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Наукова

робота

присвячена

комплексним

теоретичним

та

експериментальним дослідженням закономірностей процесів сплавоутворення та
формування властивостей металевих матеріалів при високоенергетичному
реакційному спіканні, розуміння яких необхідне задля створення нового
покоління жаростійких та жароміцних матеріалів аерокосмічної техніки для
екстремальних умов експлуатації. Робота виконувалась в Інституті проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України у період 2013 -2020 рр.
Актуальність теми. Розвиток нових галузей техніки визначається,
головним

чином,

досягненнями

у

сфері

розробки

нового

покоління

функціональних матеріалів. Зокрема, в області авіакосмічної техніки, особливо
при

створенні

гіперзвукових

літальних

апаратів

та

космічних

систем

багаторазового використання, прогрес пов'язаний із розробкою нових жароміцних
і жаростійких матеріалів. Для забезпечення більшої надійності теплозахисту
таких

систем в наш час намітилась тенденція розробки стільникових

теплозахисних панелей із металевих сплавів. Найкращими їх представниками, як
правило, є дисперсно-зміцнені сплави підвищеної пластичності. Іноземними
фірмами Cabot, Inco, Fansteel, Sherritt-Gorden, Special Metals та ін. розроблено ряд
таких сплавів, де основними зміцнювачами при високих температурах є оксиди
рідкоземельних елементів (торію, лантану, ітрію та ін.). Переважна частина
технологій отримання такого роду сплавів розроблена на основі механохімічного
синтезу.
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Однак, густина таких матеріалів є достатньо великою. Крім того, вони

мають ряд недоліків, обумовлених технологічною спадковістю. Наприклад,
тривале розмелювання, зазвичай, є причиною підвищеного вмісту домішок
впровадження: вуглецю, азоту та кисню у вигляді оксидів. Вуглець в процесі
спікання і термомеханічної обробки виділяється у вигляді карбідів по границям
зерен, знижуючи цим пластичність матеріалу. Азот утворює нітриди, які, подібно
карбідам, є причиною зниження пластичності сплаву. Оксиди, здебільшого хрому,
що утворюються на поверхні частинок, перешкоджають дифузійній гомогенізації
сплаву, що призводить до зниження його жаростійкості.
Тенденція до збільшення вмісту таких елементів, як алюміній, титан,
цирконій та ін. при розробці закордонних дисперсно-зміцнених сплавів породжує
інтерес до створення такого роду матеріалів методами реакційного спікання. Це
дасть можливість відмовитися від процесу тривалого розмелювання і, відповідно,
уникнути накопичення домішок впровадження, що в свою чергу дозволить
збільшити вміст алюмінію при збереженні високої технологічної пластичності.
У випадку підвищеного вмісту реакційних компонентів, в першу чергу
алюмінію і титану, виділяється велика кількість теплової енергії в процесі
реакційного спікання за рахунок екзотермічних реакцій синтезу інтерметалідів.
Це, в свою чергу, приводить як до прискорення процесів сплавоутворення, так і
до негативних явищ типу теплового вибуху чи, відповідно, розущільнення
заготовки. Тому цілеспрямоване керування цими процесами є однією з важливих
задач щодо досягнення активного ущільнення за рахунок теплової енергії, що
виділяється при взаємодії.
Таким чином, основним завданням, що постає перед автором пропонованої
роботи є теоретичне та експериментальне вивчення механізмів реакційної
взаємодії для цілеспрямованого керування процесом спікання та розробка на цій
основі дисперснозміцнених ніхромів з підвищеним вмістом алюмінію.
Метою роботи є встановлення закономірностей реакційного спікання
металічних композицій з хімічно інертними добавками щодо основи та розробка
жаростійких дисперсно-зміцнених ніхромів з покращеними властивостями.
Для досягнення даної мети в роботі вирішувались наукові завдання:
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1. Теоретична розробка термокінетичних моделей та вивчення кінетики

процесів реакційної взаємодії в системах Ni-Al і Ti-Al на основі синергетичного
підходу за допомогою комп’ютерного експерименту;
2. Експериментальне вивчення термокінетики та механізмів реакційної
взаємодії, ініційованих контактним плавленням компонентів в евтектичних і
перитектичних системах Ni-Al, Ti-Al, Ni-Ti, Ni-Sn, Cu-Ti та Cu-Sn;
3.

Дослідження

макрокінетики

реакційного

спікання

порошкових

композицій на основі металічних систем Ni-Sn, Cu-Sn, Cu-Al, Ni-Al з інертними і
взаємодіючими добавками: CaF2, Y2O3, ZrO2 і Si3N4;
4. Розробка керованої технології реакційного спікання жароміцних
дисперсно-зміцнених сплавів на основі ніхрому, їх механічних і функціональних
властивостей;
5.

