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Досліджено вплив температури ізотермічного гартування на механічні 
властивості ADI матеріалів. Термообробка дослідних зразків складалась з нагріву вище 
температури перетворення феритної складової в аустеніт та ізотермічного гартування 
при температурах від 280 до 380 °С. В якості гартувального середовища використовувалось 
рідке олово. У вказаних діапазонах температур вивчались пластичні характеристики та 
параметри міцності зразків залежно від режимів термообробки. Особлива увага приділена 
параметрам деформаційного зміцнення. Встановлено, що при температурах ізотермічного 
гартування в діапазоні 330-350 °С при пластичній деформації з’являється TRIP ефект, 
поява якого супроводжується високою швидкістю зміцнення, за рахунок перетворення 
залишкового аустеніту в мартенсит. Зміцнення зразків при пластичній деформації має 2 
етапи. На першому етапі зміцнення проходить по традиційному механізмові за рахунок 
пластичної деформації залишкового аустеніту. При збільшенні навантаження визначальні 
роль у зміцненні відіграє TRIP ефект. Пластичні характеристики змінюються із збільшенням 
температури гартування. При 280 °С міцність та твердість металу максимальна, а 
пластичні характеристики мінімальні. Оптимум механічних властивостей ,в тому числі опір 
втомі, спостерігається в діапазоні температур 330-350 °С. Для деталей ґрунтообробної 
сільгосптехніки, які працюють при незначних навантаженнях (лапи культиваторів) 
повинно застосовуватись гартування на нижчий бейніт. В цьому разі більш значну роль 
відіграє твердість. Для більших навантаженнях деталей (леміші, розпушувачі. долота) слід 
застосовувати ізотермічне гартування при температурах 330-350 °С. При експлуатації 
таких деталей важливе значення має TRIP ефект, який забезпечує високу зносостійкість 
та ресурс роботи. 

Ключові слова: ADI, температура ізотермічного гартування, механічні властивості, 
деформаційне зміцнення, TRIP-ефект.

Високоміцний чавун з кулястою формою графіту (ВЧШГ) – матеріал 
нового покоління, який поєднує високу міцність і задовільну 

пластичність. Великий вклад у створення цього матеріалу в кінці минулого 
сторіччя внесли українські вчені професор  К. І. Ващенко і його учні, які 
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працювали в КПІ і ІПЛ НАН України.[1-3]. Подальше вдосконалення цього 
матеріалу пов'язане з використанням спеціальної термічної обробки, яка 
отримала назву аустемперінга (аustempering), а отриманий в наслідок такої 
обробки чавун було названо ADI (аustempering ductile  iron). 

Ізотермічне гартуванні чавуну при температурах 280-400 °С  забезпечує 
формування аустенітно-феритної структури, яка схильна до розпаду під 
дією пластичної деформації з утворенням мартенситної фази. Цей особливий 
механізм зміцнення, який отримав назву TRIP- (transformation induce 
plasticity) ефект, сприяє підвищенню опору зношуванню завдяки утворенню 
високоміцного деформованого шару на поверхні тертя, підвищенню втомних 
характеристик завдяки утворенню стискаючих напружень в пластичній зоні 
тріщини, та покращенню демпфуючих властивостей завдяки утворенню в 
області мартенситного перетворення зворотніх двійників [4]. 

Оскільки ADI є складним матеріалознавчим об’єктом, проблема 
досягнення необхідних службових характеристик потребує врахування 
багатьох чинників, здатних впливати на процес структуроутворення. Це 
дозволяє в широкому діапазоні варіювати технологічні параметри для 
отримання максимальних результатів. Зокрема у попередніх роботах  
нами було: визначено склад чавуну [4,5], оптимізовано умови його 
отримання в литому стані, відпрацьовано режими термічної обробки [5, 
6]; визначено оптимальний склад модифікаторів та розроблено технологію 
отримання модифікаторів шляхом прокатки порошків [7]; встановлені 
режими ізотермічного гартування за яких утворюється найбільша кількість 
залишкового аустеніту, схильного до розпаду при пластичному деформуванні 
[4, 8]; встановлені механізми впливу залишкового аустеніту на формування 
механічних властивостей та параметрів зношування бейнітних високоміцних 
чавунів [7, 9]. Це дозволило розробити технологічні принципи виробництва 
бейнітного чавуну для його застосування при виготовленні деталей змінного 
обладнання ґрунтообробної сільгосптехніки [7, 10, 11].

