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АНОТАЦІЯ 

Чиркін А.Д. Процеси термічної деградації високотемпературних 

металевих матеріалів. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.04 — «Фізична хімія». — Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу 

високотемпературного окиснення на хімічну і стабільність мікроструктури 

високолегованих сталей, нікелевих та кобальтових жароміцних сплавів 

(ЖМС) та покриттів на їхній основі. Проведено експериментальне 

дослідження високотемпературної корозійної поведінки широкого спектру 

металевих матеріалів — від однофазних сплавів на основі систем Ni-Cr та Ni-

Cr-Al до багатокомпонентних багатофазних систем «покриття-субстрат».  

Розроблено метод підвищення корозійної стійкості нікелевого ЖМС 602 

СА на основі системи Ni-Cr-Al шляхом термічної обробки при 800°C. 

Показано, що попереднє окиснення сплаву при 800°C призводить до 

утворення нанорозмірної (товщина шару 100 нм) оксидної плівки на основі a-

Al2O3, яка сприяє подальшому перебігу корозії в режимі зовнішнього 

окиснення, не характерного для сплаву 602 СА при температурах експлуатації 

1000÷1200°C.  

Експериментально виявлено динамічне фазове перетворення у процесі 

окиснення — утворення щільного шару фази інтерметаліду безпосередньо під 

окалиною — в сплавах IN-625, IN-718 (на основі системи Ni-Cr-Nb), Crofer 22 

H (Fe-Cr-Nb), Haynes 25 (Co-Cr-W) і запропоновано механізм висхідної дифузії 

третього елементу — ніобію або хрому — в концентраційному градієнті 

збіднення хрому в приповерхневій зоні на основі термодинамічного і 

кінетичного моделювання за допомогою інструментів CALPHAD.  
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Удосконалено модель прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних 

високотемпературних деталей внаслідок вичерпання в них основного 

елементу окалини — хрому або алюмінію. Розроблена модель може 

універсально застосовуватися як до феритних сталей на основі систем Fe-Cr-

Al і Fe-Cr, так і до аустенітних сталей та ЖМС на основі нікелю і кобальту. 

Справедливість моделі експериментально перевірено на низці 

дрібнодисперсних і тонкостінних систем на основі нікелевих сплавів IN-625 і 

HR-230.  

За допомогою інструментів CALPHAD описано механізм розчинення 

карбідів типу М7С3, М23С6, М6С в нікелевих ЖМС — IN 625, 602 CA, HR-230 

— в процесі окиснення. Показано, що основною причиною розчинення 

карбідів є збіднення вуглецю в приповерхневій зоні сплаву внаслідок його 

дифузії вглиб зразка в концентраційному градієнті збіднення Cr або Al. 

Розроблено термодинамічно-кінетичні моделі розчинення карбідів, які 

кількісно передбачають ширину зони розчинення карбідів (ЗКР) в залежності 

від температури, часу, швидкості окиснення і хімічного складу сплаву.   

Модель гомогенізації CALPHAD адаптовано до систем «покриття-

субстрат» і було застосовано для алюмінідних (на основі b-NiAl) покриттів на 

нікелевому монокристалічному ЖМС PWA1484, покриттях типу MCrAlY (M 

= Ni,Co) на монокристалічних ЖМС PWA1483, CMSX-4 та дифузійній парі Ni-

CMSX-10. Описано механізм утворення карбідів в інтердифузійній зоні 

алюмінідного покриття. Показано, що джерелом вуглецю є сам сплав, в той 

час як рушійною силою його дифузії до поверхні є високий хімічний потенціал 

Cr в покритті внаслідок алітування. Експериментально показано, що 

розроблена дифузійна модель є ефективним інструментом оцінки хімічного 

ресурсу захисних покриттів і коректного передбачення кінетики розчинення 

b-NiAl в покриттях. Нова дифузійна модель є потужним інструментом як 

дизайну нових покриттів так, і оптимізації нових систем «покриття субстрат».  

Ключові слова: високотемпературні сплави, високолеговані сталі, 

жароміцні сплави (ЖМС), нікелеві сплави, окиснення, багатофазна 
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мікроструктура, термічна деградація, збіднення хрому і алюмінію, фазові 

перетворення, хімічний ресурс, фізико-хімічні методи дослідження, 

CALPHAD.  

 

 

SUMMARY 

Chyrkin A.D. Thermal degradation processes in high temperature 

metallic materials. — Qualification research paper published as a manuscript. 

 

Thesis for a Doctor of Science degree in physical chemistry, speciality code 

02.00.04. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the investigation of the high temperature oxidation 

effect on chemical and microstructural stability of high alloyed steels, nickel- and 

cobalt-base superalloys as well as high temperature protective coatings. An 

extensive experimental program has been performed for a wide spectrum of high 

temperature alloys and coating ranging from NiCr- and NiCrAl-base single-phase 

alloys to complex multicomponent multiphase coating systems “coating-substrate”. 

A pre-oxidation technique was developed for a commercial high-Cr NiCrAl-base 

alloy 602 CA to improve its oxidation resistance at 1000-1200°C. After pre-

oxidation for 100 hours at 800°C, the alloy forms a nanoscale (100 nm thick) a-

Al2O3 based oxide film which si able to prevent internal oxidation of Al above 

1000°C in air.  

An unconventional dynamic phase transformation, i.e. enrichment of an 

intermetallic phase underneath the chromia oxide scale, was discovered in 

multiphase alloys IN-625, IN-718 (Ni-Cr-Nb system), Crofer 22 H (Fe-Cr-Nb 

system), and Haynes 25 (Co-Cr-W system). A mechanism involving the uphill 

diffusion of the third element (Nb and W) in the Cr-depletion gradient was proposed 
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based on the thermodynamic and diffusion modeling using CALPHAD tools such 

as Thermo-Calc and DICTRA along with the commercial thermodynamic and 

mobility databases for Ni-base alloys and steels. 

A lifetime prediction model was developed for thin-walled components 

manufactured from FCC-materials such as austenitic steels and Ni-base alloys. The 

model correctly predicts the end-of-life time limit as a result of critical Cr and/or Al 

depletion during oxidation. The novel model can be applied both to FeCr- and 

FeCrAl-base ferritic steels as well as austenites and Ni-base alloys. The prediction 

tool was validated for a number of fine dispersed and thin-walled materials based on 

Ni-base alloys IN-625 and HR-230.  

Based on the CALPHAD approach a thermodynamic mechanism was 

proposed for dissolution of carbides in high temperature alloys during oxidation. The 

dissolution and re-precipitation of М7С3, М23С6, М6С carbide types was modeled for 

alloys IN 625, 602 CA, and HR-230. It has been demonstrated that oxidation-

induced carbide dissolution is driven by carbon depletion as a result of back 

diffusion of carbon in the Cr- and/or Al-depletion gradient in the alloy subsurface 

region. The diffusion model developed to describe the carbide dissolution process 

correctly predicts the width of the carbide free zone (CFZ) as a function of the crucial 

exploitation parameters such as temperature and exposure time as well as oxidation 

rate and alloys chemistry.  

The CALPHAD-based homogenization model was adapted to describe the 

interdiffusion processes in coating systems such as aluminide coatings on single-

crystal Ni-base superalloy PWA1484, MCrAlY (M = Ni,Co) coatings on PWA1483 

and CMSX-4 superalloys as well as in the Ni—CMSX-10 weld. The carbide 

formation mechanism was described of the interdiffusion zone in the aluminide 

coating. It was shown that the source of carbon in the coatings is the residual carbon 

in the substrate driven to the surface due to the increased Cr and/or Al chemical 

potential as a result of the aluminizing process. The adapted homogenization model 

was shown to correctly predict the crucial degradation parameters of the MCrAlY 

coatings such as the width of the b-NiAl dissolution zones and the residual fraction 
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of this Al-rich phase in the coating. The novel modeling approach was validated as 

a powerful tool to facilitate the design of new protective high temperature coatings 

as well for optimization of newly developed coating systems.  

Key words: high temperature alloys, high alloyed steels, nickel- and cobalt-

base superalloys, single-crystal alloys, oxidation, oxide scales, microstructure 

evolution, phase transformation, thermal degradation, phase transformation, Cr and 

Al depletion, lifetime prediction, modeling, CALPHAD. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГЦК – гранецентрована кубічна 

ЖМС – жароміцний сплав 

ЗВО – зона внутрішнього окиснення 

ЗРК – зона розчинення карбідів 

КТР – коефіцієнт термічного розширення 

ОЦК – об’ємноцентрована кубічна 

BF – bright field, світле поле 

BSE – backscattered electrons, зворотно-розсіяні електрони 

CALPHAD – calculation of phase diagrams, розрахунок фазових діаграм 

DICTRA – Diffusion controlled transformation, дифузійно 

контрольоване фазове перетворення  

EBSD – electron backscatter diffraction, дифракція зворотно-

розсіяних електронів 

EDX – energy dispersive X-ray spectroscopy, енергодисперсна 

рентгенівська спектроскопія 

EPMA – electron probe microanalysis, рентгенівський мікроаналіз 

GDOES – glow-discharge optical emission spectroscopy, оптична 

емісійна спектроскопія тліючого розряду 

HAADF – high-angle annular dark field, висококутові розсіяні 

електрони темного поля 

ICP-OES – inductively coupled plasma optical emission spectroscopy, 

оптична емісійна спектроскопія з індукційно звязаною 

плазмою 

SE – secondary electrons, вторинні електрони  

SEM – scaning electron microscopy, растрова електронна 

мікроскопія 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Високотемпературні структурні металеві матеріали 

є невід’ємною складовою й основою розвитку таких критично важливих 

галузей економіки, як енергетика, хімічна промисловість, авіакосмічні 

технології, машинобудування. Високолеговані сталі, нікелеві та кобальтові 

жароміцні сплави зазвичай застосовуються в умовах високих механічних і 

термічних навантажень, що вимагає від цих матеріалів значної міцності, 

довготривалої стабільності мікроструктури й корозійної стійкості. Термічна 

деградація цих сплавів і покриттів на їхній основі внаслідок старіння 

мікроструктури, фазових перетворень та корозійних процесів є основним 

об’єктивним фактором, який обмежує температуру й тривалість, і таким чином 

— ефективність експлуатації цих матеріалів. 

 Зважаючи на високу вартість та обмежену поширеність в природі як 

основних компонентів високотемпературних сплавів (Ni і Co), так і особливо 

легуючих елементів (Cr, W, Mo, Ta, Ti, Re тощо), на передній план виходить 

проблема раціонального використання і регенерації матеріалів після кожного 

експлуатаційного циклу. Ефективне використання цінних 

високотемпературних деталей можуть забезпечити новітні прогностичні 

методи розрахунку хімічного ресурсу і розроблені на основі цих моделей 

протоколи експлуатації і періодичного сервісу апаратів.  

Другою фундаментальною проблемою технології високотемпературних 

матеріалів є концепція стратегічного розвитку цього напрямку і філософія 

створення новітніх матеріалів, методів виготовлення й обробки кінцевих 

деталей — вирощування монокристалів, 3D-друк, технології нанесення 

покриттів тощо. Емпіричний досвід показує, що повний цикл розробки, 

оптимізації й впровадження нового типу високотемпературної сталі або ЖМС 

триває приблизно 10 років і потребує величезних обсягів експериментальної 

роботи, а саме: виготовлення й тестування модельних сплавів, довготривалі 
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високотемпературні витримки, дослідження механічних властивостей, 

довготривалі натурні експерименти в умовах експлуатації, оптимізація 

хімічного складу, мікроструктури й термообробки, сертифікація й 

впровадження.  

Швидкий розвиток обчислювальної техніки останніх десятиліть призвів 

до появи і стрімкого росту нового напрямку у фізико-хімічному 

матеріалознавстві — комп’ютерного матеріалознавства (computational 

materials science), основною метою якого є передбачення властивостей і меж 

функціональності наявних матеріалів та створення новітніх матеріалів з 

наперед заданими властивостями. Сучасні обчислювальні методи стають 

потужним інструментом розв’язку проблем дизайну й оптимізації новітніх 

високотемпературних матеріалів внаслідок радикального зменшення обсягів 

експериментальних досліджень до рівня цільової верифікації прогнозованих 

ефектів.  

Серед найбільш успішних методів моделювання фазового складу 

матеріалів слід відзначити CALPHAD (calculation of phase diagrams — 

розрахунок фазових діаграм) та Phase field (метод просторового опису 

динаміки фазових перетворень). В переважній більшості прикладів 

практичного застосування цих методів моделювання описувалися процеси 

плавлення/солідифікації, старіння мікроструктури, фазових перетворень під 

час термічної обробки або гомогенізації, а також дизайн сплавів і покриттів на 

основі аналізу ефектів легування. Не зважаючи на колосальний потенціал 

методу CALPHAD у фізико-хімічному матеріалознавстві, його застосування в 

області досліджень термічної деградації високотемпературних металевих 

матеріалів залишалося обмеженим протягом останніх десятиліть. Розрізнені 

епізодичні дослідження окиснення й корозії високотемпературних сплавів 

методом CALPHAD здебільшого стосувалися моделювання фазового складу 

матеріалу в умовах термодинамічної рівноваги в залежності від хімічного 

складу матеріалу і температури. Проте доступні на момент початку 
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дисертаційної роботи літературні джерела переконливо свідчили про високий 

потенціал методу CALPHAD для опису процесів термічної деградації 

високотемпературних сплавів і розв’язок проблем моделювання: 1) процесів 

критичного збіднення Cr і Al під час окиснення; 2) хімічного ресурсу 

тонкостінних деталей і тонких покриттів; 3) фазових перетворень внаслідок 

окиснення/корозії; 4) процесів розчинення дисперсних фаз зміцнення, які 

призводять до втрати механічних властивостей матеріалів; 5) процесів 

взаємної дифузії в системах «покриття–сплав».  

Тому актуальність та наукова значимість дослідження процесів 

термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів визначається 

як можливістю з’ясування фундаментальних фізико-хімічних 

закономірностей процесів фазових перетворень, дифузії і міжфазних явищ в 

базових системах Ni–Cr–Al, Ni–Cr–C, Ni–Cr–Al–C, Ni–Cr–Nb, Fe–Cr–Nb, Ni–

Cr–W, Co–Cr–W під час окиснення цих сплавів і покриттів на основі даних 

систем при високих температурах, так і практичною цінністю систематичних 

експериментальних даних про корозійну стійкість низки комерційних 

високотемпературних матеріалів, переважно ЖМС, нових розроблених 

моделей прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних деталей і покриттів, а 

також розвитку застосування методу CALPHAD у фізико-хімічному 

матеріалознавстві.  

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

Дисертаційна робота виконувалась у науково-дослідному центрі 

Forschungszentrum Jülich GmbH (м. Юліх, ФРН), в інституті IEK-2 (Institut für 

Energie- und Klimaforschung), а також на кафедрі фізичної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 

безпосередньо пов’язана з планами науково-дослідних робіт, які виконувалися 

на кафедрі фізичної хімії, зокрема згідно з держбюджетними темами 

№01БФ037-04 «Термодинамічні властивості та структура металічних і 

шлакових розплавів» (2001-2005 рр.) № держреєстрації 0101U002168, 
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№06БФ037-05 «Нові наноструктурні матеріали для створення каталізаторів, 

сорбентів, сенсорів, молекулярних магнетиків, квазікристалічних та оксидних 

сплавів» (2006-2010 рр.) № держреєстрації 0106U005893, №111БФ037-03 

«Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних 

технологій та вирішення екологічних проблем» (2011-2015 рр.) № 

держреєстрації 0111U006260, №116БФ037-03 «Нові функціональні 

наноматеріали та нанокомпозити на основі гетерометалічних систем» (2016-

2018 рр.) № держреєстрації 016U002558. 

 Мета та задачі дослідження. Основна мета роботи — встановити 

взаємозв’язок між фізико-хімічними характеристиками процесів термічної 

деградації високотемпературних матеріалів (формування й ріст захисної 

окалини, збіднення Cr і Al в матеріалі, фазові перетворення) та основними 

критичними параметрами експлуатації цих матеріалів — температурою і 

часом (тривалістю експлуатації); розробити на основі експериментальних 

даних моделі еволюції мікроструктури сплавів у процесі окиснення й 

прогнозування хімічного ресурсу.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

задачі: 

– експериментально дослідити кінетику росту, морфологію і 

мікроструктуру захисних оксидних окалин на поверхні низки 

комерційних сплавів і покриттів на основі Ni, Fe Co та встановити 

взаємозв’язок між характером окалини, природою сплаву і умовами 

процесу окиснення;  

– експериментально визначити хімічний ресурс — час до настання 

хімічної деградації (Breakaway oxidation) — для тонкостінних 

(0,2÷0,5 мм) деталей високотемпературних ЖМС у залежності від 

температури, температурних режимів, товщини та геометрії зразка й 

природи сплаву;  
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– розробити моделі прогнозування хімічного ресурсу для металевих 

матеріалів з ГЦК-ґраткою і характерними глибокими профілями 

збіднення Cr з урахуванням впливу товщини зразка, температурних 

режимів витримки і сколювання окалини (ізотермічний або 

циклічний режим); 

– експериментально дослідити кінетику фазових перетворень і 

деградації мікроструктури — зміни фазового складу — у 

приповерхневій зоні сплаву, спричиненої процесами окиснення. 

Встановити механізми процесів розчинення й утворення дисперсних 

фаз карбідів та інтерметалідів в процесі окиснення та їхній 

взаємозв’язок з характеристиками окиснення сплаву; Визначити 

вплив природи дисперсних фаз і хімічного складу матеріалу на фазові 

перетворення в процесі окиснення;  

– розробити моделі динамічних фазових перетворень у 

високотемпературних сплавах в процесі окиснення на основі методу 

CALPHAD і відповідні програмні інструменти;  

– виконати експериментальне дослідження процесів взаємної дифузії у 

системах «покриття-субстрат» для низки покритих захисними 

покриттями ЖМС а також контактних дифузійних пар; Встановити 

взаємозв’язок між феноменами деградації на границі контакту — 

взаємна дифузія, фазові перетворення, утворення пор тощо — і 

хімічним складом частин дифузійної пари; 

– розробити кількісні моделі опису процесів термічної деградації 

систем «покриття–субстрат» з використанням алгоритмів дисперсної 

моделі дифузії й моделі гомогенізації для опису процесів дифузії в 

багатофазних багатокомпонентних системах у рамках методу 

CALPHAD; 

– з'ясувати межі застосування і прогностичний потенціал розроблених 

моделей на основі отриманого масиву експериментальних і 

літературних даних. 



24 
 

Об’єкт дослідження — процеси термічної деградації 

високотемпературних металевих матеріалів, поверхневі явища і фазові 

перетворення під час окиснення при високих температурах внаслідок 

взаємодії з агресивним середовищем. 

 Предмет дослідження — фізико-хімічні закономірності процесів 

утворення і росту захисних окалин на поверхні сплавів, збіднення Cr і Al у 

приповерхневому шарі, спричинені окисненням фазові перетворення у 

високотемпературних сплавах і покриттях; вплив хімічного складу і зовнішніх 

умов на характер та інтенсивність процесів деградації. 

Методи дослідження. Основними експериментальними методами 

дослідження були термогравіметрія і мікроскопія високої роздільної здатності. 

Кінетика окиснення високотемпературних сплавів визначалась методом 

гравіметрії в процесі ізотермічних, циклічних (короткий — до 2 годин — час 

при виоскій температурі) та інтервальних (відносно довгий час при виоскій 

температурі) витримок зразків в атмосфері лабораторного повітря або 

окиснювальних газових сумішей в стаціонарних пічках CARBOLITE або в 

термоаналізаторі SETARAM. Мікроструктура утворених оксидних окалин і 

приповерхневих зон досліджувалася методами металографії, оптичної 

мікроскопії, растрової SEM/BSE (ZEISS, JEOL) і трансмісійної 

TEM/HAADF/BF (ZEISS, FEI) електронної мікроскопії та методом 

рентгенофазового аналізу XRD (BRUKER). Хімічний склад продуктів корозії 

визначався методом енергодисперсної рентгенівської спектроскопії EDX 

(Oxford instruments) та хвиледисперсної рентгенівської спектроскопії WDX 

(Oxford instruments). Просторова орієнтація зерен в мікроструктурі сплавів і 

окалин визначалась методом дифракції зворотно-розсіяних електронів EBSD 

(Oxford instruments). Концентраційні профілі елементів в окалинах і 

приповерхневих зонах визначалися методами оптичної емісійної 

спектроскопії тліючого розряду GD-OES (Horiba Yvon Jobin) та методом мас-

спектрометрії вторинних нейтральних частинок SNMS (Leybold AG, INA 3). 
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Для теоретичного аналізу фазового складу сплавів, дифузійних процесів і 

фазових перетворень застосовувався метод CALPHAD з використанням 

комерційних програмних пакетів Thermo-Calc і DICTRA а також оригінальних 

розрахункових алгоритмів на основі моделі гомогенізації. Для розрахунків 

фазових рівноваг і дифузійних процесів використовувалися термодинамічні і 

кінетичні дані з комерційних баз даних TTNi, TCNi, TCFe, Mob2, MobNi різних 

поколінь. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

• уперше експериментально показано, що нікелевий сплав 602 СА є 

здатним до утворення зовнішньої захисної окалини Al2O3 у 

температурному інтервалі 1000÷1200°С за умови попереднього 

окиснення при 800°С;  

• вперше експериментально встановлено, що внутрішнє окиснення 

алюмінію в сплавах системи Ni–Cr–Al (наприклад, у сплавах 601 і 602 

СА) пришвидшує як дифузію Cr у бік поверхні, так і розчинення карбідів 

Cr типу М7С3; 

• запропоновано термодинамічний механізм розчинення карбідів 

(зокрема — карбідів Cr) у процесі окиснення високотемпературних 

сплавів, який визначає основною рушійною силою процесу розчинення 

крабідів зворотну дифузію вуглецю в градієнті хімічного потенціалу Cr 

у приповерхневому шарі сплаву;  

• запропоновано кількісну модель дифузії у багатофазному 

багатокомпонентному сплаві 602 СА з урахуванням процесів 

внутрішнього окиснення Al, які впливають як на характер, так і на 

швидкість росту зони розчинення карбідів (ЗРК);  

• уперше запропоновано термодинамічний механізм утворення фази 

інтерметаліду d-Ni3Nb на границі розділу «оксид-сплав» у нікелевому 

сплаві 625 та інших сплавах на основі систем Ni–Cr–Nb, Fe–Cr–Nb, Ni–

Cr–W, Co–Cr–W. Показано, що рушійною силою цього явища є висхідна 
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дифузія третього компоненту в градієнті хімічного потенціалу Cr у 

приповерхневому шарі сплаву;  

• розроблено аналітичну і декілька чисельних моделей прогнозування 

хімічного ресурсу тонкостінних деталей з високотемпературних сплавів. 

Показано, що час до хімічної деградації (Breakaway — утворення 

оксидів основного елементу сплаву замість захисного шару Al2O3 або 

Cr2O3) 𝑡" розраховується з високою точністю для тонкостінних (0,1÷0,5 

мм) деталей різної геометрії, металевих пін (радіус часточок 10÷30 мкм) 

і зразків завтовшки декілька мм; 

• запропоновано моделі опису процесів дифузії й фазових перетворень в 

багатокомпонентних багатофазових системах «покриття-субстрат» на 

основі методу CALPHAD, які здатні кількісно описувати процеси 

термічної деградації високотемпературних покриттів на основі 

нікелевих сплавів. Отримані моделі поглиблюють розуміння складних 

динамічних мікроструктурних процесів під час окиснення і можуть 

ефективно використовуватися як інструмент програмування 

експлуатаційних режимів покриттів і прогнозування їхнього хімічного 

ресурсу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

результати суттєво розширюють уявлення про характер фізико-хімічних 

взаємодій і процесів дифузії, мікроструктурних змін у металевих матеріалах 

під час їхньої експлуатації при високих температурах. В роботі розроблено 

метод термічної обробки нікелевого сплаву 602 СА на основі системи Ni–Cr–

Al, який радикально підвищує стійкість матеріалу до окиснення шляхом 

стимулювання утворення зовнішньої захисної окалини a-Al2O3 замість Cr2O3 і 

збільшує таким чином його експлуатаційний ресурс. Запропонована кількісна 

модель розчинення карбідів та інших дисперсних фаз зміцнення в 

високотемпературних сплавах дозволяє з високою точністю прогнозувати 

кінетику росту зони розчинення карбідів і є, таким чином, ефективним 

інструментом опису деградації мікроструктури матеріалу внаслідок 



27 
 
окиснення і пов’язаної з цими процесами втрати міцності. Розроблені 

аналітичні та чисельні моделі розрахунку хімічного ресурсу можуть 

безпосередньо використовуватись у якості інструменту дизайну 

високотемпературних апаратів з тонкостінними гарячими деталями: 

теплообмінники, нагрівачі, труби бойлерів і реакторів, носії каталізаторів 

тощо. Отримані в роботі обчислювальні алгоритми й програми, в основі яких 

лежать моделі дифузії й фазових перетворень у багатокомпонентних 

багатофазних системах в межах методу CALPHAD, є потужним інструментом 

оптимізації, розробки і дизайну високотемпературних матеріалів. Модельні 

розрахунки процесів взаємної дифузії, розчинення або утворення вторинних 

фаз в мікроструктурі, утворення пор і пустот можуть суттєво зменшити обсяг 

експериментальних досліджень до рівня цільових контрольних експериментів, 

які підтверджують справедливість теоретичних розрахунків. Розроблені 

обчислювальні алгоритми розрахунку взаємної дифузії в системах «покриття-

субстрат» мають високий потенціал застосування у технології газових турбін, 

актуальною технологічною потребою якої є оптимізація хімічного складу 

покриття у відповідності до змінної якості палива. Занадто радикальна 

модифікація хімічного складу покриття може негативно вплинути на процеси 

взаємної дифузії й унеможливити використання нового покриття в контакті зі 

старим матеріалом носія (лопатки), який, в свою чергу, потребуватиме 

оптимізації. Отримані в даній роботі розрахункові моделі взаємної дифузії 

дозволяють швидко провести теоретичний аналіз потенційних шляхів 

модифікації матеріалів і посприяти вибору оптимальної стратегії дизайну 

матеріалу. Великою перешкодою на шляху ефективного застосування 

обчислювальних моделей на основі методу CALPHAD є великий обсяг 

розрахунків і віповідно — відносно довгий час обчислення, який, тим не менш, 

є значно коротшим за тривалість лабораторних експериментів. Отриманий в 

роботі метод підвищення продуктивності розрахунків шляхом паралелізації 

обчислювальних процесів дозволяє підвищити обчислювальну швидкість на 
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два порядки і вирішує таким чином проблему громіздкості й низької 

обчислювальної ефективності методів CALPHAD.  

Особистий внесок здобувача. У дисертації представлено результати 

досліджень, які були виконані автором одноосібно або при його безпосередній 

участі разом з іншими співробітниками Інституту дослідження енергії і 

клімату ІЕК-2 дослідницького центру Forschungszentrum Jülich GmbH (м. 

Юліх, ФРН). У роботах [A1-A5, A7, A10-A13, A15, A19, A20, A22] здобувачу 

належить провідна роль при плануванні та виконанні досліджень, обговоренні 

та узагальненні їхніх результатів. У творчій співпраці з професором 

Квадаккерсом В. Дж. (Forschungszentrum Jülich GmbH, IEK-2), у співавторстві 

з яким опубліковано переважну частину робіт здобувача, автор розробляв 

проблематику та основні напрямки застосування методів феноменологічної 

термодинаміки CALPHAD до проблем високотемпературного окиснення 

сплавів, термічної деградації систем «покриття-субстрат» та розробки 

прогностичних моделей розрахунку хімічного ресурсу високотемпературних 

деталей, планував та проводив корозійні експерименти, обговорював отримані 

результати досліджень, брав безпосередню участь у підготовці матеріалів до 

друку та представляв їх у доповідях на міжнародних наукових конференціях. 

В роботах, виконаних у співпраці с аспірантами Гарсіа Л. [A6, A8, A9], Асенсіо 

К. [A3] і Дуан Р [A14, A21], автором запропонована інтерпретація 

термодинамічних механізмів фазових перетворень у процесі окиснення 

досліджуваних матеріалів і розроблена модель розрахунку хімічного ресурсу 

тонкостінних деталей. В співпраці з доктором Весселем Е. [A19, A20, A22], та 

доктором Грюнером Д. [A6, A7, A10, A12-A15, A18-A22], (Forschungszentrum 

Jülich GmbH, IEK-2) була проведена переважна більшість мікроструктурних 

досліджень методами растрової електронної мікроскопії та рентгенівського 

мікроаналізу. У співпраці з доктором Піллайєм Р. [A10-A12, A15-A22], 

(Forschungszentrum Jülich GmbH, IEK-2) були розроблені обчислювальні 

алгоритми розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних 

багатофазних системах на основі методу CALPHAD. Результати трансмісійної 
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електронної мікроскопії оксидних окалин отримані за участю професора 

Халварссона М. (Chalmers University of Technology, Гетеборг, Швеція) [A14] 

та доктора Сваджби Р. (Інститут металургії заліза, Глівіце, Польща) [A22]. В 

цілому здобувачу належить базова концепція дисертаційної роботи — 

дослідження різних типів процесів термічної деградації високотемпературних 

сплавів і покриттів з подальшим модельним описом цих явищ методами 

феноменологічної термодинаміки, яка послідовно експериментально та 

теоретично реалізовувалася у представлених роботах.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

та окремі її положення були оприлюднені у вигляді доповідей на наукових 

конференціях: EUROCORR 2010, Moscow (Russian Federation), 2010; 8th 

International Conference on Microscopy of Oxidation, Liverpool (United Kingdom), 

2011; International Conference on Diffusion in Materials, DIMAT, Dijon (France), 

2011; 18th International Corrosion Congress, Perth (Australia) 2011; 39th 

International Conference on Metallurgical Coatings & Thin Films, San Diego (USA), 

2012; 8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection 

of Materials, (Les Embiez) France 2012; EUROCORR 2013, Estoril (Portugal), 

2013; 9th International Conference on Microscopy of Oxidation, Nottingham 

(United Kingdom), 2014; International Conference on Diffusion in Materials, 

DIMAT, Münster (Germany), 2014; 42nd International Conference on Metallurgical 

Coatings & Thin Films, San Diego (USA), 2015; Gordon Research Conference 2015 

— High Temperature Corrosion «Pioneering protection in aggressive 

environments», New London, NH (USA) 2015; EFC-Workshop: Insight, 

mechanisms and modelling in high temperature corrosion, Frankfurt (Germany), 

2015; 9th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection 

of Materials, (Les Embiez) France 2016; Gordon Research Conference 2017 — High 

Temperature Corrosion «From the Basic Understanding of Corrosion Mechanisms 

to the Modeling of Multi Layered or Multi-Materials Systems Under Complex 

Multiphysics Loading», New London, NH (USA) 2017; IX International Conference 

in Chemistry Kyiv-Toulouse ICKT-9, Kyiv, 2017; 44th International conference on 
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metallurgical coatings and thin films ICMCTF, 23-28 April 2017, San Diego, USA, 

2017; 10th International conference on microscopy of oxidation, 3-5 April 2017, 

Loughborough, United Kingdom, 2017; European Federation of Corrosion 

Workshop “High temperature corrosion under complex conditions, deposits and 

salts: towards green energy”, 26-28 September 2018, Frankfurt am Main, Germany, 

2018. Загалом результати дисертаційної роботи відображені у 22-х тезах 

доповідей, включених у збірники тез зазначених конференцій. 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи та її окремі 

положення викладено у 45 наукових працях, 22 з яких складають статті у 

періодичних фахових міжнародних наукових журналах, 1 — стаття в збірнику 

трудів міжнародної наукової конференції, 20 — тези доповідей на наукових 

конференціях. Кількість публікацій в міжнародній наукометричній системі 

Scopus — 23.  

 Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота обсягом 10,8 

авторських акруша містить анотацію, зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

п'ять розділів, висновки, список використаних джерел (476 посилань) та 

додатки. Робота викладена на 384 сторінках друкованого тексту і містить 21 

таблицю та 177 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕРМІЧНА ДЕГРАДАЦІЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ: ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 
 

Від ранніх піонерських досліджень високотемпературної корозії металів 

[1-3] на початку 20-х рр. ХХ століття минуло майже 100 років. За цей час було 

проведено надзвичайно багато експериментальних досліджень чистих металів 

і сплавів, закладено фундаментальні теоретичні підвалини [4-7] цього 

наукового напрямку в матеріалознавстві і створено сімейства комерційних 

високотемпературних сплавів і покриттів. Напрямок еволюції конструкційних 

матеріалів зазвичай визначається нагальними технологічними потребами. 

Наприклад, неможливість використання високолегованої сталі для 

виробництва лопаток реактивних авіадвигунів під час Другої світової війни 

була поштовхом до розвитку жароміцних сплавів (ЖМС) у середині ХХ 

століття. Сучасне матеріалознавство потребує нових методів та інструментів 

для подальшого цільового розвитку матеріалів. Застосування потужних 

можливостей сучасної обчислювальної техніки відкриває нові шляхи розробки 

високотемпературних сплавів і покриттів: моделювання фазового складу та 

його еволюції в часі, модельний опис процесів термічної деградації і прогноз 

хімічного ресурсу, практичні рекомендації і дизайн матеріалів на підставі 

розрахунків.  

У першому розділі представлено літературні дані щодо 

експериментальних і теоретичних досліджень високотемпературного 

окиснення металів, модельних і комерційних металевих сплавів та захисних 

антикорозійних покриттів, нанесених на сплави. Зокрема, розглянуто класичні 

методи опису окиснення чистих металів і сплавів (п. 1.1), наведено і 

проаналізовано основні відомі механізми хімічної та структурної деградації 

металевих матеріалів під час високотемпературного окиснення (п. 1.2), 

проаналізовано відомі теоретичні методи опису еволюції мікроструктури 
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високотемпературних сплавів і покриттів внаслідок окиснення та моделі 

прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних деталей (п. 1.3).  

 

1.1 Високотемпературне окиснення металів і сплавів 

 

1.1.1 Термодинаміка окиснення металів 

 

Більшість металів, реагуючи з корозивним середовищем, утворює 

оксиди [8-9] відповідно до реакції: 

𝑀(т) +
(
)
𝑂)(г) 	= 	𝑀𝑂((т) (1.1) 

Напрямок і перебіг реакції (1.1) визначатиме значення зміни вільної 

енергії Гіббса для цього процесу:  

∆𝐺012 	= 	∆𝐻012– 𝑇∆𝑆01( (1.2) 

де G — вільна енергія Гіббса, H — ентальпія, S — ентропія, T — абсолютна 

температура. Оскільки процеси високотемпературної корозії зазвичай 

протікають в ізобарно-ізотермічних умовах, зміна енергії Гіббса є коректним 

критерієм оцінювання імовірності утворення й відносної стабільності оксидів 

в реакціях типу (1.1). В табл. 1.1 наведено стандартні значення ентальпії та 

ентропії утворення оксидів з чистих елементів для низки практично важливих 

металів. Дані наведено в розрахунку на один моль кисню в реакції (1.1) для 

коректного порівняння відносної стабільності оксидів між собою з 

урахуванням стехіометрії реакцій. Як видно з табл. 1.1, реакція окиснення 

металу є сильно екзотермічною і супроводжується зменшенням ентропії. 

Очевидно, що в умовах взаємодії чистих компонентів (металу з киснем) 

рівновага в реакції (1.1) зсунута у бік утворення продуктів реакції — оксиду. 

Перебіг реакції (1.1) у зворотному напрямку, себто дисоціація оксиду, може 

відбуватися при надзвичайно низькому парціальному тиску кисню в системі. 
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Таблиця 1.1 

Термодинамічні параметри реакції окиснення деяких практично 

важливих металів в розрахунку на один атом кисню [10-11] 

Реакція 
ΔH0,  

кДж·моль-1 

ΔS0,  

Дж·моль-1·К-1 

2
3

Al(р)+
1
2

O2=
1
3

Al2O3 –565,900 –128,0 

1
2

Si+
1
2

O2=
1
2

SiO2 –451,040 –86,8 

Mn+
1
2

O2=MnO –412,304 –72,8 

Zn+
1
2

O2=ZnO –356,190 –107,9 

2
3

Cr+
1
2

O2=
1
3

Cr2O3 –373,420 –86,0 

Fe+
1
2

O2=FeO –264,890 –65,4 

3FeO+
1
2

O2=Fe3O4 –312,210 –125,1 

2Fe3O4+
1
2

O2=3Fe2O3 –249,450 –140,7 

Co+
1
2

O2=CoO –233,866 –70,7 

3CoO+
1
2

O2=Co3O4 –183,260 –148,1 

Ni+
1
2

O2=NiO –234,345 –84,3 

𝐻)+
1
2

O2=H2O –246,440 –54,8 

Для реакції окиснення металу (1.1) зміна енергії Гіббса при сталій 

температурі записується наступним чином: 
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∆𝐺012 = ∆𝐺012
7 + 	𝑅𝑇𝑙𝑛 ;

<=>2
<=

?

@A>BC
2
B
D (1.3) 

В стані хімічної рівноваги ∆GMOν= 0. Оскільки активності чистих 

компонентів в реакції (1.1) дорівнюють одиниці, з рівняння (1.3) виводиться 

вираз для рівноважного парціального тиску кисню над оксидом:  

𝑝1B
0/012 = 𝑒𝑥𝑝 I)

(

∆J=>2
K

LM
N (1.4) 

 

 

Рис. 1.1 Діаграма Еллінгема для деяких оксидів [9] 
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В літературі pO2

M/MOν часто називають тиском дисоціації оксиду 

(dissociation pressure). Тиск дисоціації є зручним критерієм оцінювання 

відносної термодинамічної стабільності оксидів. Чим стабільніший оксид, тим 

нижчий його тиск дисоціації. На рис. 1.1 наведено діаграму Еллінгема [12], що 

є зручним графічним відображенням температурної залежності вільної енергії 

Гіббса утворення та тиску дисоціації оксиду.  

Діаграма наочно ілюструє ряд стабільності оксидів при високих 

температурах, що дозволяє в багатьох випадках інтерпретувати, а іноді й 

передбачати морфологію оксидного шару, утвореного на поверхні 

багатокомпонентного сплаву. Наприклад, сплав утворює на поверхні захисну 

окалину оксиду хрому. На границі «оксид–метал» встановлюється 

парціальний тиск кисню відповідно до рівноваги Cr/Cr2O3. Згідно з діаграмою 

Еллінгема (рис. 1.1) лише метали, що знаходяться на діаграмі нижче лінії 

«Cr/Cr2O3», можуть окиснюватися і утворювати стабільні оксиди під 

окалиною оксиду хрому.  

 

 1.1.2 Кінетика росту оксидних плівок 

 

У практиці дослідження окиснення металів і сплавів найчастіше 

розглядається одномірна лінійна задача: ріст шару продукту (оксиду) на 

пласкій поверхні металу [8-9]. Вже в найперших експериментальних 

дослідженнях реакцій взаємодії металів з киснем, галогенами і сіркою [1-2, 13-

18] було встановлено, що: 

1) квадрат товщини шару продукту реакції (оксиду, сульфіду чи 

галогеніду) X є пропорційним до часу реакції t: 𝑋) = 2𝑘A𝑡 (1.5); 

2) параболічна константа швидкості реакції 𝑘A є питомою 

характеристикою металу і має експоненційну залежність від температури 

відповідно до рівняння Арреніуса: 𝑘A = 𝐴𝑒𝑥𝑝 S− UV
LM
W (1.6). 



36 
 

Спираючись на закономірності експериментальних спостережень і 

уявлення про структуру дефектів в твердих тілах [19], Карл Вагнер [4] 

сформулював класичну теорію росту оксидних плівок на поверхні металів, яка 

дозволяє кількісно описати кінетику окиснення багатьох металів і передбачає 

вплив температури, хімічного складу атмосфери та дефектної структури 

оксиду на швидкість росту окалини. Теорія Вагнера ґрунтується на таких 

припущеннях: (1) окалина є суцільним та щільним шаром оксиду, що не 

містить пор, тріщин, дислокацій тощо; (2) транспорт в оксидному шарі 

відбувається виключно шляхом дифузії іонів у кристалічній ґратці оксиду; (3) 

на міжфазних границях «газ–оксид» та «оксид–метал» встановлюється 

термодинамічна рівновага. Оксидна плівка таким чином стає мембраною, в 

якій виникає градієнт активності кисню: парціальний тиск кисню зменшується 

в товщі оксидного шару від відповідного значення в атмосфері pO2
<XY до тиску 

дисоціації оксиду pO2

M/MOν на границі «оксид–метал», де метал та оксид 

перебувають у рівновазі. Враховуючи зв'язок між концентрацією точкових 

дефектів (наприклад, вакансій у напівпровіднику р-типу — такому як FeO або 

NiO) і парціальним тиском (активністю) кисню, Вагнер запропонував вираз, 

який пов'язує параболічну константу швидкості з мобільністю дефектів в 

оксиді, їхньою концентрацією та градієнтом активності кисню в оксидній 

плівці: 

𝑘A =
Z=
|Z>|

∫ 𝐷^𝐶^𝑑	𝑙𝑛𝑎1
<>
b

<>
c  (1.7) 

де 𝑧0 і 𝑧1 — заряди іонів металу і кисню, 𝑎1e  і 𝑎1f  — активності кисню на 

границях «оксид-метал» і «оксид-газ», 𝐷^ — коефіцієнт дифузії вакансій 

металу, С^ — концентрація вакансій металу в оксиді.  

Багато експериментальних робіт в 50-70-х роках минулого сторіччя було 

присвячено верифікації і визначенню меж застосування теорії Вагнера. 

Зокрема, справедливість моделі було підтверджено для опису окиснення таких 

технічно важливих металів, як залізо [20], нікель [21] та кобальт [22-23] при 
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утворенні на їхній поверхні окалин типу МО (M = Fe, Ni, Co), для яких 

характерним є дефіцит іонів металу в кристалічній ґратці.  

Теорія Вагнера була значним кроком до кращого розуміння природи 

окиснення металів. Проте ця модель має істотні обмеження через припущення 

гомогенності і монокристалічності оксидної плівки, що унеможливлює її 

застосування до таких технологічно важливих окалин, як Cr2O3 і Al2O3. Обидва 

оксиди є термодинамічно стабільнішими за оксиди заліза, нікелю і кобальту 

(табл. 1.1.) та, відповідно, майже не виявляють відхилень від стехіометрії. При 

таких низьких концентраціях точкових дефектів в оксиді найнезначніші 

домішки в металі можуть суттєво вплинути на структуру і концентрацію 

дефектів в оксиді та кінетику росту оксидної плівки. Наприклад, для плівок 

оксиду хрому вплив домішок титану на швидкість росту окалини ретельно 

розглянуто в роботі [24].  

Іншим важливим фактором, що впливає на транспортні властивості 

оксидної плівки, є структура зерен оксиду в ній. В роботі [25] наводиться 

порівняння кінетичних даних окиснення чистого хрому з різних літературних 

джерел. Розкид абсолютних значень параболічної константи сягає чотирьох 

порядків. Окиснення спостерігалось на поверхнях зерен хрому різної 

кристалографічної орієнтації. Встановлено, що в залежності від орієнтації 

зерна на поверхні утворюються моно- і полікристалічні шари Cr2O3, а різниця 

в параболічних константах швидкості для моно- і полікристалічних окалин 

становить два порядки. 

Окалина α-Al2O3 (переважно корунд) утворюється на сплавах Fe-Al, Ni-

Al, Fe-Cr-Al, Ni-Cr-Al. Механізм росту окалини Al2O3 було досліджено з 

використанням ізотопів O18 та SNMS-профілів оксидної плівки, які 

дозволяють встановити розподіл ізотопів O16 і O18 в товщі плівки Al2O3 в 

залежності від послідовності взаємодії зразка з О2
16 і О2

18	[26 − 28]. 

Встановлено, що реакція окиснення відбувається на границі «оксид–метал», а 

основною формою транспорту в окалині є дифузія молекулярного кисню по 

границях зерен Al2O3 вглиб до поверхні металу.  
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Методом прецизійної гравіметрії було показано, що кінетика росту 

окалини Al2O3 не є параболічною [29]. Плівкам оксиду алюмінію притаманна 

субпараболічна (найчастіше кубічна) кінетика:  

𝑋 = 𝑘𝑡l (1.8) 

де k — емпірична константа швидкості, n — ступеневий фактор, який 

варіюється в межах 0,3÷0,4. В роботах [30-32] за допомогою електронної 

мікроскопії показано, що субпараболічна кінетика є наслідком структурних 

змін в окалині з перебігом реакції. На рис. 1.2 наведено характерну 

мікроструктуру окалини Al2O3: колоноподібні видовжені зерна Al2O3 стають 

товщими ближче до границі «оксид–метал», де відбувається реакція 

окиснення. Через латеральний ріст зерен Al2O3 лінійно збільшується розмір 

зерна в окалині з відповідним зменшенням густини сітки границь зерен, по 

яких відбувається транспорт кисню до границі «оксид–метал». Припустивши 

лінійне зростання ширини зерна Al2O3 в окалині 𝑟 від товщини окалини 𝑥: 

𝑟(𝑥) = 𝑟7 + 𝑎𝑥 (1.9) 

автори запропонували змішане параболічно-кубічне кінетичне рівняння: 

𝑟7𝑋) +
<no

p
= qrstust

LM
∆𝜇1𝑡 (1.10) 

де DGB — коефіцієнт дифузії кисню по границях зерен, δGB — відстань між 

зернами (зазвичай приймається як 0,5 нм), ΔµO — різниця хімічних потенціалів 

кисню між границями «газ–оксид» і «оксид–метал». 

Справедливість виразу (1.10) переконливо перевірено у роботі [30]. 

Очевидно також, що при сталому розмірі зерна (𝑎 = 0) вираз (1.10) зводиться 

до класичного параболічного рівняння.  

Таким чином, на сьогоднішній день існує потужне теоретичне підґрунтя 

для розуміння і опису механізмів окиснення чистих металів та кінетики росту 

оксидних плівок. Наведені вище обмеження дифузійної теорії Вагнера, 

зумовлені відсутністю необхідних даних щодо дефектної структури оксиду 

або реального градієнту хімічного потенціалу в окалині, поступово долаються 

за допомогою сучасних обчислювальних методів та методів феноменологічної 
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термодинаміки CALPHAD. В роботах [33-34] представлено метод 

моделювання параболічної константи швидкості для хрому й заліза та 

отримано задовільну відповідність розрахунків експериментальним даним. 

Однак автори підкреслюють малу продуктивність та непрактичність 

чисельних розрахунків. Тому при дослідженні багатокомпонентних систем 

для опису кінетики окиснення зазвичай використовують наведені вище 

емпіричні вирази (1.5) і (1.8).  
 

 

 

Рис. 1.2 Мікроструктура окалини Al2O3, утвореної на поверхні сплаву 

FeCrAlloy після 95-ти годин витримки при 1250ºС в атмосфері: (а) Ar–20%O2 

(б) Ar–4%H2–7%H2O; (в) — визначена з мікрознімків (а) і (б) залежність 

ширини зерна від товщини окалини [30] 

 

 

1.1.3 Окиснення металевих сплавів: класичні теорії внутрішнього і 

селективного окиснення 

 

Реагуючи з корозійним середовищем при високих температурах, 

багатокомпонентні металеві сплави утворюють на поверхні як однорідні, так і 

складні оксидні окалини. Морфологія таких оксидних шарів зазвичай 

залежить від температури, хімічного складу сплаву, мікроструктури 
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(термообробки) та хімічного складу атмосфери. З практичної точки зору для 

більшості високотемпературних сплавів бажаним є формування на поверхні 

металу зовнішнього однорідного оксидного шару. Проте досить часто 

металеві сплави зазнають внутрішнього окиснення — утворення дрібних 

(декілька мкм в діаметрі) часточок різної форми (рис. 1.3) в приповерхневому 

шарі металу. В широкому сенсі мова йде про внутрішню корозію, оскільки у 

такий спосіб, окрім окиснення, може відбуватись навуглецювання, нітрування 

і сульфідування [9].  
 

  
а б 

 

Рис. 1.3 Морфологія внутрішнього окиснення алюмінію в сплаві Ni-

2.5Al (мас. %) після витримки при 1000ºС: (а) 165 годин, 𝑝1B  = 4,6×10-11 бар; 

(б) 89 годин, 𝑝1B  = 9,8×10-13 бар [35] 

 

Класичний теоретичний аналіз феномена внутрішнього окиснення 

запропонував Вагнер [5], який розглядав бінарний сплав А–В, в якому 

окиснюється лише більш споріднений до кисню компонент В: 

𝐵 + 𝜈𝑂 = 𝐵𝑂( (1.11) 

Досягти селективного окиснення компоненту В вдається застосуванням 

атмосфер з низьким парціальним тиском кисню, нижчим за тиск дисоціації 

оксиду компоненту А. На практиці подібні досліди проводять у газових 

сумішах H2/H2O та CO/CO2 або в евакуйованих ампулах із сумішами Райнса 

(Rhines pack) «метал/оксид», в яких встановлюється рівноважний тиск 

дисоціації відповідного оксиду [36-37]. У випадку стабільних оксидів 
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(наприклад, Cr2O3 і Al2O3) показано, що швидкість внутрішнього окиснення 

лімітована дифузією кисню в сплаві. Відповідно, кінетика росту зони 

внутрішнього окиснення (ЗВО, IOZ — internal oxidation zone) є параболічною 

𝑋y1z) = 2𝑘Ay1z𝑡 (1.12) 

Параболічна константа 𝑘Ay1z дається виразом:  

𝑘Ay1z =
{>
b r>
({tK

 (1.13) 

де 𝑁1f  — розчинність кисню в металі при даній температурі, 𝐷1 — коефіцієнт 

дифузії кисню, 𝑁"7 — мольна частка компоненту В у сплаві. Добуток 𝑁1f𝐷1 

прийнято називати проникністю кисню (oxygen permeability), яку вимірюють 

емпірично в дослідах з внутрішнього окиснення в атмосферах з 

контрольованим парціальним тиском кисню [36-38] або за допомогою 

вимірювання електрохімічного потенціалу [39].  

З рівняння (1.13) стає очевидним, що з підвищенням концентрації В 

ширина ЗВО монотонно зменшується. При критичному значенні 𝑁"
}~eX,? 

відбувається перехід від внутрішнього до зовнішнього окиснення, для якого 

Вагнер [5] запропонував наступний вираз:  

𝑁"
}~eX,? > ���

∗

p
��t
��t>2
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rt
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B
 (1.14) 

де 𝑉�"  і 𝑉�"12  — мольні об'єми металу і оксиду, 𝐷" — коефіцієнт дифузії В у 

сплаві, 𝑔∗ — критична об'ємна частка оксиду в ЗВО, потрібна для переходу від 

внутрішнього до зовнішнього окиснення, яка приблизно становить 0,3 [40]. 

Таким чином, морфологія окалини, утвореної на поверхні 

багатокомпонентного сплаву, критично залежить від конкуренції двох 

процесів: дифузії кисню в металі (𝑁1f𝐷1) та дифузії В назовні (𝑁"7𝐷"). 

Якщо критерій (1.14) є справедливим для бінарного сплаву А–В, то 

концентрація компоненту В у сплаві є достатньо високою для утворення 

зовнішньої компактної окалини на поверхні металу. Такий режим окиснення є 

найбільш бажаним з практичної точки зору і в літературі називається 

зовнішнім або селективним [41]. Сталий ріст оксиду 𝐵𝑂( на поверхні сплаву 
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А–В призводить до збіднення компоненту В та характеристичних 

концентраційних профілів збіднення у приповерхневому шарі сплаву (рис. 

1.4).  

 
а        б 

 

Рис. 1.4 Концентраційні профілі збіднення компоненту В у бінарному 

сплаві А–В: (а) схематичне зображення профілю збіднення в приповерхневому 

шарі; (б) розрахований та експериментальний концентраційний профіль хрому 

в сплаві Fe–23,5%Cr після окиснення при 1250 К протягом 1-єї, 5-ти та 25-ти 

годин [41] 
 

Відповідно до класичного дифузійного аналізу, що передбачає 

параболічну кінетику росту зовнішньої окалини [6, 41], на границі «оксид–

метал» встановлюється динамічна рівновага. Концентрація компоненту В на 

границі «оксид–метал» не залежить від часу і визначається співвідношенням 

швидкості поглинання В у процесі окиснення (параболічна константа) до 

швидкості постачання В до границі «оксид–метал» (коефіцієнт дифузії В): 

𝑁"e = 𝑁"7 −
�
)
���
rt
�
�
B (1.15) 

У виразі (1.15) замість параболічної константи росту оксиду 𝑘A з 

рівняння (1.5) використовується параболічна константа рецесії металу 𝑘}, яка 

має таку саму розмірність і відповідає швидкості поглинання металу процесом 

окиснення. Обидві константи пов’язані між собою масовим балансом: 
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𝑘} = 𝑘A I
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��t>2

N
)
 (1.16) 

Концентраційні профілі компоненту В у зоні збіднення описуються 

наступним рівнянням: 
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Розраховані за допомогою виразу (1.17) концентраційні профілі хрому в 

сплаві Fe–23,5%Cr після окиснення при 1250 К наведено на рис. 1.4. Як 

передбачають рівняння (1.15) та (1.17), приповерхнева концентрація хрому 

𝑁�~e  становить 16 мас. % і не залежить від часу. Слід зауважити, шо в роботі 

[41] автори замість просторових координат (відстані від границі «оксид метал» 

𝑥) використовують параметр 𝜆 = 𝑥/√𝑡.  

Лаконічний вираз (1.15) дає вичерпну характеристику здатності сплаву 

підтримувати режим селективного окиснення і вважається другим критерієм 

Вагнера [5] переходу від внутрішнього окиснення до зовнішнього.  

𝑁"
}~eX,) > �

)
���
rt
�
�
B (1.18) 

 

1.1.4 Високотемпературне окиснення сплавів систем Ni–Al, Fe–Al, 

Ni–Cr, Fe–Cr, Ni–Cr–Al, Fe–Cr–Al 

 

Оскільки переважна більшість високотемпературних матеріалів 

ґрунтується на таких простих подвійних і потрійних системах, як Ni–Al і Fe–

Al (алюмінідні покриття [42]), Ni–Cr (ніхром і класичні ЖМС), Fe–Cr 

(високолеговані феритні сталі [43]), Ni–Cr–Al (ковані та монокристалічні 

ЖМС [44] і покриття типу MCrAlY [45]), Fe–Cr–Al (феритні сталі типу 

FeCrAlloy [26], зміцнені ODS-сталі [46]), варто коротко розглянути основні 

особливості високотемпературного окиснення в цих системах.  
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Окиснення модельних сплавів у системі Ni–Al були уперше системно 

досліджені в роботі [47], в якій показано, що цій системі притаманні три типи 

морфології окалини в залежності від концентрації алюмінію і температури. 

Результати представлено у формі «мапи окиснення» (oxidation map) на рис. 1.5. 
 

 
Рис. 1.5 Мапа окиснення для системи Ni–Al. Морфології окиснення I, II 

і III описані в тексті. Заштриховані поля відповідають змішаним морфологіям 

[47] 

 

Сплави з низьким вмістом алюмінію (поле I) утворюють зовнішню 

окалину NiO і зону внутрішнього окиснення, що містить шпінель NiAl2O4 і 

Al2O3 в широкому температурному інтервалі. При вищих концентраціях 

алюмінію (поле II) спостерігається утворення зовнішньої окалини α-Al2O3, яку 

внаслідок її деградації з часом переростає змішана окалина, що містить NiO і 

NiAl2O4. Підвищення температури або концентрації алюмінію 𝑁��7  призводить 

до переходу в поле III — утворення суцільної зовнішньої окалини α-Al2O3. В 

подальших експериментальних дослідженнях [48-50] було загалом 

підтверджено залежність морфології окалини від концентрації алюмінію і 

визначено мінімальне значення 𝑁��7  для утворення зовнішньої окалини Al2O3 
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на рівні 7÷12,5 мас. %. В пізніших роботах на підставі рівняння (1.14) були 

розраховані значення 𝑁��Yel для широкого інтервалу температур: 4,4 мас. % при 

1200ºС [51], 5÷7,5 мас. % при 1000ºС [52], більше 10 % мас. при 800ºС [53]. 

Слід зазначити, що розрахунок 𝑁��
}~eX,? для системи Ni–Al за допомогою 

виразу (1.14) ускладнений особливостями дифузії кисню в ЗВО. В роботах [54-

56] досліджувалось внутрішнє окиснення алюмінію в бінарних модельних 

сплавах Ni–Al з вмістом алюмінію від 0,5 до 6,0 мас. % при низьких (суміші 

Ni/NiO) і високих (повітря) парціальних тисках кисню в температурному 

інтервалі 800÷1200ºС. Встановлено, що при низьких температурах 

проникність кисню, визначена за допомогою виразу (1.13), на декілька 

порядків перевищує значення 𝑁1f𝐷1, отримані незалежними методами 

вимірювання. Цю розбіжність у вимірах автори пояснили значним впливом 

швидкої дифузії кисню по границях голкоподібних зерен Al2O3, які є 

притаманними для ЗВО в сплавах системи Ni–Al (рис. 1.3а). Розбіжність в 

значеннях проникності кисню зменшується зі збільшенням температури, 

оскільки вклад дифузії по границях зерен в загальний транспорт кисню в ЗВО 

відповідно зменшується з підвищенням температури.  

Система Fe–Al якісно є досить подібною до системи Ni–Al з точки зору 

температурної залежності морфології окалин. Основні дослідження цієї 

системи, найважливіші результати яких розглянуті в роботах [57-59], були 

зосереджені на визначенні необхідного рівня алюмінію для ефективного 

зменшення швидкості окиснення заліза. Встановлено, що вже при відносно 

невисоких концентраціях алюмінію (від 3 мас. %) в широкому інтервалі 

температур 500÷1000ºС спостерігається характерна морфологія окиснення: 

тонка прозора плівка Al2O3, вкрита великими спорадичними пустулами оксиду 

заліза. Така окалина досить швидко втрачає захисні властивості через 

надзвичайно високу швидкість росту оксидів заліза. Таким чином, 

низьколеговані сплави в системах Ni–Al і Fe–Al є абсолютно технологічно 

непридатними до застосування при високих температурах. З підвищенням 

концентрації алюмінію стійкість до окиснення цих матеріалів значно 
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покращується [60]. Натомість втрачається пластичність і тріщиностійкість, 

через що інтерметаліди NiAl і FeAl використовуються на практиці виключно 

як дифузійні покриття на ЖМС і сталях [45, 61].  

Сплави систем Fe–Cr і Ni–Cr можна вважати першими 

високотемпературними матеріалами. Низьколеговані сплави з вмістом хрому 

до 10 мас. % характеризуються утворенням зовнішньої окалини оксиду типу 

МО і внутрішнім окисненням хрому [62-65]. З перебігом реакції границя 

«оксид–метал» зміщується всередину вбік ЗВО, де відбувається взаємодія МО 

з Cr2O3 з утворенням шару шпінелі (Ni/Fe)Cr2O4. Вміст шпінелі в окалині 

монотонно збільшується з концентрацією хрому в сплаві з подальшим 

переходом до утворення зовнішньої окалини Cr2O3. Ці зміни морфології 

окиснення відповідним чином відображаються на швидкості окиснення (рис. 

1.6).  

 
 

Рис. 1.6 Залежність швидкості окиснення сплавів М–Cr в атмосфері 

кисню при 1000ºС від концентрації хрому в сплаві [62] 
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В роботі [62] експериментально встановлено, що для сплавів Fe–Cr і Ni–

Cr найнижча швидкість окиснення спостерігається при концентрації хрому 

18÷22 % мас. Цей експериментальний результат став основою подальшого 

дизайну всіх сучасних високолегованих високотемпературних сплавів на 

основі заліза і нікелю, що утворюють захисну окалину Cr2O3. Відповідно, 

комерційні сплави на основі кобальту легують на рівні 25÷30 % мас. хрому для 

досягнення оптимальної корозійної стійкості.  

