплопровідності (1) для розглянутого випадку 

ЕПЗ в вакуумі мають вигляд: 
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(5.3) 

 

де n - нормаль до поверхні конструкції. 

 Шляхом чисельного рішення задачі (5.1) - (5.3) в рамках цієї роботи 

визначалася кінетика температурних полів в пластинах з розглянутого 

інтерметалідного сплаву, що зварюються. Розглядалися теплові умови при 

попередньому підігріві зразків, зварюванні і подальшому охолодженні до 

кімнатної температури. На основі цих чисельних результатів прогнозувалася 

кінетика напружено-деформованого стану (НДС) зразка. В основу даного етапу 

дослідження покладений кінцево-елементний розв'язок задачі нестаціонарної 

термопластичності, для чого розглядалися характерні механізми 

термодеформування, зокрема, поданням тензора деформації εij (i,j=x, y, z) у 

вигляді відповідних компонент:  

d d d d        e p T
ij ij ij ij ij , (5.4) 

де d eij , d p
ij , d Tij  - компоненти приросту тензора деформацій, які визначаються 

пружним механізмом деформування, пластичним перебігом і температурним 

розширенням, відповідно. 

Зв'язок між тензорами напруг εij і деформацій ij в рамках кінцево-

елементного опису, представлений у вигляді [3]: 
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де  1 2   K E ,  0,5 1   G E , E - модуль Юнга,  - коефіцієнт Пуассона, 

3m ii  - мембранне напруження, Ψ - функція стану матеріала, що визначається 

ітеруванням для задоволення умов пластичної течії  

1 , если ;
2

1 , если ;
2

состояние недопустимо,

i s T

i s

i s

G

G

      


    


  

 
(5.8) 

σТ - межа плинності матеріалу, 2i ij ij    - інтенсивність напружень. 

Фізико-механічні властивості сплава, який відноситься до нового класу 

інтерметалідних β-сплавів, наведені в таблиці 5.1. Теплофізичні характеристики 

інтерметалідного сплава подібного склада визначені авторами роботи [265].   

 

Таблиця 5.1. Температурні залежності фізико-механічних властивостей 
сплаву -сплаву TiAl. [265] 

T, °C E·10-5, МПа Т, МПа  α·104, 1/°C λ, Дж/(м·с·°C) 
Сγ·10-6, 

Дж/(м3·°C)  

20 1,725 331,0 0,110 12,5 2,03000 
100 1,690 328,0 0,110 12,5 2,59840 
200 1,643 325,0 0,110 14,0 2,63900 
300 1,586 322,0 0,110 15,0 2,67960 
400 1,517 319,0 0,110 15,5 2,72020 
500 1,441 316,0 0,110 15,5 2,76080 
600 1,358 313,0 0,110 17,7 2,78110 
700 1,269 310,0 0,110 20,1 2,78922 
800 1,174 260,0 0,110 22,5 2,79328 
900 1,174 150,0 0,110 22,0 2,79734 

1000 0,974 100,0 0,110 22,0 2,84200 
1100 0,740 50,0 0,110 22,0 2,84200 
1200 0,070 50,0 0,110 22,0 2,84200 

 

На рисунку 5.22а  показаний розподіл температур в зварному шві 

інтерметаліда товщиною 3 мм в процесі ЕПЗ зразків  і через 1 секунду після 
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закінчення зварювання (рисунок 5.22б). Як видно з рисунка вже через 1 секунду 

після завершення процесу зварювання температура в зварному шві падає на 

5000С. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.22 -Температурне поле зразка інтерметаліда товщиною 3 мм, який 
зварюється: а-  в момент сталого режиму зварювання; 
                     б- через 1 секунду після закінчення процесу зварювання. 

 

Нижче наведені розрахункові графіки розподілу залишкових поздовжніх 

напружень у поперечному перетині зварного з’єднання за довжиною пластини 

товщиною 3мм, які були отримані за допомогою обчислювального експерименту 

(рисунок 5.23). Дослідження напруженого стану зварних з'єднань показало, що в 

стані після зварювання в центрі зварного шва і в зоні сплавлення формуються 

напруження розтягу, рівень яких змінюється від +350 до +370МПа. Повздовжні 

напруження розтягу, які діють уздовж шва, нерівномірні. Це в середньому на 
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деяких ділянках на 5% вище поперечних напружень (рисунок 5.24). По мірі 

віддалення від центру шва рівень залишкових напружень знижується і на відстані 

7 мм від центру (на основному металі) напруження стають менше, близько 

100МПа, а потім поступово знижуються до 0 і на кінцях пластини з розтягуючих 

переходять  в стискаючи.  

Таким чином, зародження холодних тріщин при зварюванні відбувається, як 

на стадії охолодження, так і на стадії нагріву, в результаті високих напружень в 

області шва і зони сплавлення, де формується поле розтягуючих напружень.  

 
.  

Рисунок 5.23 – Розподіл залишкових поздовжніх зварювальних напружень за 
довжиною зварювальної пластини 

 

Характер розподілу залишкових повздовжніх зварювальних напружень у 

поперечному перетині зварного з’єднання представлений на рисунку 5.24, який 

отриманий за допомогою обчислювального експерименту. Видно, що залишкові 

поздовжні напруження розподілені в поперечному перерізі за шириною 

нерівномірно. У зварному шві і прилеглої до нього зоні діють напруги 

розтягнення, а в іншій частині перетину напруги стиснення.  
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Рисунок 5.24 - Розрахункова оцінка розподілу залишкових поздовжніх  
напружень у поперечному перетині зварного з’єднання  

 
Найбільший рівень залишкових небезпечних напружень розтягу формуються 

в центрі зварного шва та ЗТВ і дорівнює  350МПа, що підтверджується також 

даними, отриманими методом рентгеноструктурного аналізу 315МПа, які на 

основному матеріалі переходять з розтягуючих в стискаючі. Як відомо, на 

величину напружень впливає хімічний і фазовий склад зварювальних матеріалів. 

Фактором, що визначає процес формування залишкових напружень при 

зварюванні, є температурне поле на сталій стадії процесу в пластинах, які  

зварюються. В результаті нерівномірного нагріву зварного з'єднання при 

зварюванні виникає залишкова пластична деформація укорочення, що приводить 

до утворення залишкових напружень. Характер розподілу цих напруг залежить 

від багатьох факторів (геометричних розмірів зварного з'єднання, режиму 

зварювання та ін.). Зона, яка нагрівається при зварюванні, охоплена 

розтягуючими напруженнями. Найбільші градієнти напружень збігаються за 

напрямком з найбільшими градієнтами температур, тобто розподіл залишкових 

напружень є типовими для поля власних напружень, сформованих в умовах 

нерівномірного нагріву і охолодження. В результаті утворення розтягуючих 



 221 

напруг, які викликані зварюванням, погіршується технологічна міцність зварного 

з'єднання, що може стати причиною утворення тріщин в зварних швах і біля 

шовної зони [293].  

Схильність металів до утворення тріщин при зварюванні є одним із основних 

показників їх зварюваності. Вона обумовлює технологічну міцність матеріалів 

при зварюванні.  В процесі фазових і структурних перетворень в твердому стані 

можуть виникати. холодні тріщин, причому, практично, відразу ж після 

зварювання. 

Раціональне проектування технології, спрямоване на зниження рівня 

залишкових зварювальних напружень внаслідок зменшення жорсткості зварних 

з'єднань і концентраторів напружень, дозволяє уникнути утворення холодних 

тріщин або полегшити боротьбу з ними за допомогою технологічних прийомів. 

Попередній підігрів і подальший післязварювальний нагрів виробів, а також 

вибір оптимальних режимів зварювання позитивно впливають на зменшення 

можливості утворення тріщин. 

 

5.5. Визначення температури попереднього підігріву зразків при ЕПЗ 
(електронно-променевому зварюванні)  
 

Дослідженнями авторів роботи [154], які проводилися в Інституті 

ім.Є.О.Патона, встановлено, що для попередження виникнення холодних тріщин 

в зварних швах на стадії нагріву потрібно перед виконанням ЕПЗ проводити 

попередній підігрів зразків до 4500С.  

З урахуванням вищесказаного нами була обрана температура попереднього 

підігріву сплаву при ЕПЗ – 4500С. Цей метод зменшує швидкість наростання 

тимчасових напружень при зварюванні і зніжує рівень залишкових зварювальних 

напружень. 

Проведені дослідження зварних з’єднань зразків товщиною 3мм, які були 

одержані із попереднім підігрівом за допомогою електронного променю.  
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На рисунку 5.25 представлений зразок інтерметаліда системи TiAl 

товщиною 3мм, який був одержаний ЕПЗ з попереднім підігрівом на наступному 

режимі: Тпоп.підігріву = 4500С; Uприск. = 60кВ; Iп. = 35мА; Vзв. = 7мм/с; Р = 

5*10-3. 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 5.25– Зварне з’єднання  інтерметаліда товщиною 3мм ЕПЗ із попереднім 
підігрівом Т=450 0С: 

а - лицьова сторона; б -коренева сторона 
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Запис термоциклів (рисунок 5.25) здійснений за допомогою хромель- 

алюмелевої термопари, яка встановлена поблизу лінії сплавлення в місці, що 

показано на рисунку 5.25б. Як показали теоретичні розрахунки, найбільш 

раціональним є використання попереднього підігріву скануванням електронного 

променя  за всією поверхнею зразка. Це дозволяє, по-перше, знизити рівень 

тимчасових напружень при ЕПЗ, по-друге, отримати більш гладкі криві 

температурних циклів на стадії нагріву. Крім того, відповідне збільшення області 

прогріву дозволяють в півтора рази знизити напруження на периферії зразка при 

зварюванні. Виходячи з цього, для зварювання пластин товщиною δ=3мм сплава 

на основі TiAl рекомендовано використовувати попередній підігрів до 450°С за 

всією площею зразка. 

Попередній нагрів виконувався зворотно-поступальним рухом гармати 

розфокусованим пучком, який було розгорнуто за спеціальною програмою.  