В наведеному циклі праць для визначення оптимальних технологічних 
параметрів гартування, за яких максимально реалізується TRIP  ефект, 
були залучені сучасні методи. рентгеноструктурного аналізу, світлової, 
трансмісійної та скануючої мікроскопії. Це, безумовно, підвищило 
достовірність отриманих результатів. Проте, за реальних умов базову 
інформацію про властивості ADI отримують за результатами механічних 
випробувань.  Згідно до вимог міжнародного стандарту ASTM  897-90, 
розподілення АDI матеріалів за категоріями (grades) проводиться з огляду 
на п’ять основних механічних характеристик: твердість (HB), ударну 
в’язкість (KС), границю плинності (σ02), границю міцності (σmax), та 
деформацію до руйнування – випробування на розтяг (δ). Однак, при зміні 
технологічних параметрів (наприклад температури гартування) всі зазначені 
характеристики змінюються монотонно і по цих змінах важко визначити 
умови, за яких реалізується TRIP-ефект. 

В даній роботі розглядається  вплив температури ізотермічного 
гартування на механічні властивості ADI матеріалів. Особлива увага 



5Науково-технічний журнал "Металознавство та обробка металів"     1'2020

Термічна і хіміко-термічна обробка

приділяється деформаційному зміцненню, параметри якого безпосередньо 
пов’язані з мартенситним перетворенням під дією деформації. 

Дослідження проводились на зразках чавуну (3,44 % С; 2,62 % Si; 
0,73 % Mn; 0,024 % Cr; 0,54 % Cu; 0,71 % Ni).  Хімічний склад забезпечував 
в основному перліто-феритну структуру металевої матриці, при твердості в 
литому стані на рівні 315-320 НВ. Куляста форма графіту була отримана за 
рахунок застосування модифікатору, який складався з 7,5 % Mg, 35 % СК25, 
17 % Al. Структура чавуну утворювалась в результаті аустенізуючого 
відпалу при 900 оС з витримкою протягом 30 хв та подальшого ізотермічного 
гартування в рідкому олові при температурах 280, 310, 330, 350, 370 та 
400 °С з витримкою протягом 90 хв.

На зразках, що були отримані за різними режимами термообробки, 
було проведено комплекс механічних випробувань. Випробування на розтяг 
та стискування виконувались на випробувальних машинах CERAMTEST та 
UTS – 100,  вимірювання твердості методом Брінеля, ударної в’язкості на 
копрі КД-300. 

В табл. 1 наведено результати механічних випробувань, які є 
результатом усереднення мінімум 5 вимірювань.  

Зміна твердості має тенденцію до зменшення її значень зі зростанням 
температури гартування, але різке зниження твердості спостерігається лише 
при низьких температурах гартування. Мінімальні значення ударної в’язкості 
~ 30 Дж/см2 демонструють вихідні зразки та зразки, що загартовані при 
400 °С. Після температури гартування 380 °С матеріал демонструє найбільшу 
ударну в’язкість 90 Дж/см2. Цю температуру слід розглядати, як вищу 
границю інтервалу де формується структура аустоперінгу. В інтервалі 
температур  гартування 350-280 °С ударна в’язкість дещо знижується, але 
залишається на рівні 55-45 Дж/см2. 

