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на дисертаційну роботу В.О, Березоса « Теорія і практика виробництва зливків 

високоміцних конструкційних сплавів на основі титану методом електронно-

променевої плавки», подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук по спеціальності 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів» 

1. Актуальність обраної теми 

Серед промислових способів рафінування металів і сплавів провідне місце 

належить вакуумній металургії. Використання вакууму в умовах підвищених 

температур дозволяє очищать ці матеріали від газових і летючих металевих 

домішок і забезпечувати отримання виробів з кращими механічними властиво-

стями. Порівняння існуючих методів рафінування, базуючись на аналізі кінце-

вого стану, який досягається в умовах кожного способу, свідчить про те, що 

вакуумна плавка з використанням електронного променю є найбільш прийнят-

ним засобом отримання якісних зливків завдяки наявності незалежного від 

процесу плавлення джерела нагріву. На першому етапі розвитку цієї технології 

використовувалась технологічна схема нереплава твердої заготовки безпосеред-

ньо в кристалізатор. Отриманий при цьому досвід засвідчив, що можна більш 

повно використовувати переваги електронного променю як джерело нагріву. 

Використання декількох електронних гармат дозволило створювати установки, 

в яких процеси плавлення, рафінування і кристалізації металів і сплавів здійс-
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но-променевої плавки. Це дозволило конструювати установки другого поко-

ління. які отгшмапи назву установок п.пя епектпонно-ттпоменевого пепеппаву з 
у і ^ ^ - - " " г і " " ' " " " г -< -

проміжною ємністю. Наявність такої ємності дало можливість значно збіль-

шити реакційну поверхню рідкого металу і забезпечити необхідну тривалість 



BaKyyMyBaH}UI, що сприяло ефективному рафiнуванню з одночасним пiдвищен-

ням продуктивностi, усередненню Його хiмiчного складу i дозволила здiЙснrо-

вати додаткову обробку рiдкого MeTaIry (наприклад, мiкролегув€lнюI). Тоr"rу

дисертацiйна робота В.О. Березос4 яка присвячена дослiдженню теплофiзичних

та гiдродлtнамiчних прочесiв, що iiротiкаютъ при форму-ваннi зливкiв високомiц-

них конструrсдiйних сппilвiв на ocHoBi титану з використtlннrlм т€кого обладнан-

цих MaтepimtiB i розробцi технологii iх олержал*rя е безумовно актуzlJIьною.

Треба за:tначити, що д,lсертtlнт обрав для дослiджеrшя багатокомпонентнi висо-

комiцнi титановi сппави на вiдмilry вц бiльш простiших дво- або трикомпо-

нентних сплавiв, що обумовлено м{lлою кiлькiстю або повною вiлсутнiстю

експериментttJьних д€lних дJuI таких MaTepia_lliB, якi отриманi за допомогою

електронно-променевоi технологii з промiхсrою емнiстю. Слiд зrtзначити, що

n6-n,,i --_ -л^-: ,.л-л_:л- л- л _:л-.,.., л^-лл---,OOPaiii ДЛЯ ДОСЛiДЖеННЯ МаТеРiаЛИ ifiИРОКО ЗаСТОСОВуЮТЬСЯ В РiЗНИХ ОOЛаСТЯХ

передовоi технiки i це обумовипо вибiр itвTopoм роботи таких MaTepiarriB у

вiтчизняних високомiIших титtlнових сплqвiв дозвоJIить вiдмовитись вiд ix
iмпорту та забезпечить розшrирення ix застосуваIIня пi.щrриемствtlми Украiни.

Актуальнiсть та значущiсть роботи пiдтверджусться ili зв'язком з державними

науково - технiчними црогрtlмами Нацiональноi академii наук Украiни.
тт--лл-л_л--j_ т. лл т) плрiсертfiiя ьерезоса б.U. вrIконуваIасъ вцповцIrо до Гr.jiaЕry- науково-дослiдних

робiт Iнстlггуга електрозварюв€lння iM. С.О.Патона НАН YKpai'Hlt в p€lмK€lx тем.