Пізніші роботи над модельними сплавами Fe–Cr і Ni–Cr [66-70] були 

спрямовані на визначення критичних параметрів переходу від внутрішнього 

до зовнішнього окиснення і навпаки — в залежності від температури і 

парціального тиску кисню. Зокрема, велику увагу було приділено феномену 

«Breakaway oxidation» [71-77] — переходу від захисного режиму окиснення з 

утворенням зовнішньої окалини Cr2O3 до утворення оксидів металу основи 

сплаву (залізо або нікель) внаслідок критичного збіднення хрому в 

приповерхневому шарі сплаву. Встановлено, що в інтервалі температур 

застосування сплавів на основі системи М–Cr (700-1000ºС) критичне значення 

концентрації хрому 𝑁�~
}~eX,), при якій відбувається перехід окиснення в режим 

Breakaway, становить 8÷10 мас. %. 

Сплави на основі систем M–Cr–Al (M = Ni, Cr) можуть утворювати 

зовнішню окалину Al2O3, що уможливлює створення на їхній основі 

конструктивних матеріалів для застосування при температурах, вищих за 

1000ºС. Залежність морфології окалин від хімічного складу та температури 

було систематично досліджено в роботах [78-80], результати яких 

представлено у вигляді мап окиснення (рис. 1.7).  

Сплави з низьким вмістом хрому та алюмінію утворюють на поверхні 

зовнішню окалину NiO, під якою відбувається внутрішнє окиснення хрому й 

алюмінію (поле І на рис. 1.7а, рис. 1.8а). Зі збільшенням концентрації хрому в 

сплаві до 20 мас. % відбувається перехід до зовнішнього окиснення хрому, 

проте алюміній продовжує окиснюватися внутрішньо під окалиною Cr2O3 

(поле ІІ на рис. 1.7а, рис. 1.8б). Паралельне підвищення концентрації хрому до 
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18÷20 мас. %, а алюмінію — до 4÷4,5 мас. % призводить до селективного 

утворення зовнішньої окалини Al2O3 (поле ІІІ на рис. 1.7а, рис. 1.8в).  

 

 
а        б 

Рис. 1.7 Мапи окиснення для систем Ni–Cr–Al (а) [80] і Fe–Cr–Al (б) [58] 

при 1000ºС  

 

З мапи окиснення Ni–Cr–Al (рис. 1.7а) очевидно, що додавання хрому до 

системи Ni–Al суттєво полегшує утворення зовнішньої окалини Al2O3 та 

відповідно зменшує 𝑁��
}~eX,? до 4 мас. % для Ni–Cr–Al у порівнянні до 7 мас. % 

для Ni–Al.  

   

                     а           б                в 

Рис. 1.8 Морфології окиснення сплавів Ni–Cr–Al: (а) Ni–2Cr–4Al після 

20-ти годин при 1000ºС, (б) Ni–20Cr–2Al після 21-єї години при 1100ºС, (в) Ni–

20Cr–4Al після 20-ти годин при 1200ºС [80]  
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Система Fe–Cr–Al є схожою до Ni–Cr–Al і ще більш схильною до 

утворення зовнішньої окалини Al2O3. У порівнянні зі сплавами Ni–Cr–Al з 

характерною кристалічною ГЦК-ґраткою дифузія алюмінію і хрому в ОЦК-

ґратці феритів (Fe–Cr і Fe–Cr–Al) є швидшою, в середньому, на один порядок 

[81-82]. Відповідно до виразу (1.14), швидший транспорт алюмінію в фериті 

сприяє зниженню 𝑁��
}~eX,?, що загалом підтверджується експериментальними 

даними (рис. 1.7б). Якщо сплав містить 20 мас. % хрому, сплав Fe–Cr–Al 

утворює зовнішній оксид алюмінію вже при 2÷3 мас. % алюмінію в сплаві [83]. 

Окремо слід розглянути так званий ефект третього елементу («third 

element effect») [84-86], на який вперше звернув увагу Вагнер в роботі [87]. 

Встановлено, що потрійні сплави Cu–Zn–Al для пасивації потребували нижчих 

концентрацій алюмінію, ніж бінарні сплави в системі Cu–Al. Відповідно до 

виразу (1.14), додавання третього елементу до сплаву може вплинути на 

динамічну рівновагу між внутрішнім та зовнішнім окисненням, впливаючи на 

транспорт кисню (𝑁1f𝐷1) або на транспорт реактивного металу В (𝐷"). В роботі 

[87] Вагнер інтерпретував вплив цинку на окиснення алюмінію через здатність 

цинку в процесі окиснення відновлювати оксид міді (ґеттеринг), знижувати 

парціальний тиск кисню на границі «оксид–метал» до рівня рівноваги Zn/ZnO 

й тим самим зменшувати проникність кисню в міді.  

Аналогічний підхід було застосовано до системи Ni–Cr–Al в роботі [80]: 

утворення проміжного шару Cr2O3 на поверхні металу стрімко знижує 

парціальний тиск на границі «оксид-метал», що, в свою чергу, знижує 

розчинність кисню 𝑁1f . В роботі [88] методом термодинамічних розрахунків 

встановлено, що додавання хрому до нікелю призводить до зменшення 

розчинності кисню в ньому. Зокрема показано, що вже при 5 мас. % хрому в 

сплаві 𝑁1  зменшується на один порядок, а сплав Ni–5Cr–4Al при 1200ºС 

утворює зовнішню окалину Al2O3. Очевидно, що 5 мас. % хрому недостатньо 

для утворення проміжної зовнішньої окалини Cr2O3. Таким чином, в системі 

Ni–Cr–Al й подібних до неї системах третій елемент (хром) впливає на 

проникність кисню у двоякий спосіб. Слід також відзначити, що хром 
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підвищує хімічний потенціал [89] та швидкість дифузії [90] алюмінію в 

сплавах Ni–Cr–Al. Вочевидь, швидший транспорт алюмінію сприяє 

утворенню зовнішнього оксиду алюмінію, проте однозначного підтвердження 

цього механізму в літературі немає.  

Очевидно, що дифузійна теорія внутрішнього окиснення не враховує 

великої кількості структурних факторів, які впливають на співвідношення 

транспорту кисню і реактивного металу В: по-перше, морфологія внутрішніх 

оксидів впливає на ефективну швидкість дифузії кисню в ЗВО [55, 91]; по-

друге, механічна обробка поверхні впливає на швидкість дифузії реактивного 

металу В у сплаві [92-94]; по-третє, ізоморфність Cr2O3 та α-Al2O3 сприяє 

швидшому латеральному росту зерен у ЗВО й обумовлює швидший перехід 

від ЗВО до щільної зовнішньої окалини [85]. 

Таким чином, на сьогоднішній день природа ефекту третього елементу 

не є до кінця зрозумілою і не піддається однозначному формалізованому 

опису. Проте наведені вище емпіричні закономірності стали основою 

практичних рекомендацій як до розробки й дизайну нових 

високотемпературних сплавів (хімічний склад, легування, мікроструктура), 

так і до подальшої обробки матеріалів (термообробка, механічна обробка, 

тонкі покриття, іонна імплантація) з метою стимулювання пасивації і 

підвищення їхньої жаростійкості.  

  

 

1.2 Процеси термічної деградації високотемпературних матеріалів 

 

1.2.1 Хімічна деградація і ресурс тонкостінних деталей 

 

Утворення на поверхні високотемпературних сплавів захисного 

оксидного шару під час окиснення призводить до монотонного збіднення 

реактивного елементу (хрому або алюмінію) у приповерховому шарі [41]. 

Особливо критичним це явище є для тонкостінних деталей з обмеженим 
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вмістом реактивного елементу: жерсть, пластини, труби, дроти, 

дрібнодисперсні системи (металеві піни) тощо. Критичне збіднення 

реактивного елементу в таких деталях з перебігом часу призводить до 

окиснення елементу основи сплаву — заліза або нікелю. Цей феномен 

катастрофічного окиснення, який у літературі прийнято називати «Breakaway 

oxidation» або «Breakaway» [95-97], вважається критерієм вичерпання 

хімічного ресурсу деталі (end-of-life-criterion), або тривалістю життя (lifetime). 

Перехід до окиснення по типу Breakaway характеризується різким 

збільшенням швидкості окиснення (рис. 1.9а) й утворенням на поверхні 

об’ємних мас оксидів заліза/нікелю (рис. 19б). З кінетики окиснення (рис. 1.9а) 

очевидно, що хімічний ресурс 𝑡" (time to breakaway) збільшується разом з 

товщиною зразка й зменшується з температурою [95]. Проблема 

прогнозування хімічного ресурсу й підбору матеріалу стає особливо 

актуальною при проектуванні високотемпературних теплообмінників [98], 

коли виникає потреба оптимізації товщини стінки гарячих деталей як з точки 

зору ефективності теплопередачі, так і з точки зору економічної ефективності 

— сумарного хімічного ресурсу, вартості матеріалу тощо. 

 

 
 

а б 

Рис. 1.9 Приклад катастрофічного окиснення типу Breakaway для 

сплавів Fe–20Cr–5Al: кінетика окиснення сплаву MA 956 при 1200ºС для 

різних товщин зразка; (б) типова морфологія оксидних окалин після настання 

Breakaway, сплав PM 2000 після 1825-ти годин окиснення при 1200ºС [95]  
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Перші успішні моделі розрахунку хімічного ресурсу були розроблені 

для сплавів типу FeCrAlloy [95-96], основою якого є система Fe–20Cr–5Al мас. 

%. Оскільки дифузія алюмінію в феритних матеріалах є відносно швидкою 

[82], в сплавах FeCrAlloy майже не спостерігається утворення 

концентраційних градієнтів збіднення алюмінію внаслідок окиснення [96]. 

Таким чином, рівномірне збіднення алюмінію в зразку дозволяє легко 

визначити кількість спожитого алюмінію: добуток товщини зразка 𝑑 в см, 

початкової концентрації алюмінію 𝐶7 в мас. % і густини сплаву ρ в мг см-3 дає 

вміст алюмінію в мг см-2. З іншого боку, кількість спожитого алюмінію на 

момент часу 𝑡 можна розрахувати з товщини оксидного шару відповідно до 

виразів (1.5) або (1.8), перерахувавши товщину шару Al2O3 на кількість 

алюмінію (мг см-2) й прирівнявши ці вирази. Хімічний ресурс 𝑡" дається 

наступним виразом:  

𝑡" = �4,4 × 10�p (�K��t)∙¤∙¥
�

�
?/l

 (1.19) 

У виразі (1.19) 𝑘 і 𝑛 — кінетичні параметри з рівняння (1.18) із 

урахуванням перерахунку товщини оксиду на кількість спожитого кисню, 

безрозмірний фактор 4,4×10-3 відповідає за перерахунок кількості кисню на 

кількість алюмінію, 𝐶" — критична концентрація алюмінію, при якій 

відбувається перехід до Breakaway. Багаторазово підтверджено 

експериментально [95, 99-101], що для сплавів типу FeCrAlloy 𝐶" дорівнює 

нулю. Проста і наочна модель матеріального балансу стала ефективним 

інструментом оцінки хімічного ресурсу феритних матеріалів у вигляді 

графіків залежності 𝑡" від товщини зразка (lifetime maps) [102-104].  

В подальших роботах модель матеріального балансу (МБ) було 

розширено для врахування періодичного сколювання оксиду алюмінію з 

поверхні для товстостінних зразків [100]. В роботі [105] досліджено вплив 

геометрії зразка на хімічний ресурс і показано, що збіднення алюмінію 

відбувається інтенсивніше в кутах зразків і біля поверхні з великим радіусом 

кривизни. Відповідно, Breakaway настає раніше на сторонах і кутах зразків 
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(рис. 1.9б), ніж на пласкій поверхні. Автори роботи [105] впровадили поправки 

до рівняння (1.19) задля врахування цих ефектів. Ця модель була також 

успішно застосована у випадку феритних сталей, що утворюють окалину Cr2O3 

[74, 106-108]. Встановлено, що в температурному інтервалі застосування цих 

матеріалів 800÷1000ºС вираз (1.19) адекватно прогнозує час до настання 

Breakaway, який для матеріалів типу Fe–22Cr спостерігається при залишковій 

концентрації хрому 𝐶" = 8÷10 мас. %.  

Однак модель хімічного ресурсу, розроблена для феритних матеріалів, 

не може бути застосована до матеріалів, в яких внаслідок окиснення 

утворюється концентраційний градієнт хрому/алюмінію в приповерхневому 

шарі (рис. 1.4): ЖМС на основі ніхрому [109], аустенітні сталі FeNiCr [110-

112], AFA-сталі (alumina-forming austenites — аустенітні сталі, що утворюють 

окалину Al2O3) [104, 113-114], сплави типу FeCrAlloy при температурах, 

нижчих за 900ºС [115]. В цьому випадку концентраційний профіль в зразку не 

є пласким і однорідним — відповідно, кількість спожитого елементу не можна 

визначити простим множенням різниці концентрацій (𝐶7 − 𝐶") на товщину 

зразка 𝑑. Застосування виразу (1.17) для опису концентраційних профілів 

збіднення теж є обмеженим, оскільки модель збіднення Вагнера передбачає 

зразок нескінченної товщини. Цю проблему розв’язав Уіттл в роботі [116], 

застосувавши до проблеми збіднення рівняння теплопереносу для пластини 

кінцевої товщини [117]. Концентраційний профіль хрому в пластині сплаву 

Ni–22Cr дається виразом: 

𝐶�~(𝑥, 𝑡) = 𝐶�~7 − ?770¦§
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?
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±´?  (1.20) 

де 𝑀�~ — атомна маса хрому в г моль-1, 𝑀<��µ¶ — усереднена атомна маса 

сплаву в г моль-1, 𝑘A	—	параболічна константа росту оксиду в м2с-1, 𝐷�~ — 

коефіцієнт дифузії хрому в сплаві в м2с-1, 𝜙 — співвідношення Піллінга–

Бедвортса [2] — відношення об’єму утвореного оксиду до об’єму спожитого 

металу. 
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Вираз (1.20) з високою точністю описує еволюцію в часі 

концентраційних профілів хрому в тонких (до 0,5 мм завтовшки) зразках 

високолегованих аустенітних сталей FeNiCr [111-112, 118] та дозволяє 

коректно прогнозувати хімічний ресурс (рис. 1.10). 

  
а б 

 

 Рис. 1.10 Приклади застосування моделі Уіттла [116] до процесів 

збіднення хрому в зразках аустенітної сталі FeNiCr: (а) розраховані й 

експериментальні профілі хрому для сталі Fe20Ni25Cr при 1000ºС [112]; (б) 

часова залежність концентрації хрому на границі «оксид-метал» для сталі TP 

347 (Fe20Ni18Cr) при 800ºС [118]  

 

Для оцінки хімічного ресурсу слід простежити за зміною концентрації 

хрому на границі «оксид–метал», де 𝑥 = 0 у виразі (1.20). З початком окиснення 

приповерхнева концентрація хрому С�~e  падає до рівня, визначеного рівнянням 

(1.15), і залишається сталою, допоки профіль збіднення не сягне середини 

зразка (рис. 1.10б). В подальшому С�~e  зменшується монотонно до критичного 

значення С�~}~eX (𝐶"	в моделі МБ) й початку Breakaway. Слід відзначити 

математичну складність виразу (1.20), через що модель Уіттла має досить 

вузьке практичне застосування. 

Проблему прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних деталей при 

високих температурах можна загалом вважати добре опрацьованою. 

Розроблені моделі в першому наближенні надають задовільну оцінку 

хімічного ресурсу в залежності від температури, товщини стінки і природи 
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матеріалу. Проте вищезгадані моделі виявляють суттєві обмеження в описі 

явищ пришвидшеної кінетики окиснення — інтенсивнішого збіднення хрому 

або алюмінію. По-перше, інтенсивне збіднення може відбуватися внаслідок 

сколювання окалини [119] під час термічного циклювання [99, 120-121] або 

зовнішнього механічного навантаження [122-124]. По-друге, пришвидшена 

хімічна деградація сплавів, що утворюють окалину Cr2O3, спостерігається у 

випадку додаткового окиснення самої окалини Cr2O3 у вологих атмосферах з 

утворенням леткого оксигідроксиду хрому (VI) — CrO(OH)2. Це явище добре 

описане в літературі як «реактивне випаровування хрому» [125-130] й 

становить велику небезпеку для конструкційних матеріалів 

твердоелектролітних паливних комірок (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) та 

теплообмінників. Випаровування CrO(OH)2 є причиною стрімкого збіднення 

хрому в приповерхневому шарі до рівня 2÷5 мас. % хрому, що призводить до 

завчасного переходу окиснення в режим Breakaway. По-третє, описані вище 

класичні моделі розрахунку хімічного ресурсу ігнорують особливості 

мікроструктури сплаву, розподіл елементів між різними фазами в 

багатокомпонентних системах, транспортні властивості багатофазних систем 

і фазові перетворення, що відбуваються в матеріалі під час окиснення. В 

подальшому буде показано, як ці обмеження ефективно долаються за 

допомогою сучасних чисельних методів розрахунку.  

 

1.2.2 Мікроструктурні зміни в високотемпературних сплавах під 

впливом окиснення 

 

Сучасні високотемпературні металеві матеріали є складними 

багатокомпонентними й багатофазними системами, складність яких 

обумовлена високими вимогами, в першу чергу, до механічних властивостей 

цих матеріалів. Висока міцність таких сплавів досягається за допомогою двох 

основних механізмів:  
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1) зміцнення твердого розчину — легування матриці сплаву важкими 

металами, що одночасно знижує дифузію й повзучість [131];  

2) дисперсне твердіння — утворення багатофазної мікроструктури, в 

якій основна пластична фаза (матриця) знаходиться в рівновазі з твердішою 

дрібнодисперсною фазою, часточки якої відіграють роль стоперів, гальмуючи 

рух дислокацій при деформації й стабілізуючи границі зерен [132].  

Як показано вище, взаємодія високотемпературних сплавів з 

навколишнім середовищем призводить до змін локального хімічного складу в 

приповерхневому шарі, що у випадку багатофазних систем призводить до 

фазових перетворень [133], які можна класифікувати по трьох основних типах: 

а) утворення нової фази; б) перетворення однієї фази на іншу; в) розчинення 

однієї з фаз в мікроструктурі. 

Утворення нової фази в приповерхневих шарах сплавів внаслідок 

окиснення спостерігається у двох випадках. Найчастіше мова йде про 

утворення багатофазної зони, що містить вихідний матеріал сплаву та 

продукти реакції компонентів сплаву й компонентів агресивної корозійної 

атмосфери: карбіди, нітриди, сульфіди, оксиди тощо. Це швидка форма 

хімічної деградації високотемпературних сплавів, прояв якої свідчить про 

неможливість довготривалого застосування матеріалу у відповідних умовах. 

Ці процеси зазвичай добре описуються моделями внутрішнього окиснення, 

розглянутими в розділі 1.1.3.  

Іншою формою цього типу фазового перетворення є утворення щільного 

суцільного шару під окалиною. Утворення шару нової фази спостерігається в 

інтерметаліді γ-TiAl, при окисненні якого утворюється зовнішня окалина 

Al2O3 й відбувається збіднення алюмінію у приповерхневому шарі. В роботі 

[134] показано, що при окисненні γ-TiAl при 1000ºС під окалиною Al2O3 

утворюється суцільний шар фази Z-Ti50Al30O20 за умови утворення зовнішньої 

окалини. Фаза Z була також знайдена іншими авторами роботи [135]. За 

допомогою платинових маркерів показано, що фаза Z утворюється на границі 

«Z–γ-TiAl», що є свідченням високої мобільності кисню у цій фазі. З 
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подальшим перебігом окиснення новоутворений шар під окалиною Al2O3 

перетворюється на суміш α2-Ti3Al й фази Z, що спричинено сталим збідненням 

алюмінію на границі «Z–γ-TiAl». В подальшому критичне збіднення алюмінію 

призводить до деградації зовнішнього шару Al2O3 та утворення на поверхні 

суміші оксидів алюмінію й титану. Слід відзначити, що утворення фази Z не є 

першопричиною деградації окалини Al2O3. Навпаки, в роботі [136] показано, 

що легування γ-TiAl сріблом призводить до довготривалої стабілізації шару як 

фази Z, так і захисної окалини оксиду алюмінію. 

Утворення суцільних шарів нової фази може також відбуватися без 

участі кисню — лише внаслідок зміни хімічного складу в приповерхневому 

шарі сплаву. Яскравим прикладом такого фазового перетворення є 

аустенітизація феритної сталі типу Fe–Cr внаслідок окиснення, що призводить 

до збіднення хрому в приповерхневому шарі [137]. Відповідно до фазової 

діаграми Fe–Cr [138], при температурі 1000ºС перехід α→γ відбувається в 

інтервалі концентрацій хрому 11÷13 мас. %. Аустенітизація приповерхневого 

шару сталі призводить до подальшого збіднення хрому відповідно до виразу 

(1.15) через повільнішу дифузію хрому в ОЦК-ґратці аустеніту. Зрештою 

критичне збіднення хрому призводить до Breakaway. Така форма деградації є 

властивою для відносно низько легованих феритів на рівні 17÷18 мас. % хрому 

[139].  

Іншим важливим прикладом фазового перетворення, зумовленого 

високотемпературним окисненням, є дисиліцид молібдену. В температурному 

інтервалі 1000÷1300ºС MoSi2 виявляє високу стійкість до окиснення завдяки 

утворенню на поверхні захисного шару SiO2 відповідно до реакцій [140]: 

2𝑀𝑜𝑆𝑖) + 7𝑂) = 2𝑀𝑜𝑂p + 4𝑆𝑖𝑂) (1.21) 

5𝑀𝑜𝑆𝑖) + 7𝑂) = 𝑀𝑜½𝑆𝑖p + 7𝑆𝑖𝑂) (1.22) 

Реакція (1.21) описує утворення змішаної окалини SiO2 і MoO3. Рівняння 

(1.22) є сумарною реакцію утворення зовнішнього шару SiO2 паралельно до 

утворення під окалиною шару Mo5Si3 внаслідок збіднення кремнію. 

Експериментальні дослідження показали, що реакція (1.22) домінує при 
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температурах вище 1000ºС [141-143]. Шар нижчого силіциду Mo5Si3 

утворюється між окалиною SiO2 і субстратом MoSi2 (рис 1.11а) внаслідок 

зменшення концентрації кремнію в приповерхневому шарі до рівня фазового 

переходу MoSi2→Mo5Si3 у відповідності до фазової діаграми Mo–Si [144]. 

  
а б 

 

Рис. 1.11 Приклад утворення шару Mo5Si3 під окалиною SiO2 під час 

окиснення MoSi2: (а) електронна мікрофотографія морфології окиснення 

MoSi2 після 100 годин при 1700ºС [145]; (б) фазова діаграма системи Mo–Si 

[144] 

 

Швидка дифузія кремнію в MoSi2 і Mo5Si3 при температурах вище 

1000ºС визначає механізм та морфологію окиснення. Кисень легко проходить 

крізь аморфну плівку SiO2 й реагує на границі «силіцид–оксид», до якої 

безперервно надходить кремній шляхом дифузії із середини зразка. Збіднення 

кремнію в приповерхневому шарі до рівня 13÷15 мас. % призводить до 

перетворення MoSi2 у Mo5Si3 відповідно до діаграми стану (рис. 1.11б). 

Подібні фазові перетворення спостерігалися при випаровуванні кремнію з 

поверхні MoSi2 у вакуумі [125], а також у дифузійних парах [146]. Зразок 

MoSi2, нагрітий у вакуумі, втрачає масу внаслідок випаровування кремнію. З 

перебігом часу в приповерхневому шарі зразка спостерігалося поступове 

утворення шарів Mo5Si3 і навіть твердого розчину кремнію в молібдені у 

відповідності до дифузійного шляху, проведеного на фазовій діаграмі Mo–Si 

від MoSi2 до чистого молібдену (повна елімінація кремнію внаслідок 

випаровування). Аналогічні фазові перетворення у зворотному напрямку 
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спостерігалися при реактивному силіціюванні молібдену — формуванні 

покриття MoSi2 внаслідок реакції металевого молібдену з леткими 

галогенідами кремнію [147]. 

Найбільше практичне значення в сенсі довгострокового функціонування 

високотемпературних матеріалів в умовах великого термічного та механічного 

навантаження мають фазові перетворення, віднесені до третьої групи: 

розчинення дисперсної фази, що зміцнює мікроструктуру, внаслідок 

окиснення і паралельного приповерхневого збіднення хрому чи алюмінію. 

Серед високотемпературних металевих матеріалів найвиразніше розчинення 

дисперсної фази спостерігається у наступних системах: а) ЖМС на основі 

мікроструктури γ/γ'[148-149]; б) двофазні покриття типу NiCoCrAlY [45]; 

в) сплави, зміцнені карбідами хрому [150].  

Нікелеві жароміцні сплави на основі мікроструктури γ/γ' є 

найсучаснішими матеріалами у технології виробництва лопаток газових 

турбін [151]: як стаціонарних (генерація електроенергії), так і авіаційних 

(авіадвигуни). Висока міцність цих матеріалів зумовлена дрібнодисперсною 

мікроструктурою γ/γ': кубічні зерна фази γ'-Ni3Al з лінійними розмірами 

порядку 500 нм розміщуються в упорядкованій періодичності в пластичній 

матриці твердого розчину ГЦК γ- Ni [152]. Така мікроструктура (рис. 1.12а) 

забезпечує одночасно низьку піддатливість до деформації (creep resistance) 

при високій температурі й високу тріщиностійкість матеріалу.  

Подальше зміцнення ЖМС такого типу досягається легуванням 

елементами, що стабілізують фазу γ', — тантал і титан [153-154], а також 

важкими металами, що зміцнюють саму матрицю твердого розчину, — 

вольфрам, реній, рутеній тощо [155-156].  

Після відкриття схожої впорядкованої мікроструктури в системі Co–W–

Al [157], відбулися спроби створення на базі цієї системи комерційних 

матеріалів альтернативних ЖМС [158-160]. Хоча на сьогоднішній день 

досягнуто порівняно високих механічних властивостей модельних матеріалів 

на рівні монокристалічних ЖМС третього покоління як CMSX-4 [161-163], 
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великою проблемою сплавів системи Co–W–Al залишається надзвичайно 

низька стійкість до окиснення [164-166].  
 

  
а б 

Рис. 1.12 а — мікроструктура типу γ/γ' в ЖМС (з роботи [167]); б — 

деградація мікроструктури γ/γ' у приповерхневому шарі сплаву Rene 5 

внаслідок окиснення при 1000ºC протягом 100 годин [168] 

 

Високотемпературне окиснення матеріалів на основі структури γ/γ' 

зазвичай супроводжується збідненням алюмінію і розчиненням фази γ' у 

приповерхневому шарі (рис. 1.12б). Деградація мікроструктури γ/γ' 

призводить до різкого зменшення схильності до деформації [168], що є 

особливо критичним для тонкостінних деталей завтовшки 300÷500 мкм [155].  

Подібним до розчинення γ' в монокристалічних ЖМС є процес 

розчинення фази β-NiAl в захисних покриттях типу NiCoCrAlY, що наносять 

на поверхню монокристалічних ЖМС з метою поліпшення їхньої 

жаростійкості. Ці системи є високолеговані хромом і кобальтом, тому зазвичай 

не містять фази γ'-Ni3Al, яка не утворюється в цих покриттях навіть в процесі 

окиснення в наслідок збіднення алюмінію до рівня стабілізації фази γ' в 

бінарній системі Ni–Al [169-171]. В системах цього типу фаза β-NiAl з 

об’ємним вмістом 50÷70% відіграє роль вмісту алюмінію для забезпечення 

сталого утворення окалини Al2O3. Загалом розчинення β-NiAl в покриттях 

типу NiCoCrAlY не має критичного впливу на механічні властивості покритих 

деталей, проте кінетика збіднення β-NiAl є практично важливою з точки зору 
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розрахунку хімічного ресурсу покриття і часових інтервалів заміни цих 

покриттів.  

Іншим практично важливим прикладом розчинення дисперсної фази є 

процес розчинення карбідів хрому при окисненні високолегованих сталей і 

кованих ЖМС [172-177], зміцнених крабідами типу M7C3 і M23C6 [178-180]. 

При окисненні цих матеріалів спостерігається утворення зовнішньої окалини 

Cr2O3 і зони розчинення карбідів (ЗРК) безпосередньо під окалиною (рис. 1.13). 

На відміну від системи Ni–Al й відповідної структури γ/γ', система Fe/Ni–Cr–

C є потрійною, і на термодинамічну стабільність карбідів впливає також 

локальна концентрація вуглецю. Таким чином, інтерпретація процесів 

розчинення карбідів в таких системах не може зводитися лише до впливу 

збіднення хрому на мікроструктуру відповідно до діаграми стану. Більшість 

ранніх літературних джерел інтерпретували це явище саме як наслідок 

збіднення хрому [181-182]. Подальші роботи розкрили критичну роль вуглецю 

в утворенні ЗРК.  

  
а б 

 

Рис. 1.13 Утворення зони розчинення карбідів під час окиснення (а) 

модельного сплаву Fe–15Cr–0.5C [174] і (б) комерційного сплаву 602 СА [183]  
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Окремими випадком слід розглянути явище декарбюризації або 

вигорання вуглецю. В атмосферах з надзвичайно низьким парціальним тиском 

кисню, наприклад, He–H2–H2O, в яких хром не окиснюється й не утворюється 

зовнішня окалина Cr2O3, спостерігається перехід вуглецю зі сплаву до газової 

фази, внаслідок чого розчиняються карбіди у приповерхневій зоні [184-187]. 

У випадку утворення окалини Cr2O3 утворюється зовнішній бар’єр, і 

вигорання вуглецю не спостерігається, хоча одночасно й відбувається 

утворення ЗРК. Автори робіт [172-173] показали, що з перебігом окиснення 

вуглець мігрує від поверхні до середини зразка, де об’ємна частка карбідів з 

часом збільшується. Паралельно спостерігалася кореляція між утворенням 

вторинних карбідів всередині досліджуваних зразків сплаву IN-617 зі 

зменшенням піддатливості до деформації, себто зі зміцненням зразків. В 

деяких роботах [174-175] запропоновано механізм розчинення карбідів 

внаслідок вигорання вуглецю з одночасним утворенням зовнішньої окалини. 

Автори стверджують, що вуглець у вигляді СО мігрує назовні крізь 

мікротріщини в окалині. Оскільки автори робіт [174-175] не наводять 

переконливих доказів переходу вуглецю до реакційної атмосфери, цей 

механізм слід вважати необґрунтованим.  

Окрему увагу слід приділити математичному опису процесів розчинення 

дисперсної фази. В роботі [188] представлено модель розчинення дисперсної 

фази під впливом окиснення у двофазній бінарній системі. При цьому, на 

відміну від класичних моделей, враховано рух границі «оксид–метал» 

внаслідок утворення окалини. Представлена модель розчинення встановлює 

зв'язок між шириною зони розчинення Xd, кінетичними параметрами процесів 

окиснення й дифузії kc і DB та початковою концентрацією компоненту В у 

сплаві:  

𝑁"7 − 𝑁"e =
¾

¿ÀÁÂ(¿B)
+ 𝜋

�
B𝑢 ∙ erf	(𝜗) (1.23) 

де 𝑢 і 𝜗 — безрозмірні параметри, що пов’язують кінетичні параметри:  

𝑢 = S ��
qrt

W
�
B (1.24) 
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і параболічну кінетику росту зони розчинення дисперсної фази:  

𝜗 = S nÉ
qrtX

W
�
B (1.25) 

На рис. 1.14 схематично представлено концентраційний профіль 

збіднення компоненту В у двофазному бінарному сплаві [133]. В однофазній 

зоні розчинення перебіг є подібним до класичного профіля збіднення, що 

описується рівнянням (1.17).  
 

 
 

Рис. 1.14 Схематичне зображення концентраційного профілю збіднення 

внаслідок окиснення двофазного сплаву A–B [133] 

 

Концентрація В на границі «оксид–метал» визначається рівнянням 

(1.15). Між однофазною й двофазною областями відбувається стрибок 

концентрації В.  

Описану модель розчинення було успішно застосовано для опису 

процесів розчинення силіцидів в бінарних сплавах Ni–Si та Co–Si [133]. В 

певній мірі цю модель можна застосувати для опису розчинення карбідів в 

потрійних сплавах Fe–Cr–C [174]. Проте слід зауважити, що описану модель 

розроблено саме для бінарних сплавів, тож вона не враховує дифузії вуглецю 

під час окиснення, що є неприпустимим спрощенням. 

Загалом варто відзначити брак аналітичних математичних моделей для 

опису практично важливого процесу розчинення дисперсних фаз у 
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багатокомпонентних високотемпературних сплавах. Основні обмеження 

наявних напівемпіричних підходів є очевидними: а) розглядаються лише 

бінарні сплави; б) враховується виключно параболічна кінетика росту 

зовнішньої окалини; в) занадто спрощений опис термодинамічної рівноваги у 

двофазній області; д) критична залежність моделей від кінетичних параметрів 

(kc і DB), зазвичай отримуваних емпіричним шляхом. Таким чином, наявні на 

сьогоднішній день моделі опису фазових перетворень у сплавах під час 

окиснення слід вважати лише першим наближенням, здатним напівкількісно 

описати загальні тенденції процесів термічної деградації мікроструктури цих 

матеріалів. Ґрунтовніший і точніший опис цих процесів можуть надати 

чисельні методи розрахунку в поєднанні з елементами феноменологічної 

термодинаміки, які будуть розглянуті в подальшому.  

  

1.2.3 Термічна деградація високотемпературних покриттів 

 

Розвиток технології газових турбін, пов’язаний з підвищенням 

температури в гарячій частині турбіни, скерував дизайн монокристалічних 

ЖМС у бік оптимізації, в першу чергу, їхніх механічних властивостей, чого 

було досягнуто переважно за допомогою збільшення об’ємної частки фази γ' й 

легування ренієм [167]. Побічним ефектом оптимізації механічних 

властивостей монокристалічних ЖМС було поступове зменшення в них 

вмісту хрому для запобігання утворення в мікроструктурі топологічних 

щільно упакованих фаз (в англомовній літературі — topologigally close packed 

(TCP) phases) до рівня 5÷6 мас. %. Зниження концентрації хрому у цих сплавах 

призвело до нездатності утворювати зовнішню окалину Al2O3 в умовах 

окиснення [189-191]. На практиці низька стійкість до окиснення сучасних 

ЖМС долається шляхом нанесення на поверхню лопаток турбін захисних 

покриттів на основі систем Ni/Co–Cr–Al з високою локальною концентрацію 

хрому (18÷25 мас. %) та/або алюмінію (10÷33 мас. %). 



65 
 

На сьогоднішній день широкого застосування набули 

високотемпературні покриття двох основних типів: а) дифузійні алюмінідні 

покриття на основі інтерметаліду β-NiAl [192]; б) плазмові покриття типу 

MCrAlY [193]. 

Алюмінідні покриття наносять за допомогою процесу алітування — 

реактивного утворення β-NiAl на поверхні сплаву шляхом газотранспортних 

реакцій летких галогенідів алюмінію з нікелем, який є основою сплаву (рис. 

15а). Товщина алюмінідних покриттів варіюється від 50 до 70 мкм. Основними 

перевагами алітування слід назвати: а) економічність процесу, б) високий 

ступінь покриття деталей складної геометрії; в) покриття внутрішньої 

поверхні деталей; г) високий ступінь гомогенності покриттів [194]. До 

недоліків покриттів на основі алюмінідів слід зарахувати: а) низьку 

пластичність при низьких температурах; б) низьку тріщиностійкість при 

термічному циклюванні; в) високу залежність структури покриття від 

хімічного складу сплаву (утворення карбідів і ТЩУ-фаз в зоні взаємної 

дифузії) [195].  

  

а б 
 

Рис. 1.15 Типова мікроструктура високотемпературних покриттів, 

нанесених на поверхню монокристалічних ЖМС: (а) алюмінідне покриття на 

сплаві PWA1484; (б) MСrAlY-покриття на сплаві IN738  
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Покриття типу MСrAlY (типовий склад покриттів: Ni–20÷25Co–

17÷25Cr–10÷12Al–0.5Y, мас. %) наносять на поверхню методами плазмового 

напилення (physical vapor deposition, PVD), серед яких, зокрема, вирізняють 

атмосферне (APS), вакуумне (VPS), високошвидкісне газополуменеве (HVOF) 

напилення та електропроменеве (EB-PVD) нанесення [196]. Покриття MCrAlY 

мають найчастіше двофазну структуру: β-NiAl і γ-Ni (рис. 1.15б). В окремих 

випадках, в залежності від хімічного складу й температури, MСrAlY-покриття 

можуть містити γ'-Ni3Al й α-Cr [171]. Однозначними перевагами MСrAlY-

покриттів порівняно з алюмінідами слід вважати як велику гнучкість дизайну 

покриття з точки зору хімічного складу й товщини (на практиці 200÷300 мкм), 

так і високу пластичність й тріщиностійкість завдяки наявності фази γ-Ni. 

Проте застосування MСrAlY-покриттів значною мірою обмежує висока 

вартість процесу термічного напилення.  

В умовах експлуатації при високих температурах захисні покриття 

зазнають двох основних форм термічної деградації — окиснення й взаємної 

дифузії [9]. В алюмінідних покриттях збіднення алюмінію призводить до 

поступового фазового перетворення β-NiAl → γ'-Ni3Al → γ-Ni [60, 197-200]. В 

процесі окиснення концентрація алюмінію на границі «газ–покриття» 

зменшується з 32 до 9÷10 мас. %, після чого настає Breakaway — утворення 

шпінелі NiAl2O4 [200-202], що вважається вичерпанням ресурсу покриття. 

Інтенсивність збіднення алюмінію може суттєво збільшуватися в процесі 

термічного циклювання внаслідок регулярного сколювання окалини Al2O3 й 

швидкого росту нового оксиду на відкритій поверхні металу [119-120, 203], що 

додатково зменшує ресурс покриття. У випадку покриттів типу MСrAlY 

спостерігається поступове розчинення β-NiAl й утворення зони розчинення 

[170-171]. Оскільки MСrAlY-покриття мають високий вміст хрому й здатні 

утворювати зовнішню окалину за малих залишкових концентрацій алюмінію 

у покритті, проблема Breakaway для цього типу покриттів не є актуальною. 

Основною формою деградації MСrAlY-покриттів на зовнішній границі є 

механічна відшарування оксидного шару разом з керамічним 
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термоізоляційним покриттям (рис. 1.15б) на основі оксидної системи Y2O3–

ZrO2 [204-206]. 

Більш значимою формою термічної деградації для систем «покриття–

субстрат» є процеси взаємної дифузії, які відбуваються внаслідок високих 

хімічних градієнтів між покриттям і субстратом [207-208]. Дифузія алюмінію 

з покриття до субстрату призводить до інтенсивнішого збіднення алюмінію у 

покритті й, відповідно, до швидшого переходу у режим Breakaway. В ситуації 

надзвичайно високих хімічних градієнтів швидкий одночасний транспорт 

алюмінію та хрому у бік покриття може залишитись нескомпенсованим 

зворотнім потоком нікелю з субстрату. В такому разі спостерігається локальне 

пересичення вакансій на границі «покриття–субстрат», конденсація цих 

вакансій й обширне утворення пор і пустот між покриттям та субстратом (рис. 

1.16а), відоме як ефект Кіркендала [209-210]. На практиці утворення 

суцільного ряду пор може призвести до відшарування покриття на границі 

«покриття–субстрат» [196]. У випадку нанесення покриття з високим вмістом 

хрому на ЖМС з високим вмістом вуглецю (дешевші полікристалічні сплави, 

що використовуються на останніх ступенях газових турбін) спостерігається 

утворення суцільного крихкого шару карбідів хрому (рис. 1.16в) на границі 

«покриття–субстрат» [208], що в експлуатаційних умовах газової турбіни 

(циклічні термомеханічні навантаження) призводить зрештою до 

відшарування покриття.  

З точки зору механічної стабільності субстрату, серед усіх процесів 

взаємної дифузії найбільш небезпечним є одночасна дифузія хрому алюмінію 

в субстрат, яка призводить до деградації мікроструктури γ/γ' внаслідок 

утворення в зоні взаємної дифузії ТЩУ-фаз, як µ, R, σ тощо (рис. 1.16б) [156, 

211-213].  

Швидкість росту вторинної реакційної зони (secondary reaction zone, 

SRZ), в якій утворюються ТЩУ-фази, великою мірою залежить від 

кристалографічної орієнтації субстрату й морфології вторинних утворень 

[213]. Особливо критичним поширення вторинної реакційної зони (ВРЗ) є для 
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тонкостінних деталей, які в такому разі швидко втрачають опір до деформації. 

Глибина проникнення фронту взаємної дифузії — ширина вторинної 

реакційної зони — є важливим технологічним параметром для технології 

регенерації монокристалічних лопаток (видалення покриття, гомогенізація, 

термічна обробка, нове покриття) [151], який на сьогоднішній день 

визначається емпірично для кожної системи покриття-субстрат шляхом 

модельних експериментів. 
 

   
а б в 

 

Рис. 1.16 Приклади процесів деградації мікроструктури у зоні взаємної 

дифузії між покриттям MСrAlY і ЖМС: а) утворення пор Кіркендала; б) 

утворення ТЩУ-фаз; в) утворення шару карбідів хрому 

 

В світлі описаних вище процесів термічної деградації 

високотемпературних покриттів виникає ряд практичних проблем, вирішення 

яких на практиці пов’язане з великими обсягами експериментальних 

досліджень та потребує великих часових й матеріальних ресурсів:  

1) проблема вмісту алюмінію у покритті, хімічної деградації та втрати 

захисних властивостей, прогнозування хімічного ресурсу покриття;  

2) проблема сумісності покриття й субстрату, оптимізації хімічного 

складу цих матеріалів з метою мінімізації взаємної дифузійних процесів у 

випадку модифікації покриття чи сплаву відповідно до нових технологічних 

потреб, прогнозування швидкості проникнення дифузійного фронту вглиб 

матеріалу субстрату, розрахунку ресурсу тонкостінних деталей.  
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На сьогоднішній день є великий попит на математичні моделі, за 

допомогою яких згадані вище явища можуть бути кількісно описані як для 

відомих систем, так і для нових розробок. Враховуючи високу складність 

реальних практичних систем «покриття–субстрат», велику кількість (до 

десяти) компонентів і фаз (до п’яти-шести) у цих системах та обмеженість 

термодинамічних і дифузійних даних, стає очевидною неможливість 

застосування для опису цих систем класичних аналітичних моделей. На 

початку 1980-х років потреба нових підходів до теоретичного опису термічної 

деградації покриттів у аерокосмічній галузі стала сильним поштовхом до 

розвитку нового напрямку дослідження — чисельних методів опису цих явищ, 

стрімкий розвиток якого пов'язаний з бурхливим розвитком обчислювальної 

техніки.  

  

1.3 Математичні методи опису процесів термічної деградації 

високотемпературних матеріалів 

 

1.3.1 Метод скінчених елементів у застосуванні до опису 

високотемпературної корозії 

 

У найперших роботах [214-216] з математичного моделювання процесів 

збіднення хрому під час окиснення бінарних сплавів Fe–Cr та Ni–Cr основну 

увагу було приділено впливу кінетики росту окалини на форму 

концентраційних профілів збіднення. Зокрема, отримані методом скінчених 

елементів розв’язки рівняння дифузії показали, що концентрація хрому на 

границі «оксид–метал» є сталою й незалежною від часу у відповідності до 

класичної моделі Вагнера [6]. У випадку повільнішої субпараболічної 

кінетики росту оксиду — кубічної або логарифмічної — поверхнева 

концентрація хрому збільшується з часом, профіль збіднення стає плоскішим. 

Ці результати показали практичну можливість подолати обмеження 

граничних умов у класичної аналітичній моделі, хоча й описували ті самі 
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примітивні бінарні системи за допомогою двох емпіричних параметрів — 

константи швидкості росту окалини відповідно до застосованого кінетичного 

закону й коефіцієнту дифузії хрому. 

Великим кроком вперед у розвитку математичного моделювання 

процесів окиснення та взаємної дифузії слід вважати роботи Дж. Несбітта [51, 

90, 217-222], проведені в 1980-х роках в Американській аерокосмічній агенції 

NASA. На підставі великого масиву експериментальних досліджень взаємної 

дифузії у дифузійних парах системи Ni–Cr–Al в широкому інтервалі 

температур та хімічного складу [90, 219-220] вдалося описати за допомогою 

поліномів матрицю дифузії в цій системі, себто залежність коефіцієнтів 

дифузії хрому та алюмінію від концентрацій відповідних елементів. Таким 

чином, уперше вдалося описати явище висхідної дифузії [223] — дифузії 

компоненту проти власного концентраційного градієнту — в системі Ni–Cr–

Al. Несбіт використав отримані коефіцієнти дифузії для розв’язку рівнянь 

дифузії (для хрому та алюмінію) методом скінчених елементів у розробленій 

ним програмі COSIM (Coating Oxidation and Substrate Interdiffusion Model) 

[224]. Окрім взаємної дифузії, COSIM паралельно рахував збіднення алюмінію 

на зовнішній границі покриття внаслідок окиснення, описуючи таким чином 

загальний процес деградації системи «покриття–субстрат». В подальшому 

подібним чином проблему дифузії в багатокомпонентних системах для сплавів 

Fe–Ni–Cr розв’язав Данєлевскі [225-228]. Метод скінчених елементів слід 

вважати ефективним інструментом опису процесів корозійного збіднення, 

зокрема, у багатомірних задачах. Прагнел [229-231] та Ханссон [232] 

розробили двомірні моделі збіднення хрому та алюмінію під час окиснення 

сплавів типу Fe–Cr–Al та Fe–Cr й показали, що гострі кути зразків зазнають 

інтенсивнішого збіднення під час окиснення й швидшого переходу до режиму 

Breakway.  

Хоча вищезгадані моделі з достатньою високою точністю описують 

процеси збіднення під час окиснення однофазних систем та дозволяють 

прогнозувати час до настання Breakway, вони не здатні врахувати притаманні 
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багатокомпонентним системам фазові перетворення. Навіть модель COSIM, 

побудована за допомогою експериментів з багатофазними дифузійними 

парами, проводить розрахунок дифузії в однорідному середовищі як покриття, 

так і субстрату.  

Цю проблему було подолано комбінуванням методу скінчених 

елементів з примітивним розрахунком фазової рівноваги (кількісне 

співвідношення стабільних фаз) безпосередньо з наявної фазової діаграми. В 

роботі [233] алгоритм програми COSIM було впроваджено крок розрахунку 

частки фази β-Ni(Co)Al на основі локальної концентрації алюмінію й 

відповідної діаграми стану. Таким чином була отримана залежність 

усередненої мольної частик фази β-Ni(Co)Al в покритті від часу, а час до її 

повного розчинення був прийнятий за хімічний ресурс покриття.  

Подібним чином було побудовано модель навуглецювання нікелевих 

сплавів у роботах Бонгартца [234-236]. Чисельний розв’язок рівняння дифузії 

вуглецю в сплаві Ni–25Cr у поєднанні з розрахунком фазових рівноваг 

відповідно до діаграми стану Ni–Cr–C дозволило кількісно описати профілі 

вуглецю (рис. 1.17а), глибину навуглецювання й послідовність ступінчатого 

утворення карбідів хрому з різним вмістом вуглецю: M3C → M7C3 → M23C6 

(рис. 1.17б).  

Модель розраховує дифузію вуглецю та хрому лише в матриці сплаву γ-

Ni, в той час як в дисперсній фазі карбідів дифузії немає. Через це припущення 

дисперсну модель варто застосовувати лише до систем з відносно малим 

вмістом дисперсної фази (10÷15 об. %). Зокрема, модель Бонгартца була 

успішно використана для опису процесів високотемпературного нітрування 

сталі й нікелевих сплавів [237-239]. 
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Рис. 1.17 Моделювання процесу навуглецювання сплаву Ni–25Cr 

протягом 1000 годин при 850°C й активності вуглецю aC = 1: (а) розрахований 

(суцільна лінія) та експериментальний (точки) концентраційний профіль 

вуглецю; (б) розрахований (крива) та експериментальний (сіра смуга) розподіл 

карбідів хрому Cr3C2, Cr7C3 і Cr23C6 у приповерхневому шарі сплаву [236] 

 

1.3.2 Метод CALPHAD у застосуванні до опису термодинамічних 

властивостей високотемпературних матеріалів 
 

Наприкінці 1950-х років Кауфман [240-241] запропонував прагматичний 

метод розрахунку фазових рівноваг CALPHAD (calculation of phase diagrams), 

суть якого полягає в описі термодинамічних властивостей систем на підставі 

критичного аналізу наявних експериментальних термодинамічних даних і 

фазових діаграм з використанням феноменологічних моделей з низкою 

варіативних параметрів. На рис. 1.18 представлена робоча схема методу 

CALPHAD. Оцінка термодинамічних даних (assessment) розпочинається з 

аналізу відомих експериментальних та теоретичних даних, які 

узагальнюються за допомогою обраної моделі (наприклад, модель 

упорядкованого розчину), в якій термодинамічні функції (ентальпія, ентропія, 

вільна енергія Гіббса тощо) задаються у вигляді поліноміальної залежності від 

тиску, температури й хімічного складу системи. 
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Рис. 1.18 Схема-алгоритм методу CALPHAD (calculation of phase 

diagrams): від вихідних теоретичних та експериментальних даних до 

практичного результату — розрахованої діаграми стану [242] 

 

На підставі оптимізованих феноменологічних термодинамічних функцій 

розраховуються практично важливі для матеріалознавства термодинамічні 

величини: загальна енергія Гіббса, кількісне співвідношення та хімічний склад 

стабільних фаз, хімічні потенціали й активності компонентів і, зрештою, самі 

діаграми стану.  

Стрімкий розвиток методу CALPHAD та його широке застосування в 

матеріалознавстві безпосередньо пов’язано з революційним розвитком 

персональної обчислювальної техніки із середини 1990-х років [240]. На 

сьогоднішній день великі масиви накопичених та критично оцінених 

термодинамічних даних існують у вигляді публічних комерційних баз даних, 

які активно розробляє Співтовариство європейських дослідників 

термодинамічних даних SGTE (Scientific Group Thermodata Europe) а також 

приватні й неприбуткові компанії Thermo-Calc (Стокгольм, Швеція), MatCalc 

(Австрія, Відень), Sente Software Ltd. (Суррей, Великобританія). Розвиток 

комерційних баз термодинамічних даних можна оцінити з графіку на рис. 1.19, 

на якому показано кількісний ріст таких критичних складових 

термодинамічних баз даних, як описані фази й подвійні та потрійні системи.  
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Рис. 1.19 Розвиток комерційних термодинамічних баз даних у 2000-х 

роках: кількість елементів, описаних фаз, подвійних та потрійних систем 

 

Незаперечним лідером на ринку комерційних програмних продуктів для 

термодинамічних розрахунків на основі методу CALPHAD на сьогоднішній 

день є шведська компанія Thermo-Calc [243], яка пропонує власні комерційні 

бази термодинамічних даних для широкого спектру металевих матеріалів — 

від низькотемпературних алюмінієвих сплавів до сталей та нікелевих 

жаростійких сплавів. Разом з базами даних Thermo-Calc пропонує однойменне 

програмне забезпечення, яке дозволяє швидко й ефективно проводити 

термодинамічні розрахунки різного рівня складності. Зокрема, в програмі 

Thermo-Calc існують додаткові модулі, що дозволяють моделювати процеси 

дифузії та пов’язані з ними фазові перетворення [244] (DICTRA — Diffusion 

controlled transformation), а також процеси зародкоутворення й росту 

дисперсних фаз у процесі старіння металічних матеріалів [245] (TC-PRISMA).  

З середини 2000-х років метод CALPHAD активно використовується у 

моделюванні мікроструктури та фазових перетворень в металевих 

високотемпературних матеріалах. В роботах [246-247] проведено розрахунок 

фазових рівноваг в модельній системі Ni–Co–Cr–Al–Re в межах концентрацій, 

притаманних покриттям типу MCrAlY. Паралельно проведено 

експериментальне дослідження фазового складу досліджуваних сплавів при 

950, 1000 і 1050°C методом растрової електронної мікроскопії й 
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рентгенівського мікроаналізу. Встановлено, що термодинамічні розрахунки з 

високою точністю передбачають співвідношення фаз та їхній хімічний склад 

для потрійної системи Ni–Cr–Al, ретельно описаної в роботі [248]. 

Експериментально й розрахунково показано, що додавання кобальту до 

системи Ni–Cr–Al дестабілізує фазу γ'-Ni3Al на користь утворення фаз γ-Ni і β-

NiAl. Зрештою, термодинамічні розрахунки коректно описують ефект 

легування ренієм сплавів системи Ni–Co–Cr–Al, що призводить до різкого 

підвищення активності хрому в сплаві й утворення фаз α-Cr або σ в залежності 

від температури та вмісту кобальту.  

В роботі [171] досліджено комерційні покриття типу MCrAlY методом 

високотемпературної дилатометрії, за допомогою якого встановлено 

температуру фазового перетворення γ' → γ в температурному інтервалі 

800÷900°C. Встановлено, що термодинамічні розрахунки досить коректно 

передбачають температуру фазового перетворення й вплив на неї таких 

компонентів, як Cr, Co і Re. Зокрема, експериментально й розрахунково 

показано, що легування систем MCrAlY кобальтом дестабілізує фазу γ', що 

призводить до відсутності фазового перетворення (зміни об’єму) в 

досліджуваному температурному інтервалі. Загалом авторами відзначена 

висока точність термодинамічних розрахунків, проведених в програмі Thermo-

Calc. 

Метод CALPHAD активно застосовується також для розрахунку вмісту 

дисперсної фази у дисперсно зміцнених нікелевих сплавах. Наприклад, в 

роботі [249] проведено моделювання температурної залежності стабільності 

фази γ' у сплаві CMSX-4 з використанням бази даних для нікелевих сплавів 

TTNi розробки компанії Thermotech [250]. Результати моделювання порівняно 

з результатами диференційного термічного аналізу (ДТА). Розраховані 

температури солідусу γ' й ліквідусу добре збігаються з експериментальними 

величинами. Аналогічним чином успішно проводиться моделювання фазового 

складу в усьому спектрі високотемпературних сплавів: мартенситні [251] 

феритні [252], аустенітні [253] сталі, нікелеві сплави [254] тощо.  
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1.3.3 Моделювання процесів збіднення й взаємної дифузії у 

високотемпературних матеріалах за допомогою методу CALPHAD та 

комерційних програмних пакетів 

 

Окрім фазових рівноваг, метод CALPHAD дозволяє також якісно й 

кількісно описувати процеси дифузії у складних багатокомпонентних і 

багатофазових системах, якими є переважна більшість високотемпературних 

сплавів та покриттів. Дифузійні розрахунки для цих систем полягають у 

чисельному розв’язку парціальних диференційних рівнянь дифузії, в яких 

залежні від хімічного складу коефіцієнти дифузії визначаються на підставі 

атомарної мобільності Мі та залежності хімічного потенціалу компоненту і від 

хімічного складу системи. Основною перевагою методу CALPHAD є 

можливість синхронного розрахунку фазових рівноваг у багатофазних 

системах в процесі дифузії, що дозволяє кількісно описувати часову еволюцію 

мікроструктури високотемпературних матеріалів та формулювати 

прогностичні моделі на підставі цих розрахунків. Детальний опис методології 

цих розрахункових моделей наведено в наступному розділі.  

Перший приклад успішного використання дифузійних моделей для 

багатокомпонентних багатофазних систем [255] із застосуванням комерційних 

програм Thermo-Calc та DICTRA описано в роботі [256], в якій розглядається 

моделювання процесу навуглецювання нікелевого сплаву з робіт [234-236]. 

Розрахунковий алгоритм так званої дисперсної моделі (dispersoid precipitate 

model) дифузії є подібним до моделі Бонгартца [235]: дифузія відбувається 

лише в металевій матриці сплаву, в той час як новоутворені карбіди 

перебувають у рівновазі з нею й зв’язують у собі певну кількість хрому. 

Істотним нововведенням в роботі [256] було застосування лабіринт-фактору з 

метою врахування сповільнення дифузії у двофазній області внаслідок 

часткового блокування дифузійного середовища дисперсною фазою. 

Лабіринт-фактор, на який помножуються усі коефіцієнти в дифузійних 

рівняннях, є безрозмірною величиною, яка змінюється від нуля до одиниці. 
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Авторами показано, що оптимальним лабіринт-фактором для системи 

«матриця — дисперсна фаза» є квадрат мольної частки матричної фази 𝑓Y<X~e�) . 

Другим важливим доробком цієї моделі навуглецювання стало використання 

в розрахунках коефіцієнтів дифузії компонентів, розрахованих на підставі 

термодинамічних (хімічний потенціал) і кінетичних (мобільність) даних, 

отриманих безпосередньо з оптимізованих баз даних. Надалі імплементована 

в DICTRA дисперсна модель активно застосовувалася для опису процесів 

навуглецювання різноманітних високолегованих сталей [257-259].  

Дисперсна модель була застосована в роботі [208] уперше для 

моделювання процесів взаємної дифузії в системі «покриття MCrAlY — 

монокристалічний ЖМС». Амбітний задум авторів слід вважати в цілому 

реалізованим, оскільки уперше після програми COSIM [224] була показана 

принципова можливість вийти за межі потрійної системи Ni–Cr–Al, на основі 

якої були проведені перші дифузійні симуляції для комерційних 

багатокомпонентних систем [90, 218, 260] й оптимізовані найперші комерційні 

бази даних для ЖМС [248, 261-263]. В модельованих системах «покриття–

субстрат» містилося до 9-ти компонентів й 7-ми фаз. Розрахунки були 

проведені для 875, 925 і 950°C й максимального часу витримки до 4000 годин. 

Хоча отримані концентраційні профілі якісно відтворили перебіг 

експериментальних кривих, кількісного моделювання процесів взаємної 

дифузії вдалося досягти лише підбором адекватного виразу для лабіринт-

фактору, що є очікуваним у випадку систем з великим вмістом дисперсних 

фаз. В типових системах «MCrAlY–ЖМС» вміст основних вторинних фаз, які 

модель розглядає як дисперсні, може сягати 60 об. % у випадку β-NiAl (в 

покритті) і навіть 80 об. % для фази γ'-Ni3Al в ЖМС. Ігнорування дифузійного 

транспорту в цих фазах є занадто великим спрощенням, хоча й відносно 

успішно корегується за допомогою лабіринт-фактору. Таким чином, сама 

природа дисперсної моделі в DICTRA обмежує її застосування для 

багатокомпонентних систем з високим (˃ 30 об. %) вмістом вторинних фаз. 

Застосування цієї моделі у випадку алюмінідних покриттів є взагалі 



78 
 
неможливим, оскільки зовнішній шар покриття (50÷70 мкм) складається 

виключно з фази β-NiAl, в якій модель не передбачає дифузійного транспорту. 

Дисперсна модель не набула широкого практичного використання для систем 

«MCrAlY–ЖМС», хоча іноді успішно застосовується для опису фазових 

перетворень внаслідок окиснення в ЖМС без покриття [168] або покриттів 

MCrAlY [264]. 

Усвідомлюючи недоліки дисперсної моделі, розробники Thermo-Calc 

запропонували у 2006 р. принципово інше рішення — модель гомогенізації 

[265-267]. В основі цієї моделі лежить прямий розрахунок потоків компонентів 

у багатокомпонентній багатофазній системі на підставі теорії абсолютних 

швидкостей реакцій [268] без розв’язку парціальних диференційних рівнянь 

дифузії. На відміну від дисперсного підходу, модель гомогенізації враховує 

дифузію в усіх термодинамічно стабільних фазах за умови наявності 

кінетичних даних (мобільності компонентів) для цих фаз й не потребує 

корегування за допомогою лабіринт-фактору. Детальний опис моделі 

гомогенізації та алгоритму розрахунків наведено в наступному розділі. 

Уперше модель гомогенізації було застосовано для опису процесів 

взаємної дифузії в дифузійних парах системи Fe–Cr–Ni [265-266]. Розрахунки 

з високою точністю відтворили як профілі розподілу фаз (ферит та аустеніт), 

так і концентраційні профілі елементів у дифузійній парі.  