Границя плинності та границя міцності знижується з ростом 
температури ізотермічного гартування. Важливо, що границя міцності 

Таблиця 1  
  Механічні властивості зразків ADI після ізотермічного гартування при різних 

температурах

Т із витр.,  
оС

σ02,

МПа

σт,

МПа

δ,

%
HВ

КСU,

Дж/см2
НВ/σ02

280 1043 1432 2,4 447 49 0,429

310 910 1237 3,4 397 51,5 0,436

330 824 1116 2,8 345 45 0,419

350 751 1041 3,2 347 55 0,462

380 673 880 3,8 323 90 0,480

400 602 876 1,1 357 26 0,593
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змінюється з температурою гартування швидше, ніж границя плинності. 
Отримані значення деформації до руйнування для всіх структурних станів 
знаходяться в межах 2,5-4,0 %. Спостерігається тенденція до незначного 
її підвищення з ростом температури гартування. Винятком є зразок, що 
загартований при температурі 400 °С, якій демонструє аномально низьку 
рівномірну деформацію. 

Узагальнюючи отримані результати, слід зауважити, що властивості 
матеріалів, загартованих при 280 °С до 380 °С, вкладаються в 5 grades за 
класифікацією ASTM  897-90. Зразки загартовані на 400 °С знаходяться за 
межами регламентованих значень, що вказує на те, що ця термообробка не є 
ефективною для реалізації переваг аустоперінга. 

З отриманих даних видно, що чутливість твердості до зміни 
температури  гартування значно менша, ніж для границі плинності. Як 
наслідок, співвідношення між твердістю та границею плинності суттєво 
збільшується зі зниженням температури гартування. Цей ефект, як і  більш 
швидка зміна руйнуючого напруження в порівнянні з границею плинності, 
пояснюється відмінностями в механізмах зміцнення матеріалів, загартованих 
за різних температур.

Характерні криві навантаження зразків, які були загартовані при 
температурах 280 °С і 350 °С, а також вихідного не загартованого зразка, 
наведені на рис.1 а. Видно, що на початковій частині діаграми навантаження 
швидкість зміцнення зразка, загартованого при 280 °С, значно вища, ніж 
у зразка, загартованого при 350 °С. Такий характер  зміцнення пояснює 
чутливість руйнуючої напруги до температури ізотермічного гартування, 
але певною мірою відрізняється від  наших попередніх даних, де більш 
висока швидкість зміцнення в матеріалах, що загартовані на бейніт (тобто, 
саме при температурі 350 °С), пов’язувалась з реалізацію TRIP-ефекту [7, 
9]. Слід зазначити, що така особливість зміцнення була зафіксована при 
досить великих ступенях попередньої деформації.  На жаль, випробування 
на розтяг не дозволяють проаналізувати зміцнення при великих 
деформаціях через незначну деформацію до руйнування. Тому для аналізу 

Рис 1. Криві зміцнення при  розтязі (а) та стисненні (б)  зразків ADI, що загартовані при різних температурах
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закономірностей зміцнення за великих деформацій була використана більш 
м’яка схема випробування – тестування на стиснення. Криві навантаження 
зразків, випробуваних на стиснення наведені на рис. 1 б. Ці діаграми 
були використані для розрахунку стандартних механічних властивостей 
досліджених сплавів при стисненні. Механічні властивості зразків ADI 
випробуваних на стиснення наведені в табл. 2. 

Порівняльний аналіз результатів випробувань на розтяг та стиснення 
показав, що характер  зміни границі плинності з температурою в обох 
випадках схожий, хоча абсолютні значення при випробуваннях на стиснення 
приблизно на 10 % вищі, що свідчить про наявність SD-ефекту, який 
характеризує відмінність (stress diferential) в деформуючому напруженні 
при розтязі та стисненні. Найчастіше цей ефект спостерігається в дисперсно-
зміцнених матеріалах і пов’язаний з утворенням пор  навколо дисперсних 
часток при концентрації дислокацій поблизу границь розподілу. Зважаючи 
на наявність графітових включень, цей механізм може працювати в чавунах 
зі сфероїдезованим графітом.