 

 
 

Рисунок 5.26 - Термічний цикл попереднього підігріву зразка перед 
зварюванням. 
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Розрахунковими методами визначений розподіл повздовжніх напружень у 

зварюваному зразку (рисунок 5.27). З рисунка видно, що в області кромки як на 

стадії нагріву, так і в стаціонарному режимі зварювання формуються 

розтягувальні осьові напруження, які і є потенційним місцем зародження 

холодних тріщин.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.27 - Розподіл повздовжніх напружень в зварюваному зразку: (а) на 
початковому етапі зварювання, (б) в стаціонарному тепловому режимі 
при локальному попередньому підігріві області зварювання  

 

За результатами теоретичних досліджень напруженого стану методом 

чисельного експерименту було встановлено, що попередній підігрів при 

температурі 4500С сприяє релаксації напружень, відбувається зниження 

залишкових напружень σхх майже на 40 % з 350 до 225МПа (рисунок 5.28).   
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Рисунок.5.28 - Розрахункова оцінка розподілу повздовжніх залишкових 

напружень у поперечному перетині зварного з’єднання: 
1-  без попереднього підігріва; 

2- з попереднім підігрівом зразка  
 

Поперечні напруження також розподілені нерівномірно. Середня частина 

відчуває напруження розтягнення, а кінцеві ділянки - напруження стиснення. 

Величина максимальних напружень в зоні зварного шва σmax залежить від 

довжини шва і, як правило, не перевищує значення 0,3σт вихідного матеріалу – 

225МПа у центрі зварного шва (σт вихідного матеріалу- 837МПа). Таким чином, в 

повздовжньому напрямку в стиковому зварному з'єднанні можна виділити дві 

зони: зона дії напружень розтягу і зона дії напружень стиснення. Це приводить до 

зменшення кількості холодних тріщин, але повністю ліквідувати їх виникнення не 

вдалося. На рисунку 5.29 показана кінетика напружень σхх і температури 

охолодження в зоні шва зварних зразків від часу остигання. 
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Рисунок 5.29 - Кінетика зміни температури і напруженого стану  при 
охолодженні зварних зразків інтерметаліда, які одержані ЕПЗ із попереднім 
підігрівом зразка.  

 

Як видно з рисунка, розподіл повздовжніх залишкових напружень у 

зварному шві рівномірний на протязі всього періоду охолодження і дорівнює 

приблизно 250МПа. Різке падіння температури відбувається у перші 100 секунд 

після закінчення процесу зварювання, а потім йде повільне охолодження до 

кімнатної температури. 

Проведені дослідження структури і механічних властивостей показали, що 

попередній підігрів до 4500С не впливає на зміни структури та механічних 

характеристик зварних з’єднань, оскільки усі структурні перетворення, які 

впливають на механічні властивості матеріалу, відбуваються при температурах 

вище 7000С.  

Зварювальні напруги, які виникають в процесі охолодження зразка, в 

поєднанні з крихкою структурою шва метала, приводять до утворення дефектів 

типу холодних тріщин. 
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Як було вказано вище, металографічні дослідження показали, що структура, 

яка формується у шві, є малопластичною. Великі швидкості охолодження при 

ЕПЗ і підвищена чутливість титанових сплавів до термічного циклу зварювання 

обумовлюють знижену пластичність зварного з'єднання [292]. Крім того, при 

високій швидкості охолодження шва метала, створюються умови для утворення 

метастабільних фаз, які, в свою чергу,  збільшують схильність метала до 

холодного розтріскування. Важливу роль в утворенні тріщин грають зварювальні 

напруження і, особливо, наростання їх у процесі охолодження в результаті 

високого температурного градієнта.  

Для зниження рівня залишкових напружень після зварювання більшість 

дослідників використовують пічний відпал. Але тому, що тріщини в зразках 

з'являються в перші ж секунди після закінчення процеса зварювання, необхідно 

забезпечити уповільнену швидкість охолодження зі зниженням температурного 

градієнта і, відповідно, рівня напруженого стану [266]. З метою боротьби з 

тріщиноутворенням необхідно створити процес, який виключає виникнення 

напружень безпосередньо після зварювання. Зниження залишкових напружень 

може забезпечити термічна обробка зварних з'єднань, яка проводиться 

безпосередньо після закінчення процеса зварювання. Для цього найбільш 

раціонально проводити місцеву термообробку використовуючи можливості 

електронного променя. Це є важливим фактором у запобіганні утворення 

холодних тріщин і одержання бездефектних зварних з’єднань. 

Після завершення зварювання для усунення структурної неоднорідності в 

зварному з’єднанні, а також для одержання високих механічних властивостей, 

авторами роботи [154] рекомендовано проводити після зварювання тривалий 

відпал до 25 годин у вакуумній печі при температурі 12600С. 
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5.6 Розробка технології локальної термічної обробки зварних з’єднань  
 

В результаті узагальнення попередніх досліджень було показано, що крім 

попереднього підігріву відразу після проведення зварювання необхідно 

проводити локальну термообробку (ЛТО) шляхом сканування променя вздовж 

шва одразу після закінчення зварювання. Це дозволить знизити швидкість 

наростання тимчасових напруг при зварюванні, а також рівень залишкових 

зварювальних напруг, що дасть можливість зменшити вірогідність появи тріщин.  

Для вирішення цієї важливої задачі, а також із метою оптимізації 

структурного і фазового стана інтерметаліда були розроблені режими локальної 

термічної обробки (ЛТО) зварних з’єднань електронним променем. 

Були проведені дослідження по вибору температури ЛТО зварного з’єднання. 

Температура відпалу змінювалась від 500 до 10000С. Температурні режими 

контролювались замірами температури термопарами. Досліджувалася 

мікроструктура і мікротвердість зварних з’єднань. Проведеними дослідженнями 

було встановлено оптимальну температуру термообробки. Такою температурою є 

10000С. Вибір температури 10000С пов'язаний із трансформацією фаз, що 

утворюються в процесі нагріву, який відбувається при температурі 10000С. В 

розділі 2.6 рисунок 2.47 визначена температура термообробки, яка приводить до 

утворення оптимальної структури і, практично, рівномірного розподіла 

структурних складових в різних ділянках зливка, що забезпечує високі механічні 

характеристики всього зливка. 

Процес ЛТО відбувається відразу після закінчення процесу зварювання. 

Електронний промінь розфокусовувався від Ø 2мм при зварюванні до Ø 15мм під 

час термообробки, при цьому зварювальний струм зменшувався на 1/3. Щільність 

струму променя при термообробці знижувалася до 0,15мА/мм2 і дозволяла 

підтримувати рівень температури зварного з'єднання – 10000С, а час витримки 

при термообробці складав не менше 5 хвилин. Зменшення швидкості відбувається 

за експонентою і знаходиться в діапазоні 0,7 - 0,90С/с. Час термічної обробки 5 
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хвилин вибрано з таких міркувань - процеси нагрівання і охолодження та, 

відповідно, рівень напруженого стану змінюється за дуже короткий час. Оскільки 

під час охолодження зразок знаходиться у вільному положенні («на вазі») та 

відсутній контакт із іншими матеріалами, відведення тепла йде тільки за рахунок 

радіаційного випромінювання. Швидкість охолодження залежить від енергії 

випромінювання. Охолодження йде за експонентою. Так, охолодження від 13000С 

до 10000С (як показує вимір термопарою) відбувається за 3 секунди.  

Тому для повного забезпечення зазначених вище факторів, що впливають на 

якість зварного з'єднання, нами було вибрано час 5 хвилин. 

На рисунку 5.30 зображена схема процесу локальної термічної обробки 

зварного з'єднання інтерметаліда системи титан-алюміній. 

 
 

Рисунок 5.30 - Схема процесу локальної термічної обробки зварного 
з'єднання інтерметаліда системи титан-алюміній. 
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Таким чином, запропонований нами спосіб дозволяє здійснювати локальний 

відпал зварного з'єднання, підтримуючи рівень температури 10000С 

розфокусованим електронним променем, при цьому електронно-променева 

зварювальна гармата здійснює зворотно-поступальні рухи уздовж зварного 

з'єднання, що дозволяє обробити шов, зону термічного впливу (ЗТВ) і прилеглий 

основний метал. Регулювання швидкості охолодження забезпечується  шляхом 

зміни геометрії і потужності електронного променя . 

Пластини інтерметаліда системи титан-алюміній розміром 30х100мм і 

товщиною 3мм зварювалися електронним променем за схемою, що представлена 

на рисунку 5.30. Безпосередньо після закінчення процеса зварювання проводилася 

ЛТО зварного з'єднання шляхом руху електронного променя уздовж зварного 

з'єднання при зворотно-поступальному русі гармати з тією ж швидкістю, при 

цьому струм променя знижували до 27мА. 

На рисунку 5.31 представлений зовнішній вигляд зварного з'єднання 

алюмініда титана системи Тi-Аl товщиною 3мм, яке виконано ЕПЗ із підігрівом 

до температури Т = 4500С і відпалом 1000˚С, τ = 5хв. Зварювання здійснювалося 

на наступному режимі: Uпрск. = 60кВ; Iп. = 35мА; Vзв.=7мм/с; Р = 5 * 10-5мм 

рт.ст.  

  
а) б) 

Рисунок 5.31 - Зварне з'єднання алюмініда титана системи Тi-Аl товщиною 
3мм з наступною ЛТО:  а- лицьова сторона; б-коренева сторона 
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Як видно з рисунку, завдяки підігріву зразків до температури Т = 4500С перед 

початком процеса зварювання і подальшому локальному відпалу при 1000˚С, 

протягом (τ = 5хв) на поверхні зразка товщиною 3 мм (рисунок 5.31 а,б) кількість 

холодних тріщин поперек зварного з'єднання зменшилася, але повністю 

позбавитись від них не вдалося 

За цією ж технологією ЕПЗ із використанням подальшої термічної обробки за 

методом, який описаний вище,  були зварені зразки товщиною 10мм. Режими 

зварювання – попередній підігрів – Т=4500С, зварювання - Uприск. = 60кВ; Iп. = 

90мА; Vзв. = 7мм/с; Р = 5·10-5торр і відпал після зварювання Т=10000С , τ = 5мин. 

при зворотно-поступальному русі гармати з тією ж швидкістю, при цьому струм 

променя знижували до 70мА. У порівнянні з матеріалом товщиною 3мм, на 

пластинах товщиною 10мм холодних тріщин не спостерігалось.  

Процес ЕПЗ проводився в режимі кинджального проплавлення і, як 

показало подальше дослідження мікроструктури зварних з'єднань 10мм товщини, 

проплавлення досить рівномірне за глибиною, а це значить, що поля напружень і 

деформацій відповідають умовам плаского напруженого стана. 

На рисунку 5.32 показано бездефектне з'єднання інтерметалідного 

титанового сплава товщиною 10мм, яке було отримано за схемою, що наведена на 

рисунку 5.30. Термоцикл, що був одержаний за допомогою термопари, 

зображений на рисунку 5.33.  