В роботі [269] уперше було описано за допомогою моделі гомогенізації 

процес розчинення фази β-NiAl внаслідок окиснення в модельних сплавах Ni–

Cr–Al–Х (X = Co, Re, Ta) з типовим хімічним складом для покриттів типу 

MCrAlY при 1100°C. На відміну від дисперсної моделі, DICTRA не дозволяє 

встановлювати динамічні граничні умови — такі як потік одного з елементів в 

першому елементі просторової сітки (границя «оксид–сплав»), що дозволяє 

моделювання збіднення алюмінію (або хрому) внаслідок окиснення. Цю 

проблему автори подолали, створивши альтернативний програмний алгоритм 

моделі гомогенізації у програмному середовищі Matlab. Термодинамічні дані 

для розрахунків були отримані з комерційної бази даних TCNi й інтегровані в 
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обчислювальний алгоритм за допомогою інтерфейс-програми TQ, розробленої 

компанією Thermo-Calc спеціально для середовища Matlab. Кінетичні дані для 

фази γ-Ni були отримані з робіт [262, 270-271]. Для фази β-NiAl автори 

апроксимували мобільність компонентів як 𝑀e
Ê = 2𝑀e

Ë . Проведені розрахунки 

з високою точністю відтворили як профілі збіднення алюмінію, так і швидкість 

руху границі γ / γ + β. Модель також коректно описує вплив четвертого 

елементу, доданого до системи Ni–Cr–Al, на загальну швидкість дифузії в 

модельному сплаві, концентрацію алюмінію на границі «оксид–сплав» та 

швидкість розчинення фази β-NiAl. 

Для практично релевантних систем «MCrAlY–ЖМС» модель 

гомогенізації була вперше застосована в роботах [272-273], в яких покриття 

Co–Ni–Cr–Al–Y–Si були нанесені на сплав IN 792. Дифузійні розрахунки були 

проведені в програмі DICTRA з використанням комерційних 

термодинамічних і кінетичних баз даних TCNi5 та MobNi2 для усіх стабільних 

фаз в досліджуваній системі. Проблема граничної умови в DICTRA була 

вирішена за допомого створеного в програмі Matlab зовнішнього алгоритму 

розрахунку окиснення, який після кожної ітерації в DICTRA — дифузійного 

кроку з часовим інтервалом ∆𝑡 — зменшував концентрацію Al у першому 

елементі просторової сітки у відповідності до експериментальної кінетики 

окиснення. Скориговані у такий спосіб концентраційні профілі усіх 

компонентів знову вводилися в DICTRA як початкова умова з подальшим 

обчисленням наступного дифузійного кроку. Такий підхід уможливив 

моделювання окиснення за допомогою інтегрованої в DICTRA моделі 

гомогенізації, але суттєво збільшив час проведення розрахунків. Модель 

коректно передбачає одночасне розчинення фази β-NiAl як внаслідок 

окиснення, так і в процесі взаємної дифузії. Проте автори зіткнулися з іншою 

проблемою, притаманною дисперсній моделі: блокування дифузії через 

утворення пор Кіркендала на границі «покриття–субстрат» з боку покриття й 

внутрішнього окиснення на границі «окалина–покриття». Це блокування було 

враховано введенням так званих факторів часу блокування — відношенням 
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часу дифузії крізь блоковане порами або внутрішніми оксидами середовище 

до реального часу. На відміну від лабіринт-фактору у дисперсній моделі, 

застосований фактор блокування часу є абсолютно позбавленим фізичного 

змісту і жодним чином не виводиться з мікроструктури та фазового складу 

середовища, в якому відбувається дифузія. Така маніпуляція з розрахунками є 

суттєвою вадою описаного підходу, хоча в цілому автори досягли поставленої 

мети. Якісний опис еволюції мікроструктури системи «покриття–субстрат» є 

коректним, натомість прогностичний потенціал цієї моделі викликає сумнів.  

Перший приклад успішного застосування моделі гомогенізації для 

алюмінідних покриттів представлено в роботі [274], в якій проведено 

розрахунок взаємної дифузії в дифузійній парі «β-NiAl — сплав IN 939». 

Показано, що алюміній в процесі відпалу (100 годин при 1050°C) дифундує з 

β-NiAl до субстрату, що призводить до збільшення загальної товщини шару β-

NiAl за рахунок фази γ'-Ni3Al, в той час як титан і хром дифундують з 

субстрату до покриття. На границі між покриттям та субстратом утворюється 

концентраційний пік σ-фази. Передбачені мікроструктурні зміни співпадають 

з експериментальними результатами в роботі [275]. Слід відзначити також 

високий ступінь адекватного передбачення концентраційних профілів 

елементів у розглянутій системі.  

Переваги моделі гомогенізації над дисперсної моделлю у випадку 

складних багатофазних систем є очевидними. Модель гомогенізації 

автоматично враховує вплив дисперсних фаз на швидкість дифузії в процесі 

обчислення усередненої мобільності для кожного компоненту в системі на 

підставі мольної частки кожної зі стабільних фаз. Такий підхід в цілому не 

потребує застосування не завжди фізично виправданих лабіринт-факторів. 

Основним недоліком моделі гомогенізації натомість є низька обчислювальна 

потужність, оскільки розрахунковий алгоритм моделі передбачає послідовний 

розрахунок термодинамічної рівноваги для кожного елементу просторової 

сітки в кожній ітерації обчислення [276]. Це означає, що час розрахунку 

збільшується у геометричній прогресії по мірі ускладнення хімічного складу 
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системи — додавання наступних елементів. З іншого боку, природа моделі не 

дозволяє збільшувати по мірі просування розрахунків часовий крок ∆𝑡, як у 

випадку дисперсної моделі [256]. 

В роботі [277] проблему обчислювальної ефективності моделі 

гомогенізації було частково вирішено за допомогою методу інтерполяції. 

Основний принцип цього методу полягає в динамічному накопиченні й аналізі 

великого масиву обчислюваних величин — приміром, як хімічні потенціали 

або фазовий склад. Створені таким чином масиви даних апроксимуються 

зазвичай у вигляді поліномів як функція від температури, тиску й 

концентрацій компонентів. В подальших розрахунках алгоритм передбачає 

використання цих апроксимованих функцій для визначення потрібних для 

розрахунку термодинамічних величин замість використання Thermo-Calc. У 

випадку дифузійної пари Fe–Cr–Ni [277] метод інтерполяції показав 

підвищення швидкості обчислення в 40 разів без значної втрати точності.  
 

Висновки до розділу 
 

1. Високотемпературні структурні металеві матеріали — такі як 

високолеговані сталі і нікелеві жаростійкі сплави та покриття на їхній основі 

— зазнають хімічної атаки й корозії в процесі експлуатації, що з часом 

призводить до хімічної, структурної та механічної деградації деталей, 

вироблених з цих матеріалів. Сучасні промислові технології потребують 

надійних кількісних модельних описів процесів деградації цих матеріалів, 

методів розрахунку експлуатаційного ресурсу деталей, а також новітніх 

обчислювальних інструментів для розробки нових матеріалів та 

модифікування вже існуючих. Більшість наявних теоретичних підходів до 

опису термічної деградації високотемпературних матеріалів на час початку 

дисертаційних досліджень мала або занадто спрощений характер, або 

описувала лише окремі явища, нездатні відтворити цілісну картину процесу 

корозії.  
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2. Хімічна деградація високолегованих високотемпературних сплавів 

полягає в нездатності матеріалу у відповідних умовах утворювати на поверхні 

контакту з агресивним середовищем захисну оксидну окалину — зовнішній 

шар оксиду хрому або алюмінію. Альтернативним негативним сценарієм 

еволюції морфології оксидної окалини є розвиток внутрішньої корозії 

(окиснення, навуглецювання, нітрування, сульфідування), якому сприяє 

нездатність матеріалу утворити захисну окалину. Залишається не до кінця 

вирішеною проблема прогнозування морфології оксидної окалини для 

основних сімейств високотемпературних сплавів на основі систем Fe/Ni–Cr–

Al, Fe/Ni–Cr в залежності від температури, особливостей хімічного складу 

атмосфери, якості обробки поверхні зразків, температурних режимів 

експлуатації (термічне циклювання) тощо. Наявні методи прогнозування 

морфології окиснення — такі як мапи окиснення або моделі Вагнера — є 

напівкількісними і застосовуються до комерційних сплавів (наприклад, 

нікелеві сплави 601, 602 СА) з великими обмеженнями.  

3. У випадку тонкостінних деталей з малим вмістом хрому чи алюмінію 

захисна окалина може втратити свої властивості внаслідок критичного 

збіднення та переходу реакції окиснення в режим швидкого росту оксидів 

основи сплаву, заліза чи нікелю — Breakaway. Час до настання Breakaway, 

тобто хімічний ресурс відповідної деталі, є критично важливою 

характеристикою матеріалу в процесі дизайну високотемпературних деталей і 

може розрахуватися на підставі кінетичних моделей. Класичні наявні 

аналітичні моделі, що описують процеси внутрішнього та зовнішнього 

селективного окиснення, а також пов’язані з цим процеси збіднення більш 

реактивного елементу були розроблені в переважній більшості для бінарних 

однофазних сплавів на основі систем Fe–Cr–Al та Fe–Cr. Ці примітивні 

прогностичні інструменти не можуть врахувати усієї складності реальних 

багатокомпонентних і багатофазних сплавів, якими є сучасні комерційні 

високотемпературні матеріали, і не застосовуються навіть для однофазних 

нікелевих сплавів й аустенітних сталей. Окрім цього, наявні моделі 
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розрахунку хімічного ресурсу деталей не описують хімічної деградації 

багатофазних систем, особливо систем «покриття–субстрат». Такі структурно 

складні багатошарові системи вимагають радикально інших теоретичних 

підходів: чисельних методів розрахунку дифузійних процесів у поєднанні з 

методами феноменологічної термодинаміки. 

4. Механічна деградація високотемпературних сплавів є наслідком 

селективного окиснення й збіднення одного з компонентів матеріалу, що тягне 

за собою втрату цими матеріалами здатності до опору пластичній деформації 

під механічним навантаженням унаслідок змін мікроструктури — розчинення 

дисперсних фаз, таких як карбіди хрому або фази інтерметаліду γ'-Ni3Al, за 

допомогою яких здійснюється дисперсне зміцнення цих сплавів. Наявні 

моделі розчинення й утворення дисперсних фаз в високотемпературних 

сплавах під час корозії, як у випадку навуглецювання, були розроблені на 

основі простих дифузійних моделей із залученням елементів розрахунку 

фазових рівноваг на підставі доступних фазових діаграм. Значна обмеженість 

цих моделей є наслідком вимушених фізичних спрощень: 1) ігнорування 

дифузії вуглецю в системі Fe–Cr–C; 2) дифузійний транспорт виключно в 

металевій матриці; 3) відсутність чіткої фазової границі між зоною розчинення 

й вихідною мікроструктурою сплаву. Зокрема, ці моделі не змогли повністю 

розкрити механізм розчинення карбідів під час окиснення сплавів Fe/Ni–Cr–C, 

залишаючи відкритими питання ролі транспорту вуглецю та впливу інших 

елементів сплаву на процес розчинення карбідів.  

5. Метод CALPAHD, зокрема — комерційні програмні пакети Thermo-

Calc і DICTRA, може ефективно застосовуватись при описі процесів деградації 

мікроструктури високотемпературних сплавів унаслідок окиснення в процесі 

експлуатації. Зокрема, імплементовані у цих програмних пакетах моделі 

дифузії в багатокомпонентних і багатофазних системах дозволяють з високою 

точністю кількісно і якісно описати процеси селективного збіднення 

хрому/алюмінію та відповідних фазових перетворень й створювати моделі 

прогнозування хімічного ресурсу. Імплементована в DICTRA дисперсна 
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модель дифузії надається до ефективного і коректного опису феноменів 

розчинення (окиснення) й утворення (навуглецювання) карбідів під час 

високотемпературної корозії високолегованих нікелевих сплавів та 

аустенітних сталей. Проте природа цієї моделі сильно обмежує можливості 

опису дифузії і фазових перетворень в системах з великим вмістом (˃ 50 об. %) 

другої фази — таких як покриття типу MCrAlY і алюмінідні покриття. 

Структурні обмеження дисперсної моделі певною мірою долає модель 

гомогенізації, що також імплементована в DICTRA й істотно розширює 

можливості застосування цього програмного пакету до опису дифузійних 

процесів у багатокомпонентних багатофазних системах довільної складності 

за умови наявності відповідних термодинамічних (хімічні потенціали, 

співвідношення фаз) і кінетичних (мобільність) даних. Проте ця модель має 

суттєві обмеження при визначенні умов, що унеможливлює моделювання 

селективного окиснення. По-друге, обчислювальний алгоритм моделі 

гомогенізації є причиною надто низької обчислювальної потужності цієї 

моделі, що значно обмежує ефективне її застосування до реальних 

багатокомпонентних, комерційно релевантних систем.  

6. Виходячи з аналізу літературних джерел, в дисертаційній роботі 

ставиться задача виконати експериментальне та теоретичне дослідження 

процесів термічної деградації широкого спектру високотемпературних 

металевих матеріалів з метою встановлення зв’язку між процесами 

високотемпературної корозії та хімічними й мікроструктурними змінами в 

досліджуваних матеріалах: високолегованих сталях, нікелевих та кобальтових 

жароміцних сплавах й покриттях на їхній основі. Другою задачею 

дисертаційної роботи є розробка термодинамічно-кінетичної моделі опису 

процесів термічної деградації високотемпературних матеріалів під впливом 

корозії на основі методу феноменологічної термодинаміки CALPAHD, яка 

уможливить кількісний опис процесів термічно-корозійної деградації й краще 

розуміння їхніх механізмів, прогнозування експлуатаційного ресурсу 

матеріалів та їхній майбутній комп’ютерний дизайн.   
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РОЗДІЛ 2  

ДЕГРАДАЦІЯ НІКЕЛЕВИХ ЖАРОТРИВКИХ СПЛАВІВ ПРИ 

ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Нікелеві жаростійкі сплави на основі системи Ni–Cr–Al є стандартним 

конструкційним матеріалом для деталей апаратів, що використовуються в 

умовах одночасно високих термічних та механічних навантажень. Здатність 

цих матеріалів утворювати на своїй поверхні щільні й механічно стабільні 

захисні оксидні окалини є критичною для оцінки придатності матеріалу до 

використання у відповідних умовах. Утворення зовнішньої окалини Cr2O3 

замість a-Al2O3, так само, як і деградація останньої, може мати великий 

негативний вплив як на хімічний склад сплаву у випадку тонких деталей 

(труба, жерсть, дріт й т.д.), так і на мікроструктуру матеріалу внаслідок 

фазових перетворень — розчинення карбідів або інтерметалідів. 

У представленому розділі розглянуто механізми утворення захисної 

окалини на прикладі двох найбільш популярних комерційних кованих сплавів 

на основі системи Ni–Cr–Al: HR-214 (Haynes International, США) і 602 СА 

(VDM Metals GmbH, ФРН). Сплав HR-214 утворює стабільну захисну окалину 

a-Al2O3 в широкому інтервалі температур, натомість 602 СА через відносно 

малий вміст алюмінію (2,5 мас. %) утворює окалину Cr2O3 над зоною 

внутрішнього окиснення алюмінію при 1000÷1200°С.  

У випадку стабільної зовнішньої окалини на поверхні HR-214 проведено 

дослідження її хімічної деградації внаслідок критичного вичерпання алюмінію 

у тонкостінних зразках (0,13 мм) й швидкого утворення шару Cr2O3 на границі 

між шаром Al2O3 і сплавом. Також з’ясовано вплив утворення вертикальних 

тріщин в окалині внаслідок термічного циклювання на транспортні 

властивості оксидного шару. Для сплаву 602 СА встановлена температурна 

залежність морфології окиснення та перехід від внутрішнього до зовнішнього 

окиснення алюмінію при зниженні температури до 800°С, на підставі чого 
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розроблено методику багатостадійного попереднього окиснення при низьких 

температурах, що істотно покращує корозійну стійкість матеріалу. 

 

2.1 Критичне збіднення алюмінію і поступова хімічна деградація 

нікелевого сплаву HR-214 при 1100÷1200°С  

 

Кінетика окиснення тонких (0,13 мм) зразків сплаву HR-214 на повітрі при 

1100, 1150 і 1200°С представлена на рис. 2.1: (а) — результати 

термогравіметричних вимірювань in-situ; (б) — результати довготривалої 

витримки зразків в горизонтальній пічці з перериванням для зважування. 

Протягом перших 72-х годин окиснення (рис. 2.1а) спостерігається захисний 

режим окиснення: питома вага швидко збільшується протягом перших хвилин 

витримки, після чого приріст маси різко сповільнюється. У довготривалому 

експерименті (рис. 2.1б) захисний режим окиснення спостерігається лише при 

1100°С. При 1200°С характерною є кінетика окиснення типу Breakaway — 

різке збільшення питомої ваги після 500-т годин витримки. При температурі 

1150°С спостерігається плавний перехід від захисного до пришвидшеного 

окиснення.  
 

  
а б 

Рис. 2.1 Кінетика окиснення сплаву HR-214 на повітрі у температурному 

інтервалі 1100÷1200°С: (а) термогравіметричні вимірювання in-situ, (б) 

довготривалий експеримент з перервами на зважування [278] 
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На рис. 2.2а наведена характерна морфологія оксидної окалини, утвореної 

на поверхні сплаву HR-214 після 100 годин окиснення при 1200°С. Методом 

рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) встановлено, що зовнішній 

оксидний шар окалини містить шпінель типу NiAl2O4 з домішками хрому, а 

внутрішній шар — оксид алюмінію (рис. 2.2б) [278]. Аналогічна морфологія 

окиснення спостерігалася на сплаві HR-214 в роботах [102, 279] і є 

характерною для сплавів системи Ni–Cr–Al з високим вмістом хрому (16÷25 

мас. %) й алюмінію (3,5÷4,5 мас. %) [80]. Цікавим є питання еволюції цієї 

морфології у випадку тонкого зразка, імовірності критичного збіднення та 

переходу в режим окиснення Breakaway.  
 

  
а б 

Рис. 2.2 Аналіз окалини на поверхні сплаву HR-214 після 100 годин 

окиснення при 1200°С: (а) електронна мікрофотографія, (б) спектри EDX 

 

Представлена на рис. 2.3а кінетика росту оксидних шарів в окалині на 

сплаві HR-214 протягом 1000 годин при 1100°С вказує на те, що загальний ріст 

окалини у часі відповідає повільному росту шару оксиду алюмінію. Товщина 

зовнішнього шару шпінелі не змінюється від 100 годин до кінця експерименту. 

Очевидно, що ані нікель, ані хром не можуть окиснюватися під окалиною 

Al2O3 й дифундувати крізь неї. Таким чином, шар шпінелі утворюється 

протягом перших хвилин реакції кисню з усіма елементами сплаву [63, 280-
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283]. Швидкий ріст шпінелі відповідає стрибку маси на початку 

термогравіметричних кривих (рис. 2.1а). 

Припустимо для простоти, що зовнішній шар містить шпінель NiAl2O4 без 

домішок хрому й заліза. Після утворення щільного шару Al2O3 доступ для NiO 

до зовнішнього шару окалини є заблокованим. В температурному інтервалі 

експерименту 1100÷1200°С NiO не може співіснувати у контакті з Al2O3 й 

швидко перетворюється на NiAl2O4 відповідно до реакції: 

𝑁𝑖𝑂(т) + 𝐴𝑙)	𝑂p(т) = 𝑁𝑖𝐴𝑙)𝑂q(т)	 (2.1) 

Для реакції утворення шпінелі (2.1) зміна стандартної енергії Гіббса є 

від’ємною: ∆𝐺)ÌÍ° = −6265 − 9,7𝑇 Дж · моль-1 [284-285]. Таким чином, 

рівновага в реакції (2.1) сильно зсунута праворуч — у бік утворення шару 

шпінелі 
 

   

а б в 

Рис. 2.3 Кінетика росту оксидних шарів на поверхні сплаву HR-214 під 

час окиснення при (а) 1100°С, (б) 1150°С, (в) 1200°С 

 

Ріст оксиду алюмінію на поверхні зразка призводить до поступового 

збіднення алюмінію у тонкому зразку завтовшки 130 мкм, про що свідчать 

отримані за допомогою РСМА концентраційні профілі алюмінію в товщі 

зразку після витримки при 1100°С (рис. 2.4а). Концентраційні профілі 

алюмінію в тонких зразках HR-214 є майже пласкими [278], особливо після 

довгої витримки й при високих температурах. Пласка форма 

концентраційного профілю алюмінію (та інших елементів сплаву) дозволяє 
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визначити середню концентрацію елементу в зразку й кількісно простежити 

процес збіднення алюмінію у часі в залежності від температури (рис. 2.5).  
 

 
 

Рис. 2.4 Концентраційні профілі алюмінію в зразку сплаву HR-214 після 

окиснення при 1100°С. Отримано методом EDX 

 

При температурі 1150°С окиснення пришвидшується настільки (рис. 2.1), 

що повне збіднення алюмінію відбувається вже по 800-х годинах (рис. 2.5б). 

Після вичерпання алюмінію у зразку ріст оксиду алюмінію припиняється. При 

температурі 1200°С критичне збіднення досягається ще швидше — за 400 

годин (рис. 2.5б).  
 

   
а б в 

 

Рис. 2.5 Залежність середньої концентрації Al, Cr, Fe від часу у зразку 

сплаву HR-214 під час окиснення при (а) 1100°С, (б) 1150°С, (в) 1200°С 
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За відсутності алюмінію у сплаві наступним найбільш спорідненим до 

кисню елементом стає хром, який має окиснюватися. Цей ефект є виразним 

при найвищій температурі 1200°С, за якої також спостерігається зменшення 

середньої концентрації хрому у зразку, яке починається одразу після 

критичного збіднення алюмінію після 400-т годин витримки (рис. 2.5в).  

Концентраційні профілі алюмінію при 1200°С, представлені на рис. 2.6а, 

є пласкими внаслідок низької швидкості росту окалини Al2O3 й відносно 

швидкої дифузії алюмінію у сплаві HR-214 (𝐷��=1,6×10-14 м2 с-1 при 1200°С) 

[244, 250, 286]. Середня концентрація хрому мало змінюється до 400-т годин 

при 1200°С, але починає різко знижуватися після вичерпання алюмінію (рис. 

2.6б).  
 

  
а б 

Рис. 2.6 Концентраційні профілі алюмінію (а) та хрому (б), отримані 

методом EDX, у зразку сплаву HR-214 під час окиснення при 1200°С 

 

Представлена на рис. 2.7 еволюція мікроструктури оксидної окалини на 

поверхні сплаву HR-214 під час окиснення при температурі 1150°С є 

складнішою від перебігу реакції при 1100°С. Після 800-т годин витримки на 

границі «окалина–сплав» з’являється ще один оксидний шар, товщина якого з 

часом збільшується. Методом EDX встановлено, що цей оксидний шар містить 

хром та алюміній.  

Утворення оксиду хрому підтверджується також даними XRD (рис. 2.8). 

Оскільки шари шпінелі й оксиду алюмінію є досить тонкими, дифрактограми 
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окиснених зразків містили рефлекси від нікелевої ГЦК-матриці сплаву, а отже 

дифракція рентгенівського випромінювання в змозі зафіксувати утворення 

нової фази на границі «оксид–сплав».  
 

   

   
Рис. 2.7 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на поверхні сплаву 

HR-214 після окиснення при 1150°С  

 
Рис. 2.8 Фрагмент рентгенівських дифрактограм оксидної окалини, 

утвореної на поверхні сплаву HR-214 після окиснення при 1150°С. Слабкі 

рефлекси при 2θ = 34º свідчать про утворення твердого розчину Cr2O3–Al2O3 
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Як видно з рис. 2.8, найінтенсивніші рефлекси корунду (Al2O3) та 

есколаіту (Cr2O3) спостерігаються в інтервалі кутів 2θ 33÷36º на 

дифрактограмах зразків, витриманих 1000 і 1200 годин при 1150°С. 

Найсильніший рефлекс (104) для корунду (Corundum, PDF File No. 46-1212) 

спостерігається на дифрактограмі (випромінення Cu Kα = 1,5419 Å) при 2θ = 

35,2° (рис. 2.8). Новий рефлекс з’являється на дифрактограмі лише після 1000 

годин витримки при 2θ = 34,0°, хоча рефлекс (104) для оксиду хрому повинен 

з’явитися при 2θ = 33,6° (Eskolaite, PDF File No. 38-1476). В роботі [287] 

досліджено концентраційну залежність параметрів кристалічної ґратки a і c у 

твердому розчині Al2O3–Cr2O3, отриманому методом співосадження з водного 

розчину із подальшою термічною обробкою при 1200÷1500°С. Показано, що 

параметри a і c збільшуються від 4,758 і 12,991 Å, відповідно, для Al2O3 до 

4,985 і 13,594 Å для Cr2O3. Таким чином, новоутворений оксидний шар на 

границі «окалина–сплав» по критичному вичерпанню алюмінію в сплаві є 

твердим розчином Al2O3–Cr2O3. Очевидно, що джерелом хрому для 

проміжного оксидного шару є сплав, в той час як джерелом алюмінію може 

слугувати виключно вже існуючий шар Al2O3.  

На рис. 2.9 представлені отримані методом SNMS концентраційні профілі 

елементів в оксидній окалині, сформованій при 1150°С.  

Протягом захисної стадії окиснення — після 200-ти годин (рис. 2.7а) — 

концентраційні профілі в окалині вказують на утворення двох шарів в окалині: 

зовнішній шар шпінелі NiAl2O4 з домішками Cr і Fe та внутрішній шар Al2O3, 

що слугує бар’єром для дифузії нікелю й хрому назовні. Після настання 

критичного збіднення алюмінію (рис. 2.9б) шар стає проникним для хрому, 

який по вичерпанню алюмінію може окиснюватися. Окрім цього, 

спостерігається незначний транспорт Ni і Fe крізь шар Al2O3, природу якого не 

може пояснити факт критичного збіднення алюмінію. Ці елементи не можуть 

окиснюватися під окалиною Cr2O3 й, відповідно, дифундувати до зовнішньої 

границі «газ–окалина». Таким чином, механізм транспорту Ni і Fe крізь шар 

оксиду алюмінію не є дифузійним і буде окремо розглянутий в подальшому.  
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Процеси, описані вище для температури 1150°С, є ще більш виразними 

при 1200°С. Як видно з рис. 2.10, утворення нового шару твердого розчину 

Al2O3–Cr2O3 починається вже після 300 годин.  
 

 

 
 

Рис. 2.9 SNMS профілі елементів в оксидній окалині, утвореній на 

поверхні сплаву HR-214 після окиснення при 1150°С протягом (а) 200 і (б) 

1200 годин 

 

Новоутворений оксид хрому реагує з шаром оксиду алюмінію, що 

призводить до суттєвого зменшення його товщини (рис. 2.3в). Очевидно, що 

ріст шарів зовнішньої шпінелі й внутрішнього оксиду хрому (твердий розчин) 

є комплементарним до зменшення товщини шару Al2O3.  
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Результати мікроаналізу оксидних шарів, утворених на зразку сплаву 

після 600-т годин при 1200°С, представлені на рис. 2.11 і в табл. 2.1.  
 

  

  
Рис. 2.10 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на поверхні 

сплаву HR-214 після окиснення при 1200°С 
 

 
 

Рис. 2.11 Профілі WDX розподілу елементів в оксидній окалині на 

поверхні сплаву HR-214 після 500 годин окиснення при 1200°С  
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Таблиця 2.1 

Хімічний склад (ат. %) оксидних шарів на рис 2.10г, отриманий зі 

спектрів EDX 

Спектр O Al Cr Ni Mn Fe 
1 56,5 25,6 3,5 12,2 1,3 0,9 
2 60,5 39,5 – – – – 
3 60,2 10,2 28,9 0,7 – – 

 

Новоутворений шар твердого розчину містить 10 ат. % алюмінію. 

Інтенсивна взаємодія оксидів алюмінію та хрому видна на профілях 

інтенсивності, отриманих методом WDX (рис. 2.12).  

 

 
Рис. 2.12 Профілі WDX розподілу елементів в оксидній окалині на 

поверхні сплаву HR-214 після 500 годин окиснення при 1200°С 
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Утворення окалини Cr2O3 під шаром Al2O3 після настання критичного 

збіднення алюмінію може мати практичне значення для тонкостінних зразків, 

вироблених зі сплаву типу HR-214, в сенсі ефективного подовження ресурсу 

експлуатації такого типу матеріалів, оскільки швидкість росту окалини Cr2O3 

є відносно низькою.  

Утворення оксиду хрому під окалиною Al2O3 раніше спостерігалося у 

сплавах на основі системи Fe–Cr–Al [99-100, 288-289] в температурному 

інтервалі 1100÷1200°С. Встановлено, що в товстих зразках завтовшки декілька 

міліметрів вичерпання алюмінію призводить до швидкого переходу окиснення 

в режим Breakaway — швидкого росту окалини на основі оксидів заліза. 

Натомість в тонких зразках завтовшки 50÷100 мкм переходу в режим 

Breakaway передувала фаза утворення проміжного шару оксиду хрому. В 

роботі [72] досліджувалось окиснення плазмових покриттів типу MCrAlY при 

1100°С. Окремі ізольовані часточки покриття швидко втрачали алюміній під 

час окиснення з подальшим переходом до утворення оксидів нікелю й 

кобальту. Аналогічним чином Breakaway передувало утворення проміжного 

шару оксиду хрому. Проте в представленій роботі уперше встановлено факт 

взаємодії та взаємного розчинення окалин Al2O3 й Cr2O3 з утворенням твердого 

розчину. 

В температурному інтервалі 1100÷1200°С утворення Cr2O3 не є 

оптимальною стратегією захисту матеріалу від окиснення і рецесії металу 

через відносно високу швидкість росту окалини. Параболічні константи росту 

оксиду хрому, розраховані за допомогою рівняння (1.5), лежать в межах 10-

15÷10-14 г2 м-4 с-1 [25]. Розрахована із застосуванням цих даних товщина шару 

Cr2O3 по 300-х годинах окиснення при 1200°С мала б становити 20÷200 мкм. 

Експериментальне середнє значення товщини новоутвореного шару оксиду 

хрому є значно меншим і становить 3 мкм (рис. 2.10а). Причиною такої 

розбіжності є, вочевидь, шар Al2O3 на поверхні окалини Cr2O3. Хімічний 

потенціал кисню на границі «Al2O3–Cr2O3» є значно нижчим, ніж на границі 

«газ–Cr2O3» у випадку росту окалини Cr2O3 на чистій поверхні металу. 
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Рушійна сила росту окалини Cr2O3 під шаром Al2O3 є відповідно нижчою. 

Окрім цього, зовнішній шар Al2O3 знижує імовірність реактивного 

«випаровування» хрому відповідно до реакцій: 

𝐶𝑟)𝑂p(т) +
p
)
𝑂)(г) = 2𝐶𝑟𝑂p(г) (2.1) 

𝐶𝑟)𝑂p(т) +
p
)
𝑂)(г) + 2𝐻)𝑂(г) = 2𝐶𝑟𝑂)(𝑂𝐻))(г) (2.2) 

Реактивне «випаровування» хрому [127-130, 290] є особливо інтенсивним 

при високих температурах і може призвести до швидкого критичного 

збіднення хрому і Breakaway, що є суттєвим обмеженням у застосуванні 

матеріалів, захищених окалиною Cr2O3. Хоча така окалина не може ефективно 

захищати сплав при 1100÷1200°С, у поєднанні із зовнішнім шаром Al2O3 вона 

може суттєво подовжити експлуатаційний ресурс тонкостінних деталей, 

вироблених з HR-214.  

Як видно з рис. 2.5, навіть після найдовшої витримки (600 годин) при 

температурі 1200°С середня концентрація хрому в зразку залишається досить 

високою. Проте в кутах зразків локально спостерігається Breakaway (рис. 

2.13а). Результати мікроаналізу таких оксидних мас методом EDX (рис. 2.13в) 

свідчать про утворення шпінелі NiCr2O4, яка є набагато менш стабільною, ніж 

NiAl2O4 [291]. Таким чином, втрата захисних властивостей бар’єрного шару 

Al2O3 супроводжується різким стрибком хімічного потенціалу кисню на 

границі «окалина–сплав».  

Breakaway у кутах зразка спостерігався вже після 300-т годин при 1200°С, 

коли середня концентрація алюмінію в зразку падає майже до нуля. Вочевидь, 

повне збіднення алюмінію призводить до Breakaway у кутах зразків, в той час 

як на пласкій поверхні зразку починається ріст Cr2O3 під шаром Al2O3.  

Хоча перехід процесу окиснення в кутах зразків у режим Breakaway 

пришвидшує утворення тріщин внаслідок високих механічних напружень в 

оксидному шарі безпосередньо на гострому куті зразка [292], оксид алюмінію 

зазнає розчинення й на пласких поверхнях зразку (рис. 2.3).  
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Разом з розчиненням шару Al2O3 у новоутвореному Cr2O3 спостерігається 

помірний ріст зовнішнього шару шпінелі після вичерпання алюмінію у зразку 

(рис. 2.3). Вочевидь, цей процес також відбувається за рахунок шару Al2O3 

відповідно до реакції:  

𝑁𝑖 + 𝐴𝑙)𝑂p(т) +
?
)
𝑂)(г) = 𝑁𝑖𝐴𝑙)𝑂q(т), (2.3) 

для якої ∆𝐺)ÌÍ° = −242100 − 74,6𝑇 Дж · моль-1.  
 

 
а        б 

 
в 

Рис. 2.13 Breakaway в кутах зразка сплаву HR-214 після 500 годин 

окиснення при 1200°С: (а, б) електронні мікрофотографії, (в) спектри EDX 

 

Щоб реакція (2.3) відбулась, має відбутися транспорт нікелю крізь шари 

Cr2O3 і Al2O3, що з термодинамічної точки зори є неможливим, оскільки нікель 
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не може окиснюватися під зовнішньою окалиною Cr2O3. Проте сліди нікелю 

знайдені в шарі Al2O3 методом SNMS (рис. 2.9). Механізм транспорту нікелю 

крізь окалину Al2O3 й, відповідно, ріст шару шпінелі слід розглянути окремо 

за допомогою мікроскопії високої роздільної здатності.  

Заслуговує уваги явище транспорту хрому крізь зовнішній шар шпінелі. 

Реакції (2.1) і (2.2) відбуваються не лише на поверхні чистого оксиду хрому. 

Шпінелі типу NiAl2O4, що містять у своєму складі хром, втрачають його при 

високих температурах в умовах проточного газу [293-294]. Хімічний 

мікроаналіз шпінелі (рис. 2.2) свідчить про те, що хром розчиняється в 

зовнішньому шарі шпінелі NiAl2O4. Тому цей шар належить позначити як 

Ni(Al,Cr)2O4. На рис. 2.14 представлена часова залежність концентрації хрому 

у зовнішньому шарі шпінелі при окисненні в температурному інтервалі 

1100÷1200°С. 
 

  
а б 

Рис. 2.14 Концентрація хрому (а) й алюмінію (б) у зовнішньому шарі 

шпінелі окалини поверхні сплаву HR-214 під час окиснення при 1100÷1200°С 

(зі спектрів EDX) 

 

При найнижчій температурі 1100°С концентрація хрому в шпінелі 

монотонно знижується з 11 ат. % після 100 годин до майже нуля після 1000 

годин окиснення. Одночасно концентрація алюмінію в шпінелі збільшується з 

17 до 27 ат. % при незмінній концентрації нікелю й кисню, що яскраво свідчить 
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про заміщення хрому алюмінієм з наступного шару чистого оксиду алюмінію 

(рис. 2.2а): 

𝑁𝑖(𝐴𝑙?��𝐶𝑟�))𝑂q(т) + 𝑥𝐴𝑙)𝑂p(т) +
p
)
𝑥𝑂)(г) = 𝑁𝑖𝐴𝑙)𝑂q(т) + 𝐶𝑟𝑂p(г) (2.4) 

Синхронна зміна концентрацій хрому й алюмінію в зовнішній шпінелі з 

великою імовірністю слід віднести до перебігу реакції (2.4). В цьому контексті 

цікаво звернути увагу на пористість в зовнішньому шарі шпінелі (рис. 2.2а). 

Хоча еволюцію пористості в шпінелі в залежності від температури й часу 

кількісно описати важко, очевидним є зв'язок між утворенням пустот і 

реактивним випаровуванням хрому. Наприклад, в роботі [102] було знайдено 

більше пор в шпінелі окалини на поверхні сплаву HR-214 після окиснення при 

1100°С у вологому повітрі у порівнянні до аналогічної окалини, отриманої при 

окисненні в сухому повітрі. Відомо, що волога сприяє посиленню реактивного 

випаровування хрому [127]. З іншого боку, пористість часто спостерігається в 

шарах окалин, утворених в перші хвилини окиснення усіх компонентів сплаву, 

реакції яких одне з одним супроводжуються зміною об’єму [193, 280, 283].  

Очевидно, що після достатньо довгої витримки зовнішня шпінель 

повинна перетворитися на чисту шпінель NiAl2O4, що спостерігається після 

1000 годин окиснення при 1100°С. Аналогічний процес збіднення хрому 

відбувається протягом перших 800-т годин при 1150°С і, відповідно, 300-т 

годин при 1200°С (рис. 2.14). Паралельно спостерігається комплементарне 

збільшення концентрації алюмінію. Слід також відзначити, що зменшення 

концентрації хрому в шпінелі було зареєстровано і методом SNMS для зразків, 

витриманих при 1100°С (рис. 2.9).  

Разом з утворенням шару твердого розчину (Cr,Al)2O3 при 1150 і 1200°С 

після вичерпання алюмінію спостерігається збільшення концентрації хрому в 

шпінелі. Коли шар Al2O3 втрачає захисні бар’єрні властивості, хром починає 

швидко дифундувати назовні, насичуючи собою зовнішню шпінель. 

Рушійною силою, вочевидь, є градієнт хімічного потенціалу кисню в шарі 

окалини. Повне вичерпання алюмінію призводить до утворення оксиду хрому 

під шаром Al2O3, різкого підвищення його розчинності в шарі Al2O3 й 
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швидкого транспорту назовні в бік шпінелі. Одночасно товщина шару Al2O3 

починає зменшуватися внаслідок реакції з новоутвореним Cr2O3. Таким 

чином, при достатньо довгій витримці тришарова окалина має перетворитися 

на двошарову — зовнішній шар Ni(Al,Cr)2O4 та внутрішній шар твердого 

розчину (Cr,Al)2O3. В представленій роботі такого ступеню хімічної деградації 

експериментально досягнуто не було. В будь-якому разі після повного 

вичерпання алюмінію сплав HR-214 перетворюється на матеріал, захищений 

плівкою оксиду хрому, що робить його подальше застосування в 

температурному інтервалі 1000÷1200°С недоцільним [278]. Проте описаний 

вище повільний перехід тонкостінних зразків сплаву HR-214 до режиму quasi-

Breakaway може мати певне корисне практичне значення, оскільки 

застосування подібних сплавів системи Ni–Cr–Al надає можливість своєчасної 

заміни деталей по вичерпанню алюмінію. В сплавах на основі Fe–Cr–Al така 

регенерація є принципово неможливою, оскільки вичерпання алюмінію 

призводить до безпосереднього переходу в режим катастрофічно швидкого 

утворення оксидів заліза (Breakaway).  

  

2.2 Вплив термічного циклювання на захисні властивості окалини 

Al2O3 на поверхні тонкого зразку сплаву HR-214  

 

Описаний вище механізм окиснення комерційного сплаву HR-214 

[278]передбачає транспорт хрому крізь окалину Al2O3 по вичерпанню 

алюмінію в тонкому зразку. Рушійною силою транспорту хрому назовні, 

вочевидь, є сильний градієнт хімічного потенціалу кисню. Проте окремі 

експериментальні результати (SNMS-профілі на рис. 2.9) свідчать також про 

транспорт нікелю й навіть заліза крізь шар Al2O3. Останнє важко зрозуміти з 

точки зору термодинаміки. По вичерпанню алюмінію розпочинається ріст 

Cr2O3 під окалиною Al2O3, парціальний тиск кисню на границі «оксид–сплав» 

піднімається з рівня рівноваги Al/Al2O3 до рівня Cr/Cr2O3, при якому нікель та 

залізо все ще не можуть окиснюватися й мігрувати крізь Al2O3 до зовнішньої 
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поверхні окалини. Для з’ясування механізму транспорту Ni і Fe крізь окалину 

Al2O3 було застосовано трансмісійну електронну мікроскопію високої 

роздільної здатності.  

Оскільки попередні витримки зразків HR-214 були інтервальними, з 

перервами на зважування кожні 100 годин, слід звернути особливу увагу на 

температурний режим експериментів. Під справжніми циклічними 

витримками або термічним циклюванням слід розуміти багаторазові короткі 

цикли, гаряча фаза яких зазвичай триває 0,5÷2 години. Оскільки термічне 

циклювання призводить до накопичення механічних напружень і утворення 

тріщин в оксидній окалині [119], що, в свою чергу, може мати вплив на 

загальний механізм транспорту в окалині, ТЕМ-дослідження проведено [295] 

виключно на ізотермічно витриманих зразках сплаву HR-214. ТЕМ 

застосовано лише до зразків, витриманих при 1200°С, оскільки в усьому 

температурному інтервалі 1100÷1200°С механізм окиснення не змінюється, а 

швидша кінетика процесів при 1200°С дозволяє експериментально 

зафіксувати усі важливі мікроструктурні ефекти за коротший час витримки. 

На рис. 2.15 представлені електронні мікрофотографії оксидної окалини 

на поверхні.  

 
                                 а           б 

Рис. 2.15 Електронні ТЕМ-мікрофотографії оксидної окалини на поверхні 

сплаву HR-214 після 100 годин при 1200°С: (а) STEM/HAADF, (б) STEM/BF 
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Отримана в режимі BF (bright field) мікрофотографія на рис. 2.15б 

демонструє характерну конічну морфологію зерен Al2O3 в оксидних окалинах 

[32]. Зерна у зовнішньому шарі шпінелі мають більш симетричну кубічну 

форму. З результатів ТЕМ (рис. 2.15а) очевидно, що зовнішній шар окалини 

не є однофазним та, окрім складної шпінелі Ni(Al,Cr)2O4, містить ще одну 

оксидну фазу. Темніші зерна другої фази знаходяться переважно біля границі 

«шпінель–Al2O3». Відповідно до спектрів EDX, другою фазою в зовнішній 

частині окалини є твердий розчин (Al,Cr)2O3 з середнім вмістом хрому 6 ат. %. 

На границі «шпінель–Al2O3» спостерігається ряд доволі великих (до 1 мкм в 

діаметрі) пустот, утворення яких може бути наслідком реакції оксидів між 

собою, яка супроводжується великою зміною об’єму [48].  

На рис. 2.16 представлена кінетика окиснення на повітрі тонких зразків 

(0,13 мм) сплаву HR-214 при 1200°С як в ізотермічних умовах, так і в 

циклічному режимі з перервами на зважування кожні 100 годин. У випадку 

ізотермічних даних кожен зразок нагрівався лише один раз. 

 
Рис. 2.16 Ізотермічна й циклічна кінетика окиснення на повітрі тонких 

зразків (0,13 мм) сплаву HR-214 при 1200°С 

 

Протягом перших 300-т годин окиснення спостерігається ідентична 

кінетика росту окалини в обох режимах витримки. Після 300-т годин 
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витримки,в циклічному режимі починається помітне пришвидшення кінетики 

окиснення. На рис. 2.17 представлені панорамні електронні мікрофотографії 

(BSE) малого збільшення, які ілюструють утворення вертикальних тріщин в 

окалині під впливом термічного циклювання. Після першого циклу (100 

годин) в окалині не має тріщин. Проте з кожним наступним циклом кількість 

вертикальних тріщин в окалині швидко збільшується. Тріщини заповнюються 

новоутвореним оксидом внаслідок реакції кисню з відкритою незахищеною 

поверхнею металу на дні тріщини.  
 

 
 

Рис. 2.17 Утворення й розповсюдження вертикальних тріщин в оксидній 

окалині на поверхні сплаву HR-214 під час циклічного (100 годин) окиснення 

при 1200°С 

 

На рис. 2.18 представлено ТЕМ-мікрофотографії, отримані у режимах 

HAADF і BF, вертикальної тріщини в окалині після 300-т годин циклічного 

окиснення при 1200°С. Як видно з BF-знімку на рис. 2.18б, дно тріщини на 

границі «оксид–метал» закрито новоутвореним оксидом алюмінію, 

морфологія зерна якого помітно відрізняється від оригінальних конічних зерен 

окалини. Верхня частина тріщини заповнена дрібними симетричними зернами 

шпінелі й твердого розчину (Al,Cr)2O3. На рис. 2.19 представлені мапи 

розподілу елементів в окалині на рис 2.18, отримані за допомогою 
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спектроскопії EDX, які підтверджують присутність хрому й нікелю всередині 

тріщини. Таким чином, транспорт хрому, нікелю й, можливо, заліза 

відбувається крізь вертикальні тріщини в окалині. 
 

 
 а         б 

Рис. 2.18 Електронні ТЕМ-мікрофотографії тріщини в оксидній окалині 

на поверхні сплаву HR-214 після 300-т годин при 1200°С: (а) STEM/HAADF, 

(б) STEM/BF 
 

 
 

Рис. 2.19 Розподіл елементів в окалині на поверхні сплаву HR-214 після 

300-т годин циклічного (1 цикл — 100 годин) окиснення при 1200°С в районі 

утворення вертикальної тріщини в окалині 



106 
 
 В моменти утворення тріщин, під час контакту газу з відкритою 

поверхнею металу відбувається ріст та взаємодія оксидів усіх компонентів 

сплаву. Цей процес повторюється з певною періодичністю у відповідності до 

режиму термічного циклювання.  

На рис. 2.20 наведено співставлення залежності товщини зовнішнього 

шару шпінелі від часу в ізотермічному й циклічному експерименті (рис. 2.20а) 

з кінетикою збіднення алюмінію й хрому в цих дослідах. В ізотермічному 

режимі, в якому не виникають вертикальні тріщини, товщина шару шпінелі не 

змінюється протягом усього досліду, залишаючись 2 мкм завтовшки протягом 

720 годин. У циклічному ж режимі спостерігається швидке зростання товщини 

шару шпінелі по 400-х годинах витримки — по вичерпанню алюмінію в зразку 

(рис. 2.20а). Очевидно, що термічне циклювання призводить до швидшого 

вичерпання в зразку, оскільки більше алюмінію витрачається на загоєння 

тріщин.  

 
а      б 

Рис. 2.20 Кінетика росту зовнішнього шару шпінелі (а) у співставленні з 

кінетикою збіднення хрому й алюмінію (б) в зразку сплаву HR-214 під час 

ізотермічного й циклічного окиснення на повітрі при 1200°С  

 

По вичерпанню алюмінію починається порівняно швидкий ріст шару 

Cr2O3 під окалиною оксиду алюмінію, що спричиняє ще більш інтенсивний 

транспорт оксиду хрому крізь вертикальні тріщини в окалині і зрештою 
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спричиняє одночасно швидкий ріст шару шпінелі й загальну деградацію 

попередньої окалини Al2O3 (рис. 2.10б).  

Зразок з найдовшою ізотермічною витримкою (720 годин при 1200°С) 

майже не містить всередині алюмінію. Середнє значення концентрації 

алюмінію, визначене з отриманого за допомогою EDX концентраційного 

профілю, коливається навколо 0,2 мас. %, що лежить в межах похибки 

методики. На відміну від циклічного режиму окиснення, навіть при 720-ти 

годинах ізотермічної витримки спостерігається не збіднення хрому (рис. 

2.10г), а навпаки — слабке збільшення концентрації внаслідок збіднення 

алюмінію. Мікрознімки SEM, зняті всередині зразка, не вказували на 

утворення Cr2O3 під шаром Al2O3 й виглядали як на рис. 2.2а. Проте ближче до 

країв зразка були знайдені осередки утворення Cr2O3 (рис. 2.21). 
 

 
       а                              б 

Рис. 2.21 STEM/HAADF мікрофотографії окалини на поверхні сплаву HR-

214 після 720 годин ізотермічного окиснення на повітрі при 1200°С: (а) 

середина зразка, (б) край зразка 
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ТЕМ-зразок, взятий з середини окисненої пластини (рис. 2.21а), не 

виказує проявів утворення Cr2O3, в той час як другий зразок, взятий на відстані 

0,3 мм від краю окисненої пластини (рис. 2.21б), має виразні сліди 

новоутворень під окалиною Al2O3 на границі «оксид–метал». Виділену 

квадратною рамкою зону на рис. 2.21б було досліджено з використанням 

спектроскопії STEM/EDX в двох місцях: (1) всередині зерна Al2O3 і (2) на 

границі між зернами Al2O3 (рис. 2.22). На відміну від середини зерна, на 

границі спостерігаються слабкі сигнали Zr і Cr.  
 

 
а      б 

Рис. 2.22 STEM/HAADF-мікрофотографія: (а) оксидної окалини з рис. 

2.21б разом з EDX-спектрами, (б) зерна й границі між зернами 

 

Присутність хрому на границі між зернами Al2O3 свідчить про дифузію Cr 

назовні по границях зерен Al2O3. Сигнал Cr стає слабшим по мірі віддалення 

від границі «оксид–метал» вглиб окалини. 

На рис. 2.23 наведено мапу розподілу концентрації хрому в районі границі 

«оксид–метал» в зразку сплаву HR-214 після 720-ти годин ізотермічного 

окиснення на повітрі при 1200°С. Розподіл хрому уздовж границі зерен Al2O3 

поблизу границі «оксид–метал» підтверджує припущення про активну 

дифузію хрому по границях зерен. Більше того, збагачена хромом зона є 

ширшою, ніж границя між зернами Al2O3, й розширюється ближче до границі 

«оксид–метал». Останнє спостереження є свідченням утворення тонкого шару 
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фази Cr2O3 між зернами Al2O3, а не просто дифузії хрому по границях зерен 

Al2O3. Рушійною силою дифузії хрому (іонів Cr+3) крізь окалину є градієнт 

хімічного потенціалу кисню. 

По вичерпанню алюмінію в зразку й утворенню Cr2O3 на границі «оксид–

метал» парціальний тиск кисню на цій межі визначається рівновагою Cr/Cr2O3. 

Парціальний тиск кисню на границі «шпінель–Al2O3» визначається реакцією 

(2.3) і є порівняно високим. Транспорт хрому відбувається переважно по 

границях зерен, концентрація хрому на яких є найвищою біля основи окалини 

Al2O3 поруч з новоутвореними зернами Cr2O3 й монотонно зменшується вглиб 

окалини. Хоча дифузія хрому по границях зерен є швидкою порівняно до 

дифузії в об’ємі зерна, хром не було знайдено на границях зерен Al2O3 

безпосередньо під шаром окалини.  
 

 
      а                              б 

Рис. 2.23 STEM/HAADF мікрофотографія (а) і EDX концентраційна мапа 

Cr (б) окалини на поверхні сплаву HR-214 після 720 годин ізотермічного 

окиснення на повітрі при 1200°С 

 

Таким чином, транспорт по границях зерен не слід вважати 

відповідальним за ріст зовнішнього шару шпінелі (рис. 2.3 й 2.20). Вочевидь, 
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механізм транспорту компонентів шпінелі назовні є іншим. Відомо, що 

шпінель типу NiAl2O4 утворюється в найперші години окиснення сплавів типу 

Ni–Al [47-48] і Ni–Cr–Al [80, 85, 280, 296], коли всі продукти реакції окиснення 

— NiO, Al2O3 та Cr2O3 — реагують між собою. Після утворення суцільного 

шару α-Al2O3 шар шпінелі стає ізольованим від сплаву, що унеможливлює 

подальший ріст. В цьому режимі окиснення парціальний тиск кисню на 

границі «оксид–метал» встановлюється відповідно до рівноваги Al/Al2O3, в 

умовах якої хром та нікель не можуть окиснюватися і транспортуватися 

назовні. По вичерпанню алюмінію й встановленню на границі «оксид–метал» 

рівноваги Cr/Cr2O3 може окиснюватися хром, але не нікель. Проте транспорт 

нікелю назовні й відповідний ріст шару шпінелі є очевидним 

експериментальним фактом (рис. 2.3 і 2.9). Потрібний для окиснення нікелю 

парціальний тиск кисню становить за активності нікелю 𝑎{e=1 при 1200°С 

𝑝1B
{e1/{e=10-8 бар, в той час як рівновазі Cr/Cr2O3 відповідає значення 

парціального тиску кисню 𝑝1B
�~B1o/�~=3×10-8 бар. Таким чином, термодинаміка 

окиснення не може в даному випадку пояснити транспорт нікелю крізь шар 

Al2O3 і відповідний ріст шпінелі. 

На щільність і цілісність оксидних окалин, а відповідно — на їхню 

захисну здатність, великою мірою впливають механічні напруження в оксиді. 

З фундаментальних оглядових робіт [119, 203] відомо, що механічні 

напруження в окалинах виникають з чотирьох основних причин: 1) більший 

мольний об’єм утвореного оксиду у порівнянні з мольним об’ємом спожитого 

металу [2]; 2) геометричні фактори (наприклад, гострі кути) [297]; 3) зовнішні 

навантаження [122-123]; 4) термічні напруження внаслідок значної різниці 

коефіцієнтів термічного розширення (КТР) оксиду й сплаву [122-123]. У 

випадку порівняння ізотермічного й циклічного режимів окиснення практичне 

значення має лише остання з наведених причин — виникнення напружень. 

КТР нікелевих сплавів і сталей (11÷14×10-6
 К-1) є вищим за КТР оксидів хрому 

й алюмінію (5÷6×10-6
 К-1), що призводить до утворення напруження стиснення 
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в оксиді й напруження розтягу в металі при охолодженні. Оскільки метал є 

більш піддатливим до механічної деформації, ніж оксид, напруження розтягу 

в металевому субстраті може бути зняте шляхом його деформації, що є 

особливо характерним для зразків малої товщини [298]. Повторне нагрівання 

охолодженого зразка до температури окиснення сприяє виникненню 

напруження на розтяг в оксиді, що зрештою призводить до утворення 

вертикальних тріщин в шарі оксиду [298-299], які спостерігаються в 

досліджуваній окалині (рис. 2.17). Такі тріщині заліковуються при високій 

температурі новоутвореним оксидом. На дні тріщини кисень реагує 

безпосередньо з поверхнею сплаву, внаслідок чого коротко повторюється 

перша фаза окиснення з утворенням оксидів усіх компонентів сплаву, 

особливо NiO. Зрештою тріщина заліковується великим зерном α-Al2O3 під 

малими зернами NiO і Cr2O3 (рис. 2.18 і 2.19). Внаслідок заліковування зерна 

NiO поступово витискаються з тріщини назовні в бік шпінелі. Отже, транспорт 

хрому й нікелю крізь окалину α-Al2O3 відбувається крізь вертикальні тріщини 

в оксиді, які утворюються в окалині внаслідок термічного циклювання та 

розриву оксидного шару під напруженням на розтяг.  

Інтенсивне утворення тріщин в процесі циклічного окиснення та їхнє 

систематичне заліковування є причиною швидшої кінетики споживання 

алюмінію й хрому по вичерпанню алюмінію в зразку порівняно з ізотермічним 

окисненням (рис. 2.20б).  

 

2.3 Внутрішнє окиснення алюмінію та термічна деградація 

нікелевого сплаву 602 СА у температурному інтервалі 1100÷1200°С  

 

З усіх комерційно доступних нікелевих жаростійких сплавів на основі 

системи Ni–Cr–Al, окрім відносно дорогих HR-214 і HR-224, великою 

популярністю серед інженерів-розробників високотемпературних 

теплообмінників та нагрівачів користуються німецькі сплави типу 600 [300], 

601[301] і 602 СА [302], хімічний склад яких наведено в табл. А.2. Сплави 
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цього сімейства схильні утворювати зовнішню окалину Cr2O3, що спричиняє 

поступове збіднення хрому в приповерховому шарі матеріалу [41, 111-112], 

що з часом призводить до помітних мікроструктурних змін — утворення 

широкої зони розчинення карбідів [172, 181, 303-304]. Останнє явище 

негативно впливає на механічні властивості цих матеріалів, в найбільшій мірі 

— на схильності до деформації.  

Окрім розчинення карбідів в цих сплавах, спостерігається інший 

негативний феномен термічної деградації — внутрішнє окиснення алюмінію. 

На відміну від сплавів сімейства Haynes, вміст алюмінію в сплавах 600, 601 та 

602 СА не перевищує 2,5 мас. %. Відповідно до мап окиснення для системи 

Ni–Cr–Al [78, 80], сплави цього типу нездатні утворювати зовнішню окалину 

Al2O3, натомість спостерігається внутрішнє окиснення алюмінію під 

окалиною Cr2O3. Аналогічно до зовнішнього окиснення Cr внутрішнє 

окиснення Al призводить до утворення профілю збіднення алюмінію в сплаві 

[5]. Відомо, що у системі Ni–Cr–Al в температурному інтервалі 800÷1300°С 

спостерігається взаємодія між компонентами Cr та Al з позитивним 

відхиленням від ідеального розчину [89], що проявляється у феноменах 

висхідної дифузії в дифузійних парах цієї системи [219, 305-306]. Таким 

чином, внутрішнє окиснення алюмінію — наприклад, в сплаві 602 СА — має 

одночасно впливати як на збіднення хрому та його транспорт в 

приповерхневому шарі, так і на швидкість розчинення карбідів.  

На рис. 2.24 представлені криві зміни питомої ваги зразків сплаву 602 СА 

від часу на повітрі в температурному інтервалі 1000÷1200°С, отримані in-situ 

в ізотермічних умовах (рис. 2.24а) й при довготривалій витримці в 

горизонтальній пічці з регулярним перериванням відпалу з метою зважування 

зразків (рис. 2.24б). В другому випадку криві демонструють по першій стадії 

швидкого росту питомої ваги втрату маси, яка пов’язана в більшій мірі зі 

сколюванням зовнішньої окалини Cr2O3 внаслідок термічного циклювання, 

ніж з реактивним випаровуванням хрому.  
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Рис. 2.24 Кінетика окиснення сплаву 602 CA на повітрі у температурному 

інтервалі 1000÷1200°С: (а) термогравіметричні вимірювання in-situ, (б) 

довготривалий експеримент з перервами на зважування 
 

 Характерні кінетичні криві на рис 2.24б добре апроксимуються 

рівнянням паралінійного кінетичного закону, який описує процес одночасного 

росту й втрати оксиду внаслідок його реактивного випаровування [307]: 
∆Y
�
= (2𝑘Ð𝑡)?/) − 𝑘�el𝑡 (2.5) 

У рівнянні (2.5) ∆𝑚/𝐴 — питома зміна ваги зразка в мг см-2, 𝑘Ð — 

параболічна константа росту оксиду у ваговому еквіваленті в мг2 см-4 с-1, 𝑘�el 

— лінійна константа втрати питомої ваги мг см-2 с-1. У випадку інтервальних 

витримок сплаву 602 СА при 1100÷1200°С причиною втрати ваги є 

сколювання оксиду в процесі охолодження зразків. Хоча процес сколювання 

оксиду, на відміну від реактивного випаровування, не є неперервним, сумарну 

кінетику таких процесів можна апроксимувати рівнянням (2.5). Відповідні 

константи швидкості для сплаву 602 СА представлені в табл. 2.2.  

Характерні електронні мікрофотографії приповерхневого шару сплаву 

602 СА по високотемпературній витримці на рис. 2.25 в усьому інтервалі 

температур дослідження виказують три основні мікроструктурні ефекти 

окиснення цього сплаву: 1) зовнішня окалина Cr2O3; 2) зона внутрішнього 

окиснення (ЗВО) алюмінію; 3) зона розчинення карбідів. Ширину зони 

внутрішнього окиснення було визначено з отриманих електронних і оптичних 

мікрофотографій.  
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Таблиця 2.2 

Розраховані за допомогою рівняння (2.5) константи швидкості росту і 

втрати маси зразків сплаву 602 СА під час окиснення на повітрі при 

ізотермічній та інтервальній витримці в температурному інтервалі 

1100÷1200°С [308] 

 ізотермічна витримка інтервальна витримка 
T [°C] 𝑘Ð	[mg2cm-4h-1] 𝑘Ð	[mg2cm-4h-1] 𝑘�el	[mg cm-2 h-1] 
1100 5.6´10-2 5.7´10-2 8´10-3 
1150 0.21 0.17 2.3´10-2 
1200 0.46 0.32 4.7´10-2 
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Рис. 2.25 Електронні мікрофотографії приповерхневого шару сплаву 602 

CA після 300 годин окиснення при 1100°С 

 

Кінетика росту ЗВО представлена в параболічних координатах на рис. 