кСтворення нових жаромiшних сплавiв на ocнoBi титану i технологiТ ii вироб-

ЕиIIтва методом ЕПП) Ns Л 0106UOl t957 (2007-2009рр.); <Дослiдження особ-

ливостей пошаровоr кристалiзацii метацr i розробка електронно-променевоi

технологii одержаrтrя прогресивних конструкцiйlrих матерiалiв на ocHoBi титану)

NЬ ДР 010ruOOЗ294 (2007-2011рр.); <.Щослiдrтги вIшив термiчного цикIrу



зварювання на структурно-фil}овi перетворення в ЗТВ i властивостi зваршlх

з'еднань сучасних скJIаднолеговi}них титilнових сплавiв та на цiй ocHoBi

: -.::=.^--.блvvлUtrcurrr.ryr r.rрUцgr9_уr 5ьауl1)rrапп}1 r ýrдrruбJl_t(rlr(U.t.Dгlrrl U tld,lul(tбJl(;гlfl,t цrал

сплавiв> ]ф ДР 0ll2U000625 (201З-2014рр.), кСтворlтги новlй високомiцний

добре зварюваний титановий сплав конст.оyкrriйного цпизначення з межек)

мiцностi не менше 1200 МПА та розробrтги огrгима_irьнi методи його

зварюв€lння> J,,lb Д' 0112U000620 Q0l2-20|6рр,); к,Щослiдlтги з€кономiрностi

процесЬ випаровування i теплопереносу пiд час електронно-променевоi плавки

складнолегованих псевдо-В титанових сгlлавiв та вI4знаIIити особливостi

ЧrvРШrJбСГir1)r VIPJi\lYYY\ ЧrС}Jtlr\rr\.lVАJrОАJ -1О lYlVЛСtl_t.1tl-rlЛ бJlсVlYllr\riyltИ JбОРПrrЛ

з'сднань з цих сплавiв> Ns Ш 0115UOOЗ|42 (2015-2017 рр.); <Розробка

технологiчних основ виплавки методом електпонно-ппоменевоi плавкиii

конструкцiйrшх економнолеговilних титilнових сплавiв та дослiдження ix

структури, мехшriчrлах властивостей i здатностi до зварюв.tншD) Ns ДР

01 18U000182 (20|8-2020 рр.).

2. Струкгура роботп

.Щисертацiftrа робота скJIада€ться з анотацii, встугý/, шести роздiлiв основного

тексту, висновкiв, списку використilЕих джерел iз 284 найменуванъ, мiстить 175

.--=-._--,===,,:-. пп -.-Е-=--: тт.^--.===_.-= .--Е.-.--_- i: __,_----,tc.\ --^p?ici,iiкiБ, ++ TaОj-ilщi. iioБHiiи Ufiсяг диссртацii сiс.iадас jju cтGi]iiioк , ociioЁiiiiРi

змiст викладено на 289 cTopiHKax.

У вступi нtlведеЕа загаJIъЕа харiжтеристика д{сертацii', показана aкTyttлbHicTb

теми, визначенi мета та задачi роботи, що розв'язувztлися для 11 досягненIu[,

сfiппь_п;пъпр.2н2 Еачкпв2 нпв!д?ца тя ттпяIстr,ffпrе аIrаченgg пез\=/_цъ_татiв. ВiпобпажеrrоL.if.-.ij:r:j j:*L-a-*::* ::*J il-J-* ::,Y,1,::-,::- :+ ::i-,*:l::: :::ъ, --::- lа,дд::-,: Y-,,; j JlL-L-::-t :--+i-ч,э-

особистий внесок ilвTopa, надано iнформаlдiю про аrrробацiю результатiв

дослiдкень, покtlзано структуру та обсяг дисертацii.

В першому розлiлi розглянутi ocHoBHi метагryргiftli метод,I одержання зrивкiв



високомiцних сплавiв титану, iх переваги i недолiки. Проведено iх порiвняльшай

шIа_шiз. Вказанi властивостi та областi застосувilнItя високомiцних титанових

-__л-:- rr1_._UiijiiiБiБ. Lipuprvi}lTbotsaiio ocHoBHi Ёiiiчiогfi до якостi з;тrвкiв. ОбговорFоiоться

особливостi плавлеЕ}uI i криста_гliзацii сплавiв титану при електронно-променевiй

плавшi. двтором спyшно зtLзначено. що о.цнiекl з тtпоблем застоýчвання

електронно-променевоi технологii дrя отрим€lннrt якiсних зливкiв метilлевих

сплавiв е забезпечення заданого хiмiчного скJIаду, оскiльки переIшчlв в даному

випадку здiйсl*оgгься в бiльш високому BaKyyMi, нiж при вакуумно-дуговому

методi. На ocHoBi проведеного шrалiзу лiтераryршлх дtlних дисертtlнтом

UUiiJJiriUБaiнii irjiiJirji-DiiiuiD iUrviri PUUUlyr t ltt vlctrI'Jlvfrгtrlýl JcrA4'1r /!]rr л\rvrlПUtltur

ii мети.