 
Рисунок 5.32 – Зразок інтерметаліда, який був одержаний ЕПЗ з наступною ЛТО 

(товщина δ = 10мм)  
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 Рисунок 5.33 - Термічний цикл ЕПЗ з ЛТО інтерметалідного титанового сплава  δ 

= 10 мм, в результаті якого отримано бездефектне з'єднання 
 

На рисунку 5.34 показаний розподіл залишкових зварювальних напружень у 

поперечному перетині зварного з'єднання інтерметаліда товщиною 10мм після 

ЛТО, яка, завдяки забезпечення повільної швидкості  охолодження, дозволяє 

знизити рівень напруженого стана пластини, що  зварюється. Залишкові 

напруження, які дорівнюють  225МПа після зварювання з попереднім підігрівом 

при повному охолодженні (до кімнатної температури) знижуються до 167 МПа 

при остиганні з температури 10000С до кімнатної температури при використанні 

ЛТО.  

 

Рисунок 5.34 - Розрахункова оцінка розподілу залишкових повздовжніх 
напружень у поперечному перетині зварного з’єднання товщиною 10мм після: 1- 
ЕПЗ з попереднім підігрівом; 2 – ЕПЗ з попереднім підігрівом та ЛТО. 
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Фазові перетворення у процесі нагріва і охолодження, як показують 

дилатометричні дослідження, відбуваються  приблизно за одну хвилину [267]. 

Таким чином, забезпечення оптимальної структури відбуваються дуже швидко. 

На рисунку 5.35  представлена мікроструктура зварного з'єднання зразка 

товщиною 10мм, що була одержана  без застосування ЛТО. Вона е 

двокомпонентною і складається з γ- та α2 - фаз. Така структура характерна для 

високих швидкостей охолодження алюмінідів титана [273]. Не дивлячись на 

наявність в сплаві β стабілізаторів, при високій швидкості охолодження не 

встигають пройти процеси трансформації з утворенням β-фази.  

 
Рисунок 5.35 - Мікроструктура зварного шва, виконаного без ЛТО,х500  

 
Металографічні дослідження після зварювання зразків товщиною 10мм з 

подальшою ЛТО показало, що мікроструктура метала шва являє собою великі 

кристаліти, які витягнуті у напрямку тепловідводу (рисунок 5.36а). Структурні 

складові досліджуваного зразка аналогічні зі зразком товщиною 3мм. Метал шва 

має двокомпонентну (γ + α2) структуру, в якій α2-фаза виділяється у вигляді 

дрібнодисперсних голчастих утворень мартенситного типа αי -фази (рисунок 

5.36б). На границях кристалів утворюється впорядкована β0(В2) - фаза - згідно 

[268,269]. Мікротвердість метала шва висока і становить HV3-5110, 5270, 

5430МПа, що вище, ніж в попередньому зразку. Мабуть, це пов'язано з тим, що 
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при термічних умовах зварювання відбувається зміцнення за рахунок виділення 

дрібнодисперсних голчастих утворень мартенситного типа αי -фази. 

На рисунку 5.36в представлена мікроструктура ділянки шов-ЗТВ зразка 

товщиною 10мм. У даній зоні, що межує з основним металом, спостерігаються 

колонії γ + α2- фази. Ширина пластин α2 - фази в ЗТВ значно більше, ніж у 

основному металі (рисунок 5.37а, б) і становить 7,5- 10мкм. Значення цих 

показників в основному металі становить 2,5 - 5мкм.  

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 5.36 (а, б, в) - Мікроструктура метала шва зварного з'єднання алюмініда 
титана, яке виконане ЕПЗ з подальшою ЛТО (товщина зразка10мм): 

а- ділянка центру метала шва х100; 
б-ділянка метала шва х500; 
в- ділянка шов-ЗТВ, х100 

 



 235 

При переході у ЗТВ спостерігається зниження твердості до 4810МПа. Ці 

значення твердості є проміжними значеннями між мікротвердістю метала шва, 

яка вказана вище, і мікротвердістю основного метала. В основному металі 

мікротвердість становить 3570 - 3850МПа. 

 В області ЗТВ, яка межує з розплавленим матеріалом, зберігається голчаста 

структура α2 - фази. Твердість цієї фази 5110МПа.  

На рисунку 5.37(а, б) представлена мікроструктура основного метала, що 

складається із колоній γ + α2 - фази, розташованих під кутом один до одного, 

розділених між собою границями імовірно β-фази. Мікровердість цієї області 

становить 3570-3850МПа.  

  
а) б) 

Рисунок 5.37 (а, б) - Мікроструктура зварного зразка – ділянка  вихідного метала  
(товщина зразка10мм): а - х100; б - х500 

 
Після зварювання в зразку товщиною 3мм виявлені тріщини, в зразку 

товщиною 10мм дефектів після зварювання немає. Як було вказано вище, 

швидкість охолодження в зразку товщиною 10мм нижче. Можна припустити, що 

при відносно повільному охолодженні відбувається трансформація α- фази в 

ламельну (γ + α2)- фазу, а також в сплаві зберігається деяка кількість В2- фази, яка 

є упорядкованою структурою β0-фази [270]. Це допомагає покращити 

пластичність сплава, а також заблокувати зародження і розщеплення тріщини в 

α2- фазі за рахунок зниження напруження.  
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Результати фрактографічних досліджень представлені на рисунку 5.38(а, б, в, 

г, д).  

  
        а)                                                                    б) 

  
                        в)                                                               г) 

 
д) 

Рисунок 5.38– Фрактограма поверхні зламу зварного з'єднання з підігрівом і 
відпалом товщиною 10мм із застосуванням ЛТО: 

а-загальний вид зварного з'єднання х23; 
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б - ділянка злама дроблення ламелів не відбувається; 
в, г, д - ділянки структури метала шва, х200 

 
Як показано на рисунку, руйнування зварного з'єднання інтерметаліда з 

підігрівом і проведеної ЛТО (товщина 10мм) носить змішаний характер. В 

результаті проведення ЛТО зона сплавлення нечітко виражена і спостерігається 

утворення рівновісних зерен. 

За рахунок товщини 10мм зразка швидкість охолодження уповільнена і 

структура досить однорідна у порівнянні із зразками товщиною 3мм. Аналіз 

фрактографічних досліджень показав наявність ділянок крихкого руйнування 

близько 78% і в’язкого руйнування близько 22 %. 

На поверхні деяких фасеток видно дрібні ямки (рисунок 5.38). Їх утворення є 

наслідком енергоємного ямкового мікромеханізма руйнування в зонах, де 

відбувається локальна пластична деформація метала в умовах навантаження. Слід 

зазначити, що на багатьох ділянках міжзернового руйнування виявлені ямки з 

наявністю деформаційних гребенів. Крім того, на поверхні злама був виявлений 

розвинений рельєф із відносно гладкими фасетками (рисунок 5.38в). Наявність 

в'язкої складової на поверхні руйнування можна пояснити нестабільністю α2-фази 

за рахунок присутніх в сплаві β- стабілізаторів, які сприяють утворенню β-фази. 

Ця фаза, в свою чергу, сприяє розвитку в'язкого руйнування [271]. 

На ділянках  вихідного метала (рисунок 5.39а) спостерігається ступеневе 

руйнування. Сходинки просуваються в одному напрямку паралельно один 

одному. Такий тип злама характерний для крихкого руйнування. 

Однак, у структурі вихідного метала даного зразка також виявлені ділянки, 

що характерні для в'язкої складової (рисунок 5.39б).  

Можна припустити, що таке зварне з'єднання інтерметаліда титана системи 

TiAl з підігрівом Т = 450˚С і відпалом Т = 1000˚С, t = 5хв товщиною 10мм із 

застосуванням ЛТО має змішаний характер руйнування. Певною мірою матеріал 

чинить опір руйнуванню, отже, містить деякий відсоток пластичності. 
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                     а)                                                                 б) 

Рисунок 5.39 (а, б) - Фрактограма поверхні злама вихідного метала інтерметаліда 
титана системи TiAl з підігрівом Т = 450˚С і відпалом Т=1000˚С, t = 5хв 

(товщиною 10мм із застосуванням ЛТО): 
а- ділянка злама із ступінчастим розвитком тріщини х200: 

б - ділянка в'язкого руйнування злама х200 
 

Таким чином, запропонований спосіб ЛТО дозволяє ефективно зварювати 

електронним променем пластини товщиною 10мм. Під час охолодження 

інтерметаліда від 10000С проходять процеси формування інтерметалідних фаз – γ-

фази, β-фази і α2-фази, які формують структуру та механічні характеристики 

інтерметаліда, у т.ч. зварних з’єднань. Кількість і морфологія вказаних фаз 

визначають механічні характеристики зварного шва і в т.ч. його пластичність.  

При охолодженні від цієї температури відбувається фазова трансформація. 

При цьому в структурі з'являються додаткова β0 (В2) фаза, що представляє собою 

впорядковану фазу на основі Ti. Впорядкування залишкової β-фази відбувається 

під час охолодження. Вона розташовується за границями колоній, що сприяє 

збільшенню пластичності матеріала. Трансформації відбуваються наступним 

чином: в процесі охолодження β0 (В2) - перетворюється в γ-фазу в результаті β0 

(В2) → γ і β0 (В2) → β0 (В2) + γ фазових перетворень [272,273]. Термічна обробка 

може підвищувати обсяг β0 (В2) -фази до 19,7% [85]. Зростання цієї фази 

відбувається, в першу чергу, за рахунок фазового перетворення α2 → β0 (В2), що 
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пояснюється їхнім близьким хімічним складом. Воно веде до дестабілізації 

пластинчастих (γ + α2) - колоній, які поступово перетворюються в глобулярну (γ + 

β0 (В2)) - структуру, що виділяється за межами ламельних колоній. Це сприяє 

деякому збільшенню пластичності матеріалу. Нестабільність α2- фази можна 

пояснити її пересиченням легуючими елементами, які є сильними стабілізаторами 

β-фази. У нашому сплаві це - ніобій (5 at.%) і цирконій (1.5 at.%). Морфологія β-

фази і її розташування, як було зазначено в розділі 3, має переважне значення у 

формуванні механічних властивостей інтерметаліда. Було встановлено, що поява 

β-фази в результаті фазових трансформацій при охолодженні з температури ~ 

10000С має пластифікуючий вплив на метал шва, тим самим підвищуючи його 

пластичність і в'язкість. На рисунку 5.40 (а, б, в) представлена діаграма розподілу 

в'язкої і крихкої складової в зламі основного матеріала, зварному шві та в 

зварному шві з подальшою ЛТО. Як видно з рисунка кількість в'язкої складової в 

зламі зварного шва різко падає (більш, ніж в 5 разів), а в зварному шві, що 

отриманий із застосуванням наступної ЛТО, кількість в'язкої складової 

збільшується і за своїми значеннями наближається до рівня основного матеріала.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5.40 – Діаграми розподілу крихкої і в'язкої складових в зламі: 
 а - основного матеріала; б - зварного шва, виконаного без ЛТО; 

 в - зварного шва після ЛТО.  
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Таким чином, використання ЛТО зварних швів забезпечує формування 

пластинчастої мікроструктури з добре контрольованим розміром колоній і 

товщиною пластин. Спільно зі зниженням залишкових напружень  це сприяє 

отриманню бездефектного з'єднання (позбавлення від холодних тріщин). ЛТО 

дозволила уникнути утворення тріщин в шві на матеріалі товщиною 10мм, при 

цьому, як зазначалося раніше, швидкість охолодження з’єднання повинна 

знаходитись у діапазоні 0,7 - 0,90С/с. У зв'язку з цим було прийнято рішення 

отримати таку ж швидкість охолодження на швах  товщиною 3мм.  