Значні зміни співвідношення НВ/σ02, що наведені в табл. 1, можна 
пояснити, беручи до уваги, що співвідношення між твердістю та напруженням 
плину є сталою величиною лише при 8  % деформації. При такій деформації 
коефіцієнт пропорційності між цими величинами дорівнює 0,3. Випробування 
на стиснення дозволяють визначити напруження плину при деформації 8  % 
та визначити співвідношення між цим напруженням та твердістю. Наведені в 
табл. 2 експериментально визначені значення цього співвідношення близькі 
до 0,3 та слабо змінюються залежно від температури гартування. Тобто 
спостережена аномалія співвідношення між  твердістю та границею плинності 
пов’язана з різними законами зміцнення в матеріалах, що загартовані при 
різних температурах.

Оскільки при стисненні схема навантаження є більш «м’якою» 
ніж при розтягу, деформація до руйнування значно більша і для всіх 

Тіз.витр., 
оС

σ02,

МПа

σmax,

МПа

δ,

%

σ08,

МПа
НВср НВ/σ08

θ,

МПа

вихідні 737,6 1697,9 24,96 849 310 0,36

280 1020 2217,7 12,85 1436 447 0,31 3130

310 876,5 2338,9 24,33 1197 399 0,33 3420

330 732 2229,6 22,29 1097 360 0,32 4340

350 739 1961,1 23,01 1009,75 344 0,34 3480

380 681 2116,7 26,77 913 323 0,35 4610

400 653 2009,6 16,81 981,5 360 0,36

Таблиця  2
Механічні властивості зразків ADI випробуваних на стиснення
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температур  ізотермічної витримки змінюється в діапазоні 25-30 %. Це 
дозволяє проаналізувати вплив умов гартування на закономірності зміцнення 
в широкому інтервалі деформацій. Порівняння кривих зміцнення при 
випробуваннях на розтяг (рис. 1 а) та початкової (виокремлено пунктиром) 
ділянки кривої зміцнення при стисненні (рис. 1 б) вказує на однаковий 
характер  впливу температури гартування на зміцнення: на початковій 
частині діаграм навантаження швидкість зміцнення зразків тим вища, чим 
нижча температура гартування. Проте, далі ця тенденція змінюється на 
протилежну. При підвищенні ступеня деформації стисненням (приблизно за 
межами пунктиру на рис. 1 б) кут нахилу діаграм навантаження виявляється 
вищим у зразків загартованих при високій температурі. 

В роботі [12] А. Нафаль першим звернув увагу на особливу  поведінку 
кривих зміцнення (ADI) матеріалів. Обробивши  криву напруження-
деформація в логарифмічних координатах ln σ – ln е (е – істинна 
деформація), він виявив зміну показника деформаційного зміцнення при 
збільшенні деформації (рис. 2 а). Експериментальні дані апроксимуються 
двома прямими в у всьому діапазоні напружень. При пластичній деформації 
е ~ 0,01 % фіксується збільшення нахилу кривої цієї залежності. З аналізу 
кривих зміцнення в роботі [12] зроблено висновок, що початковий сегмент 
залежності  ln σ – ln е  відповідає механізму деформації залишкового 
аустеніту. При вищих деформаціях механізм змінюється завдяки процесам, 
що викликані мартенситними перетвореннями, які активізуються, коли 
деформація аустеніту вичерпана. Збільшення показника n зі збільшенням 
деформації викликане деформаційно індукованим мартенситним 
перетворенням в ході випробовування на розтяг. Збільшення ступеня 
пластичної деформації, стимулює мартенситне перетворення, що призводить 
до росту величини n. Тобто, передбачена А. Нафалем зміна механізму 
зміцнення, яке відбувається при малих деформаціях повинна приводити до 
більшої інтенсивності зміцнення в матеріалах з середнім бейнітом, де TRIP-
ефект інтенсивніший.