У другому розлiлi tlвTop обгрунтовус вибiр матерiалiв, якi будуть

використаннi для дослiдження, обговорюс iх фазовий склад i механiчнi

електронно-променевоi установки УЕ-208М з промiжною емнiстю i промислових

ycTtlнoBoK УЕ-5812 та УЕ-5810, приведенi iх технiчнi характеристики. Показано

вiдмiнностi Iього обладrання вiд ранiше розроблених i експгтуатованих в

промисловостi YKpair*r. Пiдкреслrоетiся унiкальнiстъ унiверсальноi
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L,jО iU 5 iiPUДJKT?iiriiiUi'iO i,j iPiU. 'iuii i{a

piK, яка не мае аналогiв в cBiTi i дозволяе отримувати зJмвки дiаметром 1200 мм i

.цовжиною 4000мм та оплавлtrги ix бiчну поверхню замiстъ механiчноТ обробки.

Автор дет€tJьно обговорюе методику проведення експериментilльних ппutвок

багатокомпонентних тит€lнових сплавiв, де звертас увагу на необхiднiсть

введеннrI легуючих компонентiв в tIистому виглядi або у виглядi лiгатУр з

урахуваЕням втрат на випаровувчtннrl тzlких елемеrrгiв, як а_lшомiнiй i хром. ffля
.^_ =,:-_.i=.=-.^--.* --.,з':..^-:: iriii-_:Ёii Et _-^.t;?-Е?-:.-_,,- --==о-_iэ=, --,i--.i"r"r_--n--^: _-^-:.--С!F;КОЁТРОЛiО XirviiЧiiUiiJ L;iuiiiЛy БЛi}iiiui ШiiЛili ii' ,9itUiiPUU-oПaIJiiJJ лrrYlrlЛrvr\, vАJlОЛУ

випдзlвлених зливкiв використовувzlвся огrгичнrй емiсiйней спектРоМеТР



SPECTROPORT за атестованими метод,tками вимiрювань. Для бiльш тотIного

аналiзу BMicTy легуючих елемеrrтiв в зJIивкilх одержzlних сплавiв

БiiКОiriiСТОБ)/Бався ел,liсiЙiиЙ iCp-ciTeKTi;o;yicTij iСДР 6500 DUO. кон-гро;-iъ

н€UIвностi дефектiв в металi проволивGя методом ультрztзвукового коЕгроJIю з

використанням дефектоскопу УД4-76. нЕlлаштчвання якого проводилося на

ет€lпонних зразкtlх. Пластична деформацiя заготовок здiйсr*овалась на

прокатному cTali Skoda 355/500 i гiдравлiчному пресi П-457, а ix нагрiвш+lя

проводилося в печi опору потужнiстю 70 кВт. Дослiдження мiкроструктури

сплавiв у вихiдному сгшri i гliсля рiзних обробок проводIлося за дошомогою
.--j--.--..^.:j-:.^..'.^=-'..^..=.tТ.^.-'^....*з^..^.;-..^.:j....:=,..^..^...='..^.-:?/^!='.*=-\:lrll,Jlt lr(Jr r \:ЛСПУПrl\rl 9J-lV-l\1PlrtlГrur firrЛ.PuVЛrJlllr.. \zЛ,О.tlJrU'lО VJrVЛrPU.гrflCl lvrrЛPr,lrvAullDr

проводилася на TESCAN VЕGА 3, оснащешrЙ Е,DS-мiкроаналliзатором Bruker

QIrANTAX. Пrlосвiччточа електронна мiктtоскопiя прово,цилася на MiKTlocKoпi

JEOL 2000СХ. Фазовий склад i текстура дослiдкувilлись методом

рентгеноструIсгурного шrшiзу на дiфрактометрi RIGAKU. UL TIMA IV. Механiчнi

властивостi зразкiв на розтягування i на вигин проводились на агрегатtж Instron-

ЗЗ76 i Instron-8802 вiдповiдно. fuя реа-гriзацit математичних моделей з викорис-

,: '=.--.^_.--^-: -r-i_^--?an:- 
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прогр{lмне забезпеченIш COMS oL Multiphysics.

Uцrнюючl ступrнь оогрунтовilностl r достовtрностr отримttних в poooTl

результатiв необхiдно зtlзначитIъ що дJuI вивчення струrсгури, хiмiчного складу i

вдастцвостеIl одержаццЕ сц_цавiв автор заЕучI4в тттlдрок:цl набiр сучасццх }детодiв

дослiдження i облащrшrrя. Все це дозволило д{сертilнту отримати великий

обсяг необхiдноi iнформацii щодо струIсryрних i механiчних характеристик

отриманих титанових сплавiв, огrгимilльних режимiв ix формувilння i надало цiй

iнформацii достатню достовiрнiсть.