5.7. Розробка технології ЕПЗ із контрольованою швидкістю охолодження  
 

Експериментальні дослідження підтвердили, що пластини товщиною 3мм 

зі сплаву алюмініда титана більш схильні до холодного розтріскування при ЕПЗ, 

ніж пластини товщиною 10мм.  

За допомогою чисельного експерименту були визначені теплові умови, при 

яких виникають напруження у зразках товщиною 3мм, які приводять до 

утворення тріщин.  

Теоретичне дослідження полягало у визначенні особливостей кінетики 

температурних полів при ЕПЗ пластин різної товщини з титанового сплава на 

основі - алюмініда титана. Слід зазначити, що нагрів пластин товщиною δ = 

10мм (з попереднім підігрівом Тпп = 450°С і відпалом 1000°С на протязі 5хв. і δ = 

3мм за тією же схемою, подібний, але кінетика охолодження істотно 

відрізняється, що підтверджують як чисельні, так і експериментальні 

дослідження, результати яких відповідають один одному. За даними, які одержані 

за допомогою термопари, встановленої на зворотній стороні зразка на відстані 

2мм від центра шва, була визначена кінетика охолодження зварних зразків різної 

товщини (рисунок 5.41). Це пов'язано з тим, що швидкість тепловідведення через 

поверхню зварювального зразка у вакуумі обмежується підведенням тепла з 

метала до поверхні за механізмом теплопровідності, тому що величина  для 
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титана низька. Тому зварні з'єднання з товщиною δ = 10мм остигають значно 

повільніше, ніж більш тонкі товщиною δ =3мм, що унеможливлює утворення 

метастабільних фаз, які збільшують схильність метала до холодного 

розтріскування. При зварюванні більш тонких пластин, в зварних з'єднаннях 

зароджувалися холодні тріщини. 

 
Рисунок 5.41 – Кінетика охолодження зварних зразків різної товщини на стадії 

остигання 
 

Дослідження мікроструктури зварних з'єднань 10мм товщини показало, що 

проплавлення досить рівномірне за глибиною, а це значить, що поля напружень і 

деформацій відповідають умовам плоского напруженого стану. 

Як було вказано вище, значну роль у утворенні тріщин грають напруження, 

які виникають у процесі зварювання, а також  швидкість охолодження, що 

забезпечується за допомогою ЛТО. На підставі цього розроблена локальна 

термообробка зварних з'єднань пластин інтерметаліда системи TiAl товщиною 

3мм із регульованою швидкістю охолодження. Була змінена схема ЛТО зварних 

з’єднань на пластинах товщиною 3мм: попередній підігрів і післязварювальний 
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відпал здійснювали нерухомою гарматою розгорнутим пучком за всією довжиною 

зразка.  

В цьому випадку післязварювальна термообробка забезпечувалася за 

наступною програмою: безпосередньо після закінчення зварювання електронна 

пушка виводилася на середину зварного шва, за допомогою спеціальної 

комп'ютерної програми промінь розгортався і розфокусовувався до необхідної 

конфігурації в одну та другу сторону від середини шва до його кінця. Він 

продовжував нагрів поверхні всього виробу на режимах, що дозволяли 

компенсувати надлишковий тепловідвід і забезпечити таку швидкість 

охолодження, яка була реалізована при зварюванні пластин  δ = 10мм та прийнята 

нами, як оптимальна. Частота сканування електронного променю становить 

100Гц, а зварювальний струм знижується на 1/3. 

Схема термообробки із регульованою швидкістю охолодження представлена 

на рисунку 5.42.  

 
Рисунок 5.42- Схема ЕПЗ із попереднім підігрівом та локальною 

термообробкою з  регульованою швидкістю охолодження 
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Загальний час зазначеної термообробки становив 10 хвилин. При цьому 

температура зварного з'єднання 10000С підтримувалася на протязі 5 хвилин. Після 

чого, завдяки повільному (~ 5 хвилин) зменшенню струму за спеціальною 

програмою, відповідно до залежності, яка показана на рисунку 5.43, зварне 

з’єднання охолоджувалося до температури 5000С. Потім електронна гармата 

відключалася і йшло повільне охолодження зразка.  

 
 

Рисунок 5.43 Залежність зміни току від часу для забезпечення 
контрольованого охолодження зварного шва на товщині δ = 3мм.  

  
В результаті проведеного за вказаною схемою ЕПЗ і ЛТО зменшуються 

швидкість наростання тимчасових напружень при зварюванні, а також рівень 

залишкових зварювальних напружень. Це дає можливість уникнути появи 

холодних тріщин і отримати бездефектне з’єднання. За даними технологічними 

рекомендаціями, було одержано бездефектне зварне з'єднання пластин товщиною 

δ = 3мм (рисунок 5.44), що підтверджує коректність зроблених висновків. На 

рисунку 5.44 представлений зовнішній вигляд зразка δ =3мм, що був зварений за 

запропонованою схемою. Термічний цикл процесу ЕПЗ інтерметаліда δ = 3мм з 
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попереднім підігрівом та локальним контрольованим відпалом, представлений на 

рисунку 5.45. 

На рисунку 5.45 також представлені фазові трансформації в процесі 

електронно-променевого зварювання та локальної термообробки зразків 

товщиною 3мм, які відображають структурні перетворення та поверхню зломів на 

різних стадіях процесу.  

 
 

Рисунок 5.44 - Зразок інтерметаліда δ = 3 мм після ЕПЗ та термообробки за 
схемою, зображеною на рисунку 5.43 

 
Рисунок 5.45 -  Вплив локальної термообробки на структурний стан зварного 

з'єднання інтерметаліда. 
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На рисунку 5.46 показано напружений стан зварного з'єднання 

інтерметаліда δ=3мм після ЛТО, яка дозволяє знизити рівень залишкових 

зварювальних напружень, забезпечує повільну швидкість  охолодження зварних 

з'єднань.  

Швидкість охолодження в цьому випадку знижувалася до 0,7 - 0,90С/с. В 

зв'язку з цим, зварювальні залишкові напруження знижувалися майже на 30% і 

складали 162МПа (рисунок 5.46).  

Більш низький рівень напружень у зварному шві пояснюється утворенням в 

процесі охолодження після зварювання β-фази, яка сприяє значній релаксації 

тимчасових напружень [10]. 

Форма епюри σх пов'язана з малою шириною пластини, при якій напруження 

стиснення в її поперечному перерізі не досягають нульових значень 

 

 
Рисунок 5.46-  Розрахункова оцінка розподілу залишкових поздовжніх напружень 
у поперечному перетині зварного з’єднання  інтерметаліда δ=3мм після: 1- ЕПЗ с 
попереднім підігрівом; 2 – ЕПЗ с попереднім підігрівом та  ЛТО  

 

На рисунку 5.47 показана залежність температури і напруженого стану в 

зварному з’єднанні від тривалості процесу охолодження.  
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Рисунок 5.47 – Кінетика зміни температури, напруженого стану і швидкості 

охолодження зварних зразків інтерметаліда при застосування ЛТО  
 

Дані для побудови графіку одержані за допомогою математичної моделі. 

Графік показує зміни температури, напруженого стана і швидкості охолодження 

при застосуванні даного виду термообробки зразків товщиною 3мм на стадії 

охолодження. Як видно з рисунка, після 5000С зміна температури зразка 

відбувається дуже повільно. При цьому напруження складають 180МПа.  

Все це завдяки формуванню оптимальної структури дало можливість 

уникнути утворення холодних тріщин і отримати бездефектне з’єднання.  

 

5.8. Дослідження характеру напруженого стана зварних з’єднань 

інтерметаліда методом голографічної інтерферометрії 

Крім чисельних методів досліджень, визначення залишкових напружень в 

зварних з'єднаннях здійснювалося експериментально із застосуванням створеної в 

ІЕЗ ім. Є.О.Патона технології і компактної апаратури на основі метода 

електронної спекл-інтерферометрії [277-279] при свердлінні непрямого отвору. 

Цей метод ґрунтується на використанні оптичної схеми інтерферометра, що 

дозволяє виміряти площинні переміщення. 
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Були виміряні залишкові зварювальні напруження у зварних з'єднаннях 

інтерметаліда системи TiAl (Nb, Cr, Zr) на зразках товщиною 3мм, які були 

отримані з попереднім підігрівом без подальшої термообробки (рисунок 5.25) та з 

попереднім підігрівом і подальшою термообробкою (рисунок5.44). 

Промінь лазера розділяється на два промені, які розширюються лінзами і 

висвітлюють об'єкт симетрично під кутом  щодо нормалі до поверхні 

контрольованого об'єкта. Вимірювання виконуються в наступній послідовності. 

Спекл-інтерферометр встановлюється на поверхні об'єкту. Світлова хвиля, що 

відображена і яка характеризує початковий стан контрольованої ділянки, 

вводиться в пам'ять комп'ютера. Після пружнього розвантаження напружень 

шляхом свердління непрямого отвору діаметром 1,0 - 1,5мм і глибиною 0,5 - 

1.5мм світлова хвиля, що  відображена, також вводиться в пам'ять комп'ютера. 

Після комп'ютерної обробки цих даних на моніторі з'являється картина 

інтерференційних смуг, яка розташована навколо отвору. Вона містить 

інформацію про значення залишкових напружень в контрольованій точці 

досліджуваного об'єкта. 