2.26а. За допомогою рівняння (1.12) розраховано параболічні константи росту 

ЗВО 𝑘A
(e), які порівняно з відомими літературними даними на рис. 2.26б: 1) 

кінетикою внутрішнього окиснення модельного сплаву Ni–2,5Al в оксидній 

суміші Райнса [35, 55]; 2) значеннями 𝑘A
(e) для подібного сплаву 601 з меншим 

вмістом алюмінію (1,0÷1,7 мас. %) [180, 309-310]; 3) для сплаву 602 СА [183]; 

4) для інших сплавів на основі системи Ni–Cr–Al з вмістом алюмінію 2÷3 мас. 

% [80, 311].  



115 
 

  
а б 

Рис. 2.26 Кінетика внутрішнього окиснення алюмінію в сплаві 602 CA при 

1100÷1200°С представлена: (а) в параболічних координатах; (б) у 

співставленні з температурною залежністю параболічних констант 

внутрішнього окиснення для сплавів 601, 602 СА та Ni–2,5Al з літературних 

даних  
 

Одночасне окиснення хрому й алюмінію в сплаві 602 СА має призводити 

до одночасного збіднення обох елементів. Проте, як можна побачити з 

концентраційних профілів Cr і Al на рис. 2.27, виразний градієнт збіднення 

спостерігається лише у випадку алюмінію. Концентраційні профілі хрому в 

приповерхневому шарі сплаву 602 СА є пласкими, а всередині зразка навіть 

спостерігається монотонне зменшення концентрації хрому (рис. 2.27б). Така 

нехарактерна поведінка профілю збіднення — зменшення концентрації не у 

бік поверхні, а всередину зразка — може на перший погляд здаватися дивною. 

Причина позірного зменшення концентрації хрому всередині зразка криється 

у двофазній мікроструктурі сплаву 602 СА, який складається з металевої 

матриці γ-Ni та дисперсної фази карбідів хрому M7C3 [179]. Одночасне 

збіднення хрому та алюмінію під час окиснення сплаву 602 СА призводить до 

інтенсивної міграції вуглецю вглиб зразка, де відповідним чином з часом 

збільшується об’ємна частка карбідів хрому [183]. Утворення вторинних 

карбідів потребує хрому, який надходить з матриці сплаву, в якій його 

концентрація відповідно зменшується.  
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Рис. 2.27 Концентраційні профілі алюмінію (а) та хрому (б) у зразку 

сплаву 602 СА після окиснення при 1100°С. Отримано методом EDX в 

металевій матриці двофазного сплаву 

 

Оскільки достовірні кількісні вимірювання концентрації за допомогою 

спектроскопії EDX завжди проводяться в окремій фазі — в матриці γ-Ni у 

випадку 602 СА — в приведених вимірюваннях концентрації хрому 

складається хибне враження зменшення концентрації хрому всередині зразка. 

Насправді зменшується концентрація хрому в матриці сплаву через утворення 

вторинних карбідів. Цей ефект буде розглянуто детальніше в наступному 

розділі, присвяченому фазовим перетворенням у сплавах під час 

високотемпературного окиснення.  

Профілі збіднення внутрішнього окиснення можуть бути описані за 

допомогою дифузійної теорії внутрішнього окиснення Вагнера [5], який 

запропонував наступний вираз для бінарного сплаву А–В, в якому внутрішньо 

окиснюється лише менш благородний компонент В: 

𝑁"(𝑥, 𝑡) = 𝑁"7 Ò1 −
�~�}; �

Ó��t�Ô
�/BD

�~�};
�Õ>Ö

B�t
D
�/B × (2.6) 

У рівнянні (2.6) 𝑁"7 — початкова концентрація (мольна частка) елементу 

В, 𝑘Ay1z — параболічна константа швидкості внутрішнього окиснення в м2с-1 
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(див. також рівняння 1.12), 𝐷" коефіцієнт дифузії компоненту В в м2с-1, 𝑥 — 

відстань від поверхні металу в м, 𝑡 — час в с.  

Експериментальні EDX профілі збіднення алюмінію були апроксимовані 

за допомогою виразу (2.6) для всіх температур проведеного дослідження (рис. 

2.27а). Наведені в табл. 2.3 розраховані константи внутрішнього окиснення 

𝑘Ay1z й коефіцієнти дифузії алюмінію у сплаві 𝐷�� добре узгоджуються з 

експериментальними й літературними [55] даними.  

 Таблиця 2.3 

Кінетичні параметри процесу внутрішнього окиснення алюмінію в 

сплаві 602 СА: 1) експериментальні константи 𝒌𝒑𝑰𝑶𝒁, розраховані з 

електронних мікрофотографій; 2) отримані з EDX профілів алюмінію за 

допомогою рівняння (2.6) константи 𝒌𝒑𝑰𝑶𝒁 і 𝑫𝑨𝒍; 3) літературні дані для 

𝑫𝑨𝒍; 4) розраховані з апроксимованих профілів константи швидкості 

збіднення елементів 𝒌𝒑𝑨𝒍 і 𝒌𝒑𝑪𝒓 [308] 

T [°C] 𝒌𝒑𝑰𝑶𝒁 

[м2с-1] 

експ. 

𝒌𝒑𝑰𝑶𝒁 

[м2с-1] 

розр. 

𝑫𝑨𝒍 

[м2с-1] 

розр. 

𝑫𝑨𝒍 

[м2с-1] 

[55] 

𝒌𝒑𝑨𝒍 

[мг2см-4 

год-1] 

𝒌𝒑𝑪𝒓 

[мг2см-4 

год-1] 

1100 7.9´10-16 6.9´10-16 8.4´10-15 1.2´10-14 1.1´10-2 9.4´10-2 

1150 1.8´10-15 1.2´10-15 2.4´10-14 2.8´10-14 2.7´10-2 4.7´10-1 

1200 3.3´10-15 2.0´10-15 6.2´10-14 6.0´10-14 5.7´10-2 1.02 

 

Концентраційні профілі алюмінію (рис. 2.27а) є також кількісною мірою 

алюмінію, який втратив сплав внаслідок внутрішнього окиснення. Кількість 

втраченого алюмінію визначається з різниці між вмістом алюмінію (добуток 

концентрації Al на товщину зразка) й площею, окресленою профілем 

збіднення. 
YV©

�
= �𝐶��7 𝐿 − ∫ 𝐶��(𝑥)𝑑𝑥

ã
7 � ¤äKB	¦V

?77
 (2.7) 
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У рівнянні (2.7) 𝑚��/𝐴 — кількість спожитого алюмінію в мг см-2, 𝑥 — 

відстань від поверхні сплаву в см, 𝐿 — товщина зразка, 𝐶��7  — початкова 

концентрація алюмінію в мас. %, 𝐶��(𝑥) — концентрація алюмінію на відстані 

𝑥 від поверхні в мас. %, 𝜌æ7)	�� — густина сплаву 602 СА мг см-3 (8,05 мг см- 3). 

Розрахована з концентраційних профілів кінетика споживання алюмінію 

внутрішнім окисненням є, вочевидь, параболічною. Відповідні константи 

швидкості наведені в табл. 2.3. З визначеної таким чином кількості спожитого 

на внутрішнє окиснення алюмінію легко вирахувати кількість кисню, 

зв’язаного в ЗВО, що дозволяє з сумарної параболічної кінетики окиснення 

(табл. 2.2) виділити дві форми зв’язаного кисню — в Al2O3 й в Cr2O3. 

Розраховані відповідним чином константи швидкості збіднення хрому 

наведені в табл. 2.3. Кінетичні дані окиснення хрому й алюмінію будуть 

використані у подальшому як граничні умови в моделюванні процесів 

збіднення хрому й алюмінію під час окиснення сплаву 602 СА.  

Експериментальні константи внутрішнього окиснення для сплаву 602 СА 

є на два порядки нижчими, ніж відповідні константи для модельних сплавів 

Ni–2,5Al (рис. 2.26б), витриманих в суміші Райнса Ni/NiO. Цей ефект легко 

зрозуміти на підставі виразу (1.33), оскільки розчинність кисню в сплаві 

602 СА встановлюється рівновагою Cr/Cr2O3 і є набагато нижчою, ніж у 

випадку суміші Райнса. В роботі [35] показано вплив парціального тиску 

кисню на проникність кисню 𝑁1f𝐷1 й швидкість внутрішнього окиснення 

алюмінію у сплаві Ni–2.5Al, яка є, відповідно, нижчою в атмосфері з нижчим 

𝑝1B . Окрім впливу на кінетику росту ЗВО, парціальний тиск кисню визначає 

морфологію внутрішніх оксидів. В атмосфері з низьким 𝑝1B  зерна Al2O3 мають 

конічну форму на відміну від продовгуватих голок, які спостерігаються по 

відпалу в атмосфері з вищим 𝑝1B  [35] або під зовнішньою окалиною NiO [48, 

50]. Аналогічні зерна Al2O3 конічної форми знайдено в ЗВО під окалиною 

Cr2O3 (рис. 2.25) у сплавах 601 та 602 СА [179, 183, 310].  

Велике здивування викликають майже пласкі експериментальні профілі 

збіднення хрому в приповерхневій зоні сплаву 602 СА (рис. 2.27б). Таку форму 
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концентраційних профілів хрому описано в роботах Аккерманн [178-179, 312] 

для сплаву 602 СА після відпалу в атмосфері, що симулює роботу газових 

пальників. Схожий ефект в системі Ni–Cr–Si спостерігали автори роботи [109], 

в якій відпалювали на повітрі при 1000ºC низку модельних сплавів Ni–Cr, Ni–

Cr–Fe і Ni–Cr–Co з додаванням до кожного з базових сплавів 2,7 мас. % Si. 

Встановлено, що в усіх сплавах без кремнію концентрація хрому на межі 

розділу «оксид–сплав» є нижчою у порівнянні до сплавів, які містять кремній. 

Відповідним чином, профілі збіднення хрому мали більший концентраційний 

градієнт. Очевидно, що присутність алюмінію або кремнію в сплавах на основі 

системи Ni–Cr сильно впливає на процеси збіднення хрому під час окиснення 

цих сплавів. 

З метою проведення порівняльного впливу внутрішнього окиснення 

алюмінію на дифузію хрому в сплаві 602 СА були проведені аналогічні 

відпали модельного сплаву Ni — 25 мас. % Cr, в якому селективно 

окиснюється лише хром. На рис. 2.28 представлені електронні 

мікрофотографії оксидної окалини на поверхні сплаву Ni–25Cr після 300 годин 

витримки на повітрі при 1100ºC. Під щільною і компактною окалиною Cr2O3 

спостерігаються пори.  
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Рис. 2.28 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на поверхні 

модельного сплаву Ni–25Cr після 300 годин окиснення при 1100 °С 
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На рис. 2.29 наведені концентраційні профілі збіднення хрому в сплаві Ni–

25Cr під час окиснення при 1100ºC. На відміну пласких збіднення профілів 

хрому у сплаві 602 СА (рис. 2.27), в сплаві Ni25Cr спостерігаються класичні 

профілі збіднення: концентрація хрому поступово зменшується від 25 мас. % 

всередині зразка до 18 мас. % на границі «оксид–сплав» у відповідності до 

теорії збіднення Вагнера [6]. Аналогічні профілі збіднення хрому в Ni–25Cr 

наводять автори роботи [313].  

 
Рис. 2.29 Концентраційні профілі хрому (EDX) в зразку модельного 

сплаву Ni–25Cr після 300 годин окиснення при 1100°С 

 

Як і в представленій роботі, концентрація хрому на границі «оксид–

сплав» коливається в межах 17÷18 мас. %. Експериментальні профілі 

збіднення хрому (рис. 2.29) були апроксимовані за допомогою виразу (1.17), 

що дозволило визначити коефіцієнт дифузії хрому в сплаві — 7,0×10-15 м2с-1. 

Останнє значення добре узгоджується з літературними даними, 

оптимізованими в програмному пакеті DICTRA (табл. 2.4).  

Відповідно до рівняння (1.15), концентрація хрому на границі «оксид–

сплав» залежить від співвідношення швидкості росту оксиду до швидкості 

транспорту хрому до поверхні сплаву — коефіцієнту дифузії. Товщина шару 

Cr2O3 на поверхні модельного сплаву Ni–25Cr після 300-т годин окиснення при 
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температурі 1100°С становить 24 мкм (рис. 2.28). Відповідно до електронних 

мікрофотографій на рис. 2.25, окалина Cr2O3 на поверхні сплаву 602 СА після 

відпалу в аналогічних умовах складає лише 13 мкм завтовшки. Проте як 

морфологія окалини на рис. 2.28б, так і довготривала кінетика окиснення 

сплаву 602 СА (рис. 2.24) свідчать про часткове сколювання окалини в процесі 

відпалу. Відповідно до кінетики росту окалини Cr2O3 в ізотермічних умовах 

(табл. 2.2), по 300-х годинах витримки при 1100°С товщина шару Cr2O3 на 

поверхні сплаву 602 СА має становити 22 мкм. Таким чином, якщо швидкість 

росту окалини Cr2O3 для обох сплавів можна вважати приблизно однаковою, 

основний вплив на форму профілів збіднення хрому повинні відігравати 

процеси дифузії хрому у приповерхневому шарі сплаву.  

Таблиця 2.4 

Коефіцієнти дифузії при 1000 й 1100°С у сплавах Ni–25Cr, Ni–25Cr–2.5Si 

та Ni–25Cr–2.5Al, розраховані у програмному пакеті DICTRA з 

використанням термодинамічних баз даних TTNi7 [250] і MobNi1 [286]  

Сплав Коефіцієнти дифузії [м2с-1] 

     

 1000°C 

Ni–25Cr 7.2´10-16 - - - 

Ni–25Cr–2.5Si 1.6´10-16 1.9´10-15 -2.5´10-15 1.2´10-14 

Ni–25Cr–2.5Al 1.4´10-15 8.6´10-16 1.1´10-15 3.3´10-15 

 1100°C 

Ni–25Cr 5.0´10-15 - - - 

Ni–25Cr–2.5Al 9.5´10-15 5.1´10-15 7.2´10-15 2.0´10-14 

 

У потрійному сплаві Ni–Cr–X (X = Al/Si) потік хрому визначається двома 

компонентами:  

𝐽�~ = −𝐷è�~�~{e ¥�¦§
¥�

− 𝐷è�~n{e ¥�é
¥�

 (2.8) 

Ni
CrCrD~ Ni

CrXD~ Ni
XCrD~ Ni

XXD~
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У рівнянні (2.8) 𝐷è�~�~{e  — основний коефіцієнт дифузії хрому, що описує 

транспорт хрому у власному градієнті концентрації, 𝐷è�~n{e  — перехресний 

коефіцієнт дифузії хрому, що описує транспорт хрому у концентраційному 

градієнті третього компоненту. Відповідно до рівняння (2.8), додавання 

третього елементу до системи Ni–Cr може збільшувати потік хрому в бік 

поверхні «оксид–сплав» у два різні способи: 1) домішки алюмінію чи кремнію 

можуть збільшувати основний коефіцієнт дифузії хрому; 2) додатковий потік 

хрому може виникати через перехресний коефіцієнт дифузії внаслідок 

взаємодії між компонентами неідеального розчину, якими здебільшого є 

сплави на основі нікелю. Другий варіант передбачає дифузію хрому в 

концентраційному градієнті алюмінію чи кремнію, який утворюється 

внаслідок внутрішнього окиснення цих елементів (рис. 2.27а).  

Пришвидшена дифузія в концентраційному градієнті третього елементу є 

різновидом висхідної дифузії [223], яка неодноразово спостерігалась в 

системах Ni–Cr–Al [90] й Ni–Cr–Si [314-315]. В роботах [314-315] 

встановлено, що в дифузійній парі «нікель–сплав» транспорт хрому зі сплаву 

у бік нікелю відбувається швидше за наявності третього компоненту в сплаві 

систем Ni–Cr–X (X=Al/Si) у порівнянні до аналогічних бінарних сплавів Ni–

Cr. В роботах [262-263] успішно проведено моделювання висхідної дифузії 

алюмінію у концентраційному градієнті хрому в системі Ni–Cr–Al за 

допомогою програмного пакету DICTRA [244].  

В роботі [109] автори визначили коефіцієнти дифузії хрому на підставі 

експериментальних концентраційних профілів збіднення цього елементу у 

приповерхневому шарі. Встановлено, що ефективний коефіцієнт дифузії 

хрому 𝐷è�~
��� є вдвічі більшим у випадку сплаву, що містить кремній. 

Аналогічний вплив кремнію на дифузію хрому підтверджується в 

методологічно схожій роботі [316]. Оскільки автори вищезгаданих робіт 

експериментально не зафіксували збіднення кремнію у бік поверхні сплаву 

внаслідок його внутрішнього окиснення, в роботах [109, 316] стверджується, 
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що в системах Ni–Cr–Si та Co–Cr–Si кремній впливає виключно на основний 

коефіцієнт дифузії 𝐷è�~�~{e .  

З метою перевірки цієї гіпотези за допомогою програмного пакету 

DICTRA та термодинамічних баз даних TTNi7 [250] і MobNi1 [286] були 

розраховані основні й перехресні коефіцієнти дифузії для систем Ni–25Cr, Ni–

25Cr–2.5Si та Ni–25Cr–2.5Al. Результати розрахунків для 𝐷è�~�~{e  в Ni–25Cr, 

представлені в табл. 2.4, добре узгоджуються з даними в роботі [109]. Проте 

вплив кремнію на 𝐷è�~�~{e  виявився несподіваним: додавання кремнію 

призводить до зменшення основного коефіцієнту дифузії хрому в 4,5 рази, в 

той час як перехресний коефіцієнту дифузії 𝐷è�~êe{e  збільшується на один 

порядок. З іншого боку, основний коефіцієнт дифузії кремнію 𝐷èêeêe{e  на два 

порядки вищий від 𝐷è�~�~{e  (табл. 2.4). Імовірно, швидка дифузія кремнію стала 

причиною відносно низького градієнту концентрації в роботі [109], що 

призвело до висновку про відсутність профілю збіднення Si. В сплаві 603 [180] 

подібного хімічного складу після окиснення при 1000°С спостерігається 

чіткий профіль збіднення кремнію внаслідок внутрішнього окиснення. На 

відміну від кремнію, додавання алюмінію до бінарного сплаву Ni–Cr збільшує 

основний коефіцієнт дифузії хрому 𝐷è�~�~{e  і не має суттєвого впливу на 

перехресний коефіцієнт дифузії 𝐷è�~��{e . Таким чином, ані літературні дані, ані 

розрахунки на підставі доступних комерційних термодинамічних баз даних не 

можуть однозначно інтерпретувати ефект добавок Al та Si до системи Ni–Cr 

як збільшення основного коефіцієнту дифузії 𝐷è�~�~{e , що зрештою мало би 

призвести до швидшого транспорту хрому до поверхні «оксид–сплав». 

Очевидно, що слід детальніше розглянути вплив цих добавок на перехресний 

коефіцієнт дифузії хрому 𝐷è�~n{e .  

Задля кращого розуміння процесів висхідної дифузії у сплавах Ni–Cr–Al 

та Ni–Cr–Si були проведені термодинамічні розрахунки в цих системах за 

допомогою програмного пакету Thermo-Calc та термодинамічної бази даних 
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TTNi7 [250]. Для систем Ni–Cr–Al та Ni–Cr–Si були розраховані лінії 

ізоактивності хрому й нанесені на відповідні діаграми стану (рис. 2.30).  
 

  
а б 

Рис. 2.30 Лінії ізоактивності хрому в системах Ni–Cr–Al при 1100°С (а) та 

Ni–Cr–Si при 1000°С (б), розраховані з використанням програмного пакету 

Thermo-Calc й термодинамічної бази даних TTNi7 [250] 

 

Лінія ізоактивності компоненту в трикомпонентній системі — це графічне 

відображення на діаграмі стану хімічних складів, для яких хімічний потенціал 

(активність) цього компоненту є сталим при відповідних значеннях 

температури й тиску. В двофазній області лінією ізоактивності є конода. Лінії 

ізоактивності зазвичай вказують напрямок так званого дифузійного шляху — 

перебігу концентраційних профілів на діаграмі стану після дифузії між двома 

сплавами відмінних складів у цій системі (дві точки на діаграмі). В обох 

досліджуваних системах лінії ізоактивності хрому вказують на зростання 

активності хрому з додавання Al чи Si до системи Ni–Cr–X (X=Al/Si). 

Наприклад, при 1100°С активність хрому у сплаві Ni–30Cr становить 𝑎�~= 0,47 

(рис. 2.30а). В трикомпонентній системі Ni–Cr–Al з вмістом алюмінію 2,5 

мас. % концентрація хрому має сягати лише 25 мас. %, аби підтримувати 

значення активності хрому у системі на рівні 0,47 (рис. 2.30а). З іншого боку, 

якщо видалити алюміній зі сплаву Ni–25Cr–2,5Al, що насправді відбувається 

в зоні внутрішнього окиснення сплаву 602 СА (рис. 2.27а), концентрація хрому 
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має бути збільшена до 30 мас. %, аби досягти початкового значення активності 

хрому (𝑎�~= 0,47) у середині зразка. Аналогічні міркування можна навести для 

системи Ni–Cr–Si (рис. 2.30б). Таким чином, внутрішнє окиснення алюмінію 

або кремнію в сплавах Ni–Cr–Al /Si, що призводить до тотального збіднення 

цих елементів у ЗВО, створює додаткову рушійну силу для дифузії хрому з 

середини зразка у бік поверхні — у бік зони зниження активності хрому, що, 

в свою чергу, стає причиною пласкої форми профілів збіднення хрому у сплаві 

602 СА (рис. 2.27б). Внаслідок внутрішнього окиснення алюмінію виникає 

додатковий потік хрому у бік ЗВО для компенсації локального зменшення 

активності хрому через вилучення алюмінію з системи. Лінії ізоактивності 

дозволяють кількісно оцінити цей ефект. 

Для компенсації втрати 1 ат. % Al/Si потрібно приблизно 1 ат. % Cr 

(рис. 2.30). Таким чином, термодинамічна рушійна сила додаткової дифузії 

хрому до поверхні внаслідок внутрішнього окиснення є приблизно однаковою 

для алюмінію й кремнію в системах Ni–Cr–X (X=Al/Si). Хоча слід відзначити, 

що цей ефект є слабшим для системи Ni–Cr–Si через швидку дифузію кремнію. 

В сплавах цієї системи [109, 180] профілі збіднення хрому не є пласкими і 

мають певний концентраційний градієнт, але менший у порівнянні до сплавів 

без домішок кремнію. Враховуючи вплив кремнію на 𝐷è�~êe{e  (табл. 2.4), можна 

припустити, що додавання кремнію до системи Ni–Cr суттєво зменшує 

мобільність хрому у власному концентраційному градієнті й тим самим 

частково пригнічує вплив висхідної дифузії хрому у концентраційному 

градієнті кремнію. Сумарний потік хрому у бік поверхні є більшим, ніж в 

аналогічних сплавах без кремнію, але значно меншим від спричиненого цим 

ефектом загального потоку хрому у системі Ni–Cr–Al. У випадку алюмінію 

цей вплив є подвійним: алюміній збільшує 𝐷è�~�~{e  (табл. 2.4) у сплаві й 

одночасно окиснюється в приповерхневій зоні, створюючи концентраційний 

градієнт для висхідної дифузії у бік поверхні. 

Вищенаведені гіпотези були перевірені за допомогою термодинамічно-

кінетичного моделювання дифузійних процесів у сплаві 602 СА під час 
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окиснення. Для моделювання процесів дифузії була застосована модель 

гомогенізації, імплементована в програмному коді на мові програмування 

FORTRAN. Граничною умовою на границі «оксид–сплав» був потік хрому, 

визначений з експериментальної кінетики окиснення (табл. 2.3). Враховуючи 

симетричність задачі, всередині зразка потоки всіх елементів дорівнювали 

нулю. Для оцінки впливу внутрішнього окиснення алюмінію на дифузію 

хрому в ЗВО була застосована додаткова гранична умова для алюмінію. Потік 

алюмінію, розрахований з експериментальної кінетики внутрішнього 

окиснення (табл. 2.3), фіксувався на границі «ЗВО–сплав» та рухався разом з 

нею зі швидкістю, визначеною кінетикою внутрішнього окиснення (рис. 

2.26а).  

На рис. 2.31а представлені розраховані й експериментальні 

концентраційні профілі в γ-Ni матриці сплаву 602 СА після 24 годин 

окиснення при 1200 °С. Розраховані профілі збіднення хрому та алюмінію 

добре узгоджуються з результатами EDX аналізу. Модель [317] передбачає 

відносно невеликий концентраційний градієнт хрому, концентрація якого 

плавно зменшується з 23,9 мас. % всередині зразка до 22,0 мас. % на границі 

«оксид–сплав». Моделювання також відтворює невеликий пік концентрації 

хрому в γ-Ni матриці на границі «γ–γ+карбіди». В двофазній області 

концентрація хрому становить 23,9 мас. %, що на 1 % менше від загального 

вмісту хрому, частину якого зв’язано в карбідах M7C3/M23C6. 

З метою з’ясування ролі внутрішнього окиснення в дифузійних процесах 

під час окиснення сплаву 602 СА модельний розрахунок, результати якого 

представлені на рис. 2.31а, було проведено без урахування внутрішнього 

окиснення — без відповідної граничної умови. Отриманий таким чином 

профіль збіднення хрому, представлений на рис. 2.31б, має більший 

концентраційний градієнт. Концентрація хрому на границі «оксид–сплав» за 

відсутності внутрішнього окиснення знижується до 20 мас. %. Також слід 

відзначити, що пік концентрації хрому на границі «γ–γ+карбіди» змістився 

ліворуч у бік поверхні й знаходиться на відстані 100 мкм від неї у порівнянні 
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до 170 мкм у випадку врахування внутрішнього окиснення в моделюванні 

(рис. 2.31б). Оскільки в обох розрахунках задана граничними умовами 

швидкість споживання хрому на зовнішній границі є однаковою, форму 

профілю збіднення хрому має визначати виключно швидкість транспорту 

хрому до границі «оксид–сплав». Таким чином, дифузійне моделювання 

коректно передбачило феномен пришвидшеної дифузії хрому у випадку 

внутрішнього окиснення алюмінію. 
 

  
а б 

Рис. 2.31 Розраховані (лінії) та експериментальні (точки) концентраційні 

профілі збіднення хрому й алюмінію у сплаві 602 СА по 24 годинах окиснення 

при 1200°С з урахуванням (а) й без урахування (б) внутрішнього окиснення 

алюмінію 

 

Для кращого розуміння природи описаного ефекту й коректної 

інтерпретації експериментальних спостережень слід звернути увагу на 

додаткові фактори, що можуть впливати на форму профілю збіднення хрому 

під час окиснення сплаву 602 СА: 

1) Комерційний сплав 602 СА має дещо нижчу швидкість росту 

зовнішньої окалини Cr2O3 у порівнянні до модельного сплаву Ni–25Cr, 

оскільки 602 СА містить так званий «реактивний елемент» Zr (табл. 

А.2). Додавання реактивних елементів — зазвичай, Y, Zr, Hf — в малих 

кількостях (0,01÷0,1 мас. %) до високотемпературних сплавів є 

стандартною технологічною практикою, оскільки ці елементи 



128 
 

ефективно знижують швидкість росту окалин на високотемпературних 

сплавах [318-320]. Проте навіть подвійне збільшення швидкості росту 

окалини Cr2O3 — збільшення 𝑘A в 4 рази — не може пояснити 

збільшення концентрації хрому на границі «оксид–сплав» з 17 до 24 

мас. % (рис. 2.29 і 2.27б). За допомогою рівняння (1.15) легко показати, 

що при сталому значенні коефіцієнту дифузії хрому 𝑘A треба зменшити 

у 50 разів для того, щоб концентрація хрому на границі «оксид–сплав» 

виросла з 17 до 24 мас. %. Очевидно, що для 602 СА порівняно з Ni–

25Cr такої різниці між швидкостями росту окалини Cr2O3 немає. 

2) Причиною малих концентраційних градієнтів профілів збіднення 

хрому у випадку сплаву 602 СА є додатковий потік хрому, який 

виникає в перехресному концентраційному градієнті алюмінію, 

утвореному внаслідок його внутрішнього окиснення. Подібні прояви 

висхідної дифузії були неодноразово описані в системах Ni–Cr–Al та 

Ni–Cr–Si [219, 263, 314-315].  

3) Певний внесок в пришвидшення дифузії хрому під час окиснення 602 

СА може мати транспорт по границях зерен уздовж протяжних 

поверхонь зерен Al2O3 в ЗВО. Проте кількісно оцінити вплив цього 

фактору на підставі наявних в роботі експериментальних даних 

неможливо. 

Традиційно серед фахівців з високотемпературної корозії процеси 

внутрішнього окиснення сприймаються як негативне явище, яке суттєво 

послаблює корозійну стійкість матеріалу й знижує очікуваний хімічний ресурс 

вироблених з нього деталей. У випадку сплаву 602 СА це твердження певною 

мірою втрачає сенс, оскільки внутрішнє окиснення алюмінію сприяє 

транспорту хрому з середини сплаву назовні й тим самим підтримує на 

високому рівні приповерхневу концентрацію хрому, що, в свою чергу, 

підвищує здатність сплаву утворювати окалину на поверхні.  
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 2.4 Підвищення корозійної стійкості нікелевого сплаву 602 СА при 

1100÷1200°С шляхом попереднього окиснення при нижчих температурах  

 

При температурах 1100÷1200°С нікелевий сплав 602 СА утворює оксидну 

окалину характерної морфології для сплавів з відносно низьким вмістом 

алюмінію [80, 304, 308] (див. табл. А.2) — зовнішній шар Cr2O3 разом із зоною 

внутрішнього окиснення алюмінію (рис. 2.25). Спричинене окисненням 

збіднення як хрому, так і алюмінію спричиняє розчинення карбідів в 

мікроструктурі сплаву [183] й таким чином негативно впливає на механічні 

властивості матеріалу при високих температурах. Якби сплав 602 СА був 

здатний утворювати зовнішню окалину Al2O3, слід було б очікувати значного 

покращення як корозійної стійкості через повільнішу кінетику росту Al2O3 

порівняно з Cr2O3, так і механічних властивостей матеріалу за рахунок 

елімінування збіднення хрому і, відповідно, розчинення карбідів. 

У попередніх дослідженнях встановлено, що сплав 602 СА іноді може 

утворювати локально зовнішню окалину Al2O3 у температурному інтервалі 

1100÷1200°С [44, 310]. Такі явища пов’язані з локальним підвищення 

транспорту алюмінію до поверхні розділу «оксид–сплав» внаслідок 

нерівномірної механічної обробки поверхні досліджуваних зразків під час 

приготування до високотемпературних випробувань. Відомо, що механічна 

обробка поверхні високотемпературних сплавів (наклеп, шліфування, 

деформація) сприяє легшому й швидшому утворенню зовнішньої окалини 

[92]. Утворені внаслідок мікродеформації приповерхневого шару матеріалу 

дислокації й нові границі зерен стають каналами пришвидшеного транспорту 

хрому або алюмінію до поверхні. Механічна обробка поверхонь 

високотемпературних деталей на основі сплавів Fe–Cr та Ni–Cr є надійним 

способом підвищення корозійної стійкості цих матеріалів при високих 

температурах [93-94, 321].  

Оскільки сплав 602 СА є принципово здатним до утворення у певних 

умовах зовнішньої окалини Al2O3, варто приділити особливу увагу 
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дослідженню умов переходу від внутрішнього до зовнішнього окиснення 

алюмінію в цьому сплаві. В роботах [322-323] показано, що сплав 602 СА 

утворює тонку зовнішню плівку Al2O3 в сухих атмосферах у температурному 

інтервалі 800÷950°С. В подальшому цей ефект буде використано в 

представленій роботі для розробки програми багатостадійної термообробки 

сплаву 602 СА з метою покращення його корозійної стійкості. 

Нікелевий сплав 602 СА розроблено як конструкційний матеріал для 

екстремально високих температур — 1000÷1200°С [44, 302]. Проте викликає 

великий практичний інтерес поведінка цього матеріалу при порівняно низьких 

температурах. На рис. 2.32 представлені кінетичні криві окиснення сплаву 602 

СА разом з температурною залежністю параболічних констант швидкості.  
 

  
а б 

Рис. 2.32 Кінетика окиснення сплаву 602 CA на повітрі в 

температурному інтервалі 800÷1100°С: (а) термогравіметричні вимірювання 

in-situ, (б) температурна залежність параболічної константи швидкості 

окиснення від температури 

 

З рис. 2.32б очевидно, що при 1000°С має місце зміна механізму 

окиснення сплаву 602 СА — вища енергія активації у температурному 

інтервалі 1000÷1200°С. Зміну механізму окиснення підтверджують результати 

металографічного аналізу на рис. 2.33. Температурна залежність параболічної 

константи швидкості окиснення чітко корелює з морфологією окиснення. У 
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міру зменшення температури спостерігається перехід (при 1000°С) від 

внутрішнього до зовнішнього окиснення алюмінію. При 1200°С константа 

швидкості окиснення сплаву 602 СА є на порядок вищою за значення, 

екстрапольоване на підставі низькотемпературного режиму окиснення (рис. 

2.32б).  
 

  

  
Рис. 2.33 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на поверхні 

сплаву 602 CA після окиснення на повітрі протягом 72 годин при 800÷1100°С 

 

Надзвичайно тонка оксидна плівка, утворена після окиснення сплаву при 

800°С, була детально досліджена методом растрової трансмісійної 

електронної мікроскопії [324]. Електронні мікрофотографії в режимах HAADF 

(рис. 2.34а, б) та BF (рис. 2.34в, г) вказують на тришарову структуру оксидної 

плівки. Відповідно до характерних дифракційних картин на рис. 2.34д і 2.34є, 

внутрішній шар окалини — це корунд (α-Al2O3), а середній шар — Cr2O3. 

Результати електронної дифракції підтверджує елементний EDX аналіз 

оксидних шарів окалини на рис. 2.35.  
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Рис. 2.34 STEM мікрофотографії оксидної плівки на поверхні сплаву 602 

CA після окиснення на повітрі протягом 72 годин при 800°С: (а, б) — режим 

HAADF, (в, г) — режим BF, (д, є) — електронографія оксидних шарів 
 

 
Рис. 2.35 EDX аналіз оксидної плівки на поверхні сплаву 602 CA після 

окиснення на повітрі протягом 72 годин при 800°С (рис. 2.34) 

 

Зовнішній шар окалини містить усі основні елементи сплаву 602 СА, що 

свідчить про його утворення в найперші моменти реакції металевої поверхні 

сплаву з киснем атмосфери. 
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Здатність сплаву 602 СА утворювати суцільну, щільну зовнішню окалину 

на основі α-Al2O3 (рис. 2.34) стала підставою розробки процесу попереднього 

окиснення сплаву при 800°С з подальшим відпалом при 1000÷1200°С [325]. 

На рис. 2.36 зіставлені кінетичні криві окиснення сплаву 602 СА після 

проведення попереднього окиснення при 800°С з кривими окиснення без 

попередньої термообробки (рис. 2.24).  
 

   
а б в 

Рис. 2.36 Кінетика окиснення сплаву 602 CA при 1100 й 1200°С для 

зразків з попередньою термообробкою при 800°С (пусті точки) та без 

термообробки (суцільні точки). На рис. (а) порівняно результати ізотермічної 

термогравіметрії (лінії) з інтервальними витримками (точки). На рис. (б) і (в) 

наведено апроксимацію (суцільні лінії) експериментальної кінетики 

окиснення рівнянням (2.5). Пунктирні лінії — кінетика втрати ваги внаслідок 

сколювання оксиду 

 

На рис. 2.36а наведено порівняння кінетичних кривих, отриманих в 

ізотермічних умовах (ТГ) з інтервальними витримками. На ранніх стадіях 

реакції результати обох методів вимірювання добре збігаються. Проте в 

подальшому спостерігається систематичне відхилення усіх кінетичних кривих 

від параболічної кінетики внаслідок сколювання оксидної окалини при 

охолоджуванні зразків для зважування в інтервальних дослідах. Сумарні 

кінетичні криві довготривалих відпалів добре описуються паралінійною 

кінетикою рівняння (2.5). Параметри апроксимації експериментальних даних 

наведено в табл. 2.5 разом з експериментальними значеннями параболічної 
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константи 𝑘Ð, отриманої з ізотермічних ТГ-дослідів. Окрім цього, на рис. 

2.36б й 2.36в наведено криві втрати маси внаслідок сколювання оксиду, 

розраховані шляхом віднімання від загальної кінетики зміни питомої ваги 

параболічної складової росту окалини �2𝑘Ð𝑡 у рівнянні (2.5) на підставі 

значень 𝑘Ð з ТГ-дослідів. Отримані часові залежності втрати питомої ваги — 

прямі лінії з від’ємним нахилом.  

 Таблиця 2.5 

Розраховані за допомогою рівняння (2.5) константи швидкості росту й 

втрати маси зразків сплаву 602 СА під час окиснення на повітрі при 

ізотермічній та інтервальній витримці у температурному інтервалі 

1100÷1200°С при проведенні попереднього окиснення протягом 100 

годин при 800°С 

 Ізотермічна витримка Інтервальна витримка 

T [°C] 𝑘Ð 

[mg2cm-4h-1] 

𝑘Ð 

[mg2cm-4h-1] 

𝑘�el 

[mg cm-2 h-1] 

Без попереднього окиснення 

1100 5.6´10-2 5.7´10-2 8´10-3 

1200 3.6´10-1 3.2´10-1 4.6´10-2 

Попереднє окиснення при 800°С 

1100 3.3´10-3 3.6´10-3 2´10-3 

1200 1.2´10-2 1.5´10-2 2´10-2 

 

З табл. 2.5 очевидно, що попереднє окиснення призводить до зменшення 

як константи швидкості росту 𝑘Ð, так і константи швидкості втрати маси 𝑘�el.  

На рис. 2.37 наведено електронні мікрофотографії оксидної окалини на 

сплаві 602 СА під час окиснення при 1100°С з попередньою витримкою при 

800°С (рис. 2.37а) та без неї (рис. 2.37б). Очевидно, що попередня 

термообробка сплаву протягом 100 годин при 800°С сприяє утворенню 

стабільної, щільної зовнішньої окалини Al2O3. Без попереднього окиснення 
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сплав 602 СА демонструє характерну морфологію окиснення при 1100°С — 

зовнішній шар Cr2O3 разом із зоною внутрішнього окиснення (рис. 2.25) [179, 

183, 310].  
 

 
а       б 

Рис. 2.37 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на сплаві 602 CA 

під час окиснення на повітрі при 1100°С з попередньою термообробкою при 

800°С (а) та без неї (б) 

 

Концентраційні EDX-профілі хрому та алюмінію в γ-Ni матриці сплаву в 

приповерхневій зоні сплаву представлені на рис. 2.38. В попередньо 

окиснених зразках (рис. 2.38а) спостерігається локальне збіднення алюмінію у 

приповерхневому шарі по 100 годинах витримки 1100°С: концентрація Al 

зменшується від 2,5 мас. % всередині зразка до 0,8 мас. % на границі «оксид–

сплав». В подальшому приповерхнева концентрація алюмінію збільшується з 

часом, тоді як профілі збіднення алюмінію стають пласкими, як у феритних 

сталях на основі системи Fe–Cr–Al [96, 229, 326] або в нікелевому сплаві HR-

214 (рис. 2.4). Відповідно до рівняння (1.15), зменшення концентраційного 

градієнту профілів збіднення алюмінію свідчить про зменшення швидкості 

окиснення відносно дифузійного транспорту алюмінію до поверхні. У випадку 

внутрішнього окиснення алюмінію (рис. 2.38б) спостерігається інтенсивне 

збіднення алюмінію й високі концентраційні градієнти профілів збіднення Al.  
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а      б 

Рис. 2.38 Концентраційні профілі хрому й алюмінію в приповерхневому 

шарі сплаву 602 CA після витримки на повітрі при 1100°С з попередньою 

термообробкою при 800°С (а) та без неї (б) 

 

Відчутне покращення корозійної стійкості сплаву 602 СА при 1100°С 

після попереднього окиснення при 800°С стимулювало подальше розширення 

експериментальної програми досліджень з відповідним збільшенням 

температури до 1200°С. Проте вже по 100 годинах витримки при 1200°С 

попередньо окиснених зразків спостерігалася класична морфологія окиснення 

сплаву 602 СА з утворенням Cr2O3 на поверхні. Мікроструктурний аналіз 

утворених оксидних шарів (рис. 2.39) підтвердив прорив зовнішньої окалини 

Al2O3 з відповідним переходом від зовнішнього до внутрішнього окиснення 

алюмінію. На тлі майже суцільного внутрішнього окиснення алюмінію 

локально спостерігаються залишкові острівки зовнішнього шару Al2O3 під 

шаром новоутвореного оксиду хрому (рис. 2.39б). Очевидно, що тонка плівка 

α- Al2O3, утворена після 100 годин витримки при 800°С, не може захистити 

сплав при 1200°С й повинна мати більшу товщину. З цією метою була 

застосована багатостадійна термообробка: 1) 100 годин при 800°С; 2) 

100 годин при 1100°С; 3) 100 годин при 1200°С. Тристадійне окиснення було 

проведено in-situ з одночасним гравіметричним аналізом без проміжного 

охолодження (рис. 2.40).  
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а б 

Рис. 2.39 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на сплаві 602 CA 

під час окиснення на повітрі при 1200°С після попередньої термообробки при 

800°С протягом 100 годин 

 

Рис. 2.40 Кінетика тристадійного окиснення сплаву 602 CA на повітрі 

інтервалами по 100 годин при 800, 1100 і 1200°С 

 

Після третьої стадії окиснення при 1200°С збільшення питомої маси 

зразка становить 0,8 мг см-2, що є величиною одного порядку з доважкою за 

рахунок Al2O3 сплаву HR-214 після 100 годин окиснення при 1200°С (рис. 2.1).  

Металографічний аналіз (рис. 2.41) підтверджує утворення на поверхні 

сплаву стабільної зовнішньої окалини Al2O3 при 1200°С після двостадійної 

термообробки при 800 і 1100°С. Подальший відпал при 1200°С протягом 500 
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годин не призвів до прориву захисної окалини й повернення до внутрішнього 

окиснення алюмінію. Слід відзначити, що протягом відпалу окалина зазнає 

пошкоджень переважно внаслідок локального сколювання оксиду. Місця 

сколювання заповнюються двошаровим оксидним шаром — зовнішня частина 

заповнюється Cr2O3, а внутрішня загоюється тонким шаром Al2O3.  
 

  
а б 

Рис. 2.41 Електронні мікрофотографії оксидної окалини на сплаві 602 

CA під час окиснення на повітрі при 1200°С після двостадійної попередньої 

термообробки протягом 100 годин при 800 і 1100°С 

 

В першу чергу слід розглянути можливі причини утворення зовнішньої 

окалини на поверхні сплаву 602 СА при 800°С. Відповідно до класичної теорії 

внутрішнього окиснення [5], перехід від внутрішнього до зовнішнього 

окиснення відбувається, коли потік алюмінію у бік поверхні перевищує потік 

кисню всередину зразка. В літературі добре описано явище інтенсифікації 

селективного окиснення в бінарних системах при збільшенні температури [40, 

48, 327], яке відбувається внаслідок прискорення транспорту хрому чи 

алюмінію до поверхні металу. У випадку сплаву 602 СА спостерігається 

зворотна тенденція: перехід від внутрішнього до зовнішнього окиснення 

відбувається при зниженні температури (від 1000°С та нижче). На перший 

погляд, це експериментальне спостереження суперечить теорії внутрішнього 

окиснення. Проте слід взяти до уваги той факт, що класична теорія Вагнера [5] 
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була розроблена виключно для бінарних систем. Добре відомо, що додавання 

хрому до системи Ni–Al суттєво знижує концентрацію алюмінію 𝑁��
}~eX,?, 

потрібну для переходу від внутрішнього до зовнішнього окиснення Al [80, 83, 

280, 328-329]. Хоча природа ефекту хрому в системі Ni–Cr–Al залишається не 

до кінця зрозумілою, найчастіше позитивний ефект додавання хрому до 

сплавів пояснюється утворенням проміжної тонкої плівки Cr2O3 на початку 

процесу окиснення (рис. 2.34), що призводить до різкого зменшення 

парціального тиску кисню на границі «оксид–сплав» і, відповідно, 

проникності кисню. В роботі [88] встановлено, що додавання хрому до 

системи Ni–Al саме по собі знижує розчинність кисню в нікелі внаслідок 

термодинамічних взаємодій. Незалежно від інтерпретації цього явища, факт 

позитивного впливу хрому на утворення зовнішньої окалини a-Al2O3 є 

беззаперечним.  

В роботі [322] встановлено, що зовнішня окалина Al2O3 утворюється на 

поверхні сплаву 602 СА, витриманого протягом 72-х годин у різноманітних 

атмосферах (Ar–20%O2, Ar–20%O2–7%H2O, Ar–7%H2O та Ar–4%H2–7%H2O) 

внаслідок попередньої механічної обробки поверхні зразків. Шліфування 

поверхні сплаву за допомогою шліфувального паперу Р1200 створює у 

приповерхневому шарі зразків зону підвищеної концентрації дислокацій і 

границь зерен, які уможливлюють швидший транспорт алюмінію до поверхні 

«оксид–сплав». Відполіровані зразки сплаву 602 СА не утворювали 

зовнішньої окалини Al2O3, алюміній окиснювався натомість внутрішньо під 

шаром Cr2O3. В роботі [322] стверджується, що ефект механічної деформації 

поверхні послаблюється з підвищенням температури внаслідок 

рекристалізації зерен приповерхневого шару й відповідного зменшення 

локальної концентрації дефектів. Гіпотеза рекристалізації слушно інтерпретує 

вплив механічної обробки поверхні на перехід від зовнішнього до 

внутрішнього окиснення алюмінію при 800°С. Проте вже при температурі 

900°С, коли рекристалізація приповерхневого шару повинна мати місце, 
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спостерігається суттєва різниця в морфології оксидних окалин в залежності 

від складу атмосфери. При 900°С й навіть частково при 1000°С в атмосфері 

Ar–20%O2–7%H2O й на повітрі (рис. 2.33) утворюється зовнішня окалина. 

Таким чином, склад атмосфери має критичний вплив на перехід від 

зовнішнього до внутрішнього окиснення алюмінію в сплаві 602 СА, 

визначаючи, найімовірніше, розчинність кисню в сплаві. 

Хоча природа утворення зовнішньої окалини a-Al2O3 на поверхні сплаву 

602 СА при 800°С й залишається не до кінця зрозумілою, це явище можна 

ефективно використати для покращення корозійної стійкості матеріалу при 

вищих температурах. Сформована при 800°С окалина a-Al2O3 (рис. 2.34) має 

достатню товщину, аби витримати атаку кисню при 1100°С, але виявляється 

затонкою при температурі 1200°С.  

З метою кращого розуміння впливу температури на термічну стабільність 

окалини a-Al2O3 на поверхні сплаву 602 СА були проведені додаткові відпали 

після попереднього утворення плівки Al2O3 при 1100, 1150 і 1200°С протягом 

2 і 100 годин. На рис. 2.42 зіставлені електронні мікрофотографії отриманих 

оксидних окалин після 100 годин витримки.  

Без попереднього окиснення сплав 602 СА утворює окалину характерної 

морфології при усіх трьох температурах. Ширина ЗВО збільшується з 

підвищенням температури. З правої сторони рис. 2.42 представлені морфології 

оксидних окалин, отримані після попередньої термообробки при 800°С 

протягом 100 годин. Вплив збільшення температури на стабільність 

зовнішньої окалини є очевидним. Після 100 годин при 1100°С зовнішній шар 

a-Al2O3 зберігає цілісність. Окремі місця локального переходу до 

внутрішнього окиснення ефективно заліковуються вторинним шаром Al2O3, 

утворюючи у перетині характерну напівсферичну морфологію. Вже при 

температурі 1150°С ситуація кардинально змінюється. В перетині зразка 

спостерігаються дві морфології оксиду майже в рівному співвідношенні. На 

місцях прориву захисної плівки Al2O3 утворюється шар Cr2O3, під яким 

алюміній окиснювався внутрішньо. Незважаючи на прорив захисної окалини 
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й внутрішнє окиснення, ріст ЗВО спинився внаслідок загоювання шляхом 

латерального росту Al2O3 вздовж фронту росту ЗВО. При 1200°С 

спостерігається повний перехід до внутрішнього окиснення алюмінію. Існує 

велика імовірність того, що прорив захисної окалини Al2O3 відбувається 

безпосередньо в момент підвищення температури. 
 

 
 

Рис. 2.42 Вплив попереднього окиснення при 800°С на морфологію 

оксидної окалини на сплаві 602 СА після 100 годин витримки на повітрі при 

1100, 1150 і 1200°С 

 

З метою перевірки останнього припущення були проведені додаткові 

двостадійні витримки: 100 годин при 800°С з подальшою витримкою протягом 

двох годин при 1100, 1150 і 1200 °С. Отримані таким чином оксидні окалини, 

проілюстровані електронними мікрофотографіями на рис 2.43, в цілому 

відтворюють загальну тенденцію переходу від зовнішнього до внутрішнього 

окиснення при підвищенні температури (рис 2.42). Проте після 2-х годин 

витримки в перетині зразків легше знайти місця, де зовнішня окалина a-Al2O3 

зберіглася. З підвищенням температури спостерігається збільшення товщини 

як шару Al2O3, так і зовнішнього шару Cr2O3, що може справити враження 
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росту Cr2O3 крізь шар Al2O3. Найімовірніше, оксид хрому розповсюджується 

латерально по поверхні від осередків прориву плівки a-Al2O3 — острівків 

Cr2O3 — до зон, вкритих зовнішнім шаром Al2O3.  
 

 
 

Рис. 2.43 Електронні мікрофотографії поверхні й перетину оксидної 

окалини на сплаві 602 CA після двох годин витримки на повітрі при 1100, 1150 

і 1200°С після попереднього окиснення сплаву при 800°С 

 

Прорив зовнішньої окалини на поверхні бінарного сплаву А-В є 

наслідком критичного збіднення компоненту В до нуля. Відповідно до 

класичної теорії Вагнера [5], мінімальна концентрація компоненту В для 

підтримки росту визначається рівнянням (1.18). Значення 𝑁"
}~eX,), розраховані 

в сплаві 602 СА для алюмінію на підставі коефіцієнтів дифузії Al в нікелі [55] 

й параболічних констант росту шару Al2O3 для сплаву HR-241 [278], наведені 

у табл. 2.6.  

З розрахованих значень 𝑁��
}~eX,) стає очевидним, що сплав 602 СА з вмістом 

алюмінію 5,0 ат. % може підтримувати ріст зовнішньої окалини Al2O3 лише 

при 1100°С. Розрахунки вказують на те, що приповерхнева концентрація 
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алюмінію на границі «оксид–сплав» має впасти до нуля при підвищенні 

температури з 800 до 1150 й 1200°С у двостадійному експерименті. 

Таблиця 2.6 

Розраховані значення критичної концентрації алюмінію у сплаві 

602 СА для підтримки росту зовнішньої окалини Al2O3 в 

температурному інтервалі 1100÷ 1200°С за допомогою рівняння (1.18) 

T [°C] 𝑘} [м2с-1] 𝐷�� [м2с-1] 𝑁��
}~eX,) [ат. %] 

1100 7,7´10-19 1,2´10-14 1,0 

1150 6,8´10-17 2,8´10-14 6,2 

1200 2,0´10-16 6,0´10-14 7,2 

 

Концентраційні EDX профілі збіднення алюмінію у приповерхневому 

шарі під зовнішньою окалиною Al2O3 (рис. 2.44) підтверджують результати 

розрахунків у табл. 2.6.  
 

 
 

Рис. 2.44 EDX профілі збіднення алюмінію у приповерхневому шарі 

сплаву 602 СА під зовнішньою окалиною Al2O3 після 100 годин попереднього 

окиснення при 800°С і 2 годин витримки при 1100÷1200°С 
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По 2-х годинах витримки при 1100°С після попереднього окиснення 

приповерхнева концентрація алюмінію зменшується до 1,0 мас. % й з 

підвищенням температури падає до нуля при 1200 °С. Дифузійне моделювання 

профілів збіднення алюмінію (криві на рис. 2.44) відтворює температурну 

залежність 𝑁��e , яка є наслідком вищої енергії активації процесу окиснення (360 

кДж моль-1) у порівнянні до ЕА дифузії алюмінію у нікелі (264 кДж моль-1). 

Відповідно до рівняння (1.15), 𝑁��e  має зменшуватися з підвищенням 

температури. Подібні морфології окиснення спостерігали автори роботи [330], 

які описали перехід до внутрішнього окиснення й критичне збіднення 

алюмінію на поверхні модельного сплаву Ni-Cr-Al внаслідок пришвидшеного 

споживання Al2O3 в реакції з CaO на поверхні зразка.  

З представлених даних очевидно, що причиною тотальної деградації 

окалини Al2O3 при 1200°С є занадто висока швидкість її росту при цій 

температурі. Параболічна кінетика росту оксидних окалин передбачає 

поступове сповільнення процесу разом зі збільшення товщини дифузійного 

шару. Попереднє збільшення товщини зовнішньої окалини Al2O3 до 3 мкм в 

тристадійному досліді (рис. 2.40) дозволило відповідним чином зменшити 

швидкість споживання алюмінію на границі «оксид–сплав» і зрештою 

запобігти прориву окалини (рис. 2.41). Таким чином, попереднє формування 

зовнішньої плівки a-Al2O3 достатньої товщини при температурі 800°С може 

радикально покращити корозійну стійкість сплаву 602 СА й подібних 

матеріалів з низьким вмістом алюмінію. 

Очевидним критичним питанням щодо запропонованого методу 

оптимізації корозійної стійкості сплаву шляхом попереднього формування 

захисного шару оксиду є проблема сколювання оксиду під час термічного 

циклювання. Сколювання оксиду в процесі окиснення сплаву 602 СА 

спостерігається як за умови попередньої термообробки, так і без неї (рис. 2.36). 

Попереднє формування плівки a-Al2O3 зменшує швидкість втрати маси 

внаслідок сколювання (табл. 2.5), що вказує на кращу адгезію шару Al2O3 й 

меншу кількість механічних напружень, ніж у товщій окалині Cr2O3 (рис. 2.37). 
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У випадку сколювання окалини Al2O3 в процесі охолодження під час 

термічного циклювання оголена металічна поверхня сплаву перебуває в 

безпосередньому контакті з газовою фазою в процесі нагрівання у наступному 

термічному циклі [295]. В подальшій витримці сплаву при 1100÷1200°С марно 

очікувати утворення Al2O3 на місці сколювання окалини, оскільки цей сплав в 

безпосередньому контакті з гарячим повітрям утворює Cr2O3 та ЗВО Al2O3. 

Тривале термічне циклювання й регулярне сколювання оксиду мало б таким 

чином призводити до поступового переходу від зовнішнього до внутрішнього 

окиснення алюмінію. Проте жодного прояву переходу до внутрішнього 

окиснення не було знайдено навіть після найдовших відпалів при 1100 й 

1200°С протягом 1000 годин.  

На електронній мікрофотографії окалини на рис. 2.41б видно, що вкрите 

острівцем Cr2O3 місце сколювання окалини Al2O3 загоїлося зсередини шаром 

новоутвореного оксиду алюмінію. На рис. 2.45 представлені отримані методом 

дифракції зворотно-розсіяних електронів (EBSD) орієнтаційні мапи кристалів 

в оксидній окалині на місці сколювання зовнішнього шару Al2O3. Очевидно, 

що зерна Al2O3 у первинній зовнішній окалині й у внутрішньому 

новоутвореному шарі мають різну морфологію та просторову орієнтацію. 

Колоноподібні зерна a-Al2O3 у зовнішній окалині орієнтовані переважно в 

напрямку (0001) відносно напрямку росту окалини (перпендикулярно до 

поверхні). Натомість зерна a-Al2O3 у новоутвореному оксидному шарі 

орієнтовані довільним чином, що разом із напівсферичною формою цієї зони 

загоєння може свідчити про те, що в момент зародкоутворення зерна Al2O3 

були частиною зони внутрішнього окиснення. Латеральний ріст цих зерен з 

часом призвів до зростання фронту ЗВО в щільний шар, який заблокував 

подальше поширення внутрішнього окиснення. Таким чином, вирішальну 

роль в загоюванні внутрішнім оксидом алюмінію місця сколювання окалини 

відіграє латеральний транспорт алюмінію у бік ареалу пошкодженої окалини. 

Схематично цей механізм представлено на рис. 2.46. У випадку 

безпосереднього контакту металевої поверхні сплаву з атмосферою в 
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температурному інтервалі 1100÷1200°С потік кисню всередину зразка 

перевищує зворотній потік алюмінію у бік поверхні, що призводить до 

внутрішнього окиснення алюмінію під шаром Cr2O3 (рис. 2.46а). В свою чергу, 

під зовнішньою окалиною Al2O3 потік кисню всередину є надзвичайно малим 

через встановлений рівновагою Al/Al2O3 низький парціальний тиск кисню на 

границі «оксид–сплав» (рис. 2.46б).  

 
 

Рис. 2.45 Орієнтаційні мапи дифракції зворотно-розсіяних електронів 

(EBSD) для a-Al2O3 в складі оксидної окалини у районі сколювання захисної 

окалини на поверхні сплаву 602 СА. Зразок витримано в режимі: 100 годин 

при 800°С; 100 годин при 1100°С; 24 години при 1200°С  

 

Не слід забувати, що взаємодія кисню й алюмінію у сплаві під шаром 

Cr2O3 на місці сколювання окалини відбувається не лише вздовж осі, 

перпендикулярної до поверхні зразка, як у випадку утворення класичної ЗВО. 
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Під острівцем Cr2O3 на вертикальний транспорт Al накладається латеральний 

транспорт алюмінію з-під уцілілої зовнішньої окалини (рис. 2.46б). Таким 

чином, виникає зона локального перенасичення алюмінію, в якій зародки 

Al2O3 швидко ростуть як вглиб, так і горизонтально. Просторова орієнтація 

зерен Al2O3 в новоутвореному шарі свідчить про те, що в момент утворення ці 

зародки були частиною зони внутрішнього окиснення. Локальне пересичення 

алюмінію у цій зоні призвело до інтенсивнішого зародкоутворення й росту 

зерен з подальшою їхньою інтеграцію в єдиний цілісний шар. Новоутворений 

шар Al2O3 блокує подальший розвиток внутрішнього окиснення, внаслідок 

чого в досліджених зразках не спостерігався перехід до внутрішнього 

окиснення, не зважаючи навіть на регулярне локальне сколювання оксидної 

окалини.  

 
            а                         б 

Рис. 2.46 Схематичне зображення механізму утворення ЗВО (а) й загоєння 

зовнішньої окалини Al2O3 у випадку сколювання (б). Стрілки зображують 

потоки Al та O 

 

Подібний ефект спостерігали автори в роботі [48] в процесі окиснення 

на повітрі бінарного сплаву Ni–6Al (мас. %) при 1200°С. На першій стадій 

окиснення утворюється ЗВО алюмінію під зовнішнім шаром NiO/NiAl2O4, 
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після чого на фронті реакції ЗВО спостерігається утворення суцільного шару 

Al2O3, який блокує подальше внутрішнє окиснення. 

Для перевірки гіпотези латеральної дифузії алюмінію у бік місця 

сколювання оксиду були проведені досліди симулювання сколювання й 

загоювання оксидної окалини шляхом механічного видалення оксидного 

шару. Зразки сплаву 602 СА були почергово витримані по 100 годин при 800, 

1100 і 1200°С. Утворена щільна зовнішня окалина Al2O3 була частково усунута 

з поверхні зразка шляхом шліфування під кутом 5°, як показано на рис. 2.47. 