Третiй роздiл д{сертацйноi роботи В.О. Березоса присвячено модеJIювzlнню

гiдродинамiчних i теплових процесiв в гrрохiдrому кристалiзаторi при



електронно-променевiй плавцi з промiжною емнiстю титанових сплавiв. Автор

вiдзначас, що до сього часу рiшення задач теIшо- та масообмiну проводиJIось

--.-- -_:- *:-.__.--:===.-.-__-:====.--т -..-.-.-==: тТ.-_.--:._. 
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кристiuliзаторi пiд час електронно-променевоi IIпавки з промiжною €мнiстю

вiлсчтня осъова полача в нъого рiлкого MeTajTy. Вiлбувастъся скпалний за

структурою рух розплilву, якlй супроводкусться теплопереносом як вздовж

течii, так i в iнших напрямк€lх за рахунок ryрбулентних ггульсацiй розплаву i

перебiг теплофiзичних процесiв в цъому випадку мае вирtDкеrмй тривимiрнlй

xapilкTep. То,"rу врtlхувilш{я розрчtхунковим IIIJIяхом тчlких тегrлофiзиLIних проце-

.^.|* .,.^-...-y=i.^- -.-_ -.^_-.nB:.1-.a!-^. 
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тепловоi задач з використ€lннrlм метода фiксованоi сiтки, а саме методом

фазового поля. Лля розрахчнкiв гiдподинамiчних процесiв обrjана одна з

найбiльш поширених моделей турбулентностi (k - t модель). Пр" моде.rпованнi

теплофiзичних процесiв дJuI рйкого середOвища з фазовим переходом

враховусться додатковий механiзм теплопередачi, пов'яаний з турбулентними

гryльсацiями. Модель для дослiдкення пов'язttних гiдродrнамiчrrих i теплових

прOцссiв форпry,вання зJI}Iвкв рсатiзовувЕL]Iася чиссльно мстодом кiнцоврlх

елементiв в пuкeTi програм Comsol Multiфysics. На прикпадi кристчrпiзацii зливка

титанового сплаву ВТб лiамеlпом 600мм . висотою 150мм. швилкiсткl його

витягувЕtння 4 мпц/хв i потужнiстю нагрiву торцевоi поверхнi l00 кВт автором

проведено розр€tхунки за допомогою зЕшропонованоi математи*rоi моделi i

пок€lзано, що рiдка фаза метаIIу зберiгасгься на воiй верхнiй торчевоi поверхнi

зливка i це пiдтверд}ry€ться ексшериментzшьно. При цъому покчвilно, що вIIIIив

-..-,.-Ё-.*.-*----_*Т __:---л*: --- -:--€--*. .-i--. " 
=FTEf.*f, Е-Ёт +*Е-:-;-ТJirijуЛСffifiОi'ТЁiiЛОiiiiОБiДiiОýГi rrа rJrл\rlerry рrлпОi tsaiiiiИ С iiЁЗЕiiiЧii?iiчi ДjLiI ЗаДmiОi

швидкостi витяryваннrI зJмвку. Бiлъш сутт€во на форму i гrпабину рiдкоi вzlнни

вплива€темпепатчпапепегпiвч пiдкого метtt:w- шо подас.гься з ппомiжноl емностi

в прохiдний кристалiзатор, та продукгивнiстъ процесу неперервного JIиття.

Значний вIIJIив на форrу фронту кристалiзацii спричинrI€ також явище
6



термогравiтацiйноi конвекцii. Проведене автором порiвняння д€tних

математичного модеJIюв€lннrI з резулътатами експериме}rгу покrв€шо, що

ванни в зливкzlх.

Четвертшй роздiл приýвяtIено вивченню проблеми забезпеченнrI задslного

хiмiчного скJIаду метаJц/, оскiльки плttвка здiйснюетъся у BaKyyMi i легуючi

е-це}д9цтI! з в.Iдсокою цр)_,хg{iстю цар!{ в!{царов.уються. В церц+, черг)J це

стосу€ться аiпомiнiю i хрому. В роботi запропонована математи.Iна модель

процесiв випаровування при елекгронно-променевому переrrлав| л<а булусгься

на ocнoBi рiвнянь матерiального балшrсу титацr, алюмiнiю, хрому та iнших

легуючих елемеrrтiв Nlя кожноi стадii плilвлення. Ця модель встilновJIю€

-..-.-,_..,..==-;.^_:= _-__.==:т.^.-.-.--_-.__==.-:-. =, --:-J(Ulgr.nrllvtD !\ur1ЦýЕrРОЦlr gJlýlvlvrllll' б vrPyrýrcfrvrvly JJrrn Лy lyllq"П\rlr\r-l t UuJlcllr.y l'rЛ