Використання симетричної оптичної схеми спекл-інтерферометра дозволяє 

виміряти площинну компоненту вектора переміщень U(х, у) за формулою з 

роботи [280]. 

 
де: Ф(х,у) — оптична різниця фаз, яка викликана свердленням непрямого 

отвору в досліджуваній ділянці об'єкта;  - довжина хвилі лазерного 

випромінювання 

Для визначення оптичної різниці фаз Ф (х, у) в точках поверхні об'єкта, 

який досліджується, використовується метод фазових кроків - запису декількох 

інтерферограм із відомим зрушенням фаз між ними [150]. Потім, відповідно до 

цього метода, складається система нелінійних рівнянь, рішенням якої є розподіл 

фази в кожній точці поверхні. 



 249 

У пластині з непрямим отвором залежність переміщень ur і u, що 

виникають у результаті розвантаження напружень xx ,  yy  і  xy, на деякій 

відстані r від центра отвору c радіусом r0, від кута  виражається наступними 

формулами [281]:  

 

                     (5.9) 

                                           (5.10) 

 

де А, В і С - емпіричні коефіцієнти, що залежать від механічних 

властивостей матеріала, відстані від центра отвора до точки вимірювання, його 

діаметра і не залежать від виду напруженого стана. 

Методика передбачає вимір переміщень ux на постійній відстані від центра 

отвора (наприклад, r = 2,5 r0). Використовуючи рівняння (5.9) і (5.10), ux можна 

представити у вигляді  

xyyyxxrrx HGFu  )()()()(
05.2  ,                                         (5.11) 

де 

   sin2sincos2cos)( CBAF  ,     

   cos2sinsin2cos)( CBAG  ,     

 sin2cos2cos2sin2)( CBH  ,     

функції, що залежать від коефіцієнтів А, В, С і кута . 

Визначення залишкових напружень запропонованим методом виконується у 

наступній послідовності: 

- на відстані 2,5 r0 від центра висвердленого отвора радіусом r0  

вибираються точки під довільним кутом щодо осі освітлення і за допомогою 

спекл-інтерферометра вимірюються переміщення на поверхні досліджуваного 

об'єкта; 



 250 

- за даними про переміщення з використанням (5.11) і метода найменших 

квадратів обчислюються компоненти xx ,  yy  и  xy  тензора напружень; 

- визначаються значення головних напружень 1 ,  2 і  кут   між віссю 

освітлення спекл-інтерферометра і напрямком 1 за формулами 

; 

 

 

 

 

 

 

Для оцінки точності вимірювання площинних переміщень за допомогою 

малогабаритного спекл-інтерферометра і автоматизованої комп'ютерної обробки 

інтерферограмм використовували рішення відомої задачі про вигин консольної 

балки із закладеним кінцем силою, яка додається до вільного кінця. 

Стосовно до даного матеріалу була обрана марка твердосплавного свердла, 

яким проводилося висвердлювання отвору. Також були визначена оптимальна 

швидкість обертів, що дозволяє уникнути пластичної деформації на кромці 

висвердленого отвора. 

Дослідження напруженого стана зварних з'єднань показало, що в 

початковому стані після зварювання в зварному з'єднанні формуються 

напруження, рівень яких досягає 250МПа (рисунок 5.49 а). 
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а) б) 

Рисунок 5.49 (а, б) -   - Експериментальна оцінка величини повздовжніх 
залишкових напружень у центрі зварного шва, де: 
а) зварювання з попереднім підігрівом без ЛТО; 

б) - зварювання з попереднім підігрівом та з подальшою ЛТО 
 

Як показав аналіз експериментальних даних, рівень залишкових напружень 

при застосуванні ЛТО зніжується майже на 30% у порівнянні зі зварюванням без 

ЛТО. При цьому формується трьохкомпонентна структура: матриця γ-фаза, 

колонії (γ+α2)-фази і виділення залишкової β-фази на границі колоній. 

Сформована структура (рисунок 5.50) сприяє підвищенню механічних 

властивостей. [282]. 

Порівняння розрахункових результатів, які представлені в попередніх 

розділах із експериментального даними, які одержані методом електронної спекл- 

інтерферометрії, показало, що різниця між чисельними та експериментальними  

даними складає 10%. 

5.9.  Дослідження структурного стану зварних з'єднань інтерметаліда, які 
були одержані електронно-променевим зварюванням із контрольованою 
швидкістю охолодження  

 

За технологічними рекомендаціями, які описані у розділі 5.7, було одержано 

бездефектне зварне з'єднання пластин товщиною δ = 3мм [275, 276]. Уникнення 

появи холодних тріщин і отримання бездефектного з’єднання завдяки 

контрольованій швидкості охолодження відбувається за рахунок зниження 
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залишкових зварювальних напружень, а також за рахунок  формування 

оптимальної структури. 

Був досліджений структурний стан зварних з'єднань інтерметаліда, які були 

одержані при застосуванні ЛТО за схемою зображенною на рисунку 5.43. 

На рисунку 5.50 представлена мікроструктура зварного шва сплава 

товщиною 3мм, отриманого з попереднім підігрівом і подальшою локальною 

термообробкою. Метал шва, отриманого з застосуванням ЛТО, має 

трьохкомпонентну структуру: матриця γ-фаза, колонії (γ + α2) -фази і виділення 

залишкової β - фази на межі колоній. Така структура приводить до збільшення 

пластичності матеріала. 

 

Рисунок 5.50 - Мікроструктура метала шва зварного з'єднання алюмініда титана, 
яке виконане ЕПЗ (товщина зразка 3мм), х500 

 
ЗТВ у зразках товщиною 3мм, практично, відсутня (рисунок 5.51 а, б). 

Мікротвердість у цій області становить: ламелів α2-фази - 3830МПа; матриці ¬ 

4290, 4270МПа. 

Основний матеріал (рисунок 5.52) має трикомпонентну структуру: матрицю 

γ-фази, колонії (γ + α2)- фази і виділеннями залишкової β0 (В2) - фази за 

границями колоній. Мікротвердість α2 - фази 3960, 3660, 3570МПа, γ-фази 3960, 

3660, 3570МПа. Крім того, твердість всіх ділянок цього зразка, що був підданий 

попередньому підігріву і наступній локальній термообробці, нижче твердості 

зразків, які були одержані без застосування ЛТО, тому що відбувається 
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накопичення тепла, яке приводить до зменшення швидкості охолодження зразка і, 

відповідно, зменшення внутрішніх напружень. 

 

  
                     а)                                                                      б) 

Рисунок 5.51 - Мікроструктура ділянки Шов - ЗТВ зварного з'єднання алюмініда 
титана, яке виконане ЕПЗ (товщина зразка 3 мм) ЕПЗ з підігрівом Т = 4500С і 

відпалом Т = 10000С, τ = 5хв., 
 а- х100; б- фрагментація ділянки, яка вказана на рисунку а, х500 

 

 

Рисунок 5.52 - Мікроструктура ділянки основного метала зварного з'єднання 
алюмініда титана, яке виконане ЕПЗ (товщина зразка 3мм), х500 
 

На рисунку 5.53 в структурі метала шва показана ділянка злама з 

витягнутими ламелями. Фасетки відколу, що спостерігаються у зламі розділені 

ділянками відриву, що обумовлено пластичним зрушенням. 
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Рисунок 5.53 - Фрактограма поверхні злама зварного з'єднання інтерметаліда 

титана системи TiAl товщиною 3 мм з підігрівом Т = 450˚С і відпалом Т=1000˚С, t 
= 5хв: 

 
У ЗТВ зварного з'єднання інтерметаліда титана системи TiAl відбувається 

подрібнення ламелів в меншій мірі (рисунок 5.54 а, б) у порівнянні зі зразком, в 

якому не була проведена ЛТО. Зона сплавлення в даному зразку практично 

відсутня.  

  
а) б) 

 
Рисунок 5.54 (а,б) - Фрактограма поверхні злама ЗТВ зварного з'єднання 

інтерметаліда титана системи TiAl з підігрівом Т = 450˚С і відпалом Т=1000˚С, t = 
5хв (товщиною 3 мм): 

 а, б-фрагменти ділянки ЗТВ, х200 
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В основному металі в колоніях (γ + α2)- фази частково відбулося подрібнення 

(рисунок 5.55 а, б) і виділення залишкової β0 (В2) – фази за границями зерен.  

 

  

а) б) 

Рисунок 5.55 (а, б) - Фрактограма поверхні злама основного метала зварного 
з'єднання інтерметаліда  

а, б-фрагменти ділянки основного метала: а, б- х200 
 

Злами зварних з'єднань алюмініда титана товщиною 3мм, які були зварені з 

регульованою швидкістю охолодження, мають змішаний характер руйнування (з 

~ 30% в'язкої складової). 

З метою виключення можливого випаровування елементів сплава у процесі 

електронно-променевого зварювання був проведений рентгеноспектральний 

аналіз зварного з'єднання інтерметаліда наступного номінального складу Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1.5Zr at.%, які були одержані ЕПЗ. Кількісний аналіз елементів зварного 

з’єднання інтерметаліда, який був одержаний методом  рентгеноспектрального 

аналізу  представлений на рисунку 5.56. 

Тому, що прилад, на якому були проведені дослідження, фіксує відсотковий 

вміст елементів у масових процентах, у таблиці 5.2 крім атомних даних наведено 

також склад сплаву і у масових відсотках.  
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Таблиця 5.2 
Сплав Ti Al Nb Cr Zr 
мас.% 52,82 28,8 11,72 3,51 3,16 
ат.% 45.92 44.54 5.26 2.82 1.46 

 

 

Рисунок 5.56 - Кількісний аналіз зони зварного з’єднання інтерметаліда титана  

 

Загальний вигляд мікроструктури досліджуваної частини зварного 

з’єднання  інтерметаліда представлений на рисунку 5.57.  
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Рисунок 5.57 - Мікроструктури досліджуваної частини зварного з’єднання 
інтерметаліда, який був отриманий ЕПЗ, х50 

 
На поверхні зварного з'єднання інтерметаліда титана, виконаного ЕПЗ 

(рисунок 5.58 а, б), спостерігаються паралельні вертикальні та горизонтальні 

утворення, як в основному металі, так і в шві. Товщина цих утворень становить 

1,36 - 2,5мкм. Розтріскування на цих лініях не спостерігається. Кількісний аналіз 

із вертикальних паралельних утворень показав, що вони збагачені титаном 

(рисунок 5.59).  