Після шліфування зразки були витримані на повітрі при 1200°С з метою 

утворення ЗВО алюмінію (рис. 2.47б) під відшліфованою частиною поверхні 

зразка.  

 
 

Рис. 2.47 Схема приготування зразків з косим шліфом для симуляції 

загоювання оксидної окалини після сколювання оксиду. Попередньо окиснені 

зразки з шаром Al2O3 на поверхні (а) шліфували під кутом 5° для утворення 

оголеної поверхні, яка в наступній витримці протягом 100 годин при 1200°С 

утворює ЗВО (б). Загоювання зовнішньої окалини спостерігається у поміченій 

колом області 

 

Особливий інтерес становить зона контакту зовнішньої окалини Al2O3 з 

новоутвореною ЗВО (коло на рис. 2.47), яка відтворює ситуацію оголення 
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поверхні внаслідок сколювання окалини. Еволюція контактної зони 

проілюстрована електронними мікрофотографіями на рис. 2.48. 

 

Рис. 2.48 Ілюстрація загоювання оксидної окалини в симульованому 

місці сколювання зовнішнього оксиду, поміченому колом на рис. 2.47, під час 

окиснення на повітрі при 1200°С 

 

Після 8-ми годин витримки при 1200°С спостерігається лише внутрішнє 

окиснення алюмінію під оголеною поверхнею зразка. Слід відзначити, що у 

зоні безпосереднього контакту з первинною окалиною в новоутвореній ЗВО 

спостерігається більш інтенсивне зародкоутворення Al2O3 у порівнянні з 

рештою ЗВО праворуч. Після 24 годин часточки Al2O3 зростаються в 

суцільний шар, який росте латерально в бік ЗВО уздовж фронту реакції. Після 

100 годин витримки довжина новоутвореного внутрішнього шару Al2O3 

становить 380 мкм. Відстань дифузії алюмінію в нікелі можна грубо оцінити 

за допомогою виразу �4𝐷��𝑡 [41]. При 1200°С 𝐷�� = 6,0´10-14 м2с-1 (табл. 2.4), 

глибина дифузії алюмінію в нікелі має становити приблизно 300 мкм, що 

добре узгоджується з експериментальним результатом. Отже, латеральний 
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ріст Al2O3 уздовж фронту росту ЗВО є дифузійно-контрольованим процесом. 

Таким чином, результати експериментальної симуляції сколювання та 

загоювання красномовно підтверджують справедливість запропонованого 

механізму (рис. 2.46) латерального росту вторинної окалини Al2O3, яка блокує 

розповсюдження внутрішнього окиснення й ефективно загоює місце 

сколювання первинної окалини.  
 

Висновки до розділу 

 

1. Експериментально доведено, що тонкостінні зразки нікелевого 

жаростійкого сплаву HR-214 (Ni–16Cr–4,5Al, мас. %) в процесі 

високотемпературного окиснення на повітрі у температурному інтервалі 

1100÷1200°С зазнають критичного збіднення алюмінію в сплаві [278].  

2. Уперше експериментально показано утворення оксиду хрому під 

зовнішнім шаром Al2O3. За допомогою трансмісійної електронної мікроскопії 

описано механізм транспорту Cr і Ni назовні крізь шар Al2O3 уздовж 

вертикальних мікротріщин в окалині, що виникають в процесі термічного 

циклювання [295].  

3. Описано механізм високотемпературного окиснення на повітрі 

нікелевого жаростійкого сплаву 602 СА (Ni–25Cr–2,5Al, мас. %) в широкому 

інтервалі температур 800÷1200°С [308]. Встановлено, що в процесі окиснення 

сплаву 602 СА не утворюються характерні глибокі профілі збіднення хрому 

внаслідок утворення зовнішньої окалини Cr2O3. Причиною такого характеру 

збіднення хрому є додатковий потік хрому до поверхні сплаву, який виникає у 

градієнті збіднення алюмінію в зоні внутрішнього окиснення. За допомогою 

термодинамічних розрахунків показано, що збіднення алюмінію в ЗВО 

призводить до утворення зони низької активності хрому внаслідок 

термодинамічної взаємодії Cr та Al у нікелевій матриці сплаву й виникнення 

додаткової рушійної сили для дифузії хрому до границі «окалина–сплав».  



151 
 

4. За допомогою трансмісійної електронної мікроскопії показано, що при 

800°С сплав 602 СА здатний утворювати захисну наноплівку a-Al2O3 

завтовшки 100÷150 нм [324]. Досліджено термічну стійкість цієї наноплівки 

при 1100÷1200°С. Показано, що зі збільшенням температури відпалювання 

відбувається перехід від зовнішнього до внутрішнього окиснення — менш 

захисного режиму корозії. Перехід до морфології внутрішнього окиснення є 

наслідком критичного збіднення алюмінію на межі розділу «окалина–сплав».  

5. На основі представлених результатів розроблено методи поетапної 

багатостадійної термічної обробки сплаву 602 СА, що значно покращують 

його стійкість до окиснення й можуть бути використані як практичні 

рекомендації з метою оптимізації його жаростійкості на повітрі [325]. 
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РОЗДІЛ 3 

ХІМІЧНИЙ РЕСУРС ТОНКОСТІННИХ КОМПОНЕНТІВ В УМОВАХ 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ  

 

Апарати в хімічній промисловості — теплообмінники, нагрівачі, 

рекуператори, реактори тощо — в переважній більшості мають в своїй 

конструкції тонкостінні структурні елементи, що зазнають механічних 

навантажень при високій температурі. Такі деталі зазвичай виробляються з 

високотемпературних сплавів — високолегованих сталей або нікелевих 

жароміцних сплавів (ЖМС). В процесі взаємодії цих матеріалів з агресивним 

середовищем поверхня деталей вкривається захисною оксидною окалиною, 

ріст якої поступово видаляє з матеріалу елемент, який утворює захисну 

оксидну плівку — Cr або Al. Разом з настанням критичного збіднення цих 

елементів в деталі порушується здатність матеріалу підтримувати ріст 

захисної окалини, що призводить до швидкого окиснення основних елементів 

сплаву — Fe або Ni. Таке явище катастрофічної хімічної деградації матеріалу, 

відоме в літературі як Breakaway oxidation [95, 326, 331], є технологічним 

критерієм вичерпання хімічного ресурсу деталі.  

Час до настання Breakaway, 𝑡", тобто хімічний ресурс деталі в даних 

умовах, є критично важливим параметром дизайну високотемпературного 

апарату, в процесі розробки якого відбувається оптимізація технічних 

властивостей матеріалу — міцності, опору деформації, корозійної стійкості — 

та його кінцевої вартості. Прогностичне моделювання хімічного ресурсу 

тонкостінних деталей є важливою сферою досліджень процесів термічної 

деградації сплавів при високих температурах. Не зважаючи на ефективні 

моделі розрахунку хімічного ресурсу для феритних сталей [74, 95-97, 106, 

112], задача кількісного моделювання хімічного ресурсу деталей, вироблених 

з матеріалів на основі ГЦК-ґратки (аустенітних сталей та ЖМС), надалі 

залишалася невирішеною.  
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3.1 Моделювання хімічного ресурсу тонкостінних деталей з 

матеріалів на основі ГЦК-ґратки 

 

Дифузія в ГЦК-ґратці аустенітних сталей та нікелевих сплавів є значно 

повільнішою, ніж у феритах з ОЦК-ґраткою [81-82]. В цьому випадку 

застосовування моделі масового балансу [95, 106] є неможливим, оскільки 

концентраційні профілі збіднення в таких зразках не є пласкими й 

розраховуються на підставі рівняння дифузії:  

ë{t
ëX

= 𝐷"
ëB{t
ë�B

	(3.1) 

де 𝑁"  — мольна частка металу 𝐵, що утворює окалину. Для пласкої деталі 

кінцевої товщини 2𝐿 бінарного сплаву А–В розв’язок рівняння (3.1) з 

граничними умовами 

𝑁" = 𝑁"7 для −𝐿 < 𝑥 < 𝐿; 	𝑡 = 0 (3.2) 

𝑁" = 𝑁"e  для 𝑥 = −𝐿, 𝐿; 	𝑡 = 0 (3.3) 

має вигляд [332]: 

{t�{tc
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 (3.4) 

Концентрація В на границі «оксид–метал», 𝑁"e , вважається сталою й 

незалежною від часу. Ця гранична умова відповідає процесу стаціонарного 

росту оксидної окалини на поверхні сплаву. Розрахунки на підставі рівняння 

(3.4) показують [332], що дифузійний фронт збіднення елементу В досягне 

середини зразка в момент часу:  

𝑡Y ≈ 7,7½ãB

rt
 (3.5) 

Починаючи з цього моменту, концентрація 𝐵 на границі «оксид–метал», 𝑁"e , 

буде знижуватися. В першому наближенні рівняння (3.5) використовується 

для консервативної оцінки часу до настання Breakaway, 𝑡". Кінетичні дані для 



154 
 
розрахунку хімічного ресурсу деяких ГЦК-сплавів наведено в табл. 3.1. 

Розраховані за допомогою рівняння (3.5) значення 𝑡", наведені в табл. 3.2, 

значно менше експериментальних значень. 

Очевидно, що 𝑁"e  може перевищувати мінімальне значення концентрації 

𝐵, необхідної для підтримки росту захисної окалини. Деталь має залишковий 

потенціал хімічного ресурсу після визначеного рівнянням (3.5) часу 𝑡Y. Таким 

чином, є доцільним дослідити кінетику зміни 𝑁"e  після моменту досягнення 

середини зразка дифузійними фронтами збіднення.  

Таблиця 3.1 

Кінетичні дані для сплавів з ГЦК-ґраткою [333] 

Сплав Т [°С] 𝐿	[м] 	𝑘}[м2c-1] 	𝐷"[м2c-1] 	𝑘}/𝐷" Джерело 

Ni–20Cr 1200 2,5´10-4 1´10-15 5´10-14 2´10-2 Whittle 
[116] 

Fe–25Cr 
–20Ni 1013 7,0´10-5 1,5´10-17 1,5´10-15 1´10-2 Bauer 

[112] 
Fe–20Cr 
–25Ni 900 1,5´10-4 1,8´10-19 2,7´10-17 7´10-4 Evans 

[111] 
 

Таблиця 3.2 

Розрахований хімічний ресурс деталей, 𝒕𝑩, на основі даних з табл. 3.1 

Джерело 𝑁"7 𝑁"
e,}~eX Хімічний ресурс 𝑡"	[год.] 

   рівняння 
(3.5) 

рівняння 
(3.9)  

рівняння 
(3.14)  

Експери-
мент 

Whittle 0,220 0 17 286 292 <444 

Bauer 0,263 0,119 46 558 596 552 

Evans 0,215 0,134 1170 105 900 105 245 – 

 

Задача збіднення елементу В у пластині завтовшки 2𝐿 зводиться до 

встановлення балансу між дифузією В у сплаві й швидкістю поглинання В на 
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границі «оксид–метал» в процесі росту окалини. Кінетику окиснення можна 

вважати параболічною:  

𝑋}) = 2𝑘с𝑡 (3.6) 

де 𝑋}— товщина спожитого металу, 𝑘с — параболічна константа швидкості 

поглинання металу, яка пов’язана з параболічною константою швидкості 

росту оксиду рівнянням (1.19).  

Рівняння матеріального балансу записується наступним чином:  

−𝐷"
ë{t
ëX

= ¥n�	
¥X
	(1 − 𝑁"e ) (3.7) 

що разом з рівнянням (3.6) дає: 

−𝐷"
ë{t
ëX

= Ó1 − 𝑁"e Ô S
�с
)X
W
)
 (3.8) 

Рівняння (3.8) є граничною умовою замість рівняння (3.3). Для 𝑁"e = 𝑓(𝑡) 

не існує аналітичного розв’язку. Якщо 𝑁"e ≪ 1, 𝑁"e  можна елімінувати з 

рівняння (3.8) й отримати аналітичний розв’язок, тоді границя «оксид–метал» 

залишається нерухомою [116]. Вагнер зробив аналогічне припущення [6], 

справедливість якого легко перевірити. Товщина спожитого металу становить 

𝑋} = �2𝑘с𝑡. Відповідно до рівняння (3.5), глибина дифузійного фронту 

становитиме 𝐿 = �20𝐷"𝑡. Таким чином, відносне зміщення границі «оксид–

метал» буде 𝑋}/𝐿 = �0,1	𝑘с/𝐷", що з використанням даних з табл. 3.1 дає 

значення 1÷4%. Отже, вплив зміщення границі «оксид–метал» в процесі росту 

окалини є незначним і може не враховуватися. 

Виходячи з рівняння (3.8) без 𝑁"e , Уіттл [116] отримав вираз, який потім 

було уточнено в роботі [334]: 

𝑁"e = 𝑁"7 − S
��с
)rt

W
?/)

∑ �𝑒𝑟𝑓𝑐 S lã
(rtX)�/B

W + 𝑒𝑟𝑓𝑐 S (l²?)ã
(rtX)�/B

W�³
l´7  (3.9), 
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і який є частковим випадком рівняння (1.20) для границі «оксид–метал», де 

𝑥 = 0. 

Рівняння (3.9) дозволяє визначити 𝑡" для певного значення 𝑁"
e,}~eX на 

границі «оксид–метал». Використовуючи дані для рівняння (3.9) з робіт [111, 

116, 161], були розраховані значення 𝑡" і представлені в табл. 3.2. Очевидно, 

що формула (3.9) має великий прогностичний потенціалі, проте є дуже 

громіздкою, вимагає чисельного розв’язку і недостатньо розкриває фізичний 

зміст параметрів у рівнянні.  

Для кращого розуміння рівняння (3.9) проведено параметричний аналіз 

залежності 𝑡" від основних параметрів. Передбачена як рівнянням (3.5), так і 

рівнянням (3.9) лінійна залежність 𝑡" від 𝐿) походить від аргументу функції 

𝑒𝑟𝑓𝑐 у рівнянні (3.9) й має бути частиною точного розв’язку. Чисельний 

розв’язок рівняння (3.9) в роботі [112] підтверджує цю тенденцію. Отже:  

𝑡" = 𝛽𝐿) (3.10) 

де 𝛽 є константою при сталих значеннях 𝑁"7, 𝑁"
e,}~eX, 𝐷" і 𝑘с.  

Очевидно, що рівняння (3.9) є дуже чутливим до абсолютних значень 𝐷" 

і 𝑘с, які відображають стан динамічної рівноваги на границі «оксид–метал» 

між споживанням і постачанням 𝐵 до поверхні. Відношення 𝑘с/𝐷" 

безпосередньо впливає на значення 𝑁"e  у рівняннях (1.15) і (3.9). Для описаного 

в роботі [112] випадку рівняння (3.9) розв’язано для змінних значень 𝐷" при 

сталих значеннях 𝑘с і навпаки. Сталь Fe–25Cr–20Ni–2,8Si (мас. %) окиснювали 

на повітрі при 1013°С. Розраховані значення 𝑡" представлені у вигляді функції 

від 1/𝐷" на рис. 3.1а для 𝑘с = 1,5´10-15 м2c-1 і товщини 70 і 100 мкм. Ці 

залежності є лінійними для 1/𝐷" < 6´1014 с м-2, що відповідає співвідношенню 

𝑘с/𝐷" < 0,009. Відповідно до рівняння (1.15), верхня межа відношення 𝑘с/𝐷" 

визначатиметься виразом:  

Ó𝑁"7 − 𝑁"
e,}~XeÔ S)rt

��с
W
?/)

> 1 (3.11) 
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Для даного сплаву Ó𝑁"7 − 𝑁"
e,}~XeÔ = 0,142; 𝑘с/𝐷" < 0,013 або 1/𝐷" < 

8,7´1014 с м-2 для 𝑘с = 1,5´10-17 м2c-1. Фізичний зміст цього полягає в тому, що 

збільшення 𝑘с по відношенню до 𝐷" призводить до більшого 

концентраційного градієнту 𝐵 (в даному випадку Cr) для підтримки росту 

окалини. Оскільки 𝑁"e  не може бути менше нуля, співвідношення 𝑘с/𝐷" 

повинно мати верхню межу. 
 

  
а б 

Рис. 3.1 (а) Розрахована за допомогою рівняння (3.9) залежність 𝑡" від 

коефіцієнту дифузії на основі даних з роботи [112]; (б) Класичні профілі 

збіднення в бінарному сплаві А-В для двох різних співвідношень 𝑘с/𝐷" 
 

Лінійний режим на рис. 3.1а описується, таким чином, рівнянням: 

𝑡" = 𝑎 − ö
rt

 (3.12) 

де 𝑎 і 𝑏 залежать від 𝐿. Величина 𝑎 відповідає значенню 𝑡" при 𝐷" ≫ 𝑘с, коли 

концентраційний профіль збіднення стає пласким. В цьому випадку 𝑡" можна 

розрахувати, використовуючи модель матеріального балансу [95]. У випадку 

параболічної кінетики рівняння (1.19), записане в мольних частках замість 

концентрацій в мас. %, набуває наступного вигляду:  

𝑎 =
S{tK�{t

c,�§�cW
B

)�с
𝐿) (3.13) 



158 
 

Рівняння (3.13) описує максимальне значення 𝑡" в ситуації, коли процес 

збіднення внаслідок окиснення лімітується виключно кінетикою окиснення. 

Якщо 𝐷" зменшується по відношенню до 𝑘с, постачання 𝐵 до поверхні 

сповільнюється, утворюється профіль збіднення в сплаві. Як показано на рис 

3.1б, 𝑁"e  при цьому зменшується. Відповідним чином знижується 𝑡". 

Нахили прямих 𝑏 на рис. 3.1а становлять –1,7´10-9 і –3,5´10-9 м2 для 𝐿 = 

70 і 100 мкм відповідно, що свідчить про прямо пропорційну залежність 𝑏 від 

𝐿). Таким чином, вирази (3.12) і (3.13) можна об’єднати в одне рівняння:  

𝑡" = 𝐿) ù
S{tK�{t

c,�§�cW
B

)�с
− ú

rt
û (3.14) 

в якому треба тепер визначити параметр 𝛼. З цією метою проведені додаткові 

розрахунки, в яких варіювався параметр 𝐷" при сталому значенні 𝑘с. 

Результати розрахунків для двох значень 𝑘с і двох товщин зразка наведено на 

рис. 3.2. Інваріант змінної 𝑡"/𝐿 для різних значень 𝐿 разом з лінійною 

залежністю від −1/𝐷" підтверджує справедливість рівняння (3.14). Нахил 

прямих для 𝑘с = 1,25 і 2,5´10-17 м2c-1 становить відповідно 0,36 і 0,37. Таким 

чином, безрозмірний параметр 𝛼 = 0,37 і є незалежним від 𝑘с, 𝐷" і 𝐿. 

Аналогічні розрахунки показали, що зміна величини Ó𝑁"7 − 𝑁"
e,}~XeÔ впливає 

лише на перший член в рівнянні (3.14), в той час як 𝛼 = 0,37. Отже, 𝛼 не 

залежить від природи сплаву [333].  

Залежність 𝑡" від 𝑘с сплаву була досліжена для 𝐿 = 70 мкм, 𝑁"7 = 0,263, 

𝑁"
e,}~Xe = 0,119 і двох зафіксованих значень 𝐷". Як видно з рис. 3.3, 𝑡" лінійно 

залежить від 1/𝑘с. Для 𝐷" = 1,5´10-16 м2c-1 рівняння  

𝑡" =
с
�с
− 𝑑 (3.15) 

має відповідні параметри с =5´1010 м2 і 𝑑 = 1,1´106 с. Використовуючи ці 

значення 𝐷", 𝐿, 𝑁"7 і 𝑁"
e,}~Xe в рівнянні (3.14) разом з 𝛼 = 0,37, отримуємо 
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параметри з рівняння (3.15): с = 5,1´1010 м2 і 𝑑 = 1,2´106 с, що повністю 

підтверджує справедливість рівняння (3.14).  

 
 

Рис. 3.2 Залежність параметру 𝛽 від 1/𝐷" у рівнянні (3.10) для двох 

сталих значень 𝑘с = 1,25 і 2,5´10-17 м2c-1 й різних значень 𝐿 в інтервалі 25÷150 

мкм 

 
 

Рис. 3.3 Розрахована за допомогою рівняння (3.9) залежність 𝑡" від 1/𝑘с 

для двох сталих значень 𝐷" = 1,5 і 3´10-16 м2c-1, 𝐿 = 70 мкм 
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Насамкінець розв’язки за допомогою рівняння (3.14) були порівняні з 

чисельними розв’язками рівняння (3.9) для відносно широкого діапазону 

значень 𝑘с і 𝐷" та різних значень товщини зразка (рис. 3.4). Очевидно, що 

рівняння (3.14) є адекватною апроксимацією класичного рівняння Уіттла (3.9). 

 
 

Рис. 3.4 Порівняльний аналіз рівнянь (3.9) і (3.14). 𝐷" і 𝑘с варіюються 

одночасно для 𝐿 = 70 мкм, 𝑁"7	= 0,263, 𝑁"
e,}~Xe= 0,119 [112] 

 

Безрозмірний параметр 𝛼 у рівнянні (3.14) має загальний характер і не 

залежить від властивостей сплаву. Аналіз рівняння (3.14) вказує на те, що 

член, який містить 𝛼, має вигляд рівняння (3.5). Таким чином, параметр 𝛼 є 

мірою дифузійного збіднення. Якщо коефіцієнт 0,05 замінити на 0,37 у 

рівнянні (3.5), класичний розрахунок в роботі Карслоу і Йегера [117] показує 

зменшення концентрації 𝐵 у середині на 50% по відношенню до початкового 

значення в зразку. 

Тепер легко зрозуміти фізичний зміст формули (3.14). Перший член дає 

максимальне значення 𝑡" у випадку швидкої дифузії, коли збіднення 

лімітується лише кінетикою окиснення сплаву. Іншими словами, це проста 
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модель матеріального балансу [95]. Другий член є поправкою оцінки 𝑡" за 

умови утворення дифузійного профілю збіднення. Градієнт профілю 

збіднення зменшується з часом разом із здатністю сплаву постачати 𝐵 до 

поверхні.  

Рівняння (3.14) можна зробити легшим у застосуванні, записавши його у 

більш розповсюджених на практиці величинах:  

𝑡" = 𝑍) ùI�t
K��t�§c�

?77
¤
)þ
N
) ?
)�ÿ

− !
rt
û (3.16) 

де 𝐶"7 і 𝐶"}~eX— початкова і критична концентрації хрому або алюмінію в сплаві 

в мас. %, 𝜌 — густина сплаву в мг см-3, 𝜎 — безрозмірний параметр 2,5 ´ 105, 

𝑍 — товщина зразка в см, 𝑘Ð	—	гравіметрична параболічна константа 

швидкості окиснення в мг2 см-4 год-1, 𝐷" — коефіцієнт дифузії в см2 с-1, 𝜇 — 

масове співвідношення металу й кисню в оксиді: для Al2O3 — 1,125; для Cr2O3 

— 2,167. 

Якщо співвідношення 𝑘с/𝐷" або 𝑘Ð/𝐷" перевищує визначену рівнянням 

(1.15) верхню межу припустимих значень, 𝑡" = 0. Це означає, що в даних 

умовах сплав взагалі не здатен утворити захисної окалини. 𝑁"e  в цьому випадку 

буде одразу нижче 𝑁"
e,}~Xe незалежно від часу й товщини зразка. Тоді 

застосування рівнянь (3.14) і (3.16) є недоцільним. 

В підсумку отримано новий, спрощений, практичний апроксимаційний 

вираз для прогностичної моделі хімічного ресурсу тонкостінних деталей в 

умовах високотемпературного окиснення на основі класичної моделі Уіттла. 

Рівняння (3.14) і (3.16) дозволяють розраховувати хімічний ресурс 𝑡" для 

тонкостінних деталей, вироблених з аустенітних сталей і нікелевих сплавів, в 

яких утворюється великий концентраційний градієнт збіднення внаслідок 

повільної дифузії в ГЦК-ґратці. Отримана модель коректно передбачає 

граничний випадок швидкої дифузії (𝐷" ≫ 𝑘с), коли рівняння (3.14) і (3.16) 
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перетворюються на класичні рівняння матеріального балансу [95] для сплавів 

зі швидкою дифузією — таких як феритні сталі.  

 

3.2 Хімічних ресурс металевої піни на основі сплаву 625 

 

Металеві піни — це перспективний для застосування при високих 

температурах матеріал, який поєднує в собі низьку густину й високі механічні 

властивості. Металеві піни на основі нікелевих жароміцних сплавів можуть 

бути використані в якості матеріалу для стінок пічок або камер згоряння, 

теплообмінників та фільтрів [42, 335-336]. Високотемпературне окиснення, 

хімічний ресурс таких дрібнодисперсних систем стає критичним 

технологічним параметром розробки і оптимізації цього матеріалу. Розуміння 

процесів окиснення металевих пін має велике практичне і наукове значення 

для розробки цього типу матеріалів. Проте сфера вивчення 

високотемпературного окиснення пористих дисперсних металевих систем є 

досить обмеженою [337-338] і потребує систематичних експериментальних і 

теоретичних досліджень [339].  

З метою встановлення впливу розміру часточок металевої піни на 

хімічний ресурс матеріалу при високій температурі окиснення досліджувалося 

на зразках різної гранулярності. Мікроструктура зразків металевих піни до 

окиснення представлена на рис. 3.5. З оптичних мікрофотографій видно, що 

тільки піни з великими зернами KUP і KUS утворюють просторову структуру 

у вигляді мережива, що відображається як у вищому хімічному ресурсі, так і в 

кращих механічних властивостях цих матеріалів. Всі інші піни мають 

мікроструктуру, в якій утворюються конгломерати слабо пов’язаних між 

собою часточок.  

В табл. 3.3 наведені основні характеристики досліджуваних металевих пін 

— густина, пористість і середній радіус часточок. Розмір часточок визначався 

методом контрастного аналізу великої кількості оптичних мікрофотографій.  
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Рис. 3.5 Оптичні мікрофотографії мікроструктури зразків металевої піни 

на основі сплаву 625: (а) — KUS (�̅� = 32	мкм); (б) — MKK (�̅� = 20	мкм); (в) 

— MMK (�̅� = 16	мкм); (г) — LKW (�̅� = 6	мкм) 
 

Кінетика окиснення зразків металевої піни на повітрі представлена на рис. 

3.6. Приріст питомої ваги зразків важко розрахувати через відсутність точних 

даних доступної поверхні кожного окремого зразка. Оскільки питома 

поверхня металевих пін з мікронним розміром часточок є відносно невеликою, 

адсорбційні методи її визначення видаються ненадійними через велику 

похибку вимірювання і високу неоднорідність матеріалу. Таким чином, 

класичні гравіметричні криві окиснення важко порівнювати між собою для пін 

різної гранулярності.  
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Таблиця 3.3 

Мікроструктурні характеристики зразків металевої піни 

Серія зразків 
мет. піни 

Густина 
[г см-3] 

Пористість 
[об. %] 

Середній радіус 
[мкм] 

LKW 2,10 56 6 
MLD 1,24 73 11 
MKK 1,68 86 20 
KUS 1,73 85 32 
KUP 1,32 73 30 
MMJ 1,03 87 12 
MMH 1,63 83 18 

MMK 1,43 86 16 
MMM 1,90 85 31 

  

  

  

Рис. 3.6 Кінетика окиснення зразків металевої піни сплаву 625 на повітрі 

в температурному інтервалі 700÷900ºС. Термогравіметричні дані нормовані до 

кінетики окиснення масивних зразків сплаву 625 протягом 100 год 
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Для усіх металевих пін протягом перших 100 годин витримки 

спостерігалася параболічна кінетика приросту ваги. На самому початку 

окиснення геометрія зразка (розмір часточок піни) майже не впливає на процес 

росту окалини, якщо товщина оксидного шару є значно меншою від радіусу 

металевої часточки. Отже, доцільним є нормалізувати отримані гравіметричні 

дані до параболічних кінетичних кривих пласких зразків сплаву 625.  

Якщо товщина окалини на сферичній часточці є значно менша, ніж радіус 

часточки 𝑟7, геометричним фактором можна знехтувати і вважати в такому 

випадку швидкість окиснення ідентичною як для плаского зразка, так і для 

сферичної часточки. Швидкість поглинання металу і зміщення границі 

«оксид–метал» визначатиметься рівнянням (3.6). Якщо 𝑋} ≪ 𝑟7, тоді відносне 

зменшення поверхі сферичної часточки в момент часу 𝑡 становитиме: 

∆ê
êK
= êK�ê�

êK
= ~KB�(~K�n�)B

~KB
≅ )n�

~K
= �Í��X

~K
 (3.17) 

 Для часточки розміром 30 мкм і 𝑘} = 4,8´10-18 м2c-1 для сплаву 625 при 

900ºС [340] відносне зменшення поверхні буде менше 5% після 100 годин. 

Оптичні мікрофотографії окиснених зразків показали, що після 100 годин при 

900ºС переважна більшість часточок була вкрита щільною окалиною Cr2O3. 

Лише декілька малих часточок зазнали Breakaway, утворивши навколо себе 

об’ємний шар оксиду нікелю (рис. 3.7г).  

Незалежно від розміру часточок, усі металеві піни демонструють 

параболічну кінетику окиснення при 700ºС (рис. 3.6а). Експериментальні 

параболічні криві не відхиляються від параболи впродовж 1000 годин навіть у 

випадку зразка LKW з середнім радіусом часточок 6 мкм. Захисний режим 

окиснення при 700ºС підтверджують електронні мікрофотографії BSE на рис. 

3.7а. Як видно з рис. 3.6б, найбільш дисперсний матеріал LKW (�̅� = 6 мкм) 

демонструє пришвидшення окиснення і відхилення від параболи після 250 

годин при 800ºС. Результати гравіметрії вказують на те, що 70% матеріалу 
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LKW перетворилося на оксид після 830 годин окиснення. Тестування зразка 

LKW було припинено через механічне руйнування матеріалу. 
 

  

  
 

Рис. 3.7 Електронні мікрофотографії BSE окиснених зразків металевої 

піни сплаву 625: (а) — MLD після 100 годин при 700ºС; (б) — MLD після 100 

годин при 900ºС; (в, г) — KUP після 1000 годин при 900ºС 

  

Крива окиснення зразка MLD (�̅� = 12 мкм) починає відхилятися від 

параболи після 500 годин при 800ºС (рис. 3.6б) внаслідок Breakaway на малих 

часточках у складі цієї металевої піни. Очевидно, що менші часточки 

зазнаватимуть Breakaway швидше. Максимальне пришвидшення окиснення 

відбудеться, коли часточки середнього розміру будуть критично збіднені. Цей 

момент співпадає з відхиленням кінетичної кривої від початкової параболи і 

може вважатися хімічним ресурсом металевої піни. Зразки з великими зернами 

MKK і KUP не виявили відхилення від параболічної кінетики окиснення 

протягом 1000 годин при 800ºС. 
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При 900ºС хімічний ресурс зразків MLD зменшується удвічі порівняно з 

800ºС (рис. 3.6в), в той час як зразки LKW повністю перетворюються на суміш 

оксидів вже після 36 годин при 900ºС. Електронна мікрофотографія 

мікроструктури окисненого зразка MLD на рис. 3.7б демонструє, що вже після 

100 годин при 900ºС більшість часточок повністю прореагувала з киснем. 

Зразок MKK (�̅� = 20 мкм) демонструє пришвидшення окиснення після 500 

годин разом з втратою питомою ваги після 800 годин внаслідок сколювання 

окалини і руйнації зразка. Зразок з найбільшими зернами KUP (�̅� = 30 мкм) 

показав відхилення від початкової параболічної кінетики після 600 годин при 

900ºС. На електронних мікрофотографіях мікроструктури окисненого зразка 

KUP можна побачити окремі часточки (�̅� < 10 мкм), які зазнали Breakaway. 

Натомість великі зерна металевої піни вкриті захисним шаром оксиду хрому. 

Збіднення хрому в часточках піни оцінювалося методом EDX для часточок 

зразка KUP з �̅� = 12 мкм після 1000 годин окиснення при 900ºС. Часточка 

металевої піни на рис. 3.7г не є повністю окисненою. Її поверхня вкрита 

багатошаровою оксидною плівкою. Зовнішня часина окалини містить 

переважно оксид нікелю, під нею знаходиться неоднорідний шар Cr2O3. 

Внутрішня частина окалини складається з суміші NiCr2O4 й оксидів ніобію. 

Відповідно до результатів аналізу EDX, концентрація Cr впала в середньому з 

21,5 до 2,1 мас. %, в той час як концентрація ніобію зменшилась з 3,5 мас. % 

до нуля. Очевидно, що ця часточка зазнала Breakaway задовго до закінчення 

1000 годин витримки. Моделювання збіднення Cr показало, що при 900ºС 

концентрація Cr всередині сферичної часточки радіусом 12 мкм впаде з 21,5 

до 2,1 мас. % лише за 4 години окиснення. 

Представлені результати кінетики окиснення зразків металевої піни 

сплаву 625 різної гранулярності добре узгоджуються з загальними уявленнями 

про окиснення дисперсних матеріалів і тонкостінних деталей. Мікроструктура 

металевої піни впливає на хімічний ресурс матеріалу в два способи: 1) 

хімічний ресурс збільшується з середнім розміром часточок; 2) утворення 

просторової структури в металевій піні підвищує ресурс матеріалу і покращує 
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його механічну стабільність. У випадку зразка МММ з великими зернами (�̅� = 

30 мкм), що можна порівняти зі зразками KUP і KUS, стадія пришвидшеного 

окиснення розпочинається на 250 годин раніше, ніж для KUP і KUS (350 і 600 

годин відповідно). Після 500 годин окиснення зразок МММ зазнав 

механічного руйнування.  

На рис. 3.8 представлено співставлення експериментальних та 

розрахованих значень 𝑡" як функцію середнього радіусу часточок металевої 

піни сплаву 625. Теоретичні значення 𝑡" були розраховані на підставі моделі 

збіднення хрому в сферичній часточці у програмі DICTRA. Критичною межею 

збіднення Cr було визначено 10 мас. %, як зазначено в роботах [74, 106]. 

Більшість експериментальних значень 𝑡" були отримані при температурі 

900ºС, в той час як лише дві експериментальні точки були визначені при 800ºС. 

Кінетика окиснення сплаву 625 була окремо визначена експериментально на 

масивних зразках і екстрапольована на нижчі температури за допомогою 

рівняння Арреніуса.  

 

 
 

Рис. 3.8 Розрахованих хімічний ресурс зразків металевої піни сплаву 625 

як функція від середнього радіусу часточок; експериментальні дані для 800 і 

900ºС 
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Розраховані залежності 𝑡" від радіусу �̅� на рис. 3.8 добре узгоджуються з 

експериментальними даними при 800 та 900ºС й описуються параболічною 

залежністю хімічного ресурсу від лінійного розміру зразка (в даному випадку 

— часточки) аналогічно до результатів в роботі [339]. Слід зазначити, що для 

розрахунку 𝑡" на рис. 3.8 можна також успішно використати рівняння (3.16). 

Таким чином, у випадку утворення окалини Cr2O3, яка росте порівняно 

повільно, геометрія зразка не має великого впливу на залежність 𝑡" від радіусу 

часточки. Задача збіднення Cr задовільно точно вирішується в 

квазіодновимірному наближенні. З рис. 3.8 очевидно, що при максимальній 

заданій температурі використання металевих пін на основі ЖМС — 700ºС — 

для стандартної піни (�̅� = 10÷15 мкм) очікуваний хімічний ресурс становитиме 

20÷30´103 годин, що є адекватним хімічним ресурсом для матеріалу цього 

типу. 

 Представлена методика розрахунку 𝑡" є зручним прагматичним підходом 

до вирішення проблеми прогнозування хімічного ресурсу 

високотемпературних тонкостінних деталей в залежності від мікроструктури 

(середній радіус часточок піни) і температури. Ця модель є інструментом 

дизайну високотемпературної металевої піни, хімічний ресурс якої можна 

спрогнозувати на основі мікроструктури матеріалу і запланованих умов 

використання. Незважаючи на високий прогностичний потенціал цієї моделі, 

варто пам’ятати, що модель матеріального балансу спирається на ряд 

спрощень і припущень: 1) сферична форма часточок піни; 2) параболічна 

кінетика окиснення; 3) відсутність руху границі «оксид–метал» внаслідок 

окиснення хрому.  

Таким чином, запропоновану модель [339] розрахунку хімічного ресурсу 

треба модифікувати відповідно до особливостей кожного окремого матеріалу: 

природи сплаву, з якого вироблена піна, особливостей мікроструктури, 

гранулярності, особливостей процесів окиснення — таких як реактивне 

випаровування оксидів хрому тощо.  
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3.3 Прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних деталей на основі 

сплаву 230 системи Ni–Cr–W  

 

Корозійна стійкість високотемпературних сплавів зазвичай кількісно 

оцінюється методом термогравіметрії у поєднанні з різними техніками 

оптичної та електронної мікроскопії [341]. Зміна питомої ваги зразка є 

кількісною мірою швидкості росту захисної оксидної окалини й інтенсивності 

її сколювання внаслідок термічного циклювання [297-298, 342]. Великим 

недоліком гравіметричних методів є неможливість прямого порівняння 

кінетичних параметрів окиснення різних матеріалів на практиці. В процесі 

розробки тонкостінної високотемпературної деталі критично важливими є 

наступні процеси деградації матеріалу: 

— зменшення товщини деталі, що веде до збільшення механічного 

напруження [172, 343]; 

— сколювання окалини внаслідок термомеханічних напружень в оксиді у 

поєднанні з утворенням пор і тріщин в процесі термічного циклювання [342];  

— збіднення Cr в приповерхневому шарі сплаву в процесі росту й 

загоювання сколеного оксиду. Інтенсивне сколювання оксиду призводить до 

швидшого збіднення Cr на границі «оксид–метал» і відповідним чином знижує 

хімічний ресурс деталі [344].  

Задовго до настання Breakaway збіднення Cr може радикально вплинути 

на такі властивості сплаву, як опір деформації й пластичність внаслідок 

мікроструктурних змін [111-112, 214-215] — зміни загальної кількості і 

просторового розподілу дисперсних фаз зміцнення [343]. Очевидно, що вплив 

фазових перетворень на механічні властивості деталі збільшуватиметься 

разом зі зменшенням товщини. Для адекватного прогнозування хімічного 

ресурсу тонкостінних деталей потрібно враховувати усі вищеописані процеси 

термічної деградації. На сьогоднішній день існує ряд прогностичних моделей 

для розрахунку хімічного ресурсу, які базуються на описі кінетики окиснення 
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[9], кінетики внутрішнього окиснення [345], сколювання і загоєння окалини 

[346-349], розрахунку часу до критичного збіднення 𝑡" [96, 105, 116] і 

описують лише окремі процеси корозійної деградації при високих 

температурах.  

Процес термічної деградації тонкостінної деталі внаслідок окиснення 

формально можна розділити на три стадії: 

I) стаціонарний ріст окалини; 

II) сколювання й загоювання; 

III) критичне збіднення і Breakaway. 

В залежності від природи сплаву й товщини деталі стадія ІІІ може 

передувати стадії ІІ. 

Стадія І описується класичними рівняннями для параболічної кінетики 

росту оксидної окалини (1.5). У випадку субпараболічної кінетики окиснення 

використовується рівняння (1.8). На практиці для опису кінетики окиснення 

часто використовується гравіметрична константа швидкості 𝑘Ð замість 

параболічної константи швидкості 𝑘A, визначеної з товщини оксидної 

окалини. На стадії І збіднення Cr описується рівняннями (1.15), (1.17) і (1.20). 

Стадія ІІ проявляється у негативному відхиленні від параболічної 

кінетики росту окалини внаслідок її сколювання. Термічні напруження 

виникають в оксиді внаслідок різниці між коефіцієнтами термічного 

розширення сплаву й оксиду, що на фоні циклічної зміни температури 

призводить до виникнення тріщин, відшарування і локального сколювання 

окалини [297, 349]. Сколювання відбувається найчастіше по досягненню 

певної критичної товщини оксидного шару [350]. В кожному наступному 

циклі нагрівання на місці сколювання окалина загоюється, якщо 

приповерхнева концентрація хрому 𝐶�~e  є достатньо високою для відтворення 

зовнішньої окалини [5]. Для опису кінетики сколювання оксиду були 

запропоновані різноманітні математичні моделі, найбільш уживаною серед 
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яких є модель COSP [346], яка дозволяє розраховувати типову кінетику 

одночасного росту окалини та її сколювання. Подібні моделі — такі як 

DISCOSM [347] та 𝑝 − 𝑘A [348, 351-352] — мають імовірнісний характер і 

мають менш реалістичне фізичне підґрунтя. В моделі DISCOSM поверхня 

розділяється на окремі незалежні сегменти, в той час як в моделі 𝑝 − 𝑘A 

розраховується імовірність локального сколювання 1/𝑝 за один цикл 

нагрівання й охолодження.  

Стадія ІІІ настає після критичного збіднення Cr в приповерхневій зоні 

деталі. В залежності від товщини зразка стадію ІІІ можна розділити на дві 

підстадії:  

ІІІа) в тонких зразках завтовшки 0,1÷0,3 мм Breakaway настає до початку 

інтенсивного сколювання оксиду. Напруження в оксидній окалині на тонкому 

зразку можуть рефлексувати шляхом пластичної деформації металу, що 

значно збільшує критичну товщину сколювання оксидного шару. Критичне 

збіднення таких зразків є набагато серйознішим фактором, що впливає на 

хімічний ресурс таких деталей; 

ІІІб) В зразках завтовшки декілька міліметрів сколювання окалини 

призведе до інтенсивнішого збіднення хрому на границі «оксид–метал», ніж у 

випадку звичайного параболічного росту оксиду, і швидшого настання 

Breakaway.  

Для розрахунку хімічного ресурсу деталі у випадку ІІІа оптимальним є 

застосування рівняння (3.16), в той час як у випадку сколювання оксиду (ІІІб) 

задача набагато ускладняється й потребує окремого розгляду.  

На рис. 3.9 представлені криві зміни питомої ваги зразків сплаву 230 

різної товщини в процесі циклічного окиснення на повітрі в температурному 

інтервалі 950÷1050ºС. На рис. 3.10 представлені електронні мікрофотографії 

BES мікроструктури оксидних окалин, утворених на поверхні сплаву 230 після 

1000 і 3000 годин окиснення при 1000 ºС. Для цього сплаву характерним є 

утворення зовнішньої окалини Cr2O3 і невеликої кількості зерен Al2O3 на 
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границях зерен сплаву під окалиною. В деяких окремих випадках 

спостерігалося утворення шпінелі MnCr2O4 на поверхні шару Cr2O3. Найвища 

швидкість окиснення спостерігалася на зразку завтовшки 0,2 мм, в той час як 

зразки завтовшки 0,3 і 0,5 мм проявляють тенденцію втрати питомої ваги з 

часом (рис. 3.9б) і сколювання оксиду (рис. 3.10д) після 3000 годин витримки.  
 

 
        а      б         в 

 

 

Рис. 3.9 Зміна питомої ваги зразків сплаву 230 в процесі термічного 

циклювання на повітрі при 950 (а), 1000 (б) і 1050 (в) ºС протягом 3000 годин. 

Тривалість гарячої фази циклу — 10 (а) і 48 (б, в) годин 
 

 
 

 

Рис. 3.10 Електронні мікрофотографії BSE оксидних окалин на поверхні 

сплаву 230 після циклічного окиснення на повітрі протягом 1000 (а) і 3000 (б) 

годин при 1000ºС 



174 
 

 

Протягом перших 100 годин окиснення в усьому температурному 

інтервалі 950÷1050ºС кінетика окиснення не залежить від товщини зразка (рис. 

3.9). При 1000ºС сколювання розпочалося після 600 годин витримки, в той час 

як при 1050ºС перша стадія росту окалини без сколювання тривала лише 200 

годин. Натомість при 950ºС вплив товщини зразка не проявлявся протягом 

2000 годин витримки. У випадку зразка завтовшки 0,2 мм в усьому 

температурному інтервалі спостерігалося навіть пришвидшення процесу 

окиснення з часом, що можна пояснити явищем суперпараболічної кінетики. 

Як і у випадку сколювання і втрати питомої ваги зразка, позитивне відхилення 

від параболічної кінетики є чутливим до температури — час до пришвидшення 

збільшується зі зниженням температури. 

Феномен пришвидшення окиснення тонких зразків має декілька 

інтерпретацій. Припускається [320, 353], що суперпараболічна кінетика може 

бути наслідком критичного вичерпання реактивних елементів (Y, Zr, Hf, Ce, 

La), якими легуються всі сучасні комерційні високотемпературні сплави для 

сповільнення росту оксиду. Іншою гіпотезою є релаксація напружень росту 

оксиду внаслідок пластичної деформації тонкого зразка [353-355]. Найбільш 

логічною в даному випадку видається гіпотеза утворення в процесі термічного 

циклювання вертикальних мікротріщин в окалині, крізь які кисень реагує 

безпосередньо з поверхнею металу з початково високою швидкістю росту 

оксиду [297-298].  

Інтенсивність сколювання оксиду посилюється разом з товщиною зразка 

(рис. 3.10), що підтверджується результатами роботи [297]. Припускається, що 

ця різниця в адгезії окалини до металу полягає в різних механізмах релаксації 

напружень в окалині [297-298, 342]. Очевидно, що напруження в окалині на 

поверхні зраза завтовшки 0,2 мм релаксують внаслідок пластичної деформації 

субстрату, що призводить до кращої адгезії окалини й відсутності сколювання 

[297]. Окремо слід зазначити, що не представлена в даній роботі кінетична 
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крива окиснення зразка сплаву 230 завтовшки 1,0 мм при 1050ºС мм майже не 

відрізняється від кривої для товщини 0,5 мм на рис. 3.9.  

На рис. 3.11а схематично зображено процес утворення напружень в 

оксидній окалині в залежності від товщини металевого субстрату (зразка). На 

рис. 3.11б схематично представлено залежність термічних напружень в 

окалині від температури і товщини зразка, де 𝜎р означає напруження розтягу, 

а 𝜎с — напруження стиснення. Оскільки КТР сплаву є більшим за КТР оксиду, 

субстрат зазнає більшого стиснення в процесі охолодження, що призводить до 

виникнення напруження розтягу в субстраті й напруження стиснення в 

окалині [297, 349, 356].  
 

 
                               а                         б 

Рис. 3.11 (а) Схематичне зображення процесів утворення напружень в 

оксидній окалині в процесі термічного циклювання; (б) залежність 

напруження в окалині від температури: нагрівання — суцільні лінії, 

охолодження — пунктирні лінії 
 

На самому початку процесу охолодження, при достатньо високій 

температурі тонкий зразок деформується під впливом напруження розтягу 

[356], що не відбувається у випадку товстого зразка, оскільки термічні 

напруження внаслідок різниці КТР оксиду й металу є замалими для деформації 

зразка завтовшки 1 мм. Пластична деформація тонкого зразка призводить до 
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часткової релаксації напружень стиснення в окалині. Швидкість деформації 

стрімко зменшується зі зниженням температури. При певній достатньо 

низькій температурі як окалина, так і метал стають еластичними. Окремі 

циклічні витримки з гарячою фазою, що тривала 1 годину при 1000 або 1100ºС, 

на макрорівні підтвердили пластичну деформацію зразків. Вимірювання 

зразків у двовимірному оптичному мікроскопі засвідчили збільшення їхніх 

довжини та ширини після 100 годин термічного циклювання.  

В наступному циклі нагрівання окалина тонкого зразка, в якій залишкові 

напруження стиснення є меншими, ніж для товстого зразка, буде під 

напруженням розтягу при досягненні цільової температури (пунктирні лінії на 

рис. 3.11б). Очевидно, що величина напруження розтягу в оксиді зростатиме 

зі зменшенням товщини зразка [298, 342]. Таким чином, тонкі зразки є більш 

вразливими до розриву оксидної окалини й утворення вертикальних 

мікротріщин [298]. В товстих зразках натомість напруження розтягу в металі 

є замалим, щоби спричинити пластичну деформацію в процесі охолодження з 

подальшим утворенням напружень розтягу в оксиді при нагріванні. Однак 

накопичена енергія напруги призводить до повного сколювання оксиду від 

поверхні металу після досягнення критичної товщини оксидного шару [349]. 

Для найтонших зразків утворення вертикальних тріщин розриву теж стає 

актуальним лише після досягнення певної критичної товщини окалини [295, 

298, 357-358], тобто після досягнення критичного значення напруження 

розтягу в субстраті. Отже, стає зрозумілим, чому на початку окиснення (перші 

сто годин) в даному експерименті кінетика окиснення не виявляла залежності 

від товщини зразка й тривалості гарячої фази циклу.  

Кінетичні криві на рис. 3.9 були використані для апроксимації кінетики 

росту оксиду на поверхні сплаву 230, яка виявилася близькою до параболічної 

на стадії стаціонарного росту оксиду протягом перших 100 годин реакції. 

Найкращим чином експериментальна кінетика окиснення описується 

рівнянням (1.18), в якому 𝑛 = 0,4. Таким чином, в одинцях питомої ваги 

зразків, мг см-2, рівняння субпараболічної кінетики (1.18) приймає вигляд:  
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∆𝑚 = 𝑘𝑡7,q (3.18) 

Оскільки протягом перших 100 годин окиснення товщина зразка не 

впливає на кінетику окиснення, усереднене значення 𝑘 було визначено як 

загальну константу швидкості росту оксиду незалежно від товщини. На рис. 

3.12 наведено залежність питомої ваги зразка від часу окиснення в подвійних 

логарифмічних координатах для початкової стаціонарної стадії окиснення при 

950, 1000, 1050ºС. 

 
 

Рис. 3.12 Кінетичні криві окиснення на стадії стаціонарного окиснення 

сплаву 230 при 950÷1050ºС у подвійних логарифмічних координатах 
 

 Температурна залежність 𝑘 описується рівнянням Арреніуса [359-360]: 

𝑙𝑛𝑘 = − ?Ìæ77
M

+ 13,031 (3.19) 

в якому 𝑘 визначається рівнянням (3.18). 

Для опису кінетичних кривих на рис 3.8 була використана видозмінена 

модель COSP [346], яка припускає параболічний ріст оксиду та часткове 

сколювання оксиду вже в першому циклі нагрівання й охолодження. Основні 

принципи моделі описують наступні рівняння:  
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𝐹? = −𝑄7 ∙ 𝑚~?
+  (3.20) 

𝑚~? = 𝑎 ∙ 𝑘Ð
?/) ∙ 𝜏?/) (3.21) 

𝑚f? = 𝐹? ∙ 𝑚~?
+ = 𝑄7 ∙ 𝑎) ∙ 𝑘Ð ∙ 𝜏 (3.22) 

𝑚~? = 𝑚~?
+ −𝑚f? (3.23) 

де 𝐹? — частка сколеного оксиду після першого циклу, 𝑚~? — питома вага 

утвореного протягом циклу оксиду, 𝑎 — вагове відношення оксиду до кисню 

в оксиді (для Cr2O3 𝑎 = 3,167), 𝜏 — час гарячої фази в циклі, 𝑚f? — питома 

вага сколеного протягом циклу оксиду, 𝑄7 — константа сколювання оксиду в 

см2 мг-1 [346]. З рівняння (3.20) очевидно, що частка сколеного оксиду є 

монотонною функцією загальної кількості оксиду. Внаслідок сколювання час 

росту оксиду треба скоригувати до ефективного значення 𝑡�, яке ефективно 

відповідає часу росту 𝑚~?
+  оксиду на чистій поверхні металу. В другому циклі 

нагрівання:  

𝑚~? = 𝑎 ∙ 𝑘Ð
?/) ∙ 𝑡�?

?/) (3.24) 

𝑚~)
+ = 𝑎 ∙ 𝑘Ð

?/) 	 ∙ (𝑡�? + 𝜏)?/) (3.25) 

Масовий баланс зміни питомої ваги в циклі 𝑖 визначається тоді рівнянням:  

∆𝑚e = SY§c

<
W − S1 − ?

<
W∑𝑚fe (3.26) 

Загальна кількість спожитого Cr визначається наступним виразом:  

𝑚Ye = S1 − ?
<
W (𝑚~e + ∑𝑚fe) (3.27) 

Оскільки експериментальна кінетика виявилася субпараболічною, в 

першу чергу виникла потреба модифікації рівняння (3.24):  

𝑚~?
+ = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝜏7,q (3.28) 

Таким чином, 𝑚f? і 𝑚~? можна розрахувати за допомогою модифікованих 

рівнянь (3.20) і (3.28). Тоді рівняння (3.24) і (3.25) набувають форми: 
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𝑚~? = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡�?
7,q (3.29) 

𝑚~)
+ = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ (𝑡�? + 𝜏)7,q	(3.30) 

Другою видозміною моделі COSP є умова 𝑄7 = 0 до початку сколювання 

оксиду для зразків завтовшки 0,3÷0,5 мм. На рис. 3.13 схематично зображено 

криву зміни питомої маси з позначенням ключових параметрів рівнянь (3.20)-

(3.30). На стадії стаціонарного росту відбувається виключно приріст маси. 

Після певної кількості циклів сколювання оксиду стає інтенсивним, що 

приводить до відхилення кривої від початкової траєкторії. При цьому сумарна 

маса утвореного оксиду стрімко зростає. 

 
 

Рис. 3.13 Схематичне зображення залежності загальної та вимірюваної 

зміни питомої маси в моделі циклічного окиснення і сколювання оксиду COSP 
 

Для опису суперпараболічної кінетики (рис. 3.9а) у випадку найтонших 

зразків (0,2 мм) було введено додатковий параметр 𝜃, 0 ≤ 𝜃 ≤ 1, який описує 

частку доступної для кисню поверхні сплаву після кожного термічного циклу 

та появи вертикальних мікротріщин. На прикладі перших трьох циклів можна 

показати, що 𝑚X розраховується за допомогою наступних рівнянь:  

1 цикл: 𝑚X? 	= 𝜃 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝜏7,q (3.31) 

2 цикл: 𝑚X) 	= 𝜃 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘	[(2𝜏)7,q + 𝜏7,q] (3.32) 

3 цикл: 𝑚Xp 	= 𝜃 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘	[(2𝜏)7,q + (2𝜏)7,q + 𝜏7,q] (3.33) 
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З урахуванням додаткової маси оксиду, утвореного в мікротріщинах, 

рівняння (3.23) записується наступним чином:  

𝑚~? = 	𝑚~?
+ +𝑚X? − 𝑚f? (3.34) 

Оскільки сколювання не спостерігалося у випадку зразка завтовшки 

0,2 мм (рис. 3.9), 𝑚f? = 0. 

Алгоритм моделі було записано і розв’язано в програмі Matlab для усіх 

температур. Отримані таким чином кінетичні криві представлені для 1000ºС 

на рис. 3.14, на якому пунктирні лінії відповідають розрахованим за 

допомогою моделі кінетичним кривим. Оптимізація параметрів 𝑄7 і 𝜃 

проводилася з кроком 0,0001. Оптимізація проводилася до мінімального 

значення середньоквадратичного відхилення теоретичної кривої від 

експериментальної 0,15 мг см-2. Для зразка завтовшки 0,2 мм 𝑄7 = 0, хоча після 

7 циклів почалося розтріскування з 𝜃 = 0,0033. Для зразка завтовшки 0,3 мм 

сколювання розпочалося після 14 циклів зі значенням 𝑄7 = 0,0014. Для зразка 

завтовшки 0,5 мм після 14 циклів 𝑄7 = 0,0025 і зменшується до 0,0022 після 

2000 годин.  

З розрахунків очевидно, що інтенсивність сколювання 𝑄7 збільшується з 

товщиною, що співпадає з експериментальними спостереженнями (рис. 3.9).  

Оскільки 1 мг см-2 приросту питомої ваги відповідає товщині окалини 

6,1 мкм, розраховані кінетичні криві можна представити також у вигляді 

залежності товщини втраченого металу за допомогою рівняння (1.16). Таким 

чином, отримана видозмінена модель COSP дозволяє прогнозувати кінетику 

втрати металу внаслідок сколювання для реалістичних умов експлуатації 

високотемпературних тонкостінних деталей. Більш вагомим досягненням є те, 

що отримана модель може також бути використана в якості граничної умови 

для проблеми критичного збіднення і Breakaway. Враховуючи рівняння (1.19) 

і (3.13), а також рівняння моделі (3.31)-(3.33), загальна втрата хрому в циклі 𝑖 
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𝑚Ye	описується рівнянням (3.27), що в стані критичного збіднення в момент 

часу 𝑡" дорівнюватиме: 

𝑚Y = 	
S�¦§

K ��¦§
c,�§c�W

?77
𝜌 ∙ 𝐿 (3.35) 

 
 

Рис. 3.14 Порівняння експериментальних (точки) і розрахованих 

(пунктирні лінії) кінетичних кривих окиснення зразків сплаву 230 

завтовшки 0,2 (а), 0,3 (б) і 0,5 (в) при 1000ºС 
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Очевидно, що для кожного окремого сплаву загальна втрата хрому і 𝑡" 

залежить виключно від температури й товщини зразка. Наприклад, при 1000ºС 

зразок завтовшки 0,2 мм втратить 30 мкм товщини в момент настання 

Breakaway, в той час як зразки завтовшки 0,3 і 0,5 мм — 45 і 75 мкм відповідно. 

В табл. 3.4 наведено порівняння розрахованих величин залишкової товщини 

зразка після 3000 годин окиснення при 1000ºС з експериментальними 

значеннями, отриманими з даних електронної мікроскопії.  

Співставлення експериментальних значень втрати товщини стінки зразка 

з розрахованими показує, що модифікована модель COSP має великий 

прогностичний потенціал. Слід відзначити, що у випадку тонких зразків 

модель переоцінює залишкову товщину зразка, що пов’язано з пластичною 

деформацією зразка в процесі термічного циклювання — зразок стає тоншим 

через розтягування.  

Таблиця 3.4 

Розраховані й експериментальні значення залишкової товщини зразків 

сплаву 230 після 3000 годин циклічного окиснення при 1000ºС [299] 

Товщина зразка [мкм] Залишкова товщина [мкм] 

Експеримент Модель 
200 162 ± 6 172 

300 265 ± 4 283 

500 484 ± 3 482 
 

Останнім кроком для побудови діаграми хімічного ресурсу тонкостінних 

деталей сплаву 230 є інтеграція моделі втрати товщини стінки на основі 

адаптованого алгоритму COSP з рівнянням (3.35) — моделлю матеріального 

балансу. Побудовані таким чином залежності втрати товщини стінки від часу 

представлені на рис. 3.15. Суцільні лінії отримані з даних кінетики окиснення 
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з перерахунком кількості утвореного й сколеного Cr2O3 на зменшення 

товщини зразка. Точки на лініях, які відповідають значенням 𝑡" для даної 

товщини зразка, були розраховані за допомогою рівняння (3.35). Критичною 

концентрацією Cr на границі «оксид–метал» визначено 10 мас. %.  

Експериментальні значення 𝑡" (рис. 3.15а), нанесені на криві для зразка 

завтовшки 0,2 мм, відповідають часу настання критичного збіднення (10 

мас. %.), що при макроскопічному дослідженні відповідало початку 

Breakaway. Найтонший зразок виявив значні прояви Breakaway після 2000 

годин окиснення при 1050ºС, що свідчить про досягнення 𝑡" значно раніше. 

Прогнозоване значення 𝑡" становить для цього зразка 1632 години. Зразок 

найменшої товщини (0,2 мм) після 3000 годин окиснення при 1000ºС ледь не 

досяг критичного збіднення, про що свідчив концентраційний профіль Cr в 

приповерхневому шарі. Прогнозоване значення 𝑡" — 3072 годин.  
 

