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- технологія внутрішньоформового оброблення рідкої сталі для отримання 

злитків і виливків із заданою структурою та властивостями. 

Реалізація запропонованих і розроблених технологічних процесів (способів, 

технологій) була підтверджена на протязі 15 років багаточисельними комплексними 

лабораторними і виробничими випробуваннями. В результаті цього для кожного тех-

нологічного процесу були встановлені оптимальні режими, параметри і фактори лит-

тя, які забезпечують отримання якісних виливків із заданою структурою та властиво-

стями з різних сплавів.  

Авторами сформульовані технічні рекомендації та інструкції щодо перелічених 

процесів, які пройшли апробацію на підприємствах України, Польщі із отримання ак-

тів випробування та позитивних відгуків керівників підприємств.  

Запропоновані та досліджені технологічні процеси (технології, способи) дають 

можливість економити дорогі легувальні добавки (реагенти), збільшують ефектив-

ність і стабільність отримання виливків із заданим комплексом структури та власти-

востей, виключають необхідність в установці в цехах додаткового обладнання, 

спрощують і здешевлюють процес отримання виливків, а також покращують умови 

праці в цеху.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМБІНАЦІЇ AL-SI В ЧАВУНІ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 

 

Підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин, виготовлених з 

чавуну, можливо шляхом пошуку оптимальних технологічних рішень по його виплав-

ці. У числі таких рішень – поєднання модифікування та легування [1]. Введення мо-

дифікуючих елементів зумовлює протікання при кристалізації процесу графітизації, 

що може призводити до зниження механічних властивостей. Це зниження можна 

компенсувати введенням легуючих елементів [2, 3]. Висока ціна на феросплави, з 

якими вносяться легуючі елементи, обумовлює необхідність їх використання в міні-

мально необхідній кількості. Це повинно бути така кількість, що забезпечує необхідну 

компенсацію втрати властивостей. Поєднання операцій модифікування та легування 

вимагає розробки раціональних технологічних рішень, які можуть бути отримані після 

того, як будуть виявлені закономірності формування властивостей під впливом мо-

дифікаторів і легуючих елементів. 

В цьому напрямку проводилось дослідження визначення оптимальної комбіна-

ції Al-Si в чавуні для деталей двигунів внутрішнього згоряння з метою подальшого 

вибору раціональних режимів модифікування та легування [4]. 

В ході роботи виконаний рідж-аналіз поверхні відгуку σв=f(Al, Si), за підсумками 

якого визначені оптимальні значення σв та відповідні їм значення вхідних змінних в 

натуральному вигляді. На підставі цих даних побудований рис. 1. 
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Рис. 1 – Лінія оптимальних комбінацій вхідних змінних [4] 

На рис. 1 показана лінія оптимальних комбінацій вхідних змінних, представле-

на у вигляді Si=f(Al). На підставі цього стає можливим вибирати такі комбінації Al-Si, в 

залежності від фактичних показників плавки, які забезпечують максимум межі міцно-

сті. При цьому наявність безлічі альтернатив, які забезпечують однаково оптимальні 

за цим критерієм результати, дозволяє здійснювати вибір комбінації феросплавів з 

міркувань мінімальних витрат. 
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ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ УСАДКОВИХ ДЕФЕКТІВ У НИЖНІЙ ШИЙ-

ЦІ ПРОКАТНОГО ВАЛКА З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ 

 

У попередніх роботах для окремих типорозмірів валків експериментально встанов-

лено утворення усадкових дефектів в нижніх шийках прокатних валків. Це обумовле-

но тим, що бочка твердіє швидше ніж нижня шийка. Тому порушується живлення 

усадки розплавом нижньої шийки з надливу.  