  

                   а)                                                                  б) 

Рисунок 5.58(а, б). Збагачені титаном утворення х: а-300х; б-х1000 
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Рисунок 5.59 - Кількісний аналіз із вертикальних паралельних утворень, 
збагачених титаном 

 

Як показали дослідження випару елементів у процесі зварювання, 

практично, не спостерігається. Розбіжність за елементним складом відбувається у 

алюмінії на 2,2% і хромі на 1%. При цьому відбувається перерозподіл елементів у 

зварному шві і титані приблизно на 2,5% більше, ніж у вихідному стані. Cr – це 

елемент з високою пружністю пару, а Al має низьку температуру кипіння і 

встигає частково випаритися у процесі зварювання. Але це незначне 

випаровування знаходиться у межах припустимого. Такий низький рівень 

випаровування можна пояснити тим, що зварювальна ванна кристалізується за 

0,7с, тобто матеріал знаходиться у розплавленому стані дуже короткий час.  
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5.10 Дослідження механічних характеристик зварних з'єднань сплаву 

інтерметаліда системи TiAl після ЕПЗ  

Для оцінки міцності зварних з'єднань були проведені випробування на 

статичний розтяг. Випробування проводилися за ГОСТ 1497-84 [294] на 

розривній машині ZD-4. На рисунку 5.60 представлений зовнішній вигляд 

машини (ZD-4). 

 
 

 
Рисунок 5.60 - Зовнішній вигляд машини ZD-4 

 
Креслення зразків для випробування показаний на рисунку 5.61.  

 
 
Рисунок 5.61 – Креслення   зразка для проведення випробувань зварного з'єднання 
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На рисунку 5.62 показано зовнішній вигляд зразків, виготовлених для 

випробування на розтяг.  

 

                                
                      а)                                                              б) 
Рисунок 5.62 -  Вигляд зразків інтерметаліда, які виготовлені для механічних 

випробувань: 
а - товщина 3мм;  б - товщина 10мм 

 
Руйнування зразків відбувалося за основним матеріалом. 

На рисунку 5.63 (а, б) представлені зразки інтерметаліда циліндричної форми 

після випробування на розтягнення. 

 

 
                                                    
                          а)                                                         б) 
Рисунок 5.63 –Зразки інтерметаліда після випробування на розтягнення: 
а- товщина 3мм;  б-товщина 10мм. 
 
На рисунку 5.64а,б наведена типова діаграма розтягнення зварного з'єднання 

інтерметаліда товщиною 3мм і 10мм, які були отримані електронно-променевим 

зварюванням з ЛТО. Наведені діаграми показують характер руйнування, а 

результати, які одержані при випробуваннях, наведені в таблицях  5.3 та 5.4. 
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а) б) 

 

Рисунок 5.64 – Діаграма випробувань зварних з'єднань на розтягнення. 
а- товщина 3мм;  б-товщина 10мм 

Результати механічних випробувань зварних з’єднань зразків отриманих при 

випробуваннях на розтягнення наведені у таблиці 5.3. 

 
Таблиця 5.3. 
Межа міцності зварних з’єднань 

 
Номер зразка Товщина, 

δ, мм  
Значення  
σв, МПа 

Місце 
руйнування 

1 3 310,9 ОМ 
2 3 319,1 ОМ 
3 10 343,8 ОМ 
4 10 337,4 ОМ 
5 10 346,6 ОМ 

 
Для порівняння були проведені механічні випробування зварних з'єднань 

зразків, які одержані ЕПЗ без застосування ЛТО. У таблиці 5.4 наведені 

результати випробувань.  
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На рисунку 5.65 наведена типова діаграма розтягнення зварного з'єднання 

інтерметаліда товщиною 3 мм, яке отримано ЕПЗ без застосування ЛТО.  

 

 
 

Рисунок 5.65 – Діаграма випробувань зварних з'єднань на розтягнення 
товщиною 3мм, яке отримане методом ЕПЗ без ЛТО 

 
Таблиця 5.4. 

Межа міцності зварних з'єднань інтерметаліда, отриманого методом ЕПЗ без 
ЛТО 

Номер зразка Товщина, 
δ, мм  

Значення  
σв, МПа 

Місце 
руйнування 

1 3 197,8 ОМ 
2 3 152,1 ОМ 
3 3 175,5 ОМ 

 

На рисунку 5.66 наведені гістограми, на яких показані значення межи 

міцності (σв) зварних з’єднань, які отримані при випробуванні на розтягнення для 

зразків різної товщини з використанням ЛТО і без неї. 

Як видно з гістограм, значення межі міцності у зразків товщиною 3 і 10мм, 

що були зварені з використанням післязварювальної локальної термообробки, 
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значно вище ніж для зразків, які були одержані без використання ЛТО і достатньо 

рівномірне для зразків різних товщин.  

 
Рисунок 5.66 – Значення межі міцності зварних з’єднань інтерметаліда, які 

були отримані при випробування ні розтягнення: 
1, 2, 3 – отримані ЕПЗ без ЛТО, товщина 3мм; 
4,5 - отримані ЕПЗ з наступною ЛТО, товщина 3мм; 
6,7,8 - отримані ЕПЗ з наступною ЛТО, товщина 10мм 
 

Результати вимірів мікротвердості зварних з’єднань наведені у розділах 5.6 і 

5.9. Аналіз цих результатів показав, що в зоні основного метала відбувається 

зниження мікротвердості до 3570МПа у порівнянні зі зварним швом, що має 

мікротвердість порядку 5430МПа і ЗТВ, яка має мікротвердість 4810МПа. 

Таким чином, результати вимірів мікротвердості зварних зразків 

корелюються із результатами міцності зварного з’єднання після руйнування всіх 

зразків - руйнування зразків відбувалося приблизно за зоною зниження 

механічних властивостей.  

Руйнування не за зварним з'єднанням завжди трактується як ознака високої 

якості зварювання [295, 296]. 

Аналіз даних, які були отримані при випробуванні, показав, що для зразків, 

які зварювалися з наступною локальною термообробкою позитивно впливає на 
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рівень міцності при механічних випробуваннях, а саме дозволяє збільшити  межу 

міцності зварного з’єднання за середніми значеннями  в 1,8 рази з 175 до 

315МПа. 

Оскільки механічні властивості зварного з'єднання тісно пов'язані з його  

структурним станом, то необхідно провести порівняльний аналіз металографічних 

досліджень наведених в розділах 5.6 і 5.9. Зварний шов, який був отриманий ЕПЗ 

без подальшої термообробки, має двокомпонентну структуру, що складається з γ і 

α2- фаз, а застосування локальної термообробки сприяє зниженню швидкості 

охолодження зварного шва, і при цьому відбувається утворення β-фази, яка 

відповідає за підвищення пластичності і міцності зварного з'єднання. Така 

структурна відмінність  зварних з’єднань, які одержані з наступною 

післязварювальною термообробкою, позитивно впливає на рівень міцності при 

механічних випробуваннях. 

Таким чином, локальна термообробка зварного з’єднання дозволяє значно 

підвищити його якість.   

5.11. Висновки до розділу 5 

1. Розроблено технологію високотемпературного деформування 

алюмініда титана в оболонці із низьковуглецевої сталі. Показано, що двохстадійна 

деформаційна обробка (по 35% деформації) в оболонці із низьковуглецевої сталі 

забезпечує подрібнення структури зливка, первісну сфероідизацію α2 -фази, а 

потім її перекристалізацію і ріст під час вторинного нагрівання. В результаті 

термодеформаційної обробки відбувається фрагментація γ-фази на субзерна і, в 

результаті, сплющення об'ємних дислокаційних скупчень, утворюються плоскі 

субграниці.  

2. Встановлено, що утворення холодних тріщин в зварних з'єднаннях 

інтерметалідів пов’язано з низькою пластичністю матеріала в стані після 

зварювання. Для чисельного прогнозування кінетики температурного поля і 

розрахунків напруженого стана була розроблена математична модель, на підставі 

якої був проведений обчислювальний експеримент і визначені теплові умови, що 
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приводять до тріщиноутворення у процесі ЕПЗ. Показано, що найбільший рівень 

залишкових напружень формується безпосередньо після закінчення процесу 

зварювання, дорівнює 350МПа і спостерігається у центрі шва.  

3. Для запобігання виникнення холодних тріщин в зварних з'єднаннях 

зразків алюмініда титана різної товщини необхідно проводити попередній підігрів 

зразків і наступну локальну термообробку. Чисельно показано і підтверджено 

експериментально, що використання розподіленого джерела попереднього нагріву 

зразка перед зварюванням дозволяє реалізувати сприятливі умови під час 

зварювання і при подальшому охолодженні, а саме, знизити величину 

розтягуючих напружень. 

4. Технологічний прийом, що об’єднує електронно-променеве 

зварювання інтерметаліда Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) із наступною локальною  

термообробкою (ЛТО), при якому після закінчення процесу зварювання 

електронний промінь розфокусується від Ø 2мм до Ø 15мм, а зварювальний струм 

зменшується на 1/3, дозволяє підтримувати  рівень температури зварного 

з'єднання - 10000С на протязі 5 хвилин. Це знижує  рівень залишкових 

зварювальних напружень і дозволяє уникнути утворення тріщин у шві на 

матеріалі товщиною 10мм  

5. Проведено комплекс досліджень впливу процеса зварювання, 

попередньої і післязварювальної термообробки на розподіл тимчасових і 

залишкових напружень в пластинах різної товщини. Показано, що основна 

відмінність між температурними циклами ЕПЗ пластин різної товщини полягає в 

істотно меншій швидкості їх охолодження. Це обумовлює більш сприятливі 

умови формування структурного склада і відповідне зниження схильності метала 

до холодного розтріскування після зварювання. 

6. Встановлено, що при охолодженні від температури 10000С 

відбувається фазова трансформація. При цьому в структурі з'являється додаткова 

β0 (В2) фаза, що представляє собою впорядковану фазу на основі Ti. Вона 

розташовується за границями колоній і сприяє збільшенню пластичності 
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матеріала, блокує зародження та поширення тріщин в α2-фазі за рахунок зниження 

напружень.  

7. Запропоновані режими контрольованого охолодження пластин 

товщиною 3мм, що дозволяють компенсувати надлишкову поверхневу 

тепловіддачу і повторити температурні цикли, які спостерігаються при 

зварюванні пластин товщиною 10мм. При застосуванні цієї технології для зразків 

товщиною 3мм рекомендовано термообробку проводити електронним пучком, 

який расфокусрований в одну та другу сторону від середини шва до його кінця з 

поступовим зниженням його потужності за допомогою спеціальної комп'ютерної 

програми. При цьому зварювальні залишкові напруження знижуються майже на 

30% і складають 160МПа. 