 
 

а б 

Рис. 3.15 Діаграми хімічного ресурсу тонкостінних зразків сплаву 203, 

розраховані за допомогою модифікованого алгоритму моделі сколювання 

COSP і моделі матеріального балансу (а). Екстраполяція моделі в широкому 

температурному інтервалі з використанням чисельного алгоритму розрахунку 

критичного збіднення (б) 
 

Враховуючи особливості концентраційних профілів Cr в нікелевих 

сплавах типу 230 паралельно з використанням моделі матеріального балансу, 
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що передбачає плаский концентраційний профіль Cr, діаграма хімічного 

ресурсу була побудована на підставі чисельної моделі збіднення Cr, 

використаної для опису збіднення Cr в часточках металевої піни. Отримані 

таким чином значення 𝑡" (рис. 3.15б) вочевидь є нижчими, ніж розраховані за 

допомогою рівняння (3.33). На цей результат опосередковано вказує формула 

(3.14), дифузійний член якої знижує приблизно на 30% потенціальний 

хімічний ресурс деталі. Натомість форма, положення кривих на діаграмі та 

їхня температурна залежність в цілому зберігаються. На основі 

експериментальної температурної залежності основних параметрів моделі 

сколювання діаграма хімічного ресурсу сплаву 230 (рис. 3.15б) була 

розширена до температурного інтервалу 800÷1200ºС. Очевидно, що 

екстраполяції при 800 і 1200ºС потребують ретельної експериментальної 

перевірки, проте запропоновану інтегральну модель хімічного ресурсу 

тонкостінних зразків в залежності від температури і товщини деталі вже 

можна вважати ефективним і надійним інструментом оцінки ресурсу 

матеріалів у процесі дизайну високотемпературних апаратів.  

 

Висновки до розділу 

 

На основі двох класичних моделей — дифузійної моделі Уіттла і моделі 

матеріального балансу — розроблено нову модель розрахунку хімічного 

ресурсу (часу до настання Breakaway (𝑡")) надтонких (завтовшки 50÷250 мкм) 

високотемпературних деталей на основі сплавів з ГЦК-ґраткою в умовах 

стаціонарного росту оксиду без сколювання [333]. Нова модель отримана 

шляхом чисельного розв’язку рівняння (1.20) з подальшим параметричним 

аналізом залежності 𝑡" від ключових параметрів окиснення. Отримана 

формула є практичним математичним виразом, який спрощується до формули 

моделі матеріального балансу у випадку швидкої дифузії в сплаві, наприклад, 

феритній сталі з ОЦК-ґраткою, в яких профілі збіднення є пласкими. Нова 
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модель з високою точністю прогнозує 𝑡" аналогічно до моделі Уіттла, 

справедливість якої багаторазово перевірено експериментально. 

Проведено дослідження окиснення металевих пін на основі сплаву 625 в 

інтервалі температур 700÷900ºС [339]. Встановлено, що на початку процесу 

окиснення кінетика є завжди параболічною. В залежності від гранулярності 

матеріалу — середнього розміру часточок, який в досліджуваних матеріалах 

варіювався в інтервалі 6÷32 мкм — у визначеному інтервалі часу 

спостерігається пришвидшення окиснення. Показано, що пришвидшення 

кінетики окиснення корелює з критичним збідненням Cr в часточках і 

настаннях Breakaway. Встановлено, що хімічний ресурс піни (𝑡") збільшується 

зі зниженням температури і збільшенням середнього розміру часточок піни. 

Методом кінцевих елементів проведено моделювання процесу збіднення Cr в 

сферичній часточці і побудовано діаграму хімічного ресурсу металевої піни у 

вигляді залежності 𝑡" від температури і середнього розміру зерна. 

Проведено дослідження деградації тонких (0,2÷0,5 мм) зразків сплаву 230 

в процесі термічного циклювання протягом 3000 годин при 950÷1050ºС. 

Встановлено, що тонкі зразки (0,2 мм) не виявляють сколювання оксиду в 

процесі циклювання з відповідною втратою питомої ваги зразка [299]. 

Натомість спостерігається пришвидшення набору маси або 

«суперпараболічної» кінетики окиснення, причина якої криється в утворенні 

вертикальних мікротріщин в окалині Cr2O3 і швидкому заповненні цих тріщин 

новоутвореним оксидом. Для товстіших зразків (0,3÷0,5 мм) характерними є 

класичні кінетичні криві циклічного окиснення — початковий ріст питомою 

ваги поступово змінюється на зменшення маси внаслідок сколювання оксиду.  

Модель сколювання оксиду COSP адаптовано до субпараболічної 

кінетики окиснення й успішно застосовано до прогнозування кінетичних 

кривих окиснення сплаву 230. Отримані таким чином кінетичні залежності 

споживання Cr в процесі росту і сколювання оксиду були використані в якості 

граничної умови для моделі матеріального балансу, що дозволило побудувати 

діаграми хімічного ресурсу для досліджуваного матеріалу. Діаграми хімічного 



186 
 
ресурсу представлено у вигляді залежності втрати товщини стінки (практично 

важливий конструкційний параметр) від товщини деталі і температури. Для 

кожної окремої температури крива деградації описує три стадії: 1) 

стаціонарний ріст окалини; 2) інтенсифікація процесу внаслідок сколювання; 

3) Breakaway. Діаграма термічної деградації стає дещо точнішою при 

використанні чисельних моделей розрахунку збіднення Cr замість спрощеної 

моделі матеріального балансу. На основі масиву експериментальних даних і 

побудованої моделі діаграма хімічного ресурсу може бути екстрапольована на 

широкий інтервал температур потенціального застосування матеріалу — 

800÷1050ºС.  

Таким чином, отримані діаграми деградації стають новим потужним 

інструментом дизайну тонкостінних деталей високотемпературних апаратів.  
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РОЗДІЛ 4  

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЖАРОТРИВКИХ МЕТАЛЕВИХ 

МАТЕРІАЛАХ У ПРОЦЕСІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ОКИСНЕННЯ 
 

Жаротривкі сплави на основі заліза, нікелю та кобальту свою високу 

корозійну стійкість завдячують утворенню на поверхні щільних захисних 

окалин Cr2O3 й особливо Al2O3. Реакція окиснення неминуче призводить до 

зміни хімічного складу приповерхневого шару матеріалу внаслідок 

селективного вилучення одного з компонентів — елементу, що утворює 

захисний оксид. Окрім хімічної деградації, описаної в попередньому розділі, 

таке збіднення хрому чи алюмінію призводить також до мікроструктурних 

змін у багатофазних жаротривких сплавах. В представленому розділі 

розглянуто два типи фазових перетворень у високотемпературних матеріалах 

внаслідок окиснення й утворення зовнішніх окалин (переважно Cr2O3).  

У сплавах на основі трикомпонентних систем Ni–Cr–Nb, Fe–Cr–Nb та Co–

Cr–W під час високотемпературного окиснення спостерігається характерне 

фазове перетворення: у міру локального зменшення концентрації хрому в 

приповерхневому шарі відбувається непропорційно високе підвищення 3-го 

елементу — Nb чи W (в кобальтових сплавах), що призводить до утворення 

щільного шару інтерметалідів безпосередньо між окалиною й сплавом.  

Для сплавів, що містять в мікроструктурі карбіди різного типу, окиснення 

зазвичай призводить до утворення зони розчинення карбідів (ЗРК) у 

приповерхневому шарі. Для дисперсно зміцнених за допомогою карбідів 

матеріалів таке розчинення карбідів є потенційно небезпечним з точки зору 

термічної стабільності мікроструктури у процесі експлуатації й, відповідно, 

механічних властивостей — опору пластичній деформації.  

В даному розділі на прикладі низки комерційних ЖМС будуть розглянуті 

характерні мікроструктурні перетворення, викликані окисненням цих сплавів 

у широкому температурному інтервалі 700÷1000ºС. 
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4.1 Фазові перетворення у сплаві 625 на основі системи Ni–Cr–Nb під 

впливом високотемпературного окиснення 

 

Нікелевий сплав INCONEL 625, як і подібний сплав INCONEL 718 

(хімічний склад наведено у табл. А.3), належить до сімейства сплавів на основі 

системи Ni–Cr–Nb, зміцнених фазою інтерметаліду δ-Ni3Nb [361-362]. На 

відміну від більшості карбідів хрому, фаз g¢-Ni3Al і ß-NiAl у нікелевих сплавах 
та покриттях, фаза δ-Ni3Nb не містить у своєму складі елементу, що утворює 

захисну окалину під час окиснення — хрому чи алюмінію. Подібною є 

природа фази Лавеса Fe2Nb та Fe2(Nb,W) у дисперсно зміцнених феритних 

сталях типу 441 та Crofer 22H [43, 363-364], а також фаз Co3W µ-Co5W7 у 

кобальтових сплавах на основі системи Co–Cr–W [365-367]. Ще одним 

прикладом фази, що не містить основного елементу оксидної окалини, слід 

вважати карбіди хрому типу M23C6 у комерційних сплавах на основі системи 

Fe–Cr–Al, що утворюють виключно окалину Al2O3 [368].  

В усіх наведених прикладах дисперсні фази не містять елементів, 

збіднення яких у приповерхневому шарі призводило б до фазових перетворень 

внаслідок окиснення, як у випадку класичного розчинення карбідів чи 

інтерметалідів (див. розділ 1.2). Проте в літературі є достатньо 

експериментальних свідчень мікроструктурних змін у приповерхневому шарі 

цих матеріалів під час високотемпературного окиснення [9]. Таким чином, 

означені фазові перетворення не є тривіальними й заслуговують на окремий 

розгляд у представленій роботі. Для кращого розуміння природи цих фазових 

перетворень спочатку потрібно встановити фазовий склад сплаву 625 у 

досліджуваному інтервалі температур [369]. 

Мікроструктуру сплаву 625 після витримки протягом 1000 годин при 900 

й 1000ºС, відображену за допомогою растрової електронної мікроскопії у 

зворотно розсіяних електронах (BSE), представлено на мікрофотографіях на 

рис. 4.1. При температурі, вищій за 1000ºС, сплав 625 є двофазним. При 

зниженні температури до 900ºС в мікроструктурі сплаву з’являється третя 
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фаза. Відповідно до спектрів EDX на рис. 4.2, темніша фаза з нижчим 

елементним контрастом містить переважно нікель, ніобій та частково 

молібден. Друга фаза містить переважно молібден та нікель разом зі слідами 

ніобію та кремнію.  
 

  

а      б 

Рис. 4.1 BSE електронні мікрофотографії у зворотно розсіяних електронах 

мікроструктури сплаву 625 всередині відпалених зразків після 1000 годин 

витримки при 900 (а) і 1000ºС (б) 
 

 

  

а      б 

Рис. 4.2 BSE електронна мікрофотографія: (а) мікроструктури сплаву 625 

після 100 годин витримки при 900ºС та (б) спектри EDX відповідних 

вторинних фаз в мікроструктурі, помічених у рис. (а) 

 

При температурі 1000ºС тільки фаза з вищим елементним контрастом 

присутня в мікроструктурі сплаву. Методом дисперсної рентгенівської 
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спектроскопії за довжиною хвилі (WDX) було встановлено, що фаза з високим 

фазовим контрастом містить вуглець. 

Представлену на рис. 4.3 температурну залежність фазового складу 

сплаву 625 було розраховано на підставі його хімічного складу (табл. 2…) у 

програмі Thermo-Calc [370] з використанням термодинамічної бази даних для 

нікелевих сплавів TTNi7 [250]. Термодинамічні розрахунки показують, що при 

1000ºС лише одна фаза знаходиться у рівновазі з матрицею сплаву g-Ni — 

карбід M6C.  
 

 
Рис. 4.3 Температурна залежність фазового складу сплаву 625, 

розрахована за допомогою програми Thermo-Calc [370] й бази даних TTNi7 

[250]. На рисунку не показано основної фази матриці сплаву g-Ni 

 

Карбіди η-Ni3W3C або η-Ni3Mo3C є характерними для систем Ni–Mo–C та 

Ni–W–C [371] й часто зустрічаються у сталях [372-373] та нікелевих сплавах 

[374-376], легованих молібденом і вольфрамом. В літературі особливо 

підкреслюється стабілізаційний вплив кремнію на карбід η-M6C у 

температурному інтервалі 800÷1100ºС. В ТЕМ-дослідженнях у роботі [375] 

встановлено, що фаза M6C може містити до 12 ат. % кремнію при 800ºС. 

При 900ºС термодинамічні розрахунки передбачають третю стабільну 

фазу в мікроструктурі — δ-Ni3Nb, що відповідає експериментальним 

результатам (рис. 4.2). Хімічний склад обох дисперсних фаз у рівновазі з 
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матрицею сплаву при 900ºС було розраховано в Thermo-Calc й порівняно з 

результатами енергодисперсної рентгенівської спектроскопії EDX у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Хімічний склад дисперсних фаз δ-Ni3Nb й η-M6C у сплаві 625 при 

900ºС: результати проведених в Thermo-Calc термодинамічних 

розрахунків порівняно з експериментальними результатами аналізу 

EDX після 300 годин витримки при 900ºС. Для M6C концентрації 

розраховано виключно для металевих компонентів фази 
 

Фаза δ-Ni3Nb мол. % η-M6C мол. % 

Елемент Thermo-Calc EDX Thermo-Calc EDX 

Ni 74,3 71,2 31,5 36,4 

Cr 0,9 4,4 22,1 21,6 

Mo 1,7 4,2 37,2 32,4 

Nb 21,9 17,8 4,4 2,9 

Fe 0,2 1,3 1,4 2,8 

Si 0 0 3,4 3,9 

Ti 1,0 1,1 0 0 

 

Слід відзначити високий ступінь відповідності термодинамічних 

розрахунків експериментальним вимірюванням — концентрації основних 

елементів відповідають стехіометрії фаз δ-Ni3Nb та η-M6C. Карбід M6C, що 

містить багато молібдену й хрому, а також малі концентрації заліза, ніобію та 

кремнію, є характерним для сплаву 625 у температурному інтервалі 800÷900ºС 

[362, 377-378]. Хімічний склад карбіду M6C при 1000ºС мало відрізняється від 

результатів вимірювань наведених в табл. 4.1. 

Зразки сплаву 625 були відпалені при 900 й 1000ºС у двох атмосферах — 

лабораторному повітрі та водоводневій газовій суміші Ar–4%H2–2%H2O 

(об. %) з низьким парціальним тиском кисню. На рис. 4.4 наведено кінетику 

зміни питомої ваги зразків сплаву різної товщини (0,3 й 1,0 мм) при 900ºС на 

повітрі та у водоводневій газовій суміші. Приріст маси для всіх зразків має 
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параболічну кінетику і є дещо швидшим для водоводневої суміші, що 

пов’язано з дрібнозернистою структурою окалини Cr2O3 у вологих атмосферах 

[379-383]. Цей і досі не до кінця зрозумілий вплив молекул води на розмір 

зерен Cr2O3 в окалині є проте беззаперечним експериментальним фактом. 

Велика концентрація границь зерен у дрібнозернистому оксиді хрому істотно 

підвищує транспорт іонів хрому назовні й молекулярний транспорт оксидантів 

у самій окалині.  
 

 
Рис. 4.4 Кінетика окиснення зразків сплаву 625 (товщина 0,3 й 1,0 мм) при 

900ºС на повітрі і у водоводневій газовій суміші Ar–4%H2–2%H2O [369] 

 

В обох атмосферах на поверхні сплаву 625 утворюється щільна зовнішня 

окалина Cr2O3 (рис. 4.5). В приповерхневому шарі під зовнішньою окалиною 

спостерігається обмежене внутрішнє окиснення алюмінію на границях зерен 

металу (подібно до сплаву 602 СА у розділі 3.3). Електронні мікрофотографії 

на рис. 4.5 свідчать про утворення зони розчинення дисперсних фаз 

завширшки ~60 мкм після 1000 годин витримки при 900ºС. Дрібні зерна Al2O3 

на границях зерен сплаву стабілізують їх і блокують рекристалізацію, яка 

відбулася у зоні розчинення дисперсних фаз. Розчинення дисперсних фаз у 

процесі окиснення сплаву супроводжується утворенням суцільного шару фази 

інтерметаліду безпосередньо під оксидною окалиною (рис. 4.6).  
 



193 
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Рис. 4.5 BSE електронні мікрофотографії оксидної окалини та 

приповерхневого шару зразків сплаву 625 після 1000 годин витримки при 

900ºС на повітрі (а) й у водоводневій газовій суміші Ar–4%H2–2%H2O (б)  
 

 

  

а б 

Рис. 4.6 Утворення суцільного шару інтерметаліду під оксидною 

окалиною на поверхні сплаву 625 після 300 годин витримки при 900ºС у 

водоводневій газовій суміші Ar–4%H2–2%H2O: (а) BSE електронна 

мікрофотографія; (б) спектри EDX  

 

Співставлення спектрів EDX на рис. 4.6б зі спектрами на рис. 4.2б 

свідчить про утворення щільного шару фази δ-Ni3Nb на границі «оксид–

сплав», в якому також спостерігається включення окремого зерна η-M6C. 

На рис. 4.7 представлені концентраційні профілі GDOES у 

приповерхневому шарі сплаву 625 після 1000 годин витримки при 900ºС у 
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суміші Ar–4%H2–2%H2O. Профіль ніобію вказує на утворення зони збіднення 

завширшки ~60 мкм з одночасним збагаченням елементу безпосередньо під 

окалиною.  
 

  
а б 

Рис. 4.7 GDOES концентраційні профілі елементів у приповерхневій зоні 

сплаву 625 після 1000 годин витримки при 900ºС у водоводневій газовій 

суміші Ar–4%H2–2%H2O 
 

 

Рис. 4.8 Концентраційні профілі хрому у приповерхневому шарі сплаву 

625 після окиснення на повітрі при 900ºС, отримані методом EDX (точки), й 

розраховані на підставі рівняння 1.17 профілі збіднення хрому  

 

Отримані методом EDX концентраційні профілі хрому на рис. 4.8 свідчать 

про паралельне збіднення хрому у приповерхневому шарі сплаву з однаковою, 

як і для ніобію, глибиною проникнення — 60 мкм після 1000 годин при 900ºС. 
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У випадку молібдену спостерігається якісно схожа форма концентраційного 

профілю (перерозподілу у бік поверхні), хоча інтенсивність цього процесу 

значно нижча. Подібну форму мають також концентраційні профілі кремнію 

й вуглецю. 

Локальне збагачення ніобію безпосередньо під окалиною Cr2O3 

неодноразово спостерігалося під час окиснення різних сплавів на основі 

системи Ni–Cr–Nb. Проте природа та механізм цього явища ніколи не були 

розкриті й пояснені. В роботі [384] автори за допомогою РФЕС та Оже-

спектроскопів встановили збільшення концентрації ніобію під окалиною у 

сплаві INCONEL 718 після декількох годин витримки при 1000ºС. На підставі 

аналізу хімічного зсуву 3d лінії ніобію було встановлено, що Nb є зв’язаним в 

хімічній сполуці δ-Ni3Nb. Утворення фази δ-Ni3Nb під окалиною Cr2O3 на 

поверхні сплаву 718 після 48 годин окиснення при 1000ºС описано також у 

роботі [385]. У сплаві 625 збагачення ніобію на границі «оксид–сплав» при 900 

і 1000ºС встановлено за допомогою концентраційних мап EDX [386].  

Одночасне утворення зони розчинення й суцільного шару фази δ-Ni3Nb 

під окалиною Cr2O3 в процесі окиснення сплавів на основі системи Ni–Cr–Nb 

є надзвичайно цікавим феноменом, природа якого залишалася досі 

незрозумілою в літературі. З урахуванням хімічного складу фази δ-Ni3Nb 

(табл. 4.1) та сегрегації ніобію до границі розділу «оксид–сплав» (рис. 4.7а) 

очевидним є існування рушійної сили для дифузії ніобію у бік поверхні сплаву, 

яка, в свою чергу, призводить до одночасного розчинення δ-Ni3Nb в 

приповерхневому шарі й до утворення суцільного шару інтерметаліду 

безпосередньо під окалиною. Очевидно також, що виникнення рушійної сили 

дифузії ніобію у бік поверхні безпосередньо пов’язане зі спричиненим 

окисненням збідненням хрому у приповерхневому шарі (рис. 4.8).  

З метою з’ясування впливу збіднення хрому на фазові перетворення у 

сплаві були проведені розрахунки дифузійних процесів, що симулюють 

процес окиснення, за допомогою програмного пакету DICTRA [244]. 

Розрахунки були проведені з використанням дисперсної моделі в DICTRA 
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[256] з урахуванням термодинамічно стабільних при 900 і 1000ºС фаз у сплаві 

625: γ-Ni, δ-Ni3Nb та η-M6C (рис. 4.3). Процес окиснення було враховано 

завдяки відповідній граничній умові: потік хрому назовні з першого вузла 

сітки, визначений за допомогою рівняння (1.5) на підставі експериментальної 

кінетики окиснення (рис. 4.4).  

На рис. 4.9 представлені розраховані в DICTRA розподіли дисперсних фаз 

у приповерхневій зоні сплаву 625 після окиснення протягом 100 годин при 

900ºС. З метою визначення впливу кожної з двох стабільних у мікроструктурі 

фаз розрахунки були проведені з урахуванням (рис. 4.9а) та без урахування 

фази карбіду (рис. 4.9б).  
 

 

а б 

 Рис. 4.9 Розрахунки розподілу фаз у приповерхневій зоні сплаву 625 

після 100 годин окиснення при 900ºС, виконані в пакеті DICTRA: (а) з 

урахуванням та (б) без урахування карбіду η-M6C  

 

Розраховані розподіли дисперсних фаз у приповерхневій зоні сплаву 

вказують на утворення зони розчинення обох фаз: δ-Ni3Nb і η-M6C. Ширина 

зони розчинення δ-Ni3Nb становить 70 мкм. Паралельно має місце велике 

накопичення фази δ-Ni3Nb (до 88 %) безпосередньо на границі «оксид–сплав», 

шо спостерігається експериментально в окиснених зразках. Приповерхнева 

сегрегація δ-Ni3Nb відбувається незалежно від наявності у мікроструктурі 

сплаву карбіду η-M6C. 
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Найбільшим недоліком вбудованої в DICTRA моделі дисперсних фаз є 

неможливість урахування дифузії в дисперсних фазах: транспорт відбувається 

лише в матричній фазі γ-Ni, в той час як дисперсні фази перебувають з нею у 

рівновазі. Оскільки в першому вузлі розрахункової сітки відбувається різке 

зростання мольної частки δ-Ni3Nb та відповідне зменшення частки γ-Ni, з 

часом транспорт крізь перший вузол (поверхню сплаву) зупиняється, що 

абсолютно не відповідає дійсності. Таким чином, модель дисперсних фаз в 

DICTRA не дозволяє кількісно моделювати процеси фазових перетворень в 

процесі окиснення сплаву 625 у довготривалих експериментах.  

Результати термодинамічно-кінетичних розрахунків, представлених на 

рис. 4.9, можуть, на перший погляд, видаватися дивними через очевидні 

питання. По-перше, чому фаза δ-Ni3Nb, для якої хром є далеко не основним 

компонентом (табл. 4.1), повинна розчинятися у відповідь на зміну 

концентрації цього елементу у приповерхневій зоні сплаву? По-друге, чому 

окиснення й відповідне збіднення хрому спричиняє сегрегацію ніобію до 

границі «оксид–сплав» та утворення суцільного шару δ-Ni3Nb? 

В процесі окиснення та селективного видалення хрому зі славу 

відбувається відповідне збільшення концентрації усіх компонентів. Якщо 

уявити повне видалення хрому зі сплаву (22 мас. %), концентрація ніобію має 

збільшитися до 4,5 мас. %. Експериментально на границі «оксид–сплав» 

спостерігається (рис. 4.7а) вдвічі вища концентрація, що свідчить про дифузію 

ніобію у бік поверхні зсередини сплаву проти власного концентраційного 

градієнту. Таким чином, відбувається висхідна дифузія ніобію у 

концентраційному градієнті хрому з зони високого хімічного потенціалу 

ніобію до зони його низького хімічного потенціалу на границі оксид–сплав». 

Якщо остання гіпотеза є справедливою, хімічний потенціал ніобію у сплаві 625 

повинен зменшуватися при зменшенні концентрації хрому, що відбувається у 

приповерхневій зоні під час окиснення. Для перевірки цієї гіпотези були 

проведені розрахунки залежності хімічного потенціалу компонентів сплаву 

625 від концентрації хрому в програмі Thermo-Calc. З термодинамічних 
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розрахунків на рис. 4.10 очевидно, що при видаленні хрому зі сплаву з µ�~ 

одночасно зменшується й µ{ö. Подібний вплив збіднення хрому 

спостерігається для кремнію, але не для вуглецю. 
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Рис. 4.10 Хімічний потенціал компонентів сплаву 625 при 900 (а) й 1000ºС 

(б) як функція концентрації хрому. Розрахунки виконані у програмі Thermo-

Calc з використанням бази даних TTNi7 

  

Монотонне зменшення хімічного потенціалу ніобію разом зі зниженням 

концентрації хрому у сплаві призводить до розчинення фази δ-Ni3Nb, якщо 

вміст хрому менший за 18 мас. %. Це частково пояснює, зокрема, утворення 

зони розчинення фази δ-Ni3Nb, яка співпадає із зоною збіднення хрому (рис. 

4.8). Паралельно виникає градієнт µ{ö у бік границі «оксид–сплав», в якому 

відбувається висхідна дифузія ніобію з приповерхневої зони сплаву до 

поверхні, що призводить до різкого збагачення Nb безпосередньо під 

окалиною. Локальне пересичення ніобію на границі «оксид–сплав» є 

причиною утворення суцільного шару Ni3Nb між окалиною й сплавом. Таким 

чином, в концентраційному градієнті хрому у приповерхневій зоні сплаву під 

впливом перехресних термодинамічних взаємодій відбувається перерозподіл 

ніобію у бік поверхні, що призводить до одночасного розчинення δ-Ni3Nb й 

утворення цієї фази безпосередньо шаром оксиду хрому. Ситуація дещо 

змінюється при підвищенні температури до 1000ºС. Як і при 900ºС, кінетика 

окиснення сплаву 625 (рис. 4.11) є параболічною. У випадку повітря для зразка 
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завтовшки 1 мм спостерігається втрата питомої ваги внаслідок сколювання 

оксиду. Вища адгезія оксидної окалини Cr2O3, утвореної в газових сумішах 

H2/H2O з низьким	𝑝1B , у порівнянні до сформованих на повітрі окалин є 

описаною в роботі [379]. 

 

Рис. 4.11 Кінетика окиснення зразків сплаву 625 (товщина 0,3 й 1,0 мм) 

при 1000ºС на повітрі й у водоводневій суміші Ar–4%H2–2%H2O [369] 

 

Морфологія окиснення сплаву 625 при 900 й 1000ºС є якісно подібною: 

зовнішня окалина складається виключно з Cr2O3, на границях зерен 

відбувається внутрішнє окиснення алюмінію (рис. 4.12). Хоча тонкий зразок 

(0,3 мм) не виявив ознак сколювання оксиду на кінетичній кривій (рис. 4.11), 

горизонтальні тріщини пронизують окалину паралельно до границі «оксид–

сплав» (рис. 4.12а). В окалині на зразку завтовшки 1 мм натомість 

спостерігаються суцільні горизонтальні тріщини (рис. 4.12б). В атмосфері 

газової суміші Ar–4%H2–2%H2O утворюється щільна окалина Cr2O3, яка не 

зазнає сколювання протягом усієї витримки при 1000ºС. Саме тому ці 

кінетичні дані були використанні для визначення граничної умови у 

моделюванні дифузійних процесів під час окиснення при 1000ºС. 
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Рис. 4.12 BSE електронні мікрофотографії оксидної окалини та 

приповерхневого шару зразків сплаву 625 після 1000 годин витримки при 

900ºС на повітрі товщиною 0,3 мм (а) й 1 мм (б) та у водоводневій суміші Ar–

4%H2–2%H2O (в); (г) — концентраційні мапи EDX Nb, Si і Al 

 

Після витримки зразків сплаву 625 в обох атмосферах при 1000ºС також 

спостерігається утворення зони розчинення дисперсних фаз, яка є значно 

ширшою (175 мкм) порівняно до ширини зони розчинення при 900ºС. 

Обов’язково слід відзначити, що при 1000ºС у мікроструктурі сплаву вже не 

має фази δ-Ni3Nb (рис. 4.1б), а отже під час окиснення спостерігається 

розчинення карбіду η-M6C.  

Найважливішим результатом досліду при 1000ºС є утворення суцільного 

шару інтерметаліду завтовшки 3 мкм на границі розділу «оксид–сплав» (рис. 

4.12в). Ретельний аналіз хімічного складу інтерметаліду за допомогою 
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спектроскопії EDX і WDX показав, що новоутворена фаза інтерметаліду не є 

карбідом η-M6C, присутнім у мікроструктурі сплаву при 1000ºС. Відповідно 

до мікроаналізу EDX, шар інтерметаліду має такий хімічний склад: Ni — 74 

ат. %, Nb — 13 ат. %, Cr — 2,5 ат. %, Mo — 9 ат. %, Fe — 1,5 ат. %. 

Встановлений хімічний склад інтерметаліду є подібним до складу фази δ-

Ni3Nb при 900ºС (табл. 4.1).  

Утворення δ-Ni3Nb при 1000ºС може здатися дивним, оскільки ця фаза не 

є стабільною в мікроструктурі сплаву 625 при цій температурі. Проте її 

утворення під окалиною є логічним наслідком запропонованого механізму 

(рис. 4.8 і 4.9) висхідної дифузії ніобію в концентраційному градієнті хрому 

внаслідок окиснення. Сегрегація ніобію до границі «оксид–сплав» 

відбувається також при 1000ºС, що підтверджують концентраційні профілі 

GDOES на рис. 4.13 для зразку сплаву 625 після 1000 годин витримки в суміші 

Ar–4%H2–2%H2O при 1000ºС. 

При 1000ºС утворення на поверхні сплаву 625 окалини Cr2O3 призводить 

також до зниження хімічного потенціалу ніобію у приповерхневому шарі (рис. 

4.10) внаслідок збіднення хрому безпосередньо перед оксидною окалиною. 

Термодинамічні розрахунки в Thermo-Calc для сплаву 625 при 1000ºС 

показують, що для утворення фази δ-Ni3Nb необхідним рівнем концентрації 

ніобію є 5,1 мас. %. Таким чином, на початку процесу окиснення при 1000ºС 

фази δ-Ni3Nb на границі «оксид–сплав» немає. Накопичення достатньої 

кількості ніобію безпосередньо під оксидною окалиною вимагає дифузії 

ніобію з глибини матеріалу й відповідного часу. Останнє дозволяє в процесі 

моделювання дифузії уникнути проблеми блокування границі «оксид–сплав» 

внаслідок утворення суцільного шару інтерметаліду, що майже одразу 

відбувається при 900ºС. Результати моделювання дифузійних процесів під час 

окиснення сплаву 625 при 1000ºС, наведені на рис. 4.14, вказують на утворення 

фази δ-Ni3Nb безпосередньо на границі «оксид–сплав» після 1000 годин 

окиснення. Розрахована товщина шару інтерметаліду становить 2,5 мкм, що 

відповідає експериментальним спостереженням. 
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Рис. 4.13 GD-OES концентраційні профілі елементів у приповерхневій 

зоні сплаву 625 після 1000 годин витримки при 900ºС у водоводневій газовій 

суміші Ar–4%H22%H2O 

 

Рис. 4.14 Розрахований розподіл фаз у приповерхневій зоні сплаву 625 

після 1000 годин окиснення при 1000ºС (розраховано в DICTRA)  

 

Незважаючи на наявність фази δ-Ni3Nb в мікроструктурі сплаву при 900 й 

1000ºС, процес утворення шару інтерметаліду на границі «оксид–сплав» має 

однакову термодинамічну природу при обох температурах, що підтверджують 

подібні термодинамічні розрахунки (рис. 4.10). Характер залежності хімічного 

потенціалу ніобію від хрому вказує на можливість висхідної дифузії хрому у 

бік поверхні в концентраційному градієнті збіднення хрому також при 1000ºС 

з подальшим утворенням фази δ-Ni3Nb на границі «оксид–сплав» по 

досягненні відповідної концентрації ніобію безпосередньо під окалиною. 
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В процесі окиснення сплаву 625 утворюється динамічна тришарова 

система: «окалина Cr2O3 – шар δ-Ni3Nb – сплав» (рис. 4.6а). Цікаво зауважити, 

що ніобій у складі фази δ-Ni3Nb не зазнає внутрішнього окиснення під 

окалиною Cr2O3. З точки зору термодинаміки ніобій повинен окиснюватися 

при парціальному тиску кисню, встановленому рівновагою Cr/Cr2O3: 

наприклад, при 900ºС 𝑝1B
�~/�~B1o= 2,8´10-25 бар, в той час як 𝑝1B

{ö/{ö1= 1,5´10-28 

бар. Слід мати на увазі, що вищенаведені парціальні тиски кисню для оксидів 

розраховані для рівноваги з чистим металом з активністю 1. У сплаві 

активності компонентів є меншими за одиницю, але не завжди дорівнюють 

мольній частці компоненту внаслідок неідеальності розчину. Відповідно до 

розрахунків в Thermo-Calc, у бінарному сплаві Ni–22Cr (мас. %) активність 

хрому при 900ºС становить 0,33. Натомість в сплаві 625, враховуючи 

утворення δ-Ni3Nb і η-M6C, активність хрому при 900ºС збільшується до 0,60. 

На границі «оксид–сплав» концентрація хрому зменшується до 15 % мас. (рис. 

4.8), що призводить до зменшення активності хрому у збідненій зоні до 0,32. 

Активність ніобію в сплаві 625 та його збіднення внаслідок окиснення в зоні 

становить відповідно 8´10-4 і 2´10-4. Для хімічного складу фази δ-Ni3Nb (табл. 

4.1) розрахунки в Thermo-Calc дають значення активності хрому й ніобію 0,43 

та 3,3´10-4 відповідно, з урахуванням яких парціальний друк дисоціації 

оксидів NbO і Cr2O3 при 900ºС становить 𝑝1B
{ö/{ö1= 1,9´10-23 бар і 𝑝1B

�~/�~B1o= 

1,8´10-25 бар. Таким чином, ніобій у складі фази δ-Ni3Nb не може 

окиснюватися під шаром окалини Cr2O3. Проте в процесі росту окалини окремі 

зерна δ-Ni3Nb можуть бути поглинуті окалиною, як показано в роботі [48]. З 

часом ці часточки інтерметаліду можуть опинитися у зовнішній частині 

окалини, в якій хімічний потенціал кисню буде достатньо високим для 

окиснення ніобію у цій фазі. 

В умовах лабораторних експериментів важко однозначно оцінити, який 

вплив має утворення шару δ-Ni3Nb під окалиною оксиду хрому на 

довготривалу стабільність окалини та корозійну стійкість матеріалу. Для 
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кращого розуміння динамічної поведінки багатошарової системи «оксид–δ–

Ni3Nb–сплав» слід проаналізувати вплив глибини збіднення хрому на 

стабільність шару δ-Ni3Nb. Збіднення хрому призводитиме до підвищення 

парціального тиску кисню на границі «оксид–сплав» й може потенційно 

зумовити окиснення δ-Ni3Nb та загальну деградацію окалини. Досягти 

критичного збіднення хрому можливо шляхом збільшення швидкості 

окиснення при сталій температурі (сталій швидкості дифузії хрому до 

поверхні), що реалізується в умовах «реактивного випаровування» Cr2O3 у 

вологій атмосфері (див. с. 195).  

Зразки сплаву 625 були витримані в атмосфері Ar–6%H2O при 900ºС в 

умовах різної лінійної швидкості потоку газу крізь реактор, в якому 

знаходилися зразки: а) статичний газ; б) 5´10-3 м с-1; в) 0,7 м с-1; г) 6 м с-1. На 

рис. 4.15 наведені криві зміни питомої ваги зразків сплаву 625 (товщина 0,3 

мм) у часі в залежності від швидкості потоку газу, отримані методом 

інтервальної термогравіметрії [387].  

На графік на рис. 4.15 нанесені також термогравіметричні дані для зразків 

сплаву 625, відпалених на повітрі (рис. 4.4).  

Очевидно, що в умовах мінімальної швидкості потоку кінетика окиснення 

в суміші Ar–6%H2O є близькою до швидкості окиснення сплаву 625 на повітрі. 

У міру збільшення швидкості потоку спостерігається поступове зменшення 

питомої ваги зразка — матеріал втрачає хром внаслідок більш інтенсивного 

реактивного випаровування Cr2O3.  

Металографічне дослідження відпалених таким чином зразків показало, 

що мікроструктурні перетворення в зразку (завдовжки 2 см) не є однорідними 

уздовж основної поверхні зразка.  
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Рис. 4.15 Кінетика окиснення зразків сплаву 625 в атмосфері Ar–6%H2O 

при 900ºС в залежності від швидкості потоку газу над зразком 
 

Зони металографічного аналізу мікроструктури схематично вказані на 

рис. 4.16. 

 

Рис. 4.16 Схематичне зображення зон мікроструктурного аналізу зразків 

сплаву 625 після витримки в проточній атмосфері Ar–6%H2O при 900ºС з 

різною швидкістю потоку  

 

 Електронні мікрофотографії оксидної окалини у середині зразка (зона А 

на рис. 4.16), представлені на рис. 4.17, усереднено ілюструють вплив 

швидкості потоку на збіднення хрому. Оксидні окалини, утворені при 

швидкості потоку 5´10-3 м с-1 та 0,7 м с-1 (рис. 4.17а й 4.17б), демонструють 
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морфологію окиснення, характерну для окиснення сплаву 625 на повітрі (рис. 

4.5) — утворення шару δ-Ni3Nb під окалиною Cr2O3.  
 

 

   

а  б  в 

Рис. 4.17 BSE електронні мікрофотографії приповерхневого шару зразків 

сплаву 625 всередині зразка після 1000 годин окиснення при 900ºС в атмосфері 

Ar–6%H2O: швидкість потоку 5´10-3 (а), 0,7 (б) і 6 м с-1  
 

 

Морфологія окиснення змінюється при переході до швидкості потоку газу 

6 м с-1. Шар інтерметаліду δ-Ni3Nb зазнав окиснення. Методами EDX і EBSD 

встановлено, що утворений замість δ-Ni3Nb проміжний оксидний шар — це 

ніобат хрому CrNbO4. У зовнішній частині окалини були ідентифіковані сліди 

ніобію та заліза. 
 

 

  
а  б  в 

Рис. 4.18 BSE електронні мікрофотографії приповерхневого шару зразків 

сплаву 625 на передньому краю зразка після 1000 годин при 900ºС в атмосфері 

Ar–6%H2O: швидкість потоку 5´10-3 (а), 0,7 (б) а 6 м с-1  
 

Електронні мікрофотографії оксидної окалини в районі переднього краю 

зразка (зона В на рис. 4.16) на рис. 4.18 вказують на інтенсивнішу корозійну 
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атаку цієї зони порівняно до середини зразка, що свідчить про інтенсивніше 

збіднення хрому на передньому краю зразка. За швидкості потоку 5´10-3 м с-1 

морфологія окиснення є типовою для окисненого в стаціонарній атмосфері 

сплаву 625 при 900ºС (рис. 4.18а).  

Але вже за швидкості потоку 0,7 м с-1 відбувається окиснення шару δ-

Ni3Nb (рис. 4.18б), а також за швидкості потоку 6 м с-1 (рис. 4.18в). 

Рис. 4.19 демонструє просторову залежність морфології окиснення сплаву 

після 1000 годин витримки у газовій суміші Ar–6%H2O при 900ºС зі швидкістю 

потоку 0,7 м с-1.  
 

 

  
а  б 

  
в г 

Рис. 4.19 BSE електронні мікрофотографії приповерхневого шару зразків 

сплаву 625 після 1000 годин при 900ºС в атмосфері Ar–6%H2O при швидкості 

потоку 0,7 м с-1 всередині (а), на передньому краї (б), на ребрі (в) та на 

задньому краї (г) зразка 
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Хоча мікроструктура окалини в зонах C й D (рис. 4.16) не є абсолютно 

ідентичною, вона характеризується утворенням шару δ-Ni3Nb під окалиною 

Cr2O3 (рис. 4.17в і 4.17г). Шар інтерметаліду окиснюється лише в зоні 

переднього краю зразка (зона В на рис. рис. 4.16).  

Концентраційні профілі збіднення хрому, визначені в серединній зоні 

зразка (зона А на рис. 4.16) методом EDX, демонструють на рис 4.20а прямо 

пропорційну залежність інтенсивності збіднення хрому від швидкості потоку 

газу. Приповерхнева концентрація хрому 𝑁�~e  становить для трьох 

використаних значень швидкості потоку приблизно 16, 8 та 3 мас. % 

відповідно. Профілі збіднення хрому на рис. 4.20а були розраховані в 

програмному пакеті DICTRA з використанням в якості граничної умови 

кінетики вилучення хрому зі сплаву, визначеної з термогравіметричних даних 

(рис. 4.15) та рівняння (3.5).  
 

  
а б 

 Рис. 4.20 Концентраційні профілі елементів (EDX) у приповерхневій 

зоні сплаву 625 після 1000 годин витримки при 900ºС в атмосфері Ar–6%H2O: 

(а) вплив швидкості потоку газу на збіднення Cr; (б) вплив геометрії зразка на 

збіднення Cr [387] 
 

Розраховані профілі добре співпадають з експериментальними 

вимірюваннями. Аналогічні розрахунки та вимірювання були проведені для 

ілюстрації ефекту геометрії зразка на глибину збіднення хрому — рис 4.20б 

показує інтенсивніше збіднення хрому на зовнішньому краю зразка. 
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Таким чином, критичне збіднення хрому на границі «оксид–сплав», що 

виникає внаслідок більшої швидкості втрати Cr у вологій проточній атмосфері 

через реактивне окиснення, призводить до локального збільшення хімічного 

потенціалу кисню на границі «оксид–сплав» до рівня утворення оксидів 

ніобію, які у взаємодії з Cr2O3 перетворюються на CrNbO4. Вочевидь, 

окиснення ніобію у складі δ-Ni3Nb й одночасне утворення CrNbO4 знижують 

захисну здатність оксидної окалини подібно до утворення шпінелі типу 

NiCr2O4. 

Наостанок слід окремо розглянути особливості описаного фазового 

перетворення в інтервалі низьких температур 700÷750ºС, характерного для 

деталей парових турбін. Мікроструктура сплаву 625 при 700ºС, як і за вищих 

температур, містить дві дисперсні фази — δ-Ni3Nb і η-M6C. На рис. 4.21 

представлено отримане методом трансмісійної електронної мікроскопії в 

режимі STEM/HAADF зображення мікроструктури сплаву 625 після 

довготривалої витримки протягом 3000 годин при температурі 700ºС. В 

нижній частині рисунку зображені концентраційні мапи основних елементів 

сплаву, отримані за допомогою спектроскопії EDS. Результати ТЕМ свідчать 

про наявність в мікроструктурі сплаву 625 при 700ºС двох типів дисперсних 

фаз — голкоподібних зерен δ-Ni3Nb та частинок η-M6C. Фази були 

ідентифіковані на основі результатів електронографії та аналізу EDX. При 

700ºС фаза δ-Ni3Nb містить порівняно більше молібдену (табл. 4.2), ніж при 

900ºС. Хоча термодинамічні розрахунки (рис 4.3) передбачають утворення в 

температурному інтервалі 700÷800ºС фази µ та перетворення η-M6C на карбід 

М23С6, експериментальних підтверджень цього не має ані в літературі, ані 

відповідно до результатів відпалів при 700÷750ºС. З фазової діаграми системи 

Ni–Mo–Nb [370] при 700ºС очевидно, що поле стабільності фази µ дуже мале. 

Проте ця фаза є стабільною в широкому концентраційному інтервалі в 

системах Ni–Cr–Mo та Ni–Cr–Nb при 700ºС. Вочевидь, додавання хрому до 

сплаву стабілізує фазу µ в такій мірі, що в багатокомпонентному сплаві 

Thermo-Calc передбачає утворення цієї фази при 700ºС (рис 4.3). Проте модель 
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фази δ-Ni3Nb не враховує великої розчинності молібдену в цій фазі — 1,4 ат. % 

порівняно до експериментального значення 8,0 ат. % (табл. 4.2). Таким чином, 

високий хімічний потенціал хрому в системі знижується за рахунок утворення 

фази з великою розчинністю хрому — фази µ, для якої Thermo-Calc передбачає 

32,2 ат. % хрому в її складі. 
 

 

Рис. 4.21 Мікроструктура сплаву 625 після 3000 годин витримки при 

700°C: TEM/STEM/HAADF/EDX  

Таблиця 4.2 

Хімічний склад фаз δ-Ni3Nb та η-M6C у сплаві 625 при 900ºС [388] 

 Ni Cr Nb Mo Si 

δ-Ni3Nb 71,9÷75,5 4,0÷4,5 13,5÷15,0 7,7÷8,6 - 

M6C 37,8÷38,8 14,2÷15,6 3,7÷3,8 28,8÷29,8 12,2÷12,8 

 

На рис. 4.22 представлені електронні мікрофотографії оксидної окалини, 

утвореної на поверхні сплаву 625 після 10 000 годин відпалу при 700 й 750ºС 
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в атмосфері Ar–50%H2O. Подібно до морфології окиснення при 900 й 1000ºС, 

при нижчих температурах спостерігається утворення шару δ-Ni3Nb 

безпосередньо під тонкою зовнішньою окалиною Cr2O3. Особливою 

відмінністю цього ефекту при низьких температурах є відносно широка 

(більше 10 мкм) зона виділення голкоподібних зерен δ-Ni3Nb. Утворення такої 

зони можна пояснити, по-перше, повільною дифузію хрому та ніобію у 

приповерхневому шарі при таких низьких температурах. По-друге, поле 

стабільності δ-Ni3Nb в системі Ni–Cr–Nb збільшується зі зменшенням 

температури. Таким чином, ніобій в процесі дифузії стабілізує фазу δ-Ni3Nb не 

тільки на границі «оксид–сплав», але й частково на шляху своєї дифузії. 
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Рис. 4.22 BSE електронні мікрофотографії приповерхневого шару сплаву 

625 після 10 000 годин при 700ºС (а) й 750ºС (б) в атмосфері Ar–50%H2O  

 

4.2 Фазові перетворення у кобальтовому сплаві Haynes 25 під 

впливом високотемпературного окиснення при 650÷800ºС 

 

Характерне фазове перетворення, описане у попередньому розділі для 

сплаву 625 на основі системи Ni–Cr–Nb, неодноразово спостерігалося в 

подібних сплавах як на основі заліза, так і на основі кобальту. До останніх 

належить Haynes 25 [389] на основі системи Co–Cr–W (хімічний склад 

наведено в табл. А.4), який розглядається виробниками парових турбін як 
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матеріал для покриття лопаток турбін. Слав містить 22 мас. % хрому, 10 мас. 

% нікелю й порівняно високу кількість вольфраму — 15 мас. %. Високий опір 

пластичній деформації сплаву Haynes 25 досягнуто за допомогою як 

твердорозчинного, так і дисперсного зміцнення [365, 389-390]. В літературі 

існують розрізнені відомості щодо окиснення й корозії сплаву Haynes 25 [391-

393], проте ці дослідження проводилися в контексті тестування широкого 

спектру матеріалів у відповідних умовах, зазвичай далеких від умов 

експлуатації парових турбін, і не розкривають механізмів впливу процесів 

окиснення на мікроструктуру сплаву. 

Розглянемо спочатку мікроструктуру кобальтового сплаву Haynes 25 в 

інтервалі температур, притаманних режимам експлуатації парових турбін — 

600÷800°C [394]. Хоча Haynes 25 часто вважається однофазним матеріалом 

[389], залишкового вмісту вуглецю (0,1 мас. %) вистачає для утворення в 

мікроструктурі сплаву карбідів типу M23C6 та M6C [395]. M6C — це кубічний 

(ГЦК) карбід зі стехіометрією, близькою до Co3W3C, хоча співвідношення 

Co:W може істотно змінюватися в залежності від хімічного складу сплаву 

[390]. В роботі [365] встановлено, що зерна M6C з’являються в процесі 

старіння сплаву по границях його зерен і мають притаманну голко- чи 

дископодібну форму. Окрім кубічного (ГЦК) карбіду хрому M23C6, деякі 

автори знаходили карбіди хрому типу M7C3 з гексагональною структурою в 

мікроструктурі сплаву [396]. Присутність в сплаві вольфраму сприяє 

утворенню інтерметалідів, які з’являються в мікроструктурі по довгих 

витримках при високих температурах [365, 396-398]. В літературі добре 

описані фази µ-Co7W6, Co3W та Co2W, хоча остання фаза не зустрічається в 

бінарній системі Co–W [399].  

Co3W зустрічається у формі фази α-Co3W, упорядкованої L12-ГЦК фази β-

Co3W, упорядкованої гексагональної фази типу D019. Фаза Co2W має 

структуру фази Лавеса типу С14 зі стехіометрією (Co,Ni)2(Cr,W), в той час як 

фаза µ-Co7W6 має ромбоедричну структуру. В роботі [366] побудовано 

діаграму час–температура–перетворення (ТТТ: time–temperature–
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transformation) для сплаву Haynes 25 на підставі даних з роботи [396] й 

показано, що фаза Co3W має утворюватися при температурах нижче 800°C, в 

той час як за вищих температур утворюється переважно фаза Лавеса Co2W та 

µ-Co7W6.  

 Характерна мікроструктура сплаву Haynes 25 після 3000 годин витримки 

при 700°C представлена на рис. 4.23.  
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Рис. 4.23 Мікроструктура кобальтового сплаву Haynes 25 після 3000 

годин витримки при 700°C: (а) TEM/STEM/HAADF; (б) BSEM  
 

ТЕМ-мікрофотографії (STEM/HAADF) і концентраційні мапи EDX на 

рис. 4.23а демонструють голкоподібні зерна, що містять переважно кобальт, 

вольфрам, нікель та хром. Занадто малий розмір зерен фази інтерметаліду 

завадив кількісному аналізу хімічного складу цієї фази, проте з багатьох 

спектрів EDX можна зробити висновок про приблизний склад цієї фази: Co — 

57÷58 ат. %, W — 16,8÷18 ат. %, Ni — 9,3÷9,9 ат. %, Cr — 12,5÷12,8 ат. %. 

Зважаючи на бінарну діаграму стану системи Co–W [399] та на ізотермічний 

перетин при 700°C в потрійній системі Co–Cr–W [400], зерна інтерметаліду на 

рис. 4.23 не слід інтерпретувати як Co3W. Всередині голкоподібних зерен були 

знайдені малі часточки, які можна ідентифікувати як карбіди хрому. Зерна 

карбідів M23C6 і M6C знайдено переважно на границях зерен сплаву (рис. 

4.23б). Аналогічні дисперсні фази були знайдені в мікроструктурі сплаву 

Haynes 25 після старіння при 750°C. 
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Рис. 4.24 Морфологія окиснення кобальтового сплаву Haynes 25 після 

3000 годин витримки в Ar–50%H2O при 700°C (а) та 750°C (б); (в) — 

концентраційні мапи елементів (EDX) до рис. (б)  

 

Мікроструктура оксидної окалини на поверхні сплаву Haynes 25 та 

приповерхневої зони матеріалу (рис. 4.24) є подібною до морфології 

окиснення нікелевого сплаву 625. Сплав утворює зовнішню захисну окалину 

Cr2O3, безпосередньо під якою спостерігається утворення великих (2÷3 мкм) 

порівняно до вихідної мікроструктури сплаву зерен інтерметалідів з високим 

атомарним контрастом у зворотно-розсіяних електронах (BSE).  
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Концентраційні профілі елементів на рис. 4.25 були отримані методом 

SNMS на глибині проникнення до 30 мкм. Концентраційні профілі хрому 

демонструють характерну форму піку на місці оксидної окалини з подальшим 

падінням концентрації хрому до 15 мас. % на границі «оксид–сплав». 

Одночасно на цій границі спостерігається концентраційний пік вольфраму, 

концентрація якого збільшується з 5 до 9 мас. % після 8818 годин окиснення 

при 700°C. Рентгенодифракційний фазовий аналіз окисненої поверхні зразків 

на рис. 4.26 показав присутність MnCr2O4 в оксидній окалині, окрім основного 

оксиду Cr2O3. Пік марганцю в зовнішній частині окалини та профіль збіднення 

марганцю у приповерхневій зоні сплаву разом із результатами дифракційного 

аналізу свідчать про утворення характерного тонкого шару MnCr2O4 на 

поверхні [401].  
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Рис. 4.25 Концентраційні профілі елементів у сплаві Haynes 25 після 

витримки в Ar–50%H2O: (а) усі елементи після 1000 годин при 800°C; (б) 

профілі хрому й вольфраму при 700°C. Концентраційні профілі отримано 

методом SNMS  
 

Більш істотним результатом рентгенівської дифракції окиснених зразків є 

встановлена присутність у сплаві фази Co3W. Інтенсивність рефлексів цієї 

фази поступово зменшувалась у міру шліфування окиснених зразків. Слабкі 

рефлекси Co3W були зафіксовані навіть всередині зразка після глибокого 

шліфування, що свідчить про наявність цієї фази в самій мікроструктурі 

сплаву. EDX аналіз утворених під окалиною інтерметалідів (рис. 4.24а) 
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встановив хімічний склад, подібний до стехіометрії голкоподібних зерен в 

аналізі ТЕМ (рис. 4.23а): Co — 60,0 ат. %, W — 17,3 ат. %, Ni — 11,5 ат. %, Cr 

— 11,2 ат. %. Таким чином, шар фази під окалиною — Co3W. З 

концентраційних профілів на рис. 4.25б очевидно, що приповерхнева 

концентрація вольфраму збільшується з плином часу реакції. Разом з цим слід 

відзначити вплив температури на процес приповерхневої сегрегації 

вольфраму: зі збільшенням температури зменшується приповерхнева 

концентрація хрому й відповідно збільшується висота концентраційного піку 

вольфраму. 
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 Рис. 4.26 Рентгенівські дифрактограми окиснених зразків Haynes 25 

після витримки в Ar–50%H2O: (а) після 1000, 3000 й 10 000 годин при 700°C, 

(б) після 1000 годин при 700°C з поступовим шліфуванням окисненої поверхні 

зразка 

 

Сегрегація вольфраму до поверхні розділу «оксид–сплав» під час 

окиснення сплавів на основі системи Co–Cr–W уперше спостерігалася в роботі 

[367], де цей ефект залишився непоясненим. У випадку сплаву Haynes 25 в 

даному експерименті важко запропонувати термодинамічний механізм 

утворення фази Co3W під окалиною, оскільки переважна більшість 

термодинамічних даних для системи Co–Cr–W отримані при температурах 

вище 1000°C [399]. За допомогою термодинамічної бази даних TCNi5 [402] 

було встановлено, що при 1100°C для сплаву Co–20Cr–15W (мас. %) 
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активність вольфраму становить 0,348 і зменшується разом з концентрацією 

хрому до значення 0,271 для Co–10Cr–15Cr. Таким чином, спостерігається 

подібна до системи Ni–Cr–Nb залежність активності вольфраму від 

концентрації хрому, що може призводити до висхідної дифузії вольфраму в 

бік границі «окалина–сплав» у концентраційному градієнті збіднення хрому. 

Проте в інтервалі температур 650÷750°C такої залежності майже не 

спостерігається. Оскільки результати таких розрахунків є лише 

екстраполяцією описаних для високих температур термодинамічних функцій, 

без надійних експериментальних даних неможливо однозначно зробити 

висновок щодо рушійної сили дифузії вольфраму у випадку Haynes 25 при 

650÷750°C.  

Натомість варто детальніше розглянути термодинамічні властивості 

сполуки Co3W у бінарній системі Co–W, утворення якої відбувається 

відповідно до реакції:  

3𝐶𝑜 +𝑊 = 𝐶𝑜p𝑊 (4.1) 

де підкресленням позначені розчинені у матричній фазі сплаву компоненти.  

Для реакції (4.1) добуток розчинності визначається рівнянням:  

𝐾fA = 𝑎�µp 𝑎2 (4.2) 

де 𝑎�µ — активність кобальту, 𝑎2 — активність вольфраму.  

Для бінарного сплаву Co–15W (мас. %) були розраховані активності 

кобальту (0,976) й вольфраму (0,293) за допомогою бази даних для бінарних 

систем TCBIN, на підставі яких можна визначити відповідні коефіцієнти 

активності: 𝛾�= 1,03 і 𝛾2= 5,73. Селективне окиснення хрому призводить до 

локального зменшення приповерхневої концентрації хрому після 1000 годин 

витримки при 700°C з 24,2 ат. % до 15 ат. % (рис. 4.25б). Відповідним чином, 

концентрації кобальту й вольфраму на границі «окалина–сплав» збільшуються 

з 55,1 до 60,1 ат. % і з 5,5 до 6,0 ат. %. Використовуючи попередньо 

розраховані коефіцієнти активності й підставляючи у рівняння (4.2) нові 

концентрації кобальту і вольфраму, одержуємо значення 𝐾fA в 1,45 разів вище 

від вихідного стану сплаву при 700°C, що свідчить про зсув рівноваги реакції 
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(4.1) у бік утворення інтерметаліду внаслідок локального селективного 

збіднення хрому. 

Єдина відома діаграма стану системи Co–Cr–W у температурному 

інтервалі 650÷750°C може бути знайдена в роботі [Köster]. З діаграми стану 

очевидно, що в інтервалі концентрацій хрому 10÷25 ат. % розчинність 

вольфраму збільшується з підвищенням концентрації хрому. Максимальна 

розчинність вольфраму в кобальтовій матриці при 700°C сягає 6 ат. %. 

Відповідно до діаграми стану, максимальна розчинність хрому у фазі Co3W 

становить 12 ат. %. Таким чином, діаграма стану системи Co–Cr–W дозволяє 

пояснити утворення шару фази Co3W під окалиною Cr2O3 навіть за відсутності 

дифузії вольфраму до поверхні внаслідок зсуву рівноваги реакції (4.1) у бік 

утворення сполуки. З іншого боку, концентраційні профілі вольфраму на рис. 

4.25б свідчать про дифузію хрому до границі «оксид–метал», оскільки висота 

концентраційного піку безпосередньо під окалиною (9 ат. % після 8818 годин 

витримки при 700°C) перевищує теоретичне значення локальної концентрації 

вольфраму (6 ат. %), розрахованої з урахуванням селективного збіднення 

хрому. Зокрема, після високого концентраційного піку вольфраму 

спостерігається (рис. 4.25а) помірне зменшення концентрації вольфраму, що 

додатково свідчить на користь висхідної дифузії вольфраму у бік оксидної 

окалини. Наявні термодинамічні дані опосередковано і якісно підтверджують 

цю гіпотезу.  

Таким чином, під час окиснення кобальтового сплаву Haynes 25 на основі 

системи Co–Cr–W у температурному інтервалі 650÷800°C спостерігається 

подібне до сплаву 625 (Ni–Cr–Nb): присутня в мікроструктурі сплаву у вигляді 

голкоподібних зерен фаза інтерметаліду Co3W інтенсивно накопичується в 

процесі окиснення під окалиною Cr2O3. Аналіз доступних для системи Co–Cr–

W термодинамічних даних дозволяє стверджувати певну подібність механізму 

цього фазового перетворення до механізму сегрегації фази δ-Ni3Nb на границі 

«оксид–метал» у нікелевому сплаві 625. Окрім висхідної дифузії вольфраму у 
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бік зовнішньої окалини Cr2O3, вирішальним є зсув рівноваги утворення фази 

Co3W внаслідок селективного збіднення хрому. 

 

4.3 Приповерхнева сегрегація фази Лавеса у феритній сталі Crofer 

22 H під час високотемпературного окиснення 

 

Високолеговані феритні сталі на основі систем Fe–Cr і Fe–Cr–Al 

відзначаються низькою міцністю при температурах вище 700°C, є 

піддатливими до пластичної деформації та потребують дисперсного зміцнення 

[46, 115, 319]. Низька розчинність вуглецю у феритній матриці не дозволяє 

провести термічну обробку цих сплавів таким чином, щоб отримати 

рівномірний дисперсний розподіл карбідів хрому в феритній матриці. 

Високотемпературні феритні сталі зміцнюють натомість за допомогою 

введення до мікроструктури фази Лавеса типу Fe2M (M = Nb або W) [403]. На 

основі такої мікроструктури було розроблено феритну сталь Crofer 22 H [43, 

404], яка використовується в промисловості в якості конструкційного 

матеріалу для інтерконекторів у паливних комірках (SOFC) [405]. 