швидкостi плавки, коIщентрацii легуючих елемекгiв у витратнiй заготовцi i

темпеrjатyри розплавч. За д.опомогок) математиttноi моделi для титанового

спл€lву ВТ19 автором визначенi за-llежностi BMicry легуючих елементiв в зливку,

промi:шriй eMHocTi i торчi з€lготовки вй швидкоgгi плавки при рiзному хiмiчному

складi вихiдrоi шихм. Отриманi результати пок€lзуютъ, що при фiксованому

складi вихiдrоi шIихти збiльшення швидкOсii ,rrr**, шррLlводить до зменшення

= : =- : --_- : =,.__.-- -_ _-, тт.^- =,..^.-..-.==.--Бipai Dyrr.tсlРUБyiraмiir.tvi aiJlrt 1vtrtlцu r л,рurvrу. tlvl\(rJcltrlJ, lllt rJv.rruЁrrlllvl ,1лilгrlll\vrvl, lllu

впливае на концентраriю Al i Сr в зливку, с ix початковий BMicT в витратнiй

заготовшi. а максим:tлъне випаровyвання цих елеметггiв вiдбувастъся в промiжнiй

eMHocTi (близько 50%). З'ясовано, що змiнапочаткового BMicTy а_гпомiнiю i хрому

у вихiднiй шrихтi нiяк не позначаеться на концеЕграr{ii iншого елемента в зJIивку.

Концентрацiя таких елементiв сгшаву ВТ19 як молiбден, ванадiй i цирконiй зi

збiльшенням швидкостi плавки монотонно зменшу€ться, що обумовлеt{о бiльш

Ёiiзъкоiо гфу;fiiilстiо iiapiЕ ipix слсiчiсiiтiв Б iloijiijiiлiiiii 5 iiiшiiiviii ituiviiiuiiuiiiiiivi-&l

сплilву. Порiвняння експериментitлъних i розрахункових д€lних для сплrlву ВТ19



покalзЕulо незначну рiзr*uцо мiж юrми. Виплавка партii зливкiв титtlнових сплавiв

ВТ14, ВТ19, ВТ22, ВТ2З з урахувilнням компенсат{iТ втрат на випаровування у

вихiдiiрi iiprxTi пiдтвердлtло цi резулътати. На ocHoBi цiеi технологii буrп.r

отриманi зJIивки вiтчизнят*лх високомiцних титilнових сплавiв T1l0 i Т120

дiаметром 150 i 400 мм з рiвномiрним розподiлом легуючих елементiв гtо довжрпri

зливка. Структура метаIIу щiльн4 криста-пiчна неоднорiднiстъ не виr[влена.

У шОятому роздlпi, базуючисъ на цроведених вищевкrlзrtних розрахунках,

розроблено технологiю отримання економнолегованих сгшавiв титану методом

електронно-променевого переплаву з промiжною емнiстю..Що економнолегова-

}Iих титанових сплавiв вiдносять сrtпави, що мають в ocHoBi систем легування

вiдносно дешевi та доступнi копшrоненти. Д.пя дослiркень було обрано iноземнi

fiромисловi титшrовi сплави Тi-1,5Аl-б,8Мо-4,5Fе (Timetal LCB) i Тi-бА1-4V (Ti-

б-4). За допомогою електронно-променевоi пл€lвки з промiжною смнiстю було

виплllвлено якiснi зrrивки дiаметром 110 мм, якi в шодtlJIъшому пiддаваIIися

термодеформацiйнiй обробцi з метою м€жсимаlпьного подрiбнення rлатоi

структури (попередне гаря.Iе пресування з наступною гарячою rтрокаткою на

Iшастини товIIрIною 11 мм). В подtlJIьшому прокатшшй матерiа.п пiддавався

рiзним видам вiдпалу i дослiдлсувtшись його струкгура та мехitнiчнi властивостi.

Отриiианi резулътати свiдчать про то, що цi спл.tви пiсля вiдпа"гry

характеризуються високим комплексом механiчних властивостей (з межею

мiцностi вищý 1100 МПа дпя Timetal сплаву i близъко 1000 МПа для Тi-б-4

сIIлаву в по€днtlннi з достатньою [пастиtlнiсшо) i мають однорiдry структуру.