Визначення

комплексу

фізико-механічних

та

функціональних

властивостей розроблюваних жаростійких та жароміцних дисперсно-зміцнених
ніхромів.
6. Розробка технології термореакційної пайки деталей із розроблених
дисперсно-зміцнених ніхромів з метою виготовлення конструкцій кромки
повітрозабірника гіперзвукового літака.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Вперше проведено моделювання процесу реакційної взаємодії в системах
Ni-Al, як основній реакційній складовій розроблюваних жаростійких ніхромів, і
Ti-Al, як перспективного припою для них, з урахуванням впливу температурної
залежності рівноважної концентрації тугоплавкого компонента в перитектичній
рідині на характер термокінетичної траєкторії. Встановлено діапазони значень
керуючих параметрів (констант швидкостей процесів, температур ініціювання
реакції і зовнішнього середовища), що визначають ту чи іншу термокінетичну
траєкторію. Показано області існування термокінетичних коливань, режимів
експоненціального росту температури, а також інших видів термокінетичного
розвитку процесу. З'ясовано

вплив температур

ініціювання

процесу та

зовнішнього середовища, констант швидкостей процесів на теплову поведінку
зазначених реакційних систем.
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2. Вперше експериментально встановлено колективну природу взаємодії в
порошкових реагуючих системах Ni-Al, Ti-Al, Ni-Ti, Ni-Sn, Cu-Ti, Cu-Sn за
результатами дослідження термокінетики реакційних процесів, ініційованих
контактним плавленням. Виявлено два механізми синтезу інтерметалідів у
вказаних вище реакційних системах, один з яких – це саморозповсюджувальний
рух фронту реакції, а інший – детонаційний механізм, за якого відбувається
одночасно екзотермічний спалах у всьому об’ємі зразка.
3.

Вперше

експериментально

підтверджено

автоколивальні

зміни

температури в області твердорідкого стану досліджених у роботі систем. Також
зафіксовано асинхронні зміни температури за довжиною зразків, починаючи від
поверхні нагріву, що свідчить про хвильове поширення тепла. Розкрито, що
поведінка реакційної системи може бути незалежною в різних локальних об’ємах
порошкових заготовок, коли термокінетичні траєкторії в них суттєво різняться за
своїм характером.
4. Вперше встановлено, що введення певної кількості хімічно інертних
добавок Y2O3, CaF2, ZrO2 локалізує реакційні процеси, які є причиною появи пор
великого розміру. А дрібні пори (вакансії), утворені за рахунок уніполярної
дифузії, беруть участь у масопереносі і роблять можливим протікання процесу
спікання на пізніх стадіях.
Практичне значення отриманих результатів
Розроблено

технологію реакційного

спікання

порошкових

пресовок

дисперсно-зміцнених нікелевих сплавів та отримано, на основі неї, нові
жаростійкі сплави ніхрому Ni-20Cr з вмістом алюмінію до 6 % і оксиду ітрію
(Y2O3) до 1,5 %.
Відпрацьовано режими прокатки масивних заготовок товщиною близько 40 мм.
Розроблено склади припоїв та відпрацьовано технологію термореакційного
паяння одержаних дисперсно-зміцнених ніхромів, яку успішно застосовано при
пайці складових частин макету кромки повітрозбірника гіперзвукового літака.
Властивості отриманих матеріалів та виготовлених з них деталей
забезпечують

в

комплексі

працездатність

теплозахисних

конструкцій
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багаторазових космічних систем і гіперзвукових літальних апаратів при
аеродинамічному нагріві до 1200 0С.
Результати досліджень застосовуються на ДП «КБ «Південне» при
створенні перспективних конструкцій і виробів ракетно-космічної техніки, які
працюють в умовах аеродинамічного нагріву в середовищі повітря за
максимальних температур до 1200 0С (Акт впровадження наукових та практичних
результатів від 25 травня 2017 р.).
Одержані результати мають важливе практичне значення для реалізації та
розвитку в Україні науково-технічної бази по створенню нового покоління
жаростійких та жароміцних матеріалів для екстремальних умов експлуатації. А
це, в свою чергу, сприятиме прогресу в розробці та виробництві нових більш
швидких

та

надійних

багаторазових

гіперзвукових

літальних

апаратів

авіакосмічної техніки.
Кількість наукових публікацій за результатами досліджень по роботі
«Нелінійні механізми взаємодії і закономірності реакційного спікання дисперснозміцнених металевих сплавів» складає 19 статей у вітчизняних та міжнародних
фахових журналах, зокрема дві з яких в закордонних журналах з ненульовим
імпакт-фактором, що містяться в базі даних Scopus, і 19 тез доповідей на
конференціях, 1 патент на корисну модель та 1 акт впровадження на ДП «КБ
«Південне». Загальна кількість посилань на роботи автора складає:16 (згідно бази
даних Google Scholar, h-індекс – 2), 1 (згідно бази даних Scopus, h-індекс – 1) та 0
(згідно бази даних Web of Science, h-індекс – 0). Загальна кількість публікацій
автора - 39.
Автор:
к.т.н., н.с. Петраш К.М.
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Перелік публікацій, що входять до наукової роботи
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