8. Проведено порівняння розрахункових результатів із 

експериментальними даними, які одержані методом електронної спекл- 

інтерферометрії. Показано, що чисельні і експериментальні дані, практично, 

співпадають (різница складає 10%). 

9. Механічні випробування зварних з'єднань на розтягнення показали, 

що руйнування зразків відбувається за вихідним матеріалом. Застосування 

локальної термообробки збільшує рівень межі міцності зварного з’єднання в 1,8 

рази .  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Робота представляє собою сукупність нових наукових результатів, які 

направлені  на рішення важливої науково-технічної проблеми, що полягає у 

створенні технологічних процесів індукційної безтигельної зонної плавки, 

дифузійного зварювання та електронно-променевого зварювання з регульованою 

швидкістю охолодження жароміцного інтерметалідного сплава Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr для впровадження цих процесів в авіаційній галузі. 

2. Розроблений технологічний процес індукційної безтигельної зонної 

плавки β-стабілізованого інтерметалідного сплава Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, який 

забезпечує спрямовану кристалізацію зливка, дозволяє формувати впорядковані 

мікроструктурні складові, а також проектувати фазовий склад.  

3. Встановлено, що при отриманні зливків методом спрямованої 

кристалізації, на структуру зливка, який утворюється, впливають, в основному, 

два параметри - швидкість затвердіння  і градієнт температури в розплаві на 

границі ліквідус. Дослідження структури інтерметаліда після ІБЗП показало, що 

при швидкості плавки 150мм/год температурний градієнт на границі рідко-твердої 

фази дорівнює 3000С/см. При цьому утворюється трифазна структура, яка 

формуються в напрямку кристалізації зливка і складається з колоній ламелів (γ 

+α2)-фази, ділянок γ-фази та часток залишкової кубічної В2-фази, що розташована 

на границях ламельних колоній.  

4. Розроблений та захищений патентом України технологічний процес, 

який поєднує індукційну зонну плавку інтерметаліда системи TiAl з термічною 

обробкою. Завдяки додатковому нагріву швидкість охолодження знижується, 

вирівнюється за всією довжиною зливка і становить 0,4- 0,60С/с. Це сприяє 

гомогенізації структури за об'ємом зливка, зменшенню розмірів колоній (γ+α2)- 

фази і товщини ламелів, що приводить до рівномірного розподілу механічних 
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характеристик вздовж зливка, збільшення межі міцності на ~ 20% (з 1800МПа до 

2200МПа) порівняно з зонною перекристалізацією без термообробки. 

5. При дослідженні процесів структуроутворення і фазових 

трансформацій сплава Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr, які утворюються у процесі ІБЗП, 

встановлені закономірності формування багатофазної мікроструктури в зливках 

алюмініда титана зі стабілізованою β-фазою. Показано, що застосування ІБЗП 

забезпечує набір інтерметалідних фаз γ, α2, B2 у сплаві, які сприяють оптимальній 

структурі зливка.  

6. Показано, що спрямована трифазна мікроструктура зразків сплава Ti-

44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (ат.%) після ІБЗП підвищує властивості сплава, а саме: межу 

текучості, міцність, модуль пружності та опір повзучості - при кімнатній та 

високій температурах. Сплав зберігає підвищені експлуатаційні характеристики 

при навантаженні до температур 900-950оС.   

7. На основі комплексу досліджень структурного стану і механічних 

властивостей сплава γ-TiAl (Nb, Cr, Zr) після індукційної безтигельної зонної 

плавки встановлено, що у результаті розробленого технологічного процесу його 

верхня температурна межа застосовності може бути збільшена з 750-800oC до 

900-950oC. 

8. Розроблена технологія зварювання інтерметалідного сплава Ti-44Al-

5Nb-3Cr-1.5Zr у твердій фазі. Запропоновано режими дифузійного зварювання: Тзв 

=1200 0С,  Рзв =30МПа при тривалості витримки до 30хв. як без прошарка, так і з 

використанням  прошарків зі сплава системи Nb-Ti, або   наношаруватої фольги 

системи Al-Ti, що дозволило одержати з’єднання з високими показниками 

міцності (1000 – 1300МПа) завдяки утворенню в дифузійній зоні товщиною 25-

35мкм загальних зерен розміром 2-3мкм.  

9. Визначені технологічні можливості зменшення залишкових 

напружень у зоні зварного з’єднання інтерметалідного сплава  Ti-44Al-5Nb-3Cr-

1.5Zr (at.%) внаслідок раціонального регулювання швидкості його охолодження в 

умовах локальної термічної обробки. 
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10. Створена технологія електронно-променевого зварювання 

інтерметаліда, що передбачає послідовне здійснення в одній камері електронно-

променевого зварювання інтерметаліда з наступною локальною  термообробкою. 

Встановлено, що оптимальна швидкість охолодження зварного з’єднання, яка  

знижує рівень залишкових зварювальних напружень майже на 30% з 225 до  

160МПа і дозволяє уникнути утворення тріщин у шві, є швидкість 0,7– 0,90С/с. 

11. Встановлено, що при охолодженні зварного шва інтерметаліда від 

температури 10000С відбувається фазова трансформація, завдяки якій в структурі 

з'являється додаткова β0 (В2) фаза, що представляє собою впорядковану фазу на 

основі Ti. Вона розташовується на границях колоній і блокує зародження та 

поширення тріщин в α2-фазі внаслідок зниження напруження. Утворення в 

зварному шві сприятливої трьохкомпонентної структури: γ-фази, (γ+α2)-фази і β-

фази сприяє збільшенню його міцності і пластичності. Механічні випробування 

зварних з'єднань на розтягнення показали, що застосування локальної 

післязварювальної термообробки збільшує рівень межі міцності зварного 

з’єднання  в 1,8 рази .  

12. Розроблені технологічні рекомендації щодо промислового 

використання технології електронно-променевого зварювання інтерметалідного 

сплава Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at.%) в авіаційній галузі. 
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ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Інтерметалідні сплави  системи TiAl використовуються при виготовлені 
деталей і вузлів  газотурбінних двигунів (ГТД), а також лопаток, камер згоряння, 
секцій компресорів високого тиску, кілець статора турбін високого тиску та інших 
деталей двигунів літальних апаратів нового покоління.  

 
AREAS OF APPLICATION 

The TiAl intermetallic alloys are used in the manufacture of parts and assemblies 
of gas turbine engines (GTD), as well as blades, combustion chambers, high-pressure 
compressor sections, high-pressure turbine stator rings, and other new generation 
aircraft engine parts. The production of TiAl system aluminum blades used in high 
pressure turbines (HPTs) reduces engine mass.  
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КОРОТКИЙ ОПИС 

 

Інтерметалідний сплав  системи TiAl – Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%)  

розроблений в ІЕЗ ім. Є.О. Патона. В даний час подібні сплави вважаються 

перспективними для виробів аерокосмічної техніки. Вони характеризуються 

більш низькою щільністю, ніж, так звані, ортосплави, що містять велику кількість 

Nb (до 25 ат.%).  В цих сплавах частину основної легуючої зміцнюючої і 

пластифікуючої домішки Nb, яку застосовують в ортосплавах, замінюють більш 

сильними стабілізаторами β-фази – Cr і Zr.  

Сплав Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) одержаний методом електронно-

променевої плавки, був розроблений із застосуванням більш легких β-

стабілізаторів Cr і Zr при зменшенні концентрації Nb і зниженим до 44 ат.% 

вмістом Al. Створений сплав має щільність 4,11г/см3, що значно нижче, ніж в 

ортосплавах (6.9 г/см3). Це є вагомим аргументом для аерокосмічної 

промисловості. Крім того, Cr покращує корозійну стійкість матеріалу 

Розроблений процес оптимізації структури та властивостей інтерметалідного 

сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат.%) методом індукційної безтигельної плавки 

(ІБЗП),  який  забезпечує більш високу якість зливку, ніж вихідний матеріал. 

Результати високотемпературних випробувань при температурі 9000С 

показали, що ІБЗП призвела до істотного поліпшення деформованості, збільшення 

σ0.2 і модуля Юнга. При навантаженні 200 МПа при температурі 9000С  зростає 

опір повзучості. Дослідження показали, що  верхня температурна границя 

робочих характеристик сплаву Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr після ІБЗП  може бути 

збільшена з 750-800oC до 900-950oC, тобто на 100-150oC вище в порівнянні з 

вихідним матеріалом. 

Це збільшує ККД ГТД. 

Розроблений сплав на основі γ-фази (ТiА1) і α2-фази (Ті3Аl) може принести 
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суттєву перевагу, як в масовій віддачі, так і в розширенні температурного 

інтервалу застосування аж до 900 - 9500С. 

Частина вузлів з інтерметалідних сплавів – вузли в конструкціях газотурбінних 

двигунів є  зварними.  

Для зварювання плавленням  інтерметалідів системи TiAl звичайно 

застосовується електронно-променеве зварювання, оскільки воно проводиться у 

вакуумі, де  забезпечується захист такого активного матеріалу, яким є титан, а 

також легуючих компонентів сплаву. Крім того, при електронно-променевому 

зварюванні формується  вузький шов і дуже незначна зона термічного впливу, що, 

в свою чергу, призводить до мінімальних деформацій зварного з’єднання. Тому 

розробка технології електронно-променевого зварювання інтерметалідів є досить 

актуальною.  
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ВИМОГИ ДО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. Вихідний матеріал повинен відповідати хімічному складу:  

Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr at.% 

В таблиці 1 вказаний номінальний склад сплаву  

Сплав Ti Al Nb Cr Zr 

масс.% 

ат.% 
52,82 

45.92 
28,8 

44.54 
11,72 

5.26 
3,51 

2.82 
3,16 

1.46 

 

2. Зливок повинен мати рівномірний  розподіл легуючих елементів по всьому 

об’єму.  

 

3. Вихідний зливок не повинен мати тріщин, пор  і сколів. 

  

Після проведення ІБЗП для одержання листових напівфабрикатів матеріал 

піддається термодеформаційній обробці  з наступною прокаткою на прокатному 

стані. Мінімальна товщина прокатної заготовки - 2 мм. 