. З метою под€шьшого вiдпраlцов€lшu[ режимiв електронно-променевоi плавки з

промiжною смнiстю i термодеформачiйнiй обробцi економнолеговЕlних сплавiв

титtlну та дослiдкеlтня властивостей одержаного MaTepialry автором були

проведенi роботи по вrшл€lвцi зливкiв дiаметром 110 мм сплilвiв Ti-2,8A1-5,1Mo-

4,9Fе та Ti-1,5Fe-0,4O. Отриманi резулътати овiдчатъ цро те, що мiцнiстъ i



Ilластиrпriсть сплаву з киснем знаходяться на piBHi властивостей малолегов€lних

сплавiв ОТ4" ПТЗВ, АТЗ. Проте сплЁlв Ti-2,8A1-5,1Mo-4,9Fe у формi пластин

- 1 л- -_ ._:_--: 1 л1 с l ,,l-тлТОВIЦIfiiОЮ iUIyiM, МаЮЧt МiЦНiСТЪ Iia PiBrii iUiJ .ivtii4 ПОКаЗаВ НИЗЬГу* Гl.ilаСТ,иЧнiСТъ

(|,9%) внаслiдок пiдвищеного BMicTy залiза i утвореrrня внаслiдок цього

iнтерметалiдjв титан-залiзо як всерединi зерен, так i в мiжзеренних цпомiжках.

. ffля оцiнки можJIивоgтей застосувzlння методу електронно-променевоi плЕlвки

з промiжною емнiстю для отрим€lнЕя недорогих сплавiв на ocнoBi системи Ti-Al-

Мо-Fе (Сr) з рiзrим piBHeM легув€lння Р-стабiлiзуючими елементсtми з

використitн}utм бiльш дешевих В-леryючих елемешгiв i лiгатур i пода_пьшою

вищевк€lзаноi системи з рiзним BMicToM Al, Мо, Fе i Cr. Отриманi з.lпавки @ 1 10 мм

пiсля механiчноi обrlобки i порiзки необхiдного розмiр}, пi.л,дава_ltися гарячiйi

деформацiйнiй обробцi, Вибiр режимiв термообробки грунтувilвся на

температурах зzlвершеш{rl фазового перетвореннrI (с + Р" ) - В, а вiдпал

здiйсrшовався на 50ОС ни)кче темперt}тури бета-переходу. Отриманi резулътати

свiдчать, що цi сIшilви у вiдпаленому cTaHi мilють гарний баланс мiIцrостi i
л л_j т)j*л__- - _:----л л-: --- л--л-:- 'гj л t l /rл т'л 

-л 
л ла:--lfurаUIilчнUUl t. г|вснь ivIlцHUUrr дrя U!UlaБlБ I l-лI-IчtU-гý IIUUtyttUEU 5UU!ьшу|JаБчя s

987 МПа до 1065 МП4 а IшастиIIнiсть незначно знизиласъ з l6,5Yо до |4,6Уо.

Сплави сиýтеми Ti-Al-Mo-Cr маютъ найкцlашi механiчнi властивостi: межа

мiцностi скJIада€ 1121 МПа i плаgтичнiстъ - |8,,6О/о. Таким чином, беручi до увчги

отриманi резулътати, Е}втор робить висновок, що дослiркенi сплави можуть бути

конкурентноспроможними з вiдомими промисловими титановими сIшавами.

У шостому розлiлi розроблено технологiю термодеформацiйноi та термiчноi

обробки вiтчизняного високомiцного добре зварюемого сплаву Tl20, базуючисъ

на поперед{ьому досвiдi деформацiйноi обробки вiтчrдзняного сIш€lву Т110. За

дсfiомогою електроЕiно-промснсвоi fiлавки з пропii;кною смнiстю було

вигIлавлено якiснi з.пивки дiаметром 150 мм, якi в подitлъшому пiддЕlвЕlJlися



термодеформацiЙнiЙ обробцi: багато прохiдна прокiшка в дiапазонi 1050ОС --*

850ОС з промiжниlирr пiдiгрiвами до дOсягнення ступеня деформацii зzготовки
Е-==-- =--. гl\t|/ Ё.-_-, _ l_ _____ : _ ___UJIИЗъКU ou7o ОеЗ ЗаСТОС}iВаIfiiЯ З.iХИСНОt аТмОСфери i захи-сних IIокри-lтiв.