Під час високотемпературного окиснення у зразках сталі Crofer 22 H 

спостерігається також сегрегація фази Лавеса на границі розділу «оксид–

сплав» (рис. 4.27) [406]. Електронні мікрофотографії вказують на присутність 

зерен фази Лавеса (світлий контраст) в мікроструктурі сплаву: як усередині, 

так і по на границях зерен. Аналіз WDX встановив хімічний склад фази, 

характерний для фази Лавеса в комерційних серіях сталі Crofer 22 H [43]: Fe 

— 44,0 мас. %, Nb — 25,0 мас. %, W — 21,5 мас. %, Cr — 8,0 мас. %, Si — 1,5 

мас. %. Окалина на поверхні сплаву складається виключно з Cr2O3, в той час 

як приповерхнева зона безпосередньо під окалиною містить сліди внутрішніх 

оксидів титану [43, 405]. У приповерхневій зоні утворюється зона розчинення 

фази Лавеса шириною 10 мкм. Натомість безпосередньо на границі «оксид–

сплав» спостерігається утворення ланцюжка зерен фази Лавеса.  
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Рис. 4.27 Електронні мікрофотографії BSE мікроструктури 

приповерхневого шару сталі Crofer 22 H після 100 годин окиснення в 

атмосфері Ar–4%H2–20%H2O при 800°C 

 

Збагачення фази Лавеса підтверджується формою концентраційних 

профілів ніобію, вольфраму та кремнію в приповерхневій зоні сталі, 

отриманих методом GD-OES (рис. 4.28).  
 

  

а б 

Рис. 4.28 Концентраційні профілі GD-OES у приповерхневому шарі 

сталі Crofer 22 H після окиснення в атмосфері Ar–4%H2–20%H2O при 800°C: 

(а) усі елементи після 100 годин; (б) концентраційний профіль ніобію як 

функція часу 
 

Ці складові фази Лавеса накопичуються безпосередньо під окалиною 

Cr2O3. Концентраційні профілі ніобію та вольфраму також мають характерну 

зону збіднення, яка співпадає з зоною розчинення фази Лавеса (10 мкм). Такий 
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перерозподіл ніобію у бік поверхні «оксид–сплав» є характерним для усіх 

зразків і спостерігається після 3000 годин витримки.  

В процесі окиснення концентрація хрому на границі «оксид–сплав» 

зменшується з 24 ат. % усередині зразка до 21,5 ат. % безпосередньо під 

окалиною. Таким чином, у випадку феритної сталі профіль збіднення хрому не 

є таким глибоким, як у зразках сплавів 625 і Haynes 25. Неглибокий профіль 

збіднення є наслідком швидкої дифузії хрому в фериті і є характерно рисою 

цього класу сталей [74, 106, 108]. 

Термодинамічна рівновага для системи з номінальним хімічним складом 

сталі Crofer 22 H при 800°C була розрахована в програмі Thermo-Calc за 

допомогою термодинамічної бази даних для сталі TCFE6 [407]. Розрахунки 

коректно перебачили дві стабільні фази: феритну матрицю α-Fe і фазу Лавеса 

Fe2(Nb,W) з відповідним хімічним складом: Fe — 38,3 мас. %, Nb — 20,0 мас. 

%, W — 35,5 мас. %, Cr — 6,2 мас. %, Si — 0 мас. %. Очевидно, що Thermo-

Calc не враховує розчинності кремнію у фазі Лавеса і завищує розчинність 

вольфраму. 

Слід відзначити, що у випадку сталі Crofer 22 H зерна фази Лавеса не 

утворюють суцільний шар інтерметаліду на границі «оксид–сплав», як під 

окалиною на поверхні сплавів 625 і Haynes 25. З іншого боку, для феритної 

сталі не є характерним глибоке збіднення хрому у приповерхневому шарі й 

великий концентраційний градієнт хрому. Таким чином, природу рушійної 

сили сегрегації ніобію до поверхні «оксид–сплав» у системі Fe–Cr–Nb треба 

розглянути окремо і порівняти з подібними феноменами в системах Ni–Cr–Nb 

і Co–Cr–W. 

З метою встановлення хімічної природи сегрегації ніобію до окисненої 

поверхні сталі були проведені дифузійні розрахунки в DICTRA, що 

симулюють збіднення хрому внаслідок окиснення сталі. Моделювання було 

проведено для модельного сплаву Fe–22Cr–0,4Nb (мас. %). Збіднення хрому 

внаслідок окиснення враховувалося за допомогою граничної умови — 

визначеної експериментальної кінетики окиснення сталі. Параболічна 
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константа kp = 1×10-16 м2с-1 була розрахована з товщини оксидного шару на 

підставі електронних мікрофотографій (рис. 4.27). Розраховані профілі 

концентрації ніобію і мольної частки фази Лавеса після 100 годин витримки, 

представлені на рис. 4.29а, коректно передбачають утворення зони розчинення 

фази Лавеса завширшки 20 мкм й одночасне збільшення концентрації ніобію 

(мольної частки фази Лавеса) на границі «оксид–сплав». Таким чином, 

дифузійне моделювання підтверджує природу явища: синхронне розчинення і 

утворення фази Лавеса безпосередньо під оксидною окалиною є прямим 

наслідком збіднення хрому й селективного видалення хрому з 

приповерхневого шару сталі в процесі окиснення. 
 

  
а б 

Рис. 4.29 (а) Розраховані в DICTRA профілі концентрації ніобію й мольної 

частки фази Лавеса в модельному сплаві Fe–22Cr–0,4Nb після 100 годин 

окиснення при 800°C (б). Активності компонентів сплаву в залежності від 

вмісту хрому в сплаві Fe–Cr–0,4Nb при 800°C 

 

З метою підтвердження механізму висхідної дифузії ніобію у 

концентраційному градієнті хрому хімічні активності компонентів системи 

Fe–22Cr–0,4Nb були розраховані за допомогою Thermo-Calc як функція 

концентрації хрому (рис. 4.29б). З результатів розрахунків очевидно, що 

активність ніобію монотонно знижується разом зі зниженням концентрації 

хрому. Таким чином, збіднення хрому у приповерхневому шарі сталі Crofer 

22 H може бути рушійною силою висхідної дифузії ніобію до окисненої 
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поверхні, яка призводить до одночасного розчинення фази Лавеса на глибині 

10÷30 мкм та сегрегації інтерметаліду.  

Незважаючи на велику зовнішню схожість сегрегації фази Лавеса у сталі 

Crofer 22 H до процесів приповерхневої сегрегації фази зерна δ-Ni3Nb у 

нікелевому сплаві 625 та фази Co3W у кобальтовому сплаві Haynes 25, слід 

відзначити істотні відмінності між цими механізмами. По-перше, збіднення 

хрому у феритній сталі Crofer 22 H не є глибоким, що не призводить до 

встановлення сильного концентраційного градієнту хрому у приповерхневому 

шарі. По-друге, відносне зменшення активності ніобію внаслідок збіднення 

хрому в процесі окиснення є відносно малим — 10 %. Аналогічний показник 

для системи Co–Cr–W сягає десятків, а для Ni–Cr–Nb — навіть сотень 

відсотків. Таким чином, сила й інтенсивність цього ефекту мають різко 

зменшуватися в ряду Ni→Co→Fe, що дійсно спостерігається в експерименті. 

З іншого боку, подальші дослідження особливостей термічної обробки сталі 

Crofer 22 H [355, 408] показали, що в процесі старіння при 700÷800°C 

спостерігається сегрегація фази Лавеса на границях зерен самого сплаву 

внаслідок дуже низької розчинності ніобію у феритній матриці. При цьому 

вздовж границь зерен утворюються вузькі (2÷3 мкм після 623 годин при 

800°C) зони розчинення фази Лавеса. Оскільки глибина розчинення фази 

Лавеса відносно границь зерен сталі є суттєво меншою від ширини зони 

розчинення під оксидною окалиною (рис. 4.27), вирішальна роль механізму 

сегрегації фази Лавеса до границі розділу матричної фази видається 

малоймовірною.  

Таким чином, описана вище сегрегація фази Лавеса до окисненої поверхні 

в сталі Crofer 22 H може буде спричинена одразу двома паралельними 

ефектами: висхідною дифузією ніобію до поверхні й виділенням на границях 

зерен фази Лавеса внаслідок низької розчинності ніобію в фериті [406]. 

 



224 
 

4.4 Процеси розчинення карбідів хрому під час окиснення 

нікелевого жароміцного сплаву 

 

На рис. 4.30 представлені електронні мікрофотографії мікроструктури 

приповерхневого шару сплаву 602 СА після окиснення на повітрі при 1100°C. 

Морфологія окиснення є характерною для сплаву 602 СА: зовнішня окалина 

Cr2O3 утворюється над зоною внутрішнього окиснення (ЗВО) алюмінію. 

Темно-сірі зерна в глибині зразків сплаву — карбіди хрому типу M7C3. В 

приповерхневому шарі сплаву спостерігається широка зона розчинення 

карбідів (ЗРК), яка стає ширшою з плином часу [304]. Цікаво відзначити зовсім 

невелике збільшення ширини ЗРК в зразку після 5470 годин окиснення у 

порівнянні з попереднім вимірюванням після 1400 годин. 
 

  
а б 

Рис. 4.30 Електронні мікрофотографії в зворотно-розсіяних електронах 

(BSE) мікроструктури приповерхневого шару нікелевого сплаву 602 СА після 

700, 1400 та 5470 годин окиснення на повітрі при 1100°C. Результати двох 

різних лабораторій: (а) FZJ; (б) OWI 

 

Кінетика росту ЗВО і ЗРК є параболічною (рис. 4.31) і добре описується 

рівнянням (1.15). Результати незалежних експериментів двох різних 

лабораторій, FZJ і OWI, демонструють високу відтворюваність експерименту. 

Розраховані параболічні константи росту ЗВО і ЗРК становлять 
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𝑘AЗВО=7,0×10- 16 м2с-1 і, відповідно, 𝑘AЗРК=1,8×10-14 м2с-1. В залежності від 

товщини зразка (2 мм в даному експерименті) спостерігається сповільнення 

росту ЗВО і ЗРК з плином часу: негативне відхилення від параболічної 

кінетики росту або навіть повна зупинка росту, як показано в роботі [183].  
 

 

Рис. 4.31 Кінетика росту ЗВО і ЗРК на підставі електронних 

мікрофотографій. Результати двох різних лабораторій: кола — FZJ, 

трикутники — OWI 
 

Концентраційні профілі Cr, Fe, Al і Ni — основних компонентів сплаву 

602 СА — в металевій матриці сплаву були отримані методами EDX і EPMA 

(рис. 4.32).  

На представленому рисунку приповерхнева зона сплаву розділена на три 

структурно різні зони: а) ЗВО від поверхні сплаву до границі В1; б) однофазна 

зона між границями В1 і В2; в) двофазна зона оригінальної мікроструктури 

сплаву поза границею В2. Концентрація Al в матриці монотонно знижується у 

бік поверхні сплаву і падає до нуля в ЗВО алюмінію. Натомість концентрація 

хрому в матриці сплаву зростає у напрямку до зовнішньої границі «оксид–

сплав». Подібним чином поводить себе залізо, концентрація нікелю натомість 

збільшується вглиб зразка, що стає наочним після довгої витримки. 

На рис. 4.33а представлені електронні мікрофотографії, які демонструють 

еволюцію мікроструктури сплаву всередині зразка з плином часу реакції. 

Зерна карбідів зростають в процесі окиснення сплаву. Одночасно збільшується 
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їхня об’ємна частка, яка була визначена на підставі обробки великої кількості 

електронних мікрофотографій середини зразка (1 мм від поверхні).  
 

  
а б 

Рис. 4.32 Концентраційні профілі (EDX) компонентів сплаву 602 СА після 

окиснення на повітрі при 1100°C: результати (а) FZJ і (б) OWI 
 
 

 

 
а б 

 

Рис. 4.33 Карбіди всередині зразків сплаву 602 СА в процесі окиснення 

при 1100°C: (а) еволюція мікроструктури; (б) кінетика зростання об’ємної 

(поверхневої в мікрофотографіях) частки карбідів 
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Оптичний аналіз знімків дозволив з великою точністю встановити 

збільшення об’ємної частки карбідів всередині зразка від 3,0 об. % в 

оригінальній мікроструктурі сплаву до 5,9 об. % після 1000 годин окиснення 

при 1100°C, що добре узгоджується зі результатами в роботі [183]. 

Концентрація вуглецю всередині окисненого зразка визначалася методом GD-

OES. Вимірювання проводилося на окисненій і зворотній поверхні 

відшліфованого окисненого зразка після видалення 1 мм матеріалу. За 

допомогою спектрів GD-OES встановлено, що в ЗВО концентрація вуглецю 

зменшується з початкового значення 0,18 до 0,04 мас. %, а всередині зразка 

збільшується до 0,31 мас. %. 

Обговорення механізму розчинення карбідів хрому у 

багатокомпонентному сплаві 602 СА в процесі окиснення варто розпочати з 

термодинамічного опису стабільності й розчинення карбідів в простій 

трикомпонентній системі Ni–Cr–C. Загалом в літературі розглядається два 

механізми розчинення карбідів під час окиснення високотемпературних 

сплавів — окиснення вуглецю [184-187, 409-410] і зворотна дифузія вуглецю 

[181, 303, 312, 411]. Декарбюризація або вигорання вуглецю — процес 

збіднення вуглецю внаслідок окиснення (зазвичай до СО) і видалення з 

матеріалу — відбувається за відсутності зовнішньої оксидної окалини. Коли 

захисна окалина блокує контакт металу з зовнішньою атмосферою, вуглець не 

може окиснюватися на границі «оксид–метал» і змушений дифундувати вглиб 

сплаву. У випадку досліджуваного сплаву 602 СА чинним слід вважати 

механізм зворотної дифузії, оскільки експериментально спостерігається 

утворення зовнішньої окалини Cr2O3 і зростання об’ємної частки карбіду 

хрому всередині зразка. 

Фазові рівноваги в системі Ni–Cr–C при 1100°C були розраховані в 

програмі Thermo-Calc за допомогою термодинамічної бази даних TTNi7 (табл. 

4.3). На рис. 4.34а представлена фазова діаграма Ni–Cr–C з нанесеними на неї 

лініями ізоактивності вуглецю. В двофазній області γ+M7C3 лінія ізоактивності 
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співпадає з конодою. Нижня лінія ізоактивності на рис. 4.34а починається в 

точці А, яка відповідає концентраціям хрому і вуглецю у сплаві 602 СА, 25 і 

0,18 мас. % відповідно. Точка А знаходиться у двофазній області у 

відповідності до мікроструктури сплаву при 1100°C. Активності хрому 

(відносно α-Cr) і вуглецю (відносно графіту) становлять 0,330 і 0,042. 

Припустимо, що під час окиснення на границі «оксид–метал» концентрація 

хрому знижується до 20 мас. %. Дифузійний шлях відповідатиме в такому разі 

майже паралельній осі абсцис лінії А–Б на діаграмі стану (рис. 4.34а) 
 

  
а б 

 

Рис. 4.34 (а) Лінії ізоактивності вуглецю для aC=0,111 і aC=0,042 на 

ізотермічному перетині Ni–Cr–C при 1100°C. Розраховано у Thermo-Calc з 

використанням бази даних TTNi7; (б) вплив Al і Fe на стабільність карбіду 

M7C3 в системі Ni–Cr–Fe–Al–C при 1100°C. Двофазні поля «γ+M7C3» 

розраховані для уявних сплавів Ni–Cr–С–10Fe (Fe); Ni–Cr–С–2,5Al (Al); Ni–

Cr–С–10Fe–2,5Al (Al+Fe) і нанесені на діаграму стану Ni–Cr–C [304] 

 

При вилученні хрому зі сплаву концентрація вуглецю зростатиме, щоб 

зберігалося початкове співвідношення концентрацій нікелю і вуглецю. В точці 

Б активність хрому зменшується до 0,220, в той час як активність вуглецю 

збільшується до 0,111. Таким чином, збіднення хрому у приповерхневому 

шарі призводить до суттєвого підвищення активності вуглецю і його 
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розчинності в матриці сплаву. Мольна частка карбіду зменшується натомість 

разом з активністю хрому. Повне розчинення карбіду M7C3 має відбутися при 

збідненні хрому до 17 мас. % (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Активності компонентів аі, мольна частка карбіду 𝒏(𝑴𝟕𝑪𝟑), 

концентрація вуглецю в металевій матриці сплаву 𝒘𝑪
𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 і рівноважна 

концентрація вуглецю для підтримки рівноваги зі сплавом  

Ni-25Cr-0,18C (мас. %)	𝒘𝑪
𝒆𝒒при 1100°C. Розрахунки проведено  

у програмі Thermo-Calc з використанням бази даних TTNi7 

  

[мас.%] 

  

[мас. %] 

     

[мас. %] 

 

[мас. %] 

25A 0,180A 0,607 0,330 0,042 1,5´10-2 0,083 - 

24 0,182 0,623 0,305 0,050 1,4´10-2 0,092 0,082 

23 0,185 0,639 0,283 0,060 1,3´10-2 0,103 0,076 

22 0,187 0,654 0,260 0,072 1,1´10-2 0,115 0,071 

21 0,190 0,670 0,239 0,086 9,6´10-3 0,129 0,066 

20Б 0,192Б 0,685 0,220 0,111 7,2´10-3 0,147 0,060C 

19 0,194 0,700 0,202 0,131 4,3´10-3 0,167 0,057 

18 0,197 0,715 0,185 0,154 9,9´10-4 0,191 0,053 

17 0,199 0,731 0,167 0,171 0 0,199 0,049 

 

Очевидно, що точка Б лежить на іншій лінії ізоактивності (aC = 0,111) й 

не перебуває в рівновазі з вихідним сплавом в точці А. Ба більше, точка Б 

лежить у двофазній області, де мольна частка карбіду становить 0,007 

(порівняно з 0,015 в точці А). Таким чином, одне лише збіднення хрому, 

падіння концентрації з 25 до 20 мас. % має призводити не до розчинення 

карбіду хрому в сплаві Ni–Cr–C, а лише до зменшення мольної частки карбіду. 

В точці Б активності нікелю і вуглецю (0,685 і 0,111) вище, ніж у точці А (0,607 

Crw Cw Nia Cra Ca )( 37CMn matrix
Cw

eq
Cw
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і 0,042). Обидва елементи повинні дифундувати назад, у бік зменшення 

градієнту хімічного потенціалу — вглиб сплаву. 

Проте швидкість дифузії вуглецю є на декілька порядків вищою за 

швидкість дифузії нікелю. Отже, вуглець в приповерхневому шарі зразка 

зазнає зворотної дифузії вглиб сплаву під впливом його високої активності в 

зоні збіднення хрому безпосередньо під оксидною окалиною. Термодинамічна 

рівновага для вуглецю в збідненому до 20 мас. % Cr сплаві встановиться лише 

після зменшення концентрації вуглецю з 0,18 до 0,06 мас. %, що відповідатиме 

зниженню aC з 0,111 до 0,042. Сплав Ni–20Cr–0,06C (мас. %) є однофазним і 

відповідає точці В на діаграмі стану (рис. 4.34а). Таким чином, зона 

розчинення карбідів, яка перебуває в локальній рівновазі з вихідною 

мікроструктурою сплаву, утворюється внаслідок одночасного збіднення 

хрому й вуглецю уздовж лінії ізоактивності з точки А до точки В. Утворенню 

ЗРК сприяє швидка зворотна дифузія вуглецю вглиб сплаву. 

Феномен розчинення карбідів внаслідок окиснення можна також 

розглянути з точки зору розчинності вуглецю в матриці сплаву. Перебіг 

фазової границі «γ — γ+M7C3» на фазовій діаграмі Ni–Cr–C (рис. 4.34а) 

свідчить про збільшення розчинності вуглецю в матриці сплаву з 0,083 до 

0,147 мас. % при збідненні з 25 до 20 мас. % хрому у сплаві (табл. 4.3). В 

процесі окиснення концентрація вуглецю в матриці у приповерхневому шарі 

стає вищою, ніж матрична концентрація вуглецю всередині зразка, внаслідок 

чого вивільнений вуглець починає дифундувати вглиб сплаву. Зворотна 

дифузія вуглецю і його поступове накопичення всередині зразка зрештою 

призводить до утворення вторинних карбідів [172, 183, 411].  

Обидва описані механізми є термодинамічно рівноцінними і вказують на 

принципову необхідність зворотної дифузії вуглецю та його збіднення у 

приповерхневому шарі сплаву для утворення ЗРК. Відповідно до 

термодинамічних розрахунків в табл. 4.3, зворотна дифузія вуглецю 

відбуватиметься навіть при збідненні хрому лише на 1 мас. %. Для 

врівноваження вуглецю в такому уявному сплаві (Ni–24Cr–0,182C) з вихідним 
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сплавом (aC = 0,042) концентрація вуглецю має бути знижена до 0,082 мас. %. 

Сплав Ni–24Cr–0,082C є однофазним (рис. 4.34а), що означає теоретичну 

можливість утворення ЗРК навіть при мінімальному збідненні хрому, хоча 

зменшення концентрації хрому на 1 мас. % саме по собі не призводить до 

суттєвого зменшення мольної частки карбіду в мікроструктурі сплаву (табл. 

4.3). 

Тепер слід розглянути вплив інших компонентів сплаву 602 СА на 

стабільність карбідів і процеси їхнього розчинення внаслідок окиснення. З 

цією метою в Thermo-Calc з використанням бази даних TTNi7 були 

розраховані рівноваги в багатокомпонентній системі Ni–Cr–Fe–Al–C при 

1100°C і побудовані в діаграмі стану Ni–Cr–C (рис. 4.34б) квазі-потрійні 

ізоплети для сталих притаманних сплаву 602 СА концентрацій алюмінію (2,5 

мас. %) і заліза (10 мас. %). З розрахованих фазових рівноваг очевидно, що 

алюміній і залізо стабілізують карбід, розширюючи двофазну область 

«γ+M7C3» і зменшуючи таким чином розчинність вуглецю в матриці сплаву. 

Слід зауважити, що вплив Al є номінально сильнішим за вплив Fe, оскільки 

додавання лише 2,5 мас. % (5,0 ат. %) алюмінію розширює двофазну область 

значно сильніше, ніж додавання 10 мас. % (10 ат. ) заліза (рис. 4.34б). 

Відомо [89], що додавання Al до системи Ni–Cr призводить до 

підвищення активності хрому, що пояснює підвищення стабільності карбіду 

хрому M7C3, розширення двофазної області і відповідне зменшення 

розчинності вуглецю в матриці сплаву. Відповідно до термодинамічних 

розрахунків, при 1100°C активність вуглецю в уявному сплаві Ni–25Cr–2,5Al–

0,18C становить 0,022, що майже вдвічі менше за активність вуглецю у сплаві 

Ni–25Cr–0,18C (aC=0,042). Додавання до цієї системи 10 мас. % заліза 

(хімічний склад сплаву 602 СА) призводить до подальшого падіння активності 

вуглецю до значення 0,015. Слід пам’ятати, що в ЗВО матриця сплаву вже не 

містить алюмінію, який вилучено внаслідок внутрішнього окиснення і 

утворення Al2O3. У ЗВО поле «γ-γ+M7C3» звужується до позначеною рисками 

поверхні за лінією «Fe» на рис. 4.34б, що означає збільшення розчинності 
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вуглецю в ЗВО. Аналогічний висновок зроблено в роботі [183] на підставі 

термодинамічних розрахунків. З точки зору активності вуглецю внутрішнє 

окиснення призводить до утворення зони підвищеної активності вуглецю в 

ЗВО, порівняно з серединою зразку, навіть за відсутності збіднення хрому. 

Активність вуглецю в сплаві 602 СА (aC = 0,015) є нижчою, ніж в уявному 

сплаві Ni–25Cr–10Fe–0,18C (aC = 0,029), який відповідає хімічному складу 

зони внутрішнього окиснення без урахування збіднення хрому. Концентрація 

вуглецю в ЗВО має бути зменшеною до 0,03 мас. % для урівноваження 

вуглецю з вихідною мікроструктурою сплаву 602 СА. За такої низької 

концентрації вуглецю сплав є однофазним. Отже, внутрішнє окиснення 

алюмінію і пов’язане з ним збіднення Al є достатньою рушійною слою для 

зворотної дифузії вуглецю і утворення ЗРК навіть без урахування збіднення 

хрому, яке в дійсності відбувається паралельно в процесі окиснення сплаву 

602 СА (рис. 4.31). Таким чином, термодинамічні розрахунки прямо вказують 

на то, що внутрішнє окиснення алюмінію в сплаві 602 СА створює додаткову 

рушійну силу зворотної дифузії вуглецю і розчинення карбідів хрому. 

З метою верифікації припущень, на підставі яких сформульовано 

термодинамічний механізм розчинення карбідів, наступні тези повинні бути 

підтвердженні дифузійним моделюванням: а) в процесі окиснення сплаву 602 

СА відбувається зворотна дифузія вуглецю; б) внутрішнє окиснення алюмінію 

посилює зворотну дифузію вуглецю; в) збіднення хрому в матриці сплаву 

всередині зразка відбувається внаслідок утворення вторинних карбідів (рис. 

4.31). 

Розраховані концентраційні профілі Ni, Cr, Fe і Al у матриці сплаву після 

1000 годин окиснення при 1100°C на рис 4.35а добре узгоджуються з 

експериментальними даними (EDX).  

Моделювання одночасного збіднення хрому й алюмінію в процесі 

окиснення відображається в характерній формі профілів збіднення Cr і Al. У 

приповерхневому шарі сплаву спостерігається збагачення Ni і Fe, в той час як 

відносно плаский профіль Cr у ЗВО демонструє зменшення концентрації 
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хрому вглиб зразка. Дифузійне моделювання передбачає також дифузію 

вуглецю вглиб зразка (рис 4.35б). Розрахунок передбачає концентрацію 

вуглецю в ЗВО на рівні 0,04 мас. %, а всередині зразка — 0,33 мас. %, що дуже 

добре відповідає експериментальним вимірюванням методом GD-OES (0,04 і 

0,31 мас. %, відповідно). 
 

  
а б 

Рис. 4.35 Розраховані (лінії) й експериментальні (символи) 

концентраційні профілі елементів в сплаві 602 СА після 1000 годин окиснення 

при 1100°C. Металеві компоненти визначені методом EDX (а); концентрація 

С визначена методом GD-OES (б) 

 

В розділі 3.3 окремо обговорюється специфічна форма профілю збіднення 

Cr в ЗВО. Показано, що збіднення алюмінію в ЗВО створює додаткову 

рушійну силу для дифузію хрому у бік поверхні внаслідок утворення зони 

низької активності хрому в приповерхневому шарі. Профіль активності хрому 

в зразку сплаву 602 СА після 1000 годин окиснення при 1100°C було 

розраховано за допомогою Thermo-Calc на підставі експериментальних 

концентраційних профілів (рис 4.35а) і представлено на рис 4.36а.  

Активність Cr на границі «оксид–метал» (aCr = 0,390) відповідає значенню 

його активності в збідненій на алюміній ЗВР сплаву, в той час як всередині 

зразка aCr = 0,490. Незважаючи на позірне збільшення концентрації хрому в 

бік поверхні (рис 4.36а), загальна концентрація хрому в сплаві з урахуванням 
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зв’язаного в карбідах хрому знижується в напрямку до границі «оксид–метал» 

паралельно до профілю активності хрому.  
 

  
а б 

Рис. 4.36 (а) Профілі концентрації (синій) і активності (червоний, 

розрахунок в Thermo-Calc) Cr у сплаві 602 СА після 1000 годин окиснення при 

1100°C; (б) розрахована (лінії) і експериментальна (точки) кінетика росту ЗРК 

у сплаві 602 СА при 1100°C 
 
 

Всередині зразка концентрація хрому в матриці сплаву становить 23,0 

мас. % і є дещо нижчою у порівнянні до початкової загальної концентрації 

хрому в матеріалі (25,0 мас. %), що може створити враження збіднення хрому 

всередині зразка внаслідок окиснення і дифузії хрому до поверхні. Для зразка 

завтовшки 2𝐿 критичне збіднення середини зразка відбувається, коли обидва 

фронти профілів збіднення зустрічаються всередині зразка 𝐿 [41, 116]. 

Глибина проникнення фронту дифузії визначається за допомогою виразу 

�4𝐷�~𝑡, для якого коефіцієнт дифузії в сплаві 602 СА при 1100°C становить 

1×10-14 м2 с-1 (табл. 2.3). Розрахована таким чином глибина проникнення 

дифузійного фронту для Cr після 1000 годин витримки становить 380 мкм, що 

менше половини товщини зразка — 1,0 см. Таким чином, окиснення не може 

спричинити збіднення хрому в металевій матриці всередині зразка. Натомість, 

утворення вторинних карбідів внаслідок зворотної дифузії вуглецю є 

відповідальним за зв’язування хрому в карбідах. Відповідно до 
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термодинамічних розрахунків, початкова концентрація вуглецю в сплаві 

(0,18 мас. %) повинна зрости до 0,35 мас. %, щоб об’ємна частка карбідів 

всередині зразка подвоїлася (рис. 4.33). Відповідна розрахована концентрація 

хрому у матриці становить 22,5 мас. %. Очевидно, що термодинамічні 

розрахунки дуже добре узгоджуються з експериментальними вимірюваннями 

(рис 4.36). 

Моделювання також коректно передбачило кінетику зростання об’ємної 

частки карбіду всередині сплаву (рис. 4.33б). Розраховані мольні частки 

карбіду M7C3 були перераховані в об’ємні частки шляхом множення 

отриманих величин на фактор співвідношення мольних об’ємів карбіду і 

нікелю 𝑉�0D�o/𝑉�{e. До окиснення сплав 602 СА містить 3,0 об. % карбідів. Після 

1000 годин окиснення при 1100°C ця величина збільшується удвічі, що дуже 

добре узгоджується з даними металографії і незалежно отриманими 

результатами в роботі [183]. 

Дифузійне моделювання [304] дозволило також дослідити вплив 

внутрішнього окиснення алюмінію на швидкість росту ЗРК. Для цього було 

проведено окремий розрахунок без урахування збіднення алюмінію 

внутрішнього окиснення. Розрахована з урахуванням внутрішнього окиснення 

кінетика росту ЗРК (рис 4.36а) добре співпадає з експериментальними 

значеннями ширини ЗРК в окиснених зразках сплаву 602 СА. Натомість без 

внутрішнього окиснення швидкість росту ЗРК є меншою, що підтверджує тезу 

про вплив збіднення алюмінію в ЗВО на процеси зворотної дифузії вуглецю і 

розчинення карбідів під час окиснення сплаву 602 СА. 

Вплив динаміки збіднення хрому й алюмінію на розчинення карбідів у 

сплаві 602 СА є ще цікавішим, якщо сплав утворює зовнішню окалину Al2O3, 

що досягається попередньою термічною обробкою при 800°C [325, 412] (див. 

розділ 3.4). Як видно з рис. 2.37а, попереднє окиснення зразків сплаву 602 СА 

при 800°C призводить до утворення тонкої зовнішньої окалини Al2O3 замість 

ЗВО при подальшому окисненні при 1100°C, яке, в свою чергу, повністю 

пригнічує окиснення й збіднення хрому та значно сповільнює збіднення 
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алюмінію (рис. 2.38). Без попереднього окиснення відбувається описане вище 

швидке розчинення карбідів (рис. 4.29 і 4.30). У випадку попереднього 

окиснення спостерігається утворення ЗРК лише після перших 100 годин 

окиснення (рис. 2.38а). В подальшому ширина ЗРК зменшується і взагалі 

зникає після 1000 годин витримки. Оптичні мікрофотографії мікроструктури 

протравлених поверхонь досліджуваних зразків на рис. 4.37 підтверджують 

наявність карбідів хрому безпосередньо під окалиною Al2O3 після 1000 годин 

окиснення при 1100°C.  
 

  
а б 

 

Рис. 4.37 Оптичні мікрофотографії мікроструктури приповерхневого 

шару попередньо окиснених зразків сплаву 602 СА після окиснення при 

1100°C: (а) 100 годин; (б) 1000 годин 

 

Як показано на рис. 4.33, в процесі окиснення зразків сплаву 602 СА 

завтовшки 2 мм об’ємна частка карбідів хрому всередині зразка подвоюється 

після 1000 годин витримки. 
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У випадку попередньо окиснених зразків значного збільшення об’ємної 

частки карбідів всередині зразків наочно не спостерігається (рис. 4.38).  
 

 
                а                      б 

 

Рис. 4.38 Оптичні мікрофотографії мікроструктури середини зразків 

сплаву 602 СА після окиснення при 1100°C: (а) без попереднього окиснення 

(б) попередньо окиснені зразки 

 

Аналогічні спостереження були зроблені для зразків сплаву 602 СА при 

1200°C. ЗРК при цій температурі утворюється і зникає швидше, маючи 

максимальну ширину вже після 24 годин окиснення. Для порівняння динаміки 

еволюції мікроструктури всередині зразка сплаву 602 СА, окисненого без 

попередньої термообробки при 800°C, була визначена швидкість збільшення 

локальної об’ємної частки карбіду на підставі як чисельних дифузійних 

розрахунків, так і експериментальних вимірювань (металографія). З рис 4.39 

видно, що при 1200°C на початку процесу окиснення швидкість збагачення 

карбідів всередині є значно вищою за відповідне значення при 1100°C 

внаслідок швидшої зворотної дифузії вуглецю вглиб матеріалу. Швидкість 
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збагачення карбідів швидко зменшується і є майже однаковою для обох 

температур вже після 200 годин окиснення. 

З метою обґрунтування цієї гіпотези були проведені термодинамічні 

розрахунки в Thermo-Calc для модельної системи Ni–Cr–Al–C. Активність, що 

була визначена як функція концентрації алюмінію для 20 і 25 мас. % хрому в 

сплаві і 0,18 мас. % вуглецю (вміст С в сплаві 602 СА), збільшується при 

зменшенні концентрації Al при сталому значенні концентрації Cr (рис. 4.40). 

Збільшення концентрації Cr призводить до зменшення C. Таким чином, 

термодинамічний аналіз показує, що збіднення алюмінію в процесі окиснення 

має спричиняти зворотну дифузію вуглецю й утворення ЗРК. 

Дифузійне моделювання дозволило простежити динаміку росту і 

зменшення у випадку попередньо окиснених зразків в сплаві 602 СА в процесі 

окиснення при 1100 і 1200°C. В звичайних зразках спостерігається 

монотонний ріст ЗРК, в той час як у попередньо окиснених зразках ширина 

ЗРК зростає на початку окиснення, проходить через максимум (100 мкм / 100 

годин при 1100°C та 150 мкм / 40 годин при 1200°С) і монотонно звужується 

до повного зникнення.  
 

 

Рис. 4.39 Порівняння розрахованої (лінії) й експериментальної 

(символи) швидкості збагачення карбідів всередині зразків сплаву 602 СА при 

окисненні 
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Рис. 4.40 Залежність активності вуглецю у сплаві Ni–Cr–Al–0,18C 

(мас. %) при 1100°C від концентрацій Cr–Al: розраховано в Thermo-Cal 

 

Розраховані часові залежності на рис. 4.41 дуже добре відповідають 

експериментальним вимірюванням ширини ЗРК як для попередньо окиснених, 

так і звичайних зразків сплаву 602 СА.  
 

  
а б 

 

Рис. 4.41 Порівняння розрахованої і експериментальної ширини ЗКР в 

необроблених і попередньо окиснених зразках сплаву 602 СА під час 

окиснення при 1100 (а) і 1200°C (б) [412] 

 

Як показано на рис. 4.30, у випадку нормального окиснення сплаву 602 

СА ріст ЗРК сповільнюється і відхиляється від параболічної кінетики при дуже 

довгих витримках внаслідок насичення вуглецю всередині зразка. Слід 

очікувати, що при 1200°C цей ефект відбуватиметься ще швидше, що коректно 
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відтворює дифузійне моделювання. З рис. 4.42 видно, що при 1200°C 

відхилення від параболічної кінетики росту ЗРК в зразку без попереднього 

окиснення спостерігається вже після 100 годин. 

Очевидним наслідком утворення зовнішньої окалини Al2O3 на поверхні 

попередньо окиснених зразків є пригнічення окиснення і таким чином 

збіднення хрому (рис. 2.38,) у приповерхневому шарі сплаву (слід відзначити, 

що незначна кількість хрому окиснюється на початку реакції у транзитній 

стадії з утворенням зовнішнього шару шпінелі над Al2O3). 

Окрім цього, знижується швидкість збіднення внаслідок меншої 

швидкості зовнішнього окиснення Al у порівнянні з утворенням ЗВО. Проте 

саме по собі збіднення Al не може спричинити розчинення багатих на хром 

карбідів M7C3, оскільки уявний сплав Ni–25Cr–10Fe–0,18C знаходиться в 

двофазній області (рис. 4.33б). Збіднення Al спричиняє натомість підвищення 

активності вуглецю в приповерхневому шарі сплаву і його зворотну дифузію, 

внаслідок якої розчиняються карбіди. Таке утворення ЗРК спостерігається в 

зразках попередньо окисненого сплаву 602 СА після 100 годин при 1100°C 

(рис. 2.37а), що відповідає найглибшому збідненню Al у приповерхневому 

шарі з 2,5 до 0,9 мас. % (рис. 2.38а). Проте з плином часу профіль збіднення Al 

вирівнюється і стає пласким, причиною чого є субпараболічна кінетика росту 

окалин α-Al2O3 [29]. Відповідно до класичної теорії селективного окиснення 

[6], в процесі окиснення на границі «оксид–сплав» встановлюється динамічна 

рівновага між швидкістю окиснення і транспортом реактивного елементу до 

поверхні. Таким чином, встановлюється постійне, незалежне від часу значення 

приповерхневої концентрації елементу, що окиснюється, у відповідності до 

рівняння (1.15). У випадку окалин α-Al2O3 швидкість росту сповільнюється з 

часом внаслідок структурних особливостей таких окалин — зменшення в 

процесі реакції густини сітки границь зерен Al2O3, які забезпечують транспорт 

кисню до границі «оксид–сплав» (детальніше в розділі 1.1.1). Сповільнення з 

часом швидкості споживання Al на границі «оксид–сплав» призводить до 

монотонного збільшення приповерхневої концентрації алюмінію (рис. 2.38а). 
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Разом зі збільшенням концентрації алюмінію на границі «оксид–сплав» 

відбувається зниження активності вуглецю (рис. 4.40). Розраховані профілі 

активності алюмінію й вуглецю в приповерхневому шарі сплаву 602 СА у 

випадку зовнішнього росту окалини Al2O3 при 1100 і 1200°C представлені на 

рис. 4.40.  
 
 

 
а б 

 
в г 

 

Рис. 4.42 Розраховані профілі активності Al (а, в) і C (б, г) у сплаві 602 

СА під окалиною Al2O3 після окиснення при 1100 (а, б) і 1200°C (в, г). 

Активність С нормована до значення aC всередині зразка (1 мм) [412] 
 

Заради зручності представлення активності вуглецю були нормовані до 

значення aC всередині зразка. У перші години окиснення встановлюється 
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стрімкий градієнт активності вуглецю, який спричиняє дифузію вуглецю 

вглиб сплаву. Поступове підвищення активності алюмінію безпосередньо під 

окалиною вирівнює градієнт активності вуглецю. Через певний час (300 годин 

при 1100°C і 100 годин при 1200°C) концентрація (активність) алюмінію на 

границі «оксид–сплав» зростає настільки, що градієнт активності вуглецю 

обертається й змінює напрямок, змушуючи атоми вуглецю повертатися назад 

до приповерхневої зони. Таким чином, динамічний характер процесу 

збіднення алюмінію у приповерхневому шарі сплаву 602 під окалиною Al2O3 

зумовлює таку незвичайну поведінку ЗРК: розчинення на початку окиснення 

внаслідок глибокого збіднення Al і викликаної цим зворотної дифузії вуглецю 

з подальшим вирівнюванням профілю збіднення (активності) алюмінію разом 

з поверненням вуглецю до поверхні сплаву і поновне утворення карбідів під 

оксидною окалиною. 

На рис. 4.43 порівняно експериментальну і розраховану кінетику 

збагачення карбідів всередині досліджуваних зразків. При 1100°C як у 

звичайних, так і в попередньо окиснених зразках спостерігається ріст об’ємної 

частки карбідів всередині зразка. У попередньо окиснених зразках збагачення 

карбідів відбувається значно повільніше, що коректно передбачає дифузійна 

модель. У випадку попередньо окиснених зразків при 1200°C початкова 

об’ємна частка карбідів всередині зразка є вищою за кількість карбідів у 

звичайних зразках. Це пояснюється певною кількістю новоутворених 

вторинних карбідів, які виникли в процесі двостадійного попереднього 

окиснення (100 годин при 800°C і 100 годин при 1200°C). При 1200°C процес 

обернення градієнту активності вуглецю внаслідок вирівнювання профілю 

збіднення алюмінію (рис. 4.42г) відбувається швидше. Внаслідок зворотного 

відтоку вуглецю до поверхні сплаву після вирівнювання профілю збіднення 

дифузійна модель передбачає монотонне зниження об’ємної частки карбідів 

всередині зразка після 200 годин при температурі 1200°C. 
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Рис. 4.43 Порівняння розрахованої й експериментальної ширини ЗКР в 

необроблених і попередньо окиснених зразках сплаву 602 СА під час 

окиснення при 1100 (а) і 1200°C (б) 
 

Для кращого розуміння впливу збіднення Al внаслідок окиснення на 

процеси розчинення і повторного утворення карбідів у приповерхневому шарі 

сплаву 602 СА, а також на мікроструктуру сплаву всередині зразка за 

результатами дифузійного моделювання були побудовані дифузійні шляхи в 

ізотермічному перетині ізоплети Ni–Al–C в системі Ni–Cr–Fe–Al–C для сталих 

значень концентрацій Cr (25 мас. %) і Fe (10 мас. %). Для спрощення зроблено 

припущення однорідності концентраційних профілів Cr і Fe у 

приповерхневому шарі, що в цілому відповідає дійсності, оскільки остаточні 

відхилення концентрацій цих елементів від початкового хімічного складу 

внаслідок дифузійних процесів становили не більше 1,5 мас. %. Побудована 

таким чином діаграма, що ілюструє фазові перетворення в процесі окиснення 

сплаву 602 СА при 1100°C за умови утворення зовнішньої окалини Al2O3, 

представлена на рис. 4.44а.  

Розраховані дифузійні шляхи коректно передбачають початкове 

утворення ЗРК та її зникнення в процесі подальшого окиснення сплаву. 

Експериментально новоутворені карбіди з’являються у приповерхневому шарі 
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між 100 і 300 годинами окиснення. Дифузійні розрахунки підтверджують це 

спостереження.  
 

  
а б 

 

Рис. 4.44 Порівняння розрахованої і експериментальної ширини ЗКР в 

необроблених і попередньо окиснених зразках сплаву 602 СА під час 

окиснення при 1100 (а) і 1200°C (б) 

 

На початку реакції сплав знаходиться в двофазній області «γ+M7C3». 

Після попереднього окиснення при 800°C і перших 100 годинах витримки при 

1100°C дифузійний шлях перетинає границю двофазної області «γ+M7C3» та 

переходить в однофазну область матричної фази γ, що відповідає утворенню 

ЗРК під оксидною окалиною. Однак після 300 годин підвищення концентрації 

Al на границі «оксид–сплав» зсуває кінцеву точку дифузійного шляху, яка 

відповідає границі «оксид–сплав», знову в двофазне поле «γ+M7C3», що 

експериментально відповідає утворенню карбідів під окалиною Al2O3 (рис. 

2.37а). Проте певний відрізок дифузійного шляху після 300 годин залишається 

в однофазній області, що відповідає існуванню ЗРК поміж новоутворених 

карбідів безпосередньо під окалиною і карбідами всередині сплаву. 

Очевидно, що дифузійна модель дещо переоцінює час до моменту 

зникнення ЗРК у вищенаведених експериментах. Термодинамічні розрахунки 

однозначно показали високу чутливість активності вуглецю до змін 

концентрацій Cr і Al в сплаві 602 СА (системі Ni–Cr–Al–C). З цього приводу 
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можна припустити, що причиною надмірної оцінки тривалості існування ЗРК 

під окалиною Al2O3 є зависока кінетика росту окалини і відповідне збіднення 

Al. Кінетика споживання Al в процесі окиснення була визначена на підставі 

гравіметричних даних (табл. 2.5). Проте наявність зовнішнього шару шпінелі 

над окалиною Al2O3 свідчить про транзитну стадію окиснення на самому 

початку процесу, під час якої, окрім алюмінію, окиснювався також хром. 

Таким чином, загальна кінетика споживання Al, визначена з даних гравіметрії, 

є завищеною і має бути зменшена на відповідну кількість кисню, зв’язану у 

зовнішній шпінелі. Кінетика росту шару Al2O3 була скоригована додатковим 

вимірюванням товщини шарів Al2O3 в оксидній окалині з електронних 

мікрофотографій. Розбіжність між даними гравіметрії і вимірюваннями 

товщини шару Al2O3 становить кількість зв’язаного оксидом хрому кисню. 

Скоригована таким чином кінетика збіднення Al була знову застосована до 

дифузійного моделювання. Отриманий дифузійний шлях (рис. 2.37б) після 

корекції кінетики збіднення алюмінію повністю перебуває у двофазній області 

«γ+M7C3», що відповідає зникненню ЗРК після 300 годин окиснення при 

1100°C. 

Таким чином, в процесі окиснення зразків сплаву 602 СА за умови 

утворення на їхній поверхні зовнішньої окалини Al2O3 спостерігається 

початкове розчинення карбідів M7C3 з утворенням ЗРК, яка з плином часу 

зникає. Така динаміка розчинення карбідів під час окиснення пов’язана з 

великою чутливістю хімічного потенціалу вуглецю до незначних локальних 

змін концентрації Al, які відбуваються внаслідок збіднення під час росту 

оксидної окалини. Характерна субпараболічна кінетика росту окалин α-Al2O3 

призводить до глибокого збіднення Al у приповерхневій зоні на початку 

окиснення з подальшим вирівнюванням профілю збіднення Al і підвищенням 

його концентрації на границі «оксид–сплав». Вуглець реагує синхронно на 

локальну зміну концентрації Al у сплаві безпосередньо під окалиною 

зворотною дифузією вглиб сплаву й поверненням до приповерхневої зони 

сплаву по мірі вирівнювання профілю збіднення Al. Відповідним чином, 
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карбіди M7C3 розчиняються й знову утворюються під окалиною Al2O3 

внаслідок маятникової міграції вуглецю. Описаний механізм розчинення й 

утворення карбідів M7C3 в процесі окиснення сплаву 602 СА підтверджується 

термодинамічними та дифузійними розрахунками. 

 

4.5 Розчинення карбідів типу η-M6C в процесі окиснення нікелевих 

жароміцних сплавів 

 

Окремої уваги заслуговує кубічний карбід η-M6C з решіткою ГЦК [150, 

372-373, 375, 413-414], який часто зустрічається в мікроструктурі жароміцних 

високолегованих аустенітів й особливо — нікелевих сплавів, таких як 625, 718, 

617, 230, Haynes 25, Hastelloy X тощо (табл. А.3 і А.4). Описаний вище карбід 

типу (Ni,Co)3(Mo,W)3C є характерною дисперсною фазою у високолегованих 

нікелевих сплавах з порівняно низьким вмістом вуглецю 0,02÷0,10 мас. %. 

Підвищення концентрації вуглецю в таких системах призводить до стабілізації 

карбіду хрому M23C6 [150]. Хоча хром не є основним елементом у складі 

карбіду η-M6C на відміну від М23С6, утворення зовнішньої окалини Cr2O3 на 

поверхні ЖМС призводить до розчинення η-M6C й утворення ЗРК.  

В представленій роботі [369] процеси розчинення карбіду η-M6C будуть 

розглянуті на прикладі двох сплавів — 625 та 230. В розглянутому вище сплаві 

625 єдиною дисперсною фазою в мікроструктурі при 1000°C є η-M6C (рис. 

4.1б). У процесі окиснення сплаву 625 при 1000°C розчинення η-M6C 

спостерігається експериментально (рис. 4.12а) й передбачається дифузійним 

моделюванням в DICTRA (рис. 4.14). Очевидно, що рушійною силою 

розчинення карбідів η-M6C повинна бути зворотна дифузія вуглецю внаслідок 

збіднення хрому у приповерхневій зоні подібно до описаного вище сплаву 

602 СА. З метою підтвердження цієї гіпотези було проведено додаткове 

дифузійне моделювання процесу окиснення сплаву 625 при 1000°C (рис. 4.14) 

без Nb в сплаві (щоб виключити вплив висхідної дифузії Nb у бік поверхні) з 

низькою концентрацією вуглецю. Відповідно до термодинамічних 
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розрахунків в Thermo-Calc, в уявному сплаві 625 з виключенням Nb фаза η-

M6C зникає при зменшенні концентрації вуглецю до порогового значення 

0,011 мас. %. Таким чином, уявний сплав є однофазним перед окисненням при 

1000°C. Дифузійне моделювання із застосуванням оригінальних граничних 

умов у вигляді експериментальної кінетики окиснення сплаву 625 (рис. 4.11) 

показало, що вуглець дифундує в процесі окиснення з приповерхневої зони 

вглиб сплаву, що призводить до утворення η-M6C всередині зразка (рис. 4.45а).  
 

 
а б 

 

Рис. 4.45 Розчинення карбіду η-M6C у сплаві 625 під час окиснення при 

1000°C: (а) дифузійне моделювання окиснення уявного однофазного сплаву 

625 (wС знижена до 0,011 мас. %); (б) вплив Cr і Nb на стабільність карбіду η-

M6C у сплаві 625 при 1000°C (Thermo-Calc)  

 

Результати дифузійного моделювання (рис. 4.14 і 4.45а) показують, що 

вуглець дифундує вглиб зразка незалежно від того, чи є вуглець у даній 

мікроструктурі зв’язаним в карбід або ж він розчинений у металевій матриці. 

Очевидно, що рушійною силою зворотної дифузії вуглецю є підвищення його 

хімічного потенціалу при зменшенні концентрації хрому (рис. 4.10) — 

збіднення Cr внаслідок окиснення (рис. 4.8).  

Як і у випадку системи Ni–Cr–C й сплаву 602 СА, розрахунки в Thermo-

Calc дозволяють аналогічно описати термодинамічний механізм розчинення 

карбіду η-M6C. При 1000°C активність вуглецю в сплаві 625 становить 

aC=1,8×10-3. В результаті збіднення Cr і зменшення концентрації хрому до 10 
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мас. % активність вуглецю зростає aC=3,5×10-3, що спричиняє зворотну 

дифузію вуглецю. В збідненому до 10 мас. % Cr сплаві 625 η-M6C розчиняється 

вже при aC=3,3×10-3, в той час як зворотна дифузія триватиме до зниження 

активності вуглецю до початкового значення aC=1,8×10-3 всередині 

напівнескінченного зразка. 

Залишається з’ясувати вплив висхідної дифузії Nb в процесі окиснення 

сплаву 625 на розчинення карбіду η-M6C. Активності інших складових цього 

карбіду — Mo і Ni — слабо реагують на збіднення Cr (рис. 4.10), на відміну 

від Cr, Nb і C. Вплив цих елементів на термодинамічну стабільність η-M6C при 

1000°C було з’ясовано шляхом розрахунку термодинамічних рівноваг для 

систем Ni–Cr–Mo–C і Ni–Cr–Mo–Nb–C. На рис. 4.45б представлені залежності 

мольної частки карбіду від концентрації хрому. Очевидно, що стабільність η-

M6C знижується зі зменшенням концентрації Nb і Cr. Таким чином, висхідна 

дифузія Nb в сплаві 625, яка призводить до утворення зони збіднення Nb, 

додатково дестабілізує карбід у приповерхневому шарі сплаву. 

Дещо складнішим є механізм розчинення карбіду η-M6C — основної 

дисперсної фази в нікелевому сплаві 230 [415] з великим вмістом вольфраму 

(табл. А.4). Оскільки в дослідженні використовувалися тонкі (0,2÷0,5 мм) 

зразки в температурному інтервалі 950÷1050°C, ступінь збіднення Cr в зразках 

був порівняно високим. На рис. 4.46 представлені характерні концентраційні 

профілі Cr в матриці сплаву (γ-Ni), отримані методом EDX, після 1000 і 3000 

годин циклічного окиснення на повітрі при 1000°C. Вже після 1000 годин 

витримки (рис. 4.46а) збіднення Cr є наочним, а приповерхнева концентрація 

Cr знижується з 22 до 17 мас. %. Після 3000 годин (рис. 4.46б) приповерхнева 

концентрація Cr становить 15 мас. %. і навіть 9 мас. % в зразку завтовшки 

0,2 мм.  

Оригінальну мікроструктуру сплаву 230 при 1000°C було досліджено в 

зразку найбільшої товщини (0,5 мм), в якому після 1000 годин витримки 

збіднення Cr не сягає середини зразка (рис. 4.46а). Як видно з електронної 

мікрофотографії в зворотних електронах на рис. 4.47а, мікроструктура сплаву 
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230 при 1000°C містить чотири фази: 1) нікелева матриця ОЦК фази γ-Ni; 2) 

фаза, багата на Ni і W — η-M6C; 3) π-фаза — складний нітрид на основі Cr, 

співвідношення металевих компонентів якого в ат. % відповідно до EDX 

становить 37Cr-34Ni-15W-4Mo-10Si; 4) малі зерна карбіду хрому, 

найімовірніше M23C6, переважно на границях зерен. Зерна останньої фази були 

замалі для достовірного кількісного аналізу методом EDX. 
 

 
а б 

Рис. 4.46 Концентраційні профілі Cr (EDX) в зразках сплаву 230 

товщиною 0,2÷0,5 мм після 1000 (а) і 3000 (б) годин окиснення при 1000°C  

 

Надійніша інформація про фази в мікроструктурі сплаву 230 при 1000°C 

була отримана методами EDX і EBSD після довготривалого відпалу зразка 

завтовшки 0,3 мм протягом 3000 годин. На рис. 4.47б представлена електронна 

мікрофотографія мікроструктури сплаву всередині зразка, де спостерігаються 

великі зерна дисперсних фаз з високим (великий вміст W) і низьким (великий 

вміст Cr) фазовим контрастом. Розподіл елементів по дисперсних фазах на рис. 

4.47б, проілюстрований за допомогою концентраційних мап EDX на рис. 4.48, 

підтверджує співіснування трьох дисперсних фаз в нікелевій матриці сплаву 

230.  
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а б 

 

Рис. 4.47 Мікроструктура сплаву 230 при 1000°C. Електронні 

мікрофотографії середини зразка завтовшки 0,5 мм після 1000 (а) й 3000 (б) 

годин окиснення (товщина 0,3 мм) 
 

  

Рис. 4.48 Концентраційні мапи EDX мікроструктури сплаву 230 при 

1000°C після 3000 годин окиснення (рис. 4.47б) 

 

Аналіз дифракції зворотно-розсіяних електронів (EBSD) на рис. 4.49 

остаточно підтвердив наявність фаз M23C6 і η-M6C в мікроструктурі сплаву 

після довготривалої витримки при 1000°C. Поєднання методів EDX і EBSD 

дозволило однозначно ідентифікувати фазу нітриду як ізоморфну фазі π-

Ni2W3N [416-417].  
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Рис. 4.49 Фазові мапи (EBSD) мікроструктури сплаву 230 при 1000°C двох 

репрезентативних місць аналізу (а, б) всередині зразка завтовшки 0,3 мм після 

3000 годин окиснення: γ-Ni — червоний; η-M6C — синій; π-Ni2W3N — 

зелений; M23C6 — жовтий  
 

На відміну від малих зерен π-фази, ідентифікованих після 100 годин 

витримки (рис. 4.47а), великі зерна π-Ni2W3N не містять Si. В деяких зразках 

карбід M23C6 і нітрид π-Ni2W3N співіснують, в той час як в інших присутньою 

є лише одна з цих фаз.  

Динаміку фазових перетворень в зразках сплаву 230 при 1000°C в 

залежності від товщини зразка можна простежити за допомогою електронних 

мікрофотографій мікроструктури на рис. 4.50.  

Оскільки фазові перетворення під час окиснення сплаву 230 є якісно дуже 

подібними в усьому температурному інтервалі дослідження, 950÷1050°C, 

наводяться лише результати для 1000°C як найбільш характерні. На поверхні 

усіх досліджених зразків утворювалася щільна зовнішня окалина Cr2O3 разом 

з невеликою зоною внутрішнього окиснення Al переважно на границях зерен. 

Товщина зовнішньої окалини Cr2O3 варіюється в межах 6÷30 мкм. На поверхні 

найтоншого (0,2 мм) зразка утворилася окалина найбільшої товщини, 

порівняно до зразків завтовшки 0,3 і 0,5 мм. В деяких зразках спостерігаються 

пори Кіркендала (рис. 4.50г) [209-210, 418]. З рис. 4.48 очевидно, що зона 
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розчинення карбідів М23С6 є дещо ширшою за зону розчинення η-M6C. В 

найтоншому зразку (0,2 мм) карбіди повністю зникають з мікроструктури 

після 3000 годин окиснення.  
 

 
 

Рис. 4.50 Мікроструктурні зміни в сплаві під час окиснення 230 при 

1000°C. Електронні мікрофотографії зразків завтовшки 0,5 (а, б), 0,3 (в, г) і 0,5 

(д, е) мм після 1000 (а, в, д) й 3000 (б, г, е) годин окиснення  
 

З рис. 4.48 очевидною є також тенденція збільшення об’ємної частки 

нітриду π-Ni2W3N з плином часу на фоні монотонного зменшення об’ємної 

частки карбідів М23С6 і η-M6C. Оскільки зникнення карбідів відбувається 

швидше в тонкому (0,2 мм) зразку, цей процес слід пов’язувати з більш 

інтенсивним збідненням Cr. Ширина зони розчинення η-M6C в цілому менше, 
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ніж зона вільної від М23С6 і π-Ni2W3N (табл. 4.4). Окрім цього, ширина зони 

розчинення усіх дисперсних фаз збільшується з товщиною зразка.  

Таблиця 4.4 

Ширина зон, вільних від дисперсних фаз (η-M6C, М23С6 і π-Ni2W3N) в 

зразках сплаву 230 різної товщини після окиснення при 1000°C [415] 
 

Товщина 

зразка [мм] 

Ширина зони розчинення [мкм] 

η-M6C М23С6 + π-Ni2W3N 

Час окиснення [год.] 

1000 год. 3000 год. 1000 год. 3000 год. 

0,2 41 67 77 90 

0,3 49 79 96 121 

0,5 74 91 134 126 

  

Вплив температури на процес розчинення карбідів у сплаві 230 

найкращим чином можна проілюстровати на прикладі найтонших зразків 

(0,2 мм) на рис. 4.51.  

Після 3000 годин при 950 і 1050°C спостерігається розчинення карбідів і 

утворення π-фази. Проте ширина зон розчинення при 950°C є значно нижчою, 

як і загальна кількість новоутвореного карбіду М23С6 всередині зразка, ніж при 

1000°C (рис. 4.50е) і 1050°C рис. 4.51б). При 1050°C всередині зразка 

знаходиться лише π-фаза, в той час як карбід η-M6C знову з’являється у 

приповерхневій зоні зразка.  

З отриманих експериментальних даних очевидно, що окиснення і 

утворення зовнішньої окалини Cr2O3 має сильний вплив на мікроструктуру 

сплаву 230: спостерігається розчинення карбіду η-M6C, утворення карбіду 

М23С6 всередині зразка подальшим перетворенням карбіду хрому на фазу π-

Ni2W3N на тлі внутрішнього нітрування зразка. В переважній більшості зразків 

об’ємна частка карбіду М23С6 була більшою після 1000 годин витримки, ніж 

після 3000 годин, коли в мікроструктурі стабільним є вже виключно нітрид π-
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Ni2W3N. Ці ефекти посилюються з підвищенням температури і зменшенням 

товщини зразка. В найтонших зразках (0,2 мм) карбід η-M6C зникає повністю 

з мікроструктури після 3000 годин при 1000°C і 2000 годин при 1050°C.  
 