Після прокатки проводиться термічна обробка при температурі 11300С і 

витримці - 0,5 години. Такий відпал викликає повну перекристалізацію  матеріалу, 

який деформується, і зняття напружень 
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ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ЗВАРЮВАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДУ   
 

Одержані пластини інтерметаліду використовуються для  електронно-

променевого  зварювання.  

Електронно-променеве зварювання  проводилося в камері УЛ-144 об’ємом 

2,16 м3.  Джерело живлення установки типу ЕЛА60/60 (електрична потужність – 

60 кВт, прискорююча напруга – 60 кВ). Для зварювання використовується 

двокоординатний маніпулятор, який дозволяє переміщувати гармату по двох 

взаємноперпендикулярних координатах.  Діапазон швидкості руху електронно-

променевої гармати від 0 до 20 мм/с.  

Програмне забезпечення електронно-променевого зварювання здійснюється  

за допомогою комп’ютера.  

Камера дозволяє зварювати деталі промислових розмірів.  

Експерименти по зварюванню і дослідження зварних з'єднань проводили на 

зразках товщиною 3 мм і 10 мм.  

Зварювалися інтерметалідні пластини розміром 100 х 30 мм і товщиною 3 мм 

та 10мм. Перед зварюванням пластини шліфуються з усіх боків і потім 

збираються в стик без зазору. Для уникнення депланації пластин в процесі 

зварювання з двох сторін встановлюються і приварюються поперек зразка ввідні і 

вивідні планки. Довжина вивідних планок, які закріплювалися в спеціальному 

пристосуванні становила 160 мм. Зварений шов починається і закінчується на 

ввідних і вивідних планках.  

В таблиці 2 наведені режими зварювання пластин товщиною 3 і 10мм 

Таблиця 2 - Режими зварювання: 

Тиск у камері  P, Па 5*10-3…10-3 
Прискорююча напруга U, кВ 60 кВ 

I, мА: 
δ, 10 мм 90 

 
Струм променю 

δ, 3мм 35 
Швидкість зварювання 
(для вказаних товщин) 

V, мм/с  
 

8 
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Істотним дефектом зварних з'єднань інтерметалідів системи TiAl є холодні 

тріщини, які виникають при температурах нижче 7000С, коли матеріал переходить 

з в'язкого  в крихкий стан. Низька пластичність зварного з'єднання в стані після 

зварювання, в свою чергу, визначається структурою зварного з'єднання і при 

наростанні зварювальних напружень в процесі охолодження призводить до  появи 

дефектів типу холодних тріщин. 

Для запобігання утворенню тріщин необхідно проводити попередній підігрів 

зони зварювання. Рекомендовано використовувати попередній підігрів за 

допомогою електронного променю при температурі 450°С. Це дозволяє зменшити  

швидкість наростання тимчасових напруг при зварюванні і знижує рівень 

залишкових зварювальних напружень, але повністю позбутися від тріщин не 

вдається. 

З метою запобігання утворення холодних тріщин, а також  оптимізації 

структурного і фазового стану інтерметаліду була розроблена технологія і  

режими локальної термічної обробки (ЛТО) зварних з’єднань електронним 

променем безпосередньо після проведення зварювання . 

Зварювання і локальну термообробку зразків товщиною 10мм здійснюють у 

висячому положенні при консольному закріпленні зразків у спеціальному 

пристрої (рисунок 1), при цьому, як було сказано вище,  термообробку проводять  

відразу після закінчення процесу зварювання, шляхом руху електронного променя 

вздовж зварного з'єднання при зворотно-поступальному русі гармати, що 

дозволяє обробити шов, зону термічного впливу (ЗТВ) і прилеглий основний 

метал, при цьому струм променя знижується до 60мА, забезпечуючи швидкість 

охолодження зварного з'єднання, як показали розрахунки і експерименти,  не 

більше 0,7…0,90С/с. 
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Рисунок 1 - Схема процесу ЛТО зварного з'єднання інтерметаліду товщиною 
10мм 

 

Електронний промінь розфокусується від Ø 2мм при зварюванні до Ø15мм 

при термообробці, при цьому зварювальний струм зменшується на 1/3. Щільність 

струму променя при термообробці знижується до 0,15мА/мм2 і дозволяє 

підтримувати рівень температури зварного з'єднання - 10000С, а час витримки при 

термообробці складає 5 хвилин. Потім живлення гармати відключається і йде 

охолодження зразка. При  охолодженні з 10000С відбуваються процеси 

формування оптимальної структури і властивостей, а також значно знижується 

рівень напруженого стану. Холодних тріщин в зварному з’єднанні не виникає. 

В таблиці 3 представлені режими, які рекомендується для гібридного процесу 

(попередній підігрів, зварювання і  ЛТО)  пластин інтерметаліду товщиною 10 мм. 

Електронний зварювальний промінь 

Електронно-променева 

Зона  термічного впливу (ЗТВ) 
    

Зварний шов 

15 

100 

Зона  локальної термічної  обробки 

Зварювальні  пластини 

10
 

30 
30 

Пристрій для консольного 
закріплення 

  Розфокусований промінь 
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Таблиця 3 – Режими попереднього підігріву, зварювання і  ЛТО  пластин 
інтерметаліду товщиною 10 мм. 

Тиск у камері  P, Па 10-3…5*10-3 

Температура 
попереднього нагріву 

Т, 0С 450 

Прискорююча напруга U, кВ 60  

Струм променю при 
зварюванні 

I, мА 90 

Щільність струму 
променя при зварюванні 

j, мА/мм2 25,4 

Швидкість зварювання V, мм/с 8 
Температура при ЛТО Т, 0С 1000 

Щільність струму 
променя при ЛТО 

мА/мм2 0,15 

Струм променю при 
ЛТО 

I, мА 60 

Час термообробки τ, хв 5 
 

Як було вказано вище, для уникнення тріщин в зварному з’єднанню 

інтерметалідів швидкість охолодження повинна бути на рівні 0,7…0,90С/с, яка 

забезпечується за допомогою ЛТО.  

ЛТО зварних з’єднань на пластинах товщиною 3мм забезпечується за 

спеціальною схемою: безпосередньо після зварювання електронна пушка  

виводиться на середину зварного шва і за допомогою спеціальної комп'ютерної 

програми промінь розгортається до необхідної конфігурації в одну і іншу сторону 

від середини шва до його кінця. При цьому частота сканування електронного 

променю становить 100Гц, а зварювальний струм знижується на 1/3. 

Загальний час зазначеної термообробки становить 10 хвилин. При цьому 

температура зварного з'єднання 10000С підтримується протягом 5 хвилин. Після 

чого завдяки повільному (~ 5 хвилин) зменшенню струму по спеціальній програмі 

зварне з’єднання охолоджується до температури 5000С. Потім електронна гармата 

відключається і іде повільне охолодження зразку. Швидкість охолодження в 

цьому випадку знижується до 0,7…0,90С/с.  В зв'язку з цим, зварювальні 
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залишкові напруги знижуються на 30% і складають 160МПа. Все це дає 

можливість уникнути появу холодних тріщин і отримати бездефектне з’єднання 

наряду з формуванням оптимальної структури та механічних властивостей.  

Схема локальної термообробки з регульованою швидкістю охолодження, при 

якій  відпал здійснювали нерухомою гарматою розгорнутим скануючим пучком 

по всій довжині зварного з’єднання представлена на рисунку 2.  

 

 
 
Рисунок 2 -  Схема процесу ЛТО зварного з'єднання інтерметаліду товщиною 

3 мм 
 
В таблиці 4 наведені  режими, які рекомендується для гібридного процесу 

(попередній підігрів, зварювання і  ЛТО)  пластин інтерметаліду товщиною 3 мм.   
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Таблиця 4 – Режими ЕПЗ з попереднім підігрівом та локальним відпалом 

інтерметаліда δ=3мм. 
 

Тиск у камері  P, МПа 10-3…5*10-3 

Температура 
попереднього нагріву 

Т, 0С 450 

Прискорююча напруга U, кВ 60  

Струм променю при 
зварюванні 

I, мА 35 

Швидкість зварювання V, мм/с 8 
Температура при ЛТО Т, 0С 1000…500 
Струм променю при 

ЛТО 
I, мА 24…2,5 

Час термообробки τ, хв 5…5 
 

Застосування ЛТО є ефективною і економічно виправданою операцією. Ця 

технологічна операція  знижує рівень зварювальних напружень, покращує 

структуру і властивості зварних з'єднань і дозволяє одержувати якісні зварні 

з’єднання інтерметаліду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 315 

 

ДОДАТОК 

 

1. Забезпечення екологічної безпеки робочої ділянки зварника досягається 

при виконанні вимог ГОСТ 12.1.014, 12.1.005 та 12.4.021. 

2. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряжения и требования к проведению контроля на рабочих 

местах. 

3. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

4.  ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 

5. ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 

6. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление. 

7. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ  

 
1. Умови експлуатації вакуумних установок повинні відповідати 

вимогам діючих нормативних документів з радіаційної безпеки. 

2. Радіаційний стан на робочих місцях персоналу не повинен виходить 

за межі похідних рівнів радіаційно-гігієнічних регламентів І групи згідно з НРБУ-

97. 

3. Документація з радіаційної безпеки для проведення робіт на 

радіаційно- небезпечному обладнанні повинна відповідати ОСПЗРБУ 6.177-2005-

09-02. 

4. Необхідно провести герметизацію вакуумпроводів. 

5. Товщина стінок камери повинна бути не менш, ніж 40мм. 

6.  Вікна камери повинні бути оснащені свинцевим склом. 

7. Повинно регулярно проводити контрольну повірку  зварювальної 

камери на радіаційну безпеку –  відповідності рівня радіаційного стану  

існуючими радіаційними параметрам.   

8. Персонал, якій допущений до праці на установці, що пройшов 

медичний огляд та за станом здоров’я може бути допущений до праці на 

електронно-променевих уставках, повинен мати за віком не менш 18 років, , 

котрий здав іспити з радіаційної та електричної безпеки.  
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ РОБОТИ  
 

1. Устаткування, яке оснащено  джерелами іонізуючого випромінювання 

повинно мати оформлений санітарний паспорт на право роботи, що  

розглядається  та видається  міською санепідстанцією.   

2. Документація з радіаційної безпеки для проведення робіт на 

радіаційно - небезпечному обладнанні повинна відповідати  ОСПЗРБУ 6.177-

2005-09-02, СП 1960-79 та погоджена в міській  СЕС. 

3. На електронно-променевій установці забороняється виконання 

будь-яких інших робіт,  крім електронно-променевого зварювання.  

4. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны. 
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ДОДАТОК 2 

 