Отриманi заготовки пi/цавалися пiскоструменевоi обробцi дJIя усунення

окисленого шару. В подалъшом.ч отриманi прокаткою плаýтини дослiд,ж_увалисъ

на мiкроскопi з метою вивчення якостi метаiry. MiKpocTpyкTypa зразкiв маJIа

задовiльну одrорiднiсть по перетину, По межiж зерен фiксуються неметалевi

видiленrrя. Для стабiлiзацii структури i зняття HilKJIeшy зразки сплаву пiсля

прокатки пiллавагпася BilKyyMHoMy вцпаrry при температурilх 700О, 75аО,800ОС,

1 -_ --*-л 
Т-т.._- --= л= .---:l:--л Tf-- j- _ _л-лi ГОДrна. iipи цъОiуiу структура cIIjIaiBy ЗаJ-Iишаjтась дрtOнодисперсною. KpiM того,

зр€lзки з цього метаlrу вiдпалюв.чIи в печi при темпераryрi 900ОС протягом 1

годд{и з наступним охолодденням на повiтрi. В шдом,ч випадку спостерiгалосъ

icToTHe збiлъшення розмiру внутризеренноi струIffури. Проведенi механiчнi

випробуванIuI покЕIзЕLJIи високi значення межi мiцностi, текучостi i пластичностi

(1215 МП4 1089 МПа i 10% вiдповйно), якi повнiстю вiдповiдають вимог€lм

дiючих стшцартiв.

Буrпr т€жож проведенi комплекснi дослiдницъкi роботи з розробки технологii

термодеформацiйноi обробки високомiц"ri титzlнових сплавiв ВТ14, ВТ19,
т.t.т,лл т)т,л,,)Бizl, БizJ, oTppiiyiaiнИx еJIеКТРОННО-ГrРОМЁНеВИМ ПеРеПЛ€iВОМ З irpoмi]KrioЮ

емнiстю, ffля сплаву ВТ22 у виглядi зливка О 400мм було обрано 2 режиму

обробки ,цля отримання напiвфафикатiв у виглядj rгистiв та пруткiв. Вiд

механiчно обробленого зJмвка вiдрiзшrи вихiднi заготовки, якi пiддавалися

гарячiй деформацtfд{iй обробцi lтрокаткою (кiнцевий пролукт - JIисти товцц.шою

10мм) або куванням (кiнцевий продукт - прутки О 60 мм). У подальшому

отриманi JIисти i прутки цроходиJIи вiдпал: 750ОС, 1 год. з настуIIним

охолодженIим з пiччю для llистiв та 850ОС, 1,5 год., старiнrя - 600ОС, 4 год. з

подztлъшим охолодд(енням на повiтрi шlя пругкiв. MiKpocTpyкTypa IшастинIIастих



зразкiв скJIадасться з рiвновiсних полiедlичних Р зерен розмiром 150-200 мкм, а

BHyTpIвepeHHa струIrгура предстilвлена о- i Р-фазами. Механiчнi властивостi

листових зразкiв пiсля вiдпаrrу сIgrадrtJIи 1026-1088 МПа для межi MirmocTi, 967-

981 МПа дrя межi текучостi, l5-11Yо дIя пластитrостi. Мехаriчнi властивостi

црутков пiсля термообробки скпадапи 1250 МПц 1200МПа та 10% вiдповiдно.

Анапогiчнi дослiдженrrя були виконанi для cllлitBiB BTl9, ВТ23 i ВТ14.

Показшlо, що листи iз сплавiв ВТ19, ВТ23, якi бу.шt отриманi гаряtIою прокаткою,

м€tJIи пiсля вiдпапу бв - 978 МПа 0o,z - 887 МПа Б - |2% шя BTl9 i б* - 1106

МПа, бo; - 1054 МПа, 6 - l2,7Чo для ВТ23. Приведенi харакгеристики свiдчать,

що метаJI напiвфабрикатiв у виглядi.трlстiв вi,щlовiдае вимогам стацарту,

З метою вивченнrI якостi з.шивкiв тит€}ну проводиJIись також комплекснi

роботи з виготовлення напiвфабрикатiв у виглядi труб зi сIIлаву ВТ14.

Виготовленi зrпавки О б00 мм з оrurавленою поверхнею пiддЕ}вЕlJIи гарячй дефор-

мацii на кувчlльному молотi дJIя отрим.lнЕя пруткiв О 200 мм. Середнi значення

механiчних властивостей ковzlних пругкiв склад;ши бв - 980 МПа, Ь - |2Уо. Дапi

црутки пiлцавалrr механiчнiй обробцi для вIцалення поверхневих дефектiв на

глибинi 5,0 мм. Трубнi зzготовки отримувtlJIи методом свердлiшля с oTBipoM

О9Oмм з наступним вiдпалом при температурi 750ОС, 1 годана i охолодкеннi на

повiтрi. Мехшriчнi властивоrгi трубних з€lготовок а 190190 скJIадали бв - 92З

МП4 б l4%, Гаряче пресуванIш труб на розмiр а 120х15х2500 мм

здiйснrовалося на пресi зусиJlJuIм 2000 т.с. Нагрiвання трубноi зtlготовки в печi