  
а б 

 

Рис. 4.51 Електронні мікрофотографії (BSE) мікроструктури зразків 

сплаву 230 завтовшки 0,2 мм після (а) 3000 годин при 950°C і (б) 2000 годин 

при 1050°C. Червоні лінії — зона стабільності η-M6C; сині лінії — зона 

стабільності М23С6 і π-Ni2W3N  
 

Термодинамічні розрахунки в Thermo-Calc (рис. 4.52а) для хімічного 

складу сплаву 230 показали, що за початкової концентрації вуглецю (0,09 

мас. %) стабільними є лише матриця γ-Ni, карбід η-M6C та невелика кількість 

нітриду π-Ni2W3N. На підставі експериментальних результатів (рис. 4.49) 

лише π-фаза була обрана в якості можливого стабільного нітриду в 

мікроструктурі. Зі збільшенням вмісту вуглецю до 0,16 мас. % передбачається 

утворення карбіду М23С6 з відповідним зменшенням частки карбіду η-M6C. 

Оскільки основною дисперсною фазою в мікроструктурі сплаву 230 є η-M6C, 

варто спочатку розглянути механізм розчинення й утворення карбідів η-M6C і 

М23С6 без урахування нітрування й утворення π-Ni2W3N. 

Для кращого розуміння механізмів описаних фазових перетворень в 

сплаві 230 побудовано (рис. 4.52б) потрійний перетин Ni–Cr–C для системи 

Ni–Cr–W–Mo–C з фіксованим вмістом W (14 мас. %) і Mo (2 мас. %) при 

1000°C. На потрійний перетин Ni–Cr–C нанесено також розраховану в Thermo-

Calc лінію ізоактивності вуглецю.  
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а б 

 

Рис. 4.52 Термодинамічні розрахунки для сплаву 230 при 1000°C: (а) 

залежність стабільності дисперсних фаз від місту вуглецю; (б) потрійний 

перетин Ni–Cr–C для системи Ni–Cr–W–Mo–C з фіксованим вмістом W 

(14 мас. %) і Mo (2 мас. %). Розраховано в Thermo-Calc з використанням бази 

даних TTNi7  
 

Розглянемо спочатку вплив збіднення Cr у приповерхневому шарі (рис. 

4.46) на мікроструктуру сплаву 230. Відповідно до фазової діаграми на рис. 

4.52б, зменшення концентрації Cr призводить до зменшення частки карбіду η-

M6C в мікроструктурі, чого в цілому слід було очікувати (рис. 4.45б). Рух по 

лінії А-Б, як і у випадку сплаву 602 СА, сам по собі не призводить до утворення 

ЗРК. Очевидно, що збіднення Cr має призвести до підвищення активності 

вуглецю у приповерхневій зоні сплаву й до його зворотної дифузії вглиб 

сплаву. Таким чином, одночасно зі збідненням Cr паралельно має відбуватися 

збіднення вуглецю і рух з точки А до точки В на лінії ізоактивності вуглецю. 

Зворотна дифузія вуглецю в зразках сплаву 230 була підтверджена за 

допомогою аналізу середини зразка методом GD-OES із застосуванням 

глибокого шліфування. Встановлено, що в зразку завтовшки 0,5 мм 

концентрація вуглецю після 1000 годин окиснення збільшується з 0,09 мас. % 

до 0,13 мас. %, а після 3000 годин — до 0,19 мас. %. Слід відзначити, що 

швидкість накопичення вуглецю всередині тонкого зразка підвищується зі 
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зменшенням його товщини внаслідок коротшого дифузійного шляху і більшої 

рушили сили зворотної дифузії вуглецю. При збільшенні концентрації 

вуглецю всередині зразка завтовшки 0,5 мм удвічі точка А на фазовій діаграмі 

на рис. 4.50б зсувається уздовж лінії ізоактивності вуглецю вгору до точки Г, 

хімічний склад якої приблизно відповідатиме середині зразка. Коли 

концентрація вуглецю досягає рівня 0,14 мас. %, карбід хрому М23С6 стає 

стабільним у мікроструктурі сплаву. Очевидно, що час до утворення М23С6 

всередині зразка монотонно зменшуватиметься з його товщиною, що 

підтверджується експериментальними результатами.  

У випадку найтоншого зразка (0,2 мм) після 3000 годин при 1000°C мало 

місце повне розчинення карбіду η-M6C (рис. 4.50е). В цьому зразку 

зафіксовано найсильніше збіднення хрому при 1000°C: середня концентрація 

Cr в матриці зразка впала з 22 до 12 мас. % (рис. 4.46б). Таке глибоке збіднення 

Cr на діаграмі стану (рис. 4.52б) відповідатиме руху з точки А до точки Д, яка 

знаходиться в двофазній області γ-Ni+М23С6. Таким чином, критичне 

збіднення Cr внаслідок тривалого окиснення тонкого зразка призводить до 

дестабілізації карбіду η-M6C. 

В основі інтерпретації описаних процесів розчинення й утворення 

карбідів η-M6C і М23С6 в мікроструктурі сплаву 230 під час окиснення за 

допомогою фазової діаграми на рис. 4.52б лежить припущення, що 

концентрації W і Mo в об’ємі зразка не змінюються. В дійсності ці елементи 

дифундують в концентраційному градієнті Cr внаслідок взаємодії між даними 

елементами в матриці сплаву γ-Ni. Дифузійне моделювання процесів 

збіднення в DICTRA, результати якого представлені на рис. 4.53, підтвердило 

справедливість термодинамічного механізму розчинення й утворення карбідів 

в сплаві 230. Відповідно до термодинамічних розрахунків (рис. 4.52), карбід 

М23С6 не є стабільним у вихідній мікроструктурі сплаву при 1000°C і 

утворюється всередині зразка внаслідок зворотної дифузії вуглецю. Для 

утворення М23С6 концентрація вуглецю має збільшитися до 0,14 мас. %. 

Зворотна дифузія вуглецю є динамічним процесом, тому утворення М23С6 
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всередині зразка потребує певного часу, що відповідає експериментальним 

результатам (рис. 4.51а).  
 

  
а б 

 

Рис. 4.53 Розподіл стабільних фаз карбідів у зразку (0,3 мм) сплаву 230 

після окиснення 1000°C: (а) 1000 годин; (б) 3000 годин. Розраховано в 

DICTRA з використанням баз даних TTNi7 і MobNi1  
 

Розраховані профілі розподілу карбідів в зразку сплаву 230 якісно 

відтворюють і підтверджують три основні експериментальні спостереження: 

1) утворення ЗРК карбіду η-M6C; 2) утворення всередині зразка карбіду М23С6; 

3) М23С6 утворюється за рахунок η-M6C. Розраховане зменшення частки η-M6С 

є значно меншим, ніж спостерігається експериментально, оскільки 

моделювання не враховує процесу нітрування, яке посилюється по мірі 

збіднення Cr в зразку.  

Таким чином, карбід типу η-M6C зазнає розчинення в процесі окиснення 

високотемпературних сплавів внаслідок збіднення Cr й зворотної дифузії 

вуглецю. Карбід η-M6C є притаманним мікроструктурі нікелевих сплавів з 

високим вмістом (9÷15 мас. %) Mo і W та низьким вмістом (0,02÷0,10 мас. %). 

Хоча Cr не є основою цього карбіду, зміна концентрації Cr впливає на хімічні 

потенціали інших складових цієї фази та її стабільність в мікроструктурі. 

Проте найсильніший вплив збіднення хрому має на хімічний потенціал 

вуглецю, різке підвищення якого спричиняє зворотну дифузію вуглецю і 
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розчинення фази η-M6C у приповерхневому шарі. Ще більш вираженим вплив 

окиснення на карбід η-M6C є в тонких зразках, в яких швидке збагачення 

вуглецю всередині зразка призводить до утворення карбідів з більшим вмістом 

С — М23С6. Отже, основним фактором динамічної зміни мікроструктури 

«матриця — карбід» є висока чутливість хімічного потенціалу вуглецю до 

концентрації Cr та його надзвичайно висока мобільність у порівнянні до 

основних компонентів сплаву.  

 

Висновки до розділу 

 

1. Багатофазні високотемпературні металеві матеріали — високолеговані 

сталі та ЖМС — зазнають фазових перетворень у процесі окиснення при 

високих температурах внаслідок збіднення в приповерхневому шарі елементу, 

що утворює захисну оксидну окалину — Cr2O3 або Al2O3. Концентраційні 

градієнти збіднення, утворені під оксидною окалиною внаслідок селективного 

окиснення Cr або Al, призводять до дестабілізації присутніх у мікроструктурі 

дисперсних фаз, утворення зон, вільних від дисперсних фаз (зон розчинення), 

висхідної дифузії інших компонентів системи й утворення нових фаз.  

2. Фазові перетворення під час окиснення високотемпературних сплавів 

мають яскраво виражений динамічний характер і можуть різко негативно 

вплинути на функціональні властивості цих матеріалів — такі як термічна 

стабільність мікроструктури, міцність та опір пластичній деформації у процесі 

довготривалої їхньої експлуатації.  

3. В сплавах на основі систем Ni–Cr–Nb (сплав 625), Co–Cr–W (Haynes 25) 

й Fe–Cr–Nb (феритна сталь Crofer 22 H) спостерігається структурно подібне 

фазове перетворення у зоні безпосереднього контакту сплаву з оксидною 

окалиною Cr2O3. В усіх трьох системах в результаті окиснення зерна 

дисперсної фази відповідного інтерметаліду — δ-Ni3Nb [369], Co3W [394] та 

Fe2Nb [406] — розчиняються й утворюють однофазну зону. Одночасно під 
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зовнішньою оксидною окалиною утворюється суцільний та щільний шар 

відповідного інтерметаліду. 

4. Відповідно до термодинамічних розрахунків, зниження концентрації 

хрому у приповерхневому шарі внаслідок окиснення призводить до утворення 

безпосередньо під окалиною зони низької активності (хімічного потенціалу) 

третього компоненту відповідної системи — Nb або W. Третій компонент 

дифундує таким чином в концентраційному градієнті Cr до границі розділу 

«оксид–сплав», що зрештою призводить до утворення шару відповідного 

інтерметаліду між окалиною та сплавом. Дифузійні розрахунки якісно й 

кількісно підтвердили механізм висхідної дифузії для опису перерозподілу 

дисперсних фаз у сплавах 625, Haynes 25 та Crofer 22 H. 

5. У сплавах на основі системи Ni–Cr–С — таких як 602 СА — окиснення 

призводить до утворення широкої зони розчинення карбіду (ЗКР) хрому М7С3 

[304]. Встановлено термодинамічний механізм розчинення карбіду хрому, 

відповідно до якого ключову роль відіграє зворотна дифузія вуглецю вглиб 

сплаву. Показано, що збіднення Cr створює у приповерхневому шарі сплаву 

зону високої активності вуглецю, який завдяки високій мобільності швидко 

дифундує вглиб зразка й утворює у мікроструктурі сплаву вторинні карбіди. 

Показано, що розчинення карбідів М7С3 є процесом чутливим не тільки до 

збіднення Cr, але й до збіднення Al, внутрішнє окиснення якого пришвидшує 

ріст ЗРК. 

6. Вплив збіднення Al на розчинення карбіду хрому М7С3 у сплаві 602 СА 

є більше вираженим у випадку утворення на поверхні сплаву зовнішньої 

окалини α-Al2O3 після попереднього окиснення при 800°C. Встановлено, що 

ЗРК під окалиною Al2O3 утворюється й росте протягом перших десятків годин 

окиснення при 1100-1200°C й зникає після довших витримок — карбіди М7С3 

знову утворюються у приповерхневому шарі [412]. Встановлено зв'язок між 

динамікою росту й зникнення ЗРК з формою профілю збіднення Al та 

кінетикою окиснення. Глибоке збіднення Al на початку окиснення спричиняє 

зворотну дифузію вуглецю й утворення ЗРК, в той час як повільне 
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вирівнювання профілю збіднення Al внаслідок уповільнення окиснення 

сприяє швидкому поверненню вуглецю до приповерхневого шару й 

новоутворенню карбідів.  

7. Встановлено, що карбід η-M6C також зазнає розчинення під час 

окиснення таких сплавів, як 625 [369] і 230 [415], не зважаючи на те, що хром 

не є основним компонентом цього типу карбідів. Показано, що вирішальну 

роль у розчиненні η-M6C в процесі окиснення відіграє зворотна дифузія 

вуглецю вглиб зразка в концентраційному градієнті збіднення Cr. Показано, 

що вплив зворотної дифузії вуглецю посилюється зі зменшенням товщини 

зразка.  
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РОЗДІЛ 5  

МІКРОСТРУКТУРНА ДЕГРАДАЦІЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ 

СИСТЕМ «ПОКРИТТЯ–СУБСТРАТ» 
 

В процесі експлуатації високотемпературні матеріали взаємодіють не 

лише з навколишнім середовищем. Мікроструктура жароміцних сталей і 

сплавів може зазнавати негативного впливу внаслідок процесів взаємної 

дифузії на границі контакту двох матеріалів відмінного хімічного складу. 

Найчастіше такі процеси мають місце у механічних контактах, зварювальних 

швах і особливо у випадку захисних антикорозійних покриттів. Термозахисні 

покриття завтовшки 70÷250 мкм наносяться на поверхню жароміцних сплавів 

з метою запобігання швидкому окисненню матеріалу основи деталі.  

У практиці широко застосовуються два основних типи захисних 

покриттів: а) покриття типу MCrAlY (M = Ni, Co) [169, 419] та б) дифузійні 

покриття на основі фази  b-NiAl [420-421]. Покриття типу MCrAlY зазвичай 

наносяться методом плазмового напилення низького тиску (LPPS), 

високошвидкісного газотерімчного напилення (HVOF) та атмосферного 

плазмового напилення (APS) [422]. Типова мікроструктура покриттів типу 

MCrAlY є двофазною: матриця на основі ГЦК g-Ni та багата на Al фаза b-NiAl 

[423], хоча інші фази системи Ni–Al та інтерметаліди можуть бути 

стабільними у цих покриттях в залежності від хімічного складу і температури 

[171, 246-247]. Дифузійні алюмінідні покриття утворюються на поверхні 

сплавів внаслідок взаємодії при високій температурі з газами, що містять леткі 

галогеніди Al. Внаслідок взаємодії Al з основою сплаву на поверхні 

утворюються алюмініди типу FeAl, Fe3Al [424], b-NiAl або Ni2Al3 [425]. 

Технологія дифузійних покриттів є значно дешевшою і набагато більш 

практичною, ніж методи вакуумного й атмосферного напилення [426]. 

Зазначені покриття містять велику кількість алюмінію й хрому, що призводить 

до істотних градієнтів хімічних потенціалів компонентів між покриттям і 
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матеріалом субстрату, що спричиняє інтенсивну взаємну дифузію, основними 

негативними наслідками якої слід визначити: 

1. Утворення пор внаслідок ефекту Кіркендала і потенційну відшарування 

покриття.  

2. Утворення щільного шару карбідів на межі розділу «покриття–основа». 

Крихкість карбідів може стати причиною відшарування. 

3. Критичне збіднення алюмінію у покритті, хімічна деградація покриття, 

Breakaway. 

4. Проникнення алюмінію й хрому в основу матеріалу деталі, що 

призводить до утворення шкідливих для механічних властивостей 

матеріалу основи топологічно щільно упакованих (TCP, topologically 

closed packed) фаз, які руйнують мікроструктуру γ/γ' ЖМС. 

В представленому розділі розглядаються різноманітні контактні системи 

«покриття–субстрат», описується характеристична мікроструктура 

контактного шару в різних системах та її еволюція в процесі витримки при 

високій температурі. Детально розглянуті типові процеси мікроструктурної 

деградації покриттів і контактних дифузійних пар, запропоновано кількісний 

модельний підхід до опису процесів взаємної дифузії і фазових перетворень в 

означених системах.  

 

5.1 Карбіди в мікроструктурі дифузійних алюмінідних покриттів на 

нікелевих жароміцних сплавах: джерело вуглецю  

 

Механізм утворення дифузійних алюмінідних покриттів уперше був 

описаний в роботі [192], в якій автори розробили два методи одержання 

дифузійних покриттів шляхом активованої цементації: а) 

низькотемпературний процес високої активності Al; б) високотемпературний 

процес низької активності Al. Товщина, хімічний склад і мікроструктура 

покриття залежать від обраного методу. В процесі високої активності Al 

основним механізмом утворення покриття є дифузія алюмінію з газової фази 
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вглиб сплаву. У випадку нікелевих сплавів в цьому процесі утворюється 

переважно фаза Ni2Al3, яка при подальшій термічній обробці перетворюється 

на b-NiAl. В процесі низької активності Al ріст шару b-NiAl відбувається за 

рахунок транспорту нікелю зі сплаву назовні, що призводить до утворення 

чистого зовнішнього шару b-NiAl. В роботах [427-429] описується вплив 

різноманітних параметрів процесу алітування на мікроструктуру і властивості 

покриттів.  

Алітування — дифузійно контрольований процес, внаслідок чого 

хімічний склад субстрату має великий вплив на мікроструктуру покриття. 

Дифузія алюмінію з газової фази вглиб субстрату й зустрічна дифузія нікелю 

назовні спричиняють великі зміни хімічного складу приповерхневої зони 

субстрату — зони взаємної дифузії, в якій утворюються непритаманні для 

субстрату нові фази.  

Ґрунтовний аналіз впливу хімічного складу субстрату на фазовий склад 

покриття проведено у роботі [197], в якій досліджено алітування 24 модельних 

нікелевих сплавів з різними концентраціями легуючих елементів: C, Cr, Mo, 

W, Nb, Al, Zr і B. В зоні взаємної дифузії спостерігалося утворення карбідів і 

ОЦК-фази a-(Cr, W, Mo). Найнижча концентрація вуглецю в сплавах 

становила 0,002 мас. %. Автори не встановили зв’язку між вмістом вуглецю і 

наявністю карбідів у мікроструктурі покриття.  

В роботі [421] алітування проводилося методом низької активності Al при 

1000°С для сплавів IN100, SEL 15, Udimet-700. Новоутворені фази були 

виділені методом хімічного травлення й досліджені методом РФА. 

Встановлено утворення карбідів типу М6С, М23С6, а також малу кількість 

карбіду типу МС і s-фази. В цих сплавах мінімальна концентрація вуглецю 

становила 0,08 мас. %. На підставі наведених результатів автори зробили 

висновок, що під час алітування вуглець дифундує з середини субстрату до 

поверхні.  

В роботі [430] досліджено алітування 12 сплавів і наводиться аналіз 

відносної термодинамічної стабільності карбідів та інтерметалідів у зоні 
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взаємної дифузії алюмінідних покриттів. В залежності від хімічного складу 

субстрату в температурному інтервалі 760÷1150°С стабільними до 5000 годин 

витримки є карбіди МС, М23С6, М6С s-фаза і µ-фаза. Мінімальна концентрація 

вуглецю становила 0,06 мас. %. В роботі [431] встановлено, що термічна 

стабільність карбідів типу М23С6, М6С і МС великою мірою залежить від 

температури витримки. 

Іншим важливим фактором стабільності карбідів в зоні взаємної дифузії 

алюмінідних покриттів є важкі елементи в складі ЖМС: Cr, W, Mo, Ta, Ti. 

Додання до сплаву W, Mo, Ta сприяє утворенню карбідів в наступному 

порядку стабільності [153]: М23С6 ® М6С ® МС. В роботі [432] досліджено 

стабільність h-карбідів М6С і М12С у температурному інтервалі 900÷1400°С в 

системах A–Mo–C й A–W–C (A = Fe, Ni, Co). Показано, що карбід Co6Mo6С 

розкладається на Co3Mo3С й µ-фазу Co7Mo6 вище 1000°С. Встановлено, що три 

типи h-карбідів Co6W6С, Co3W3С і Co4W2С співіснують у температурному 

інтервалі 1100÷1350°С в системі Co–W–C.  

В наведених вище роботах досліджувалися переважно полікристалічні 

субстрати. Монокристалічні ЖМС завдяки технології монокристалічного 

лиття зазвичай містять дуже низьку кількість вуглецю, що теоретично має 

нівелювати вплив субстрату на утворення карбідів в зоні взаємної дифузії 

покриттів в процесі алітування. Натомість в роботі [195] наведено результати 

алітування методом низької активності Al монокристалічного сплаву RR2000, 

який містить Co, Cr, Al, Ti та 0,02 мас. %. В покритті були ідентифіковані зерна 

М23С6. 

В представленій роботі [433] досліджувалися зразки сплаву PWA1484 

(хімічний склад наведено в табл. А.5), які алітувалися методом як високої, так 

і низької активності Al у промисловому газовому реакторі. Хімічний склад 

сплаву було визначено методом ICP-OES з відносною похибкою 10%. 

Концентрація вуглецю у сплаві визначалася методом інфрачервоної 

спектроскопії продуктів спалювання. Отриманий таким чином хімічний склад 
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був дуже близький до специфікації сплаву, наведеної в літературі [434]. Зразки 

алітувалися протягом 5 годин при 1070°С у газовій суміші галідів алюмінію з 

подальшою термообробкою протягом 7 годин за відсутності реактивного газу.  

На рис. 5.1 наведені BSE електронні мікрофотографії мікроструктури 

алюмінідних покриттів на сплаві PWA1484, на яких можна розрізнити три 

мікроструктурні зони: а) зовнішній шар покриття; б) зона взаємної дифузії; в) 

субстрат.  
 

 
а б 

Рис. 5.1 Електронні мікрофотографії BSE мікроструктури алюмінідних 

покриттів низької (а) та високої (б) активності Al на монокристалічному 

нікелевому сплаві PWA1484  

 

Наведена на рис. 5.2а мікроструктура зовнішнього шару покриття, 

отриманого методом високої активності Al, складається зі стехіометричної 

фази b-NiAl. В зоні взаємної дифузії знаходяться зерна дисперсійних фаз з 

великим вмістом важких елементів (світлий контраст в BSE). Зовнішній шар 

покриття, отриманого методом низької активності Al, містить лише чисту фазу 

b-NiAl, в той час як в зоні взаємної дифузії спостерігаються більш світлі зерна 

вторинних фаз. В обох випадках на границі між субстратом і зоною взаємної 

дифузії спостерігаються голкоподібні зерна фази високого контрасту, 

орієнтовані у бік субстрату, що є результатом взаємної дифузії протягом 7 

годин в процесі нанесення покриттів. 
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Двошарова мікроструктура алюмінідних покриттів, отриманих методом 

високої активності Al, описана в дослідженні [192], спостерігається в даній 

роботі. Зовнішня частина покриття містить більше алюмінію, ніж внутрішня, 

що очевидно з елементних мап EDX на рис. 5.3б. 
 

 
Рис. 5.2 Електронна мікрофотографія BSE (а) та відповідні 

концентраційні мапи EDX (б) зони взаємної дифузії алюмінідного покриття 

низької активності Al на монокристалічному нікелевому сплаві PWA1484  

 
Рис. 5.3 Електронна мікрофотографія BSE (а) та відповідні 

концентраційні мапи EDX (б) мікроструктури алюмінідного покриття високої 

активності Al на монокристалічному нікелевому сплаві PWA1484  
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В обох випадках високої і низької активності Al зону взаємної дифузії слід 

визначити як зону підвищеної концентрації усіх складових субстрату, окрім Ni 

і Al. Ширина зони взаємної дифузії становить приблизно 10 мкм (рис. 5.2а). 

Відповідно до елементних мап EDX на рис. 5.2а, присутній в зоні взаємної 

дифузії вуглець знаходиться в зернах, багатих на Cr, Mo, W і Ta. Разом з 

зернами, що містять вуглець, зона взаємної дифузії містить також зерна другої 

фази, багатої на Co, Cr, Mo, W і Re. 

Результати РФА для досліджуваних алюмінідних покриттів наведені на 

рис. 5.4. В процесі аналізу поверхні зразків пошарово шліфувалися до 

досягнення незмінної дифрактограми субстрату. Зовнішня частина покриття 

низької активності Al очікувано складається виключно з b-NiAl (PDF File No. 

3-65-5171) з параметром кубічної решітки a = 2,88 Å.  
 

 
Рис. 5.4 Дифрактограми (а) алюмінідного покриття низької активності Al, 

зовнішньої частини (б) і зони взаємної дифузії покриття високої активності Al 

на сплаві PWA1484. РФА проводився з поступовим шліфуванням зразків від 

поверхні до субстрату  
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Карбіди були ідентифіковані як фази М6С або М12С (M = Ta, W, Cr, Mo, 

Co) з параметром кубічної решітки a = 11,32 Å (PDF File No. 1-89-4885). 

Другою фазою інтерметаліду була визначена µ-фаза типу А6В7 (A = Ni, Co; B 

= W, Mo) з параметрами решітки a = 4,78 Å і с = 25,8 Å (PDF File No. 29-489). 

В субстраті основними фазами були ідентифіковані g (PDF File No. 35-1489) й 

g¢ (PDF File No. 65-4233). 

Оскілки покриття високої активності Al є гетерогенним, на рис. 5.4 

окремо наведені дифрактограми зовнішнього шару (а) й зони взаємної дифузії 

(б). В зовнішньому шарі покриття, окрім b-NiAl і карбідів М6С (PDF File No. 

1-89-4880), були також ідентифіковані інтерметаліди типу W13Re7 (PDF File 

No. 3-65-5845) і Cr7Re3 (PDF File No. 3-65-8387). В системах Cr–W й W–Re 

стабільною сполукою вважається s-фаза [192]. Після 4 кроків шліфування 

була досягнута зона взаємної дифузії, фазовий склад якої не відрізнявся від 

зовнішнього шару покриття. На границі «покриття–субстрат» найбільшу 

інтенсивність мала µ-фаза і карбід М6С. 

Фази в зоні взаємної дифузії покриття високої активності Al були 

визначені методом EBSD. Фазова мапа EBSD разом з електронною 

макрографією BSE представлена на рис. 5.5. З рис. 5.5б видно, що матричною 

фазою в зоні взаємної дифузії є b-NiAl. Великі зерна дисперсійної фази були 

ідентифіковані як карбід М6С (структурна модель Co3Ta3C), в той час як дрібні 

зерна відповідають µ-фазі (структурна модель Co7Mo6). Невелика кількість 

фази g¢, хімічний склад якої було підтверджено методом EDX, була теж 

ідентифікована в зоні взаємної дифузії.  

Оскільки фази М6С і µ були ідентифіковані декількома незалежними 

методами з високою мірою відтворюваності, можна зробити висновок, що ці 

фази є основними вторинними дисперсійними фазами у мікроструктурі 

алюмінідних покриттів на сплаві PWA1484. 

Наявність вуглецю в зоні взаємної дифузії досліджуваних алюмінідних 

покриттів була підтверджена методом GD-OES.  
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Рис. 5.5 Електронна мікрофотографія BSE (а) та фазова мапа EBSD (б) 

зони взаємної дифузії покриття високої активності Al на сплаві PWA1484  

 

На рис. 5.6 представлені концентраційні профілі елементів у покриттях, 

отриманих методом низької (а) і високої (б) активності Al. 
 

 

 
       а б 

Рис. 5.6 Концентраційні профілі елементів GD-OES в алюмінідних 

покриттях низької (а) та високої (б) активності Al на сплаві PWA1484  

 

Концентрації елементів розраховувалися на підставі вимірювань 

інтенсивності оптичних емісійних сигналів і методу розрахунку, описаного в 

роботі [192]. Зазвичай профілі GD-OES калібрують на основі відомого 
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хімічного складу субстрату і відповідних інтенсивностей сигналів, визначених 

у паралельному вимірюванні чистого матеріалу субстрату [26]. Отримані 

таким чином концентраційні профілі елементів свідчать про інтенсивне 

збагачення вуглецю в зоні взаємної дифузії покриття низької активності Al 

(рис. 5.6а) і навіть у зовнішньому шарі покриття високої активності Al (рис. 

5.6б).  

З метою з’ясування джерела вуглецю в покритті — дифузія з газової фази 

в процесі алітування чи дифузія вуглецю з середини сплаву — були отримані 

концентраційні профілі GD-OES на алітованих зразках сплаву PWA1484 різної 

товщини: 0,5 мм, 1,0 мм і 2,0 мм. З рис. 5.7 очевидно, що зі зменшенням 

товщини зразка, а отже і зменшенням загальної кількості вуглецю в об’ємі, 

пропорційно зменшується площа під концентраційними профілями вуглецю. 

Найменший вміст вуглецю спостерігається в найтоншому зразку, що 

підтверджує гіпотезу внутрішньої причини походження вуглецю в зоні 

взаємної дифузії досліджуваних алюмінідних покриттів. Таким чином, 

вуглець дифундує з об’єму субстрату у бік поверхні в процесі алітування для 

обох типів покриттів, а не є результатом забруднення з газової фази. 
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Рис. 5.7 Концентраційні профілі GD-OES вуглецю (а) в алюмінідних 

покриттях низької активності Al на зразках сплаву PWA1484 різної товщини 

(0,5 мм, 1,0 мм та 2 мм) й залежність середньої концентрації вуглецю у зоні 

взаємної дифузії від товщини зразка (б)  
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На основі експериментальних значень концентрації вуглецю в середині 

алітованих зразків, визначених методом GD-OES, на зразках, відшліфованих 

до середини, була визначена загальна кількість перерозподіленого в просторі 

вуглецю в кожному покритому зразку в мг см-2. Кількість вуглецю визначалась 

з площі поверхні, окресленої концентраційним профілем GD-OES (рис. 5.7а). 

Концентрація вуглецю від глибини травлення до середини зразка приймалась 

за стале значення у відповідності до експериментального значення 

концентрації вуглецю в кінцевій точці профілю. Усереднені значення густини 

b-NiAl (5,6 г см-3) й сплаву PWA1484 (8,8 г см-3) були використані для 

розрахунку вмісту вуглецю в зоні взаємної дифузії. В субстраті розрахунок 

проводився з використанням лише густини сплаву. Кількість вуглецю в 

непокритому матеріалі визначалася на підставі хімічного аналізу. Наведені в 

табл. 5.1 розраховані значення кількості вуглецю в покритих зразках добре 

узгоджуються з експериментальними значеннями для непокритих зразків 

відповідної товщини, враховуючи точність хімічного аналізу вуглецю у сплаві 

(± 0,0058 мас. %). 

Таблиця 5.1 

Кількість вуглецю в алітованому й непокритому зразку сплаву 

PWA1484. Експериментальні значення для покриттів низької активності 

Al були визначені за допомогою інтегрування концентраційних профілів 

GD-OES вуглецю 

Товщина [мм] Концентрація С в 

середині зразка 

[ат. %] 

Кількість С в 

покритому 

зразку [мг см-2] 

Кількість С в 

непокритому 

зразку [мг см-2] 

2,0 1,7´10-2 0,109 0,118 

1,0 1,1´10-2 0,058 0,059 

0,5 7,2´10-2 0,028 0,029 
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Дифузія вуглецю у бік поверхні в процесі алітування підтверджується 

також результатами термодинамічних розрахунків в Thermo-Calc. Розрахунки 

фазових рівноваг проведено для температури алітування, 1070°С, за 

допомогою термодинамічної бази даних TCNi7. Збільшення концентрації Al 

поверхні сплаву обумовлює зниження активності вуглецю до значно нижчого 

рівня, ніж в самому субстраті, що стає рушійною силою дифузії вуглецю у бік 

поверхні. На рис. 5.8 наведено залежність розрахованої активності вуглецю від 

концентрації Al у сплаві PWA1484 при 1070°С. Зі збільшенням концентрації 

Al активність вуглецю зменшується, проходить крізь мінімум, збільшується до 

вищого, ніж в субстраті, рівня.  
 

 
 

Рис. 5.8 Активність вуглецю у сплаві PWA1484 як функція концентрації 

Al при температурі алітування 1070°С. Розраховано у Thermo-Calc за 

допомогою термодинамічної бази даних TCNi7  

 

Починаючи від 25 ат. % Al, активність вуглецю монотонно зменшується. 

Окрім інтервалу 20÷30 ат. % концентрації Al, активність вуглецю є нижчою, 

ніж в субстраті, при концентрації Al, що перевищує концентрацію Al в 

PWA1484. Отже, в досліджуваних покриттях, в яких концентрація Al 

перевищує 30 ат. %, завжди існує рушійна сила для дифузії вуглецю з середини 

зразка у бік реакційного фронту алітування на поверхні.  
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Термодинамічне моделювання стабільності фаз в зоні взаємної дифузії 

сплаву було проведено в концентраційному інтервалі Al 13÷45 ат. %: від 

початкової концентрації в субстраті до концентрації в зовнішньому шарі 

покриття. Збільшення концентрації Al відбувається за рахунок зниження 

концентрації Ni, що відповідає дійсності в процесі алітування. Окремо було 

проведено моделювання збагачення вуглецю в зоні взаємної дифузії і його 

впливу на фазові рівноваги при трьох значеннях концентрації С: 0,065 ат. % 

для субстрату, 0,5 ат. % і 1,0 %. Концентрації інших елементів не варіювалися.  

Термодинамічні розрахунки [433] передбачають стабільність трьох типів 

карбідів: М23С6, М6С і МС. Слід зауважити, що наявні термодинамічні дані для 

такої складної системи, як комерційний сплав PWA1484, є обмеженими, тому 

не варто очікувати високої точності прогнозу. На рис. 5.9а представлена 

сумарна кількість стабільних карбідів як функція концентрації Al. 

Аналогічним чином проведено моделювання стабільності µ-фази в покритті 

(рис. 5.9б). Для сплаву PWA1484 Thermo-Calc передбачає два типи µ-фази — 

на основі Mo і на основі W з великим вмістом Cr, Ni і Co. 
 

 
      а б 

 

Рис. 5.9 Розрахована в Thermo-Calc залежність мольної частки карбідів (а) 

й µ-фази (б) від концентрації Al у сплаві PWA1484 при 1070°С. Відповідні 

матричні фази представлені у вигляді пунктирних фазових границь  
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Утворення карбідів прогнозується навіть в самому субстраті з 

концентрацією вуглецю 0,065 ат. % в інтервалі концентрацій Al 23÷28 ат. % і 

вище 37 ат. %. При збільшенні концентрації вуглецю до 0,5 й 1,0 ат. % 

стабільність карбідів збільшується у відповідності до загальної тенденції 

залежності стабільності карбідів у покритті від концентрації Al. З рис. 5.9а 

очевидно, що вуглець зв’язується в карбіди у концентраційному інтервалі, в 

той час як µ-фаза стає стабільною вище 28 ат. %. Зони стабільності відповідних 

матричних фаз наведено на рис. 5.9 у вигляді вертикальних пунктирних ліній. 

Відповідно до розрахунків, концентрація вуглецю не впливає на міжфазні 

границі. Немонотонний характер залежності мольної частки карбідів від 

концентрації Al є наслідком фазових перетворень у покритті й різної 

розчинності вуглецю у відповідних фазах — g, g¢ і b-NiAl. Відповідним чином, 

немонотонною має бути стабільність вторинних фаз — карбідів і µ-фази — в 

концентраційному градієнті Al алюмінідного покриття. Слід відзначити 

обмежений вплив вуглецю на стабільність µ-фази. Вуглець зв’язує в карбіди 

певну кількість Mo, Cr і W, що робить їх недоступними для утворення µ-фази. 

Наприклад, концентрація Al повинна сягнути 29 ат. %, щоб утворилася µ-фаза 

в сплаві PWA1484. При збільшенні концентрації вуглецю до 1 ат. % цей 

показник збільшується до 32 ат. % (рис. 5.9). Таким чином, термодинамічні 

розрахунки показують, що для утворення карбідів потрібним є одночасне 

збільшення концентрації Al і вуглецю.  

  

5.2 Моделювання процесів взаємної дифузії в системах «MCrAlY–

субстрат» та прогнозування хімічного ресурсу покриттів  

 

Покриття типу MCrAlY (M = Ni, Co) [169, 419] активно застосовуються 

для захисту лопаток газових турбін від високотемпературного окиснення як в 

стаціонарних, так і авіаційних турбінах. Захисна функція покриття полягає в 

утворенні щільної, термічно стабільної окалини a-Al2O3 [435] на поверхні 
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покриття. Типова структура покриттів MCrAlY складається з матриці g-Ni 

(ГЦК) і b-NiAl (ОЦК), яка виконує функцію резервуару Al [171, 246]. Покриття 

типу MCrAlY часто використовуються у якості з’єднувального шару між 

субстратом, лопаткою газової турбіни і керамічним термобар’єрним 

покриттям, яке ізолює лопатку від агресивного середовища й знижує 

температуру безпосередньо на поверхні металу на 250÷300°С [205, 436]. Такі 

багатошарові системи разом з системою внутрішніх каналів охолодження 

дозволяють використовувати лопатки турбін при температурах газу, близьких 

до температури плавлення високолегованих ЖМС. Термобар’єрні покриття 

складаються зі стабілізованого оксидом ітрію оксиду цирконію (YSZ) [422] й 

наноситься на поверхню лопаток методом електронно-променевого 

плазмового газового напилення (EB-PVD). 

В процесі експлуатації покриття MCrAlY зазнають мікроструктурної 

деградації внаслідок взаємної дифузії, яку зумовлює висока активність Al і Cr 

в покритті. Основними негативними наслідками дифузії Al і Cr з покриття в 

субстрат є: а) збіднення фази b-NiAl; б) деградація мікроструктури g/g¢; в) 

утворення пор; г) утворення крихких фаз інтерметалідів. Основним завданням 

дизайну систем «покриття–субстрат» є мінімізація цих процесів, підбір 

оптимального хімічного складу покриття, який би одночасно забезпечив 

високий ступінь захисту від корозії і мінімальну взаємну дифузію з даним 

субстратом [422]. Ефективність процесу оптимізації системи «покриття–

субстрат» можна суттєво підвищити у випадку використання нових методів 

моделювання процесів взаємної дифузії на основі підходу CALPHAD. В 

представленій роботі наведено приклади використання цих методів для опису 

процесів мікроструктурної деградації декількох комерційних систем 

«MCrAlY–субстрат».  

Хімічний склад досліджуваних матеріалів і комбінації систем «MCrAlY–

субстрат» наведено в табл. 5.2 і 5.3.  

Два різні покриття — С1 – NiCoCrAlY на основі Ni та С2 – CoNiCrAlY на 

основі Co / MCrAlY були нанесені на монокристалічний ЖМС PWA1483. 
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Покриття наносилися методом вакуумного плазмового напилення (VPS). 

Термобар’єрні покриття було нанесено методом APS на систему S1 і методом 

EB-PVD на покриття S2. Третя система S3 мала NiCoCrAlY покриття С3 на 

сплаві CMSX-4 [317]. 

Таблиця 5.2 

Номінальний хімічний склад покриттів MCrAlY С1, С2, С3 і субстратів 

монокристалічних ЖМС PWA1483 і CMSX-4 в мас. % 

Елемент Co Cr Al Ta W Ti Mo Re Y Ni 

С1 20 17 10 - - - - 1,5 0,3 бал. 

С2 бал. 24 10 - - - - - 0,3 28 

С3 22 17 10 - - - - - 0,3 бал. 

PWA1483 9 12,2 3,6 5 3,8 4,1 1,9 - - бал. 

CMSX-4 9 6,5 5,6 6,5 6 1 0,6 3 - бал. 

 

Таблиця 5.3 

 Досліджувані системи «MCrAlY–субстрат»  

Система «покриття–субстрат» Комбінація 

S1 покриття С1 + субстрат PWA1483 

S2 покриття С2 + субстрат PWA1483 

S3 покриття С3 + субстрат CMSX-4 

 

На рис. 5.10 представлені електронні мікрофотографії BSE 

мікроструктури системи «покриття–субстрат» S2. Товщина шару MCrAlY 

становить ~250 мкм, як і в системі S1. Положення початкової границі 

«MCrAlY–субстрат» можна визначити по дрібнодисперсних частинках Al2O3, 

які залишилися на поверхні субстрату після механічної обробки поверхні 

перед нанесенням покриття. На рис. 5.10б зображена двофазна мікроструктура 

покриття MCrAlY: світліша фаза — матриця g-Ni; темний контраст — b-NiAl. 

На рис. 5.11 наведено мікроструктуру системи «покриття–субстрат» S3. В 
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даному випадку товщина шару MCrAlY становить 150 мкм. Між покриттям і 

субстратом вже існує вузька зона взаємної дифузії, що виникла під час 

термічної обробки у вакуумі після нанесення покриття [435].  

Для систем S1 і S2 були проведені інтервальні витримки при 1000°С на 

повітрі протягом 300, 1000, 3000. Покриття витримувалося ізотермічно при 

1100°С на повітрі протягом 100 і 300 годин. 
 

 
а б 

 

Рис. 5.10 Електронні мікрофотографії BSE мікроструктури системи 

«покриття–субстрат» S2 (покриття С1 + PWA1483): (а) загальний вигляд; (б) 

границя термобар’єрне покриття – MCrAlY  
 

 
а б 

 

Рис. 5.11 Оптична (а) та електронна мікрофотографія BSE (б) 

мікроструктури системи «покриття–субстрат» S3 (покриття С3 + CMSX-4): (а) 

загальний вигляд; (б) границя «MCrAlY–субстрат»  
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 Мікроструктура системи «покриття–субстрат» S1 після 1000 годин 

витримки при 1000°С наведена на оптичній мікрофотографії на рис. 5.12а. 

Збіднення алюмінію внаслідок окиснення і росту окалини a-Al2O3 призводить 

до розчинення b-NiAl і утворення зони g-Ni безпосередньо під оксидною 

окалиною. Одночасно Al дифундує з покриття у бік субстрату в своєму 

концентраційному градієнті, що, в свою чергу, призводить до утворення 

другої зони розчинення b-NiAl «покриття–субстрат» на границі «покриття–

субстрат». 
 

 
а б 

 

Рис. 5.12 (а) Оптична мікрофотографія мікроструктури системи 

«покриття–субстрат» S1 (покриття С1 + PWA1483) після 1000 годин витримки 

при 1000°С; (б) розраховані профілі розподілу фаз у системі S1 після 1000 

годин при 1000°С  
 

Розрахований за допомогою моделі гомогенізації розподіл стабільних фаз 

у системі «покриття–субстрат» наведено на рис. 5.12б. Модель коректно 

передбачає утворення двох зон розчинення b-NiAl, які спостерігаються 

експериментально. Дифузія Al з покриття до субстрату спричиняє утворення 

фронту збагачення фази g¢ в субстраті безпосередньо під другою зоною 

розчинення b-NiAl (рис. 5.12а), що теж коректно прогнозує дифузійне 

моделювання. Загальноприйнятим критерієм хімічного ресурсу покриття 

вважається час до повного розчинення b-NiAl у покритті [201, 233]. На рис. 
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5.13 наведено порівняння розрахованої та експериментальної кінетики росту 

зон розчинення b-NiAl в покритті С1 при 1000°С. Модель коректно прогнозує 

кінетику росту обох зон і таким чином може бути основою методу розрахунку 

хімічного ресурсу покриття. З рис. 5.13 видно, що нижня зона розчинення b-

NiAl на границі «покриття–субстрат» росте швидше, ніж верхня зона під 

окалиною, що пояснюється подвійним збідненням Al внаслідок як окиснення, 

так і взаємної дифузії.  
 

 
 

Рис. 5.13 Розрахована (лінії) й експериментальна (точки) кінетика росту 

зон розчинення b-NiAl у системі S1 на верхній (суцільна лінія) і нижній 

(пунктирна лінія) границях покриття при витримці протягом 1000 годин при 

1000°С  

 

У випадку покриття системи S2 на основі Co разом з зоною розчинення b-

NiAl під оксидною окалиною спостерігається утворення вторинної фази b-

NiAl в зоні взаємної дифузії. На рис. 5.14а представлена мікроструктура 

системи S2 після 1000 годин витримки при 1000°С. Вторинна b-NiAl 

утворюється в субстраті поза початковою границею «покриття–субстрат». Ця 

двофазна мікроструктура зони взаємної дифузії суттєво відрізняється від зони 

розчинення b-NiAl у випадку системи S1. Натомість подібним до системи S1 

є збагачення і рекристалізація фази g¢ в зоні взаємної дифузії (рис. 5.14а).  
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 Розрахований розподіл фаз в системі «покриття–субстрат» S2 після 1000 

годин при 1000°С представлено на рис. 5.14б.  
 

 
а б 

 

Рис. 5.14 (а) Оптична мікрофотографія мікроструктури системи 

«покриття–субстрат» S2 (покриття С2 + PWA1483) після 1000 годин витримки 

при 1000°С; (б) розраховані профілі розподілу фаз у системі S2 після 1000 

годин при 1000°С  
 

Розрахована ширина зони розчинення b-NiAl під оксидною окалиною 

становить 27 мкм, що добре узгоджується з експериментальним значенням 

24±4 мкм. Очевидно, що модель коректно передбачає як утворення вторинної 

b-NiAl в зоні взаємної дифузії на границі «покриття–субстрат» (рис. 5.14б), так 

і ширину цієї зони. В системі S2 має місце сильна дифузія Co з покриття до 

субстрату, оскільки саме покриття є на основі Co. Кобальт дестабілізує g¢ і 

сприяє утворенню b-NiAl [247].  

На рис. 5.15а показані розраховані профілі активності кобальту в системі 

S2 як функція часу. Розраховані профілі розподілу b-NiAl в системі 

«покриття–субстрат» представлені на рис. 5.15б. Утворення вторинної b-NiAl 

фази корелює з розрахованими профілями активності Co. Проте модель 

переоцінює частку b-NiAl фази безпосередньо перед фронтом збагачення g¢ 

(рис. 5.15а і 5.15б). 
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Рис. 5.15 Вплив дифузії на процеси взаємної дифузії в системі S2 

(покриття С2 + PWA1483) при 1000: (а) розраховані профілі активності 

кобальту, (б) розраховані профілі розподілу фази b-NiAl  

 

Таким чином, кінетична база даних завищує рухливість кобальту в цій 

системі. Слід відзначити, що кінетичні й термодинамічні дані для потрійних 

систем на основі Co в цілому є обмеженими [271]. В кінетичній базі даних 

MobNi2 [437], використаній в цій роботі, дані для Co в кубічній фазі ГЦК були 

отримані з роботи [438], в якій досліджувалася потрійна система Co–Fe–Ni. 

Очевидно, що в кінетичній базі даних рухливості кобальту розраховуються на 

основі екстраполяції, яка виявляється недостатньо точною в таких 

багатокомпонентних системах, як системи «MCrAlY–субстрат». 

Наявність в нікелевих жароміцних сплавах таких тугоплавких елементів, 

як W і Re, веде до утворення топологічно щільно упакованих фаз (ТСР) [439]. 

Основним завданням оптимізації хімічного складу монокристалічних ЖМС та 

їхньої термообробки є зміцнення мікроструктури за рахунок тугоплавких 

елементів (W, Re, Ta) і утворення структури g/g¢ й одночасно уникнення 

утворення небажаних крихких фаз інтерметалідів [212]. Процеси взаємної 

дифузії між покриттям MCrAlY і субстратом ЖМС призводять до утворення 

нових інтерметалідів в зоні взаємної дифузії або збільшення кількості вже 

існуючих в мікроструктурі. Проникнення цих фаз вглиб субстрату з плином 
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часу призводить до деградації мікроструктури g/g¢ і втрати механічних 

властивостей субстрату. Основні небажані фази в ЖМС — такі як 

ромбоедрична µ-фаза, тетрагональна s-фаза і орторомбічна Р-фаза — 

детально описані в роботі [439]. Негативний вплив цих фаз на мікроструктуру 

і опір до пластичної деформації обговорюється в роботі [439], в якій 

досліджувався вплив утворення голкоподібних зерен µ-фази на основі W на 

міцність нікелевого сплаву МС2. В роботі [440] показано, що утворення s- і Р-

фази в мікроструктурі модельних сплавів на основі сплаву IN792 призводить 

до розчинення g¢ зерен навколо інтерметаліду. Загально визнано [441], що 

зерна цих крихких фаз легко стають осередком утворення тріщин в 

термоциклічних процесах. Окрім цього утворені в субстраті фази 

інтерметалідів додатково зв’язують тугоплавкі елементи, що значно знижує 

їхній ефект зміцнення твердого розчину матричної g-фази [442]. 

Для демонстрації здатності моделі гомогенізації описувати утворення 

інтерметалідів в зоні взаємної дифузії була обрана система S3, оскільки вже 

після вакуумної обробки в процесі нанесення покриття в цій системі 

спостерігається утворення фази інтерметаліду внаслідок взаємної дифузії (рис. 

5.11). Структура фази інтерметаліду в зоні взаємної дифузії системи S3 була 

визначена методом EBSD. Після витримки зразків при 1100°С розмір зерен 

дисперсійних фаз був недостатньо великим для аналізу EBSD. З метою 

збільшення розміру цих зерен було проведено додаткову витримку протягом 

300 годин при 1150°С. На рис. 5.16 представлено електронну мікрофотографію 

BSE досліджуваної зони взаємної дифузії і відповідну фазову мапу EBSD. 

Переважна більшість голкоподібних зерен фази інтерметаліду була 

ідентифікована як µ-фаза. Дрібніші зерна можуть бути ідентифіковані як R-

фаза або як P-фаза, хоча ідентифікацію цих фаз не можна вважати 

однозначною. Слід відзначити, що при 1100°С як і при 1150°С фазовий склад 

зони взаємної дифузії в системі S3 є якісно однаковим. 
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Рис. 5.16 Електронна мікрофотографія BSE (а) й фазова мапа EBSD зони 

взаємної дифузії у системі S3 (покриття С3 + CMSX-4) після 300 годин 

витримки при 1100°С  

 

На підставі результатів мікроструктурних досліджень µ-фаза була 

включена як стабільна фаза до моделювання дифузійних процесів разом з 

основними фазами g, g¢ і b. Термодинамічні дані для µ-фази були взяті з 

термодинамічної бази даних TCNi5 [402], в той час як дифузією в цій фазі було 

знехтувано через відсутність кінетичних даних і малу загальну кількість цієї 

фази в мікроструктурі. 

На рис. 5.17а представлена електронна мікрофотографія BSE системи S3 

після 300 годин витримки при 1100°С. Окрім двох характерних зон розчинення 

b-NiAl на зовнішній і внутрішній границях покриття, спостерігається велика 

кількість зерен інтерметалідів у субстраті.  

Розраховані профілі розподілу фаз у системі S3 наведено на рис. 5.17б. 

Модель передбачає утворення вторинної b-NiAl фази на границі з фронтом 

збагачення g¢, що дійсно спостерігається після 100 годин витримки. Ефект 

зникає після 300 годин. В розрахунку інтенсивність піку b-NiAl зменшується 

з часом. Таке розходження результатів моделювання з експериментом, як і в 
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попередньому випадку системи S2, пояснюється низькою якістю кінетичних 

даних для Co.  
 

 
а б 

 

Рис. 5.17 (а) Електронна мікрофотографія BSE мікроструктури системи 

«покриття–субстрат» S3 (покриття С3 + CMSX-4) після 300 годин витримки 

при 1100°С; (б) розраховані профілі розподілу фаз у системі S3 після 300 годин 

при 1100°С  

 

Дифузійне моделювання не тільки коректно прогнозує утворення в 

субстраті CMSX-4 µ-фази, але й кількісно визначає положення границі між 

зоною розчинення b-NiAl і зоною утворення µ-фази, яка з плином часу 

рухається вглиб субстрату. Рис. 5.18а демонструє на електронних 

мікрофотографіях BSE еволюцію в часі мікроструктури зони взаємної дифузії 

в системі S3 при 1100°С. Модель коректно передбачає рух фронту µ-фази 

вглиб сплаву (рис. 5.18б). 

Для визначення причини й динаміки утворення µ-фази в субстраті було 

проведено розрахунок частки µ-фази і активності Al та Cr на відстані 200 мкм 

від зовнішньої границі покриття. Як видно з рис. 5.19, вже протягом перших 

100 годин витримки в цій зоні мольна частка µ-фази збільшується до 2%. 

Одночасно відбувається підвищення активності як Al, так і Cr внаслідок 

дифузії обох цих елементів з покриття до субстрату (рис. 5.19б), де 

локалізовано місце спостереження.  
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Рис. 5.18 (а) Електронні мікрофотографії BSE мікроструктури системи 

«покриття–субстрат» S3 (покриття С3 + CMSX-4) після 100 і 300 годин 

витримки при 1100°С; (б) розраховані профілі розподілу µ-фази у системі S3  

 

Таким чином, висока активність Al і Cr стабілізує µ-фазу. Подібний 

висновок зроблено відносно s-фази в роботі [443], в якій збільшення 

активності Cr вважається причиною утворення s-фази. Оскільки обидві фази, 

µ і s, містять в собі багато хрому, подібна аргументація може застосовуватися 

і у випадку µ-фази.  
 

 
а б 

 

Рис. 5.19 Розрахована кінетика зміни мольної частки µ-фази (а) й 

активності Al та Cr (б) у точці на відстані 200 мкм від початкового положення 

зовнішньої границі покриття в системі S3 (покриття С3 + CMSX-4) протягом 

витримки при 1100°С 
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Опосередковано цю гіпотезу підтверджують профілі µ-фази на рис. 5.18б. 

Частка µ-фази в глибині субстрату (300 мкм від поверхні) є нижчою після 100 

годин, ніж після 300 годин витримки. Глибина дифузії Al і Cr є меншою після 

100 годин, внаслідок чого меншою є й кількість утвореної в субстраті µ-фази. 

 

5.3 Моделювання процесів взаємної дифузії у дифузійній парі 

CMSX-10-Ni 

 

Процеси взаємної дифузії у високотемпературних сплавах часто 

виникають на границях зварювання деталей і можуть негативно впливати на 

якість контакту [274, 444]. Дослідження цих процесів зазвичай проводиться за 

допомогою дифузійних пар — термічно (дифузійно) звареного контакту 

зразків двох різних матеріалів [271, 444-445]. Експериментальні дослідження 

сумісності високотемпературних сплавів є довгим, складним і дорогим 

процесом, який можна значно скоротити шляхом застосування сучасних 

теоретичних методів моделювання дифузійних процесів у багатофазових 

багатокомпонентних системах на основі підходу CALPHAD [446].  

В представленій роботі досліджувався контакт у дифузійній парі CMSX-

10–Ni. Монокристалічний нікелевий жаростійкий сплав CMSX-10 [148] 

(хімічний склад наведено в табл. А.5) було дифузійно зварено з хімічно чистим 

електролітичним нікелем, отриманим методом зонного плавлення. Злиток 

CMSX-10 піддавався стандартній термічній обробці для цього матеріалу. 

Гомогенізація сплаву проводилася протягом 45 годин у температурному 

інтервалі 1315÷1365°С з подальшим старінням у відповідному режимі: 4 

години при 1150°С, 24 години при 870°С, 30 години при 760°С. Після 

термічної обробки в сплаві утворилася характерна мікроструктура g/g¢, в якій 

кубічні зерна g¢ мають лінійний розмір ~500 нм, а товщина прошарку g-фази 

між ними становить 50 нм. В роботі [152] об’ємна частка g¢ після такої 
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термічної обробки оцінюється у 80%. Злиток нікелю мав великі колоноподібні 

зерна розміром декілька мм. 

Дифузійна пара була зроблена з дисків завтовшки 2,5 мм, поверхні яких 

були дзеркально відполіровані діамантною пастою до шорсткості 1 мкм. 

Відполіровані диски зварювалися під тиском 10 МПа при 1050°С протягом 1 

години у вакуумі з залишковим тиском 10-4 Па. Отримані дифузійні пари були 

витримані при 1050, 1150 і 1250°С в евакуйованих ампулах протягом 3072, 768 

і 192 годин відповідно [447].  

Мікроструктура зварювального шва «CMSX-10–Ni» представлена на 

електронній мікрофотографії BSE на рис. 5.20.  
 

 
 

Рис. 5.20 Електронна мікрофотографія BSE мікроструктура 

зварювального шва «CMSX-10–Ni» після гарячого пресування під тиском 10 

МПа протягом 1 години при 1050°С  
 

В CMSX-10 спостерігається характерна мікроструктура g/g¢. Нікель — 

нижня частина дифузійної пари на рис. 5.20. Після зварювання між ЖМС і 

нікелем вже існує зона розчинення g¢, яка утворилася внаслідок дифузії Al зі 

сплаву в нікель. Після 1 години зварювання при 1050°С ширина цієї зони 

становить 4 мкм. На границі контакту спостерігаються також дрібні пори (1 

мкм в діаметрі), що вказують на початкове положення границі в дифузійній 

парі. Малі пори найімовірніше зумовлені нещільністю контакту при 
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зварюванні, в той час як після витримки дифузійної пари в ЖМС утворюються 

набагато більші пустоти 15÷20 мкм у діаметрі (рис. 5.21).  

 
а б 

Рис. 5.21 Мікроструктура зони взаємної дифузії у дифузійній парі після 

192 годин витримки при 1250°С: (а) електронна мікрофотографія BSE границі 

g/g¢ – g; (б) фазова мапа EBSD границі сплаву CMSX-10 й зерна нікелю  
 

Оскільки мікроструктурні зміни в досліджуваній дифузійній парі були 

якісно ідентичні при всіх трьох температурах, в даній роботі наводяться лише 

результати витримки при 1250°С протягом 192 годин. Встановлено три 

основні мікроструктурні ефекти в результаті взаємної дифузії в системі 

«CMSX-10–Ni»: 1) утворення зони розчинення g¢ (рис. 5.21а); 2) ріст зерна 

нікелю у бік ЖМС (рис. 5.21б); 3) утворення великої кількості пор [209-210] в 

CMSX-10 (рис. 5.22). Всі означені мікроструктурні явища є наслідком швидкої 

дифузії Al з ЖМС в нікель. Ширина зони розчинення g¢ для всіх температур 

витримки була визначена за допомогою мікрофотографії BSE (табл. 5.4). 

Як видно з рис. 5.21б, ріст зерна нікелю у бік ЖМС призвів до зникнення 

пор Кіркендалла в цій зоні між первинними порами і актуальною границею 

розділу «CMSX-10–Ni». Очевидно, що фронт рекристалізації нікелю в процесі 

росту зерна витіснив мікроструктурні дефекти з матриці на своєму шляху. 

Фазові мапи EBSD на рис. 5.21б показують, що орієнтація монокристалу 

CMSX-10 перпендикулярно до площини контакту є близькою до [001], в той 
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час як зерно нікелю відхиляється на 10÷20° від цього напрямку. Зміщення 

інтерфейсу (табл. 5.4) внаслідок росту зерна Ni визначалося на підставі 

фазових мап EBSD (рис. 5.21б).  
 

 
а                        б 

 

Рис. 5.22 Утворення пор Кіркендалла: (а) оптичні мікрофотографії; (б) 

профілі об’ємної частки пор  
 

Таблиця 5.4 

Параметри високотемпературної витримки дифузійної пари 

«CMSX-10–Ni» та експериментальні значення ширини зони розчинення 

g¢ (𝑳𝜸) і глибини проникнення зерна Ni в CMSX-10 (𝐿{e) 

T, [°С] t, [год.] 𝐿Ë, [мкм] 𝐿{e, [мкм] 𝜉Ë, [м2 с-1] 𝜉{e, [м2 с-1] 
1050 3072 500 50 4,2´10-15 2,3´10-16 
1150 768 300 63 3,2´10-14 1,4´10-15 
1250 192 215 72 3,6´10-13 7,5´10-15 

 

Утворення пор Кіркендалла в зоні взаємної дифузії дифузійної пари 

проілюстровано на рис. 5.22а за допомогою оптичних мікрофотографій, на 

основі яких було отримано профіль розподілу пор з чіткими максимумами 

(рис. 5.22б) — на початковій границі контакту частин пари і в зоні взаємної 

дифузії. Первинні пори збільшилися в розмірі після високотемпературної 

витримки внаслідок конденсації на них нескомпенсованих вакансій. Пік 
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ліворуч відповідає вторинній пористості, максимальна інтенсивність якої 

спостерігається після витримки при 1250°С.  

Концентраційні профілі елементів у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

представлені на рис. 5.23. В двофазній області з мікроструктурою g/g¢ розкид 

даних є очікувано великим через велику різницю в хімічному складі фаз g і g¢. 

В однофазній області форма концентраційних профілів є різною для різних 

елементів. Елементи з високою розчинністю в g-фазі — такі як Co, Cr, W, Mo, 

Re — мають класичний вигляд профілю взаємної дифузії у вигляді функції 

помилок (erf). Натомість елементи з високою розчинність в g¢-фазі — такі як 

Al, Ti, Ta — мають на концентраційному