Рис. 2. Криві зміцнення ADI перераховані в координатах ln σ – ln е [12] (а) та  dσ/de – е (б)
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В наших експериментах на стиснення більш точні значення деформації, 

що відповідає зміні механізму зміцнення, визначені з аналізу чутливості 
швидкості зміцнення до деформації. Значення швидкості зміцнення 
визначались через відповідну похідну на діаграмах стиснення (рис 1 б). 
Початкова (0-2 %) частина залежності швидкості зміцнення від деформації 
зразків, що загартовані при різних температурах і випробувані на стиснення 
наведена на рис. 2 б. На початковій частині діаграм швидкість зміцнення 
вища у зразків загартованих при більш низькій температурі, але при істинній 
деформації (е > 0,01) вищу швидкість зміцнення демонструють зразки, що 
загартовані при вищих температурах, оскільки вони мають схильність до 
мартенситного перетворення. Зміна механізму зміцнення відбувається при 
відносній деформації 1 %, що добре узгоджується з результати роботи [12]. 

При великих ступенях деформації діаграми навантаження добре 
апроксимуються прямими лініями. Їхній кут нахилу θ = dσ/de  характеризує 
швидкості зміцнення в області деформацій 5-25 %. З даних табл. 2  видно, 
що швидкість зміцнення зразка, який загартований при 330 °С приблизно 
у півтори рази вища, ніж у зразка, що загартованого при 280 °С, завдяки 
протіканню мартенситного перетворення під час деформації. Таке 
підвищення швидкості зміцнення пояснюється зміною механізму змінення від 
дислокаційного, при малих деформацій, до TRIP-ефекту при великих.

Таким чином встановлено, що механічні властивості дослідженого 
бейнітного чавуна, загартованого при різних температурах задовольняють 
вимогам ASTM  897-90 крім зразків загартованих при 400 °С. Твердість, 
границя плинності, границя міцності зменшуються з підвищенням 
температури гартування, пластичність та ударна в’язкість збільшується.

На кривих зміцнення при стисненні спостерігається дві ділянки: 
в області малих деформацій швидкість змінення тим вища, чим нижча 
температура гартування, в області великих деформацій, навпаки швидкість 
зміцнення значно вища в матеріалах, що загартованих при більш високих 
температурах. Ефект пояснюється зміною механізму зміцнення від 
дислокаційного – при малих деформацій до TRIP-ефекту при великих.
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Effect of isothermal quenching temperature on strain hardening of ADI

Summary

The  effect of isothermal quenching temperature  on the  mechanical properties of 
ADI materials was investigated. The  heat treatment of the  test samples consisted of 
heating above  the  temperature  of conversion of the  ferrite  component into  austenite  
and isothermal quenching at temperatures from 280 to  380 °C. Liquid tin was used as 
the  quenching medium. In the  specified temperature  ranges, the  plastic characteristics 
and strength parameters of the  samples were  studied depending on heat treatment. 
Particular attention is paid to  the  parameters of strain hardening.  It is established that 
at isothermal tempering temperatures in the  range  of 330-350 °C, plastic deformation 
produces a TRIP  effect, which is accompanied by a high rate  of hardening due  to  
the  conversion of residual austenite  into  martensite. Strengthening of specimens at 
plastic deformation has 2 stages. In the  first stage, the  hardening is by the  traditional 
mechanism due  to  the  plastic deformation of residual austenite. As the  load increases, 
the  TRIP  effect plays the  basis of strengthening. Plastic characteristics change  with 
increasing tempering temperature. At 280 °C, the  strength and hardness of the  metal 
is maximum and the  plastic characteristics are  minimal. The  optimum mechanical 
properties, including fatigue  resistance, are  observed in the  temperature  range  330-
350 °C. For parts of the  tillage  agricultural machinery operating at low loads (cultivator 
paws), quenching to  lower bainite  should be  used. In this case, hardness plays a more  
significant role. Isothermal hardening at 330-350 °C should be  used for heavy loads of 
parts (brazing saws, saw blades, chisels). When using such parts, the  TRIP  effect is 
important, which ensures high durability and a lifetime  of operation.

Keywords: аustempering ductile  iron (ADI), isothermal quenching temperature  
mechanical properties, strain hardening transformation induce  plasticity (TRIP-effect).