проводилось до температури 960ОС. Труби пiсля механiчноi обробки пiддавали

термообробцi по режиму: нагрiванrrя цри температурi 750ОС, 1 год. з наступним

охолодкенням на повiтрi. Автор вiдзначае, що отриманi зливки з титанового

clmulBy ВТ14 можуть бути використшri як дJuI отрим€lннrl гарячекатаниь так i

IIресовtlних труб.
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Пiдбившочи пцсумки, слИ сказати, що розроблена автором технологiя

електронно-променевоi плавки з промiжною смнiстю для виробншдтва

багатокомшонентних високомiцних титzlнових сгшавiв впровадкена в гIромис-

лове виробниrдтво зjlивкiв дiаметром вй 110 до 600 мм i довхшrrою до 4 MeTpiB,

якi постачаються як вiтчrвнлrим заводчtм, так i за кордон.

Вrrсповкп до дисертаlriйноi роботи повнiстю висвiтлюють отриманi в роботi

HayKoBi i практичнi результати.

По длсертацiйнi роботi можна зробити деякi заувакеннrI:

- в роздiлi 2 при обцрунтуваннi вибору матерiалiв для дослiдкення автор

придiлив велику уваIу опису харiктеристик iснуючих тит€lнових сгшавiв, якi

детztлъно охарчктеризовшli в tмсленних монографiях i на довiдкових сйтах в

iHTepHeTi;

- в роздiлi 3 при обговореr*ri тривимiрноi математичноi моделi гiдродинапriчшдх

та теплових процесiв в криоталiзаторi при елекгронно-променевiй плавцi з

промiжною емнiстю ttвTop свiдчlтгь щ)о " перевчDк€lючий ламiнарнlй характер

руху розплilву в рiдкiй вшrнi ", хоча у цъому випадку мае мiсце конвекцйне

перемiшування (с. 1 38);

- не вказуеться точшriсть спеIстрirльного шlалiзу хiмiчного скпаду матерiапу

зливкiв;

-.i *лfiл-л пп лл_-rr*.irrлr."iТ ..л-л*iл-i_ лплt.mялтwtл 
-яа..пrrп_пТ- бtTПUПj СlDtwЛ .jll PtJtlUICr rrU !tуРlУrЧrlПСЦll lVrOrUPrCUrrб r,jrr/NrPuгll:rt/ -trpt.llvr9гlullWr

плilвки iз заlгуlеннrlм пiдприемств, якi виробл.шоть або споживzlють TaKi

п,rатерiшrи.

Незважаючи на зробленi заувФкешш можна сказztти: що дисертацiйна робота

Березоса В.О. мас закiнченlй характер, достовiрнiсть н€lведених даних визна-

часться грамотною постalновкою експерименту з використilнням сучасних

математиIIних моделей, передового обладrаrrня i технологiй. Розробленi автором
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HayKoBi положеннrI обцрунтованi. Це ж можна сказати i про висновки дисертацii.

Зауваження, якi було зроблено по ходу розгляду длсертадii, не мilють
__-__:l_:-_---:-----л_ _- _--:---_-- .- -l:-_--itва.,]tФiкацiиного характеру i не впj-Iивaiють на загfuIьIry- позитивIiу_- оцiнку рооот,и.

Публiкацii i автореферат об'екгивно i в достатнiй Mipi вiдображають змiст

дисертацiйноi роботи.

Пiдсумовуючи вищесказане, ввФк€lю, що дисертаIiйна робота Березоса

п_ - ,^\ ,,'т'--.-:_ : *.- ---.- -l=-_____-_ - ,--____.:_боjlодиiчtира Ujlекgанлрович;d (( rcUpt { r rrрiжrика вирOUниц,r,ва зJlиtJкш

високомiцних конструкцiйних сгшtавiв на ocнoBi тrтгану методом електронно-

променевоi плавки), за обоягом екOперимента.пьних ланих та теоретичних

узагilьнень повнiстю вiдповiдае сучасному рiвню розвитку технiчних наук та

вимогам пунктiв 9, 11 "Порядку присудження наукових ступенiв", затвердже-

ного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украirпа вiд 24 ллryпя 2013 р. JФ 567

щодо докторських д,lссртацiй, а ii автор Березос Володимир Олександрович

засJrуговус присудженнrI наукового ступеня доктора технiчних наук за фахом

05,16.02 - Метапургiя чорних i кольорових металiв та спецiшtьних сплавiв.

Офiчiйнпй опонент -
провiдний науковий спiвробiтшrк
Iнстlа:гуту проблем матерiалознавства
:-- T lr,тr-лл---л ттлтт\I-.._лт,iM. i.Гчi. qlРаiiiiеВИЧа riAjl }'КРаiiП{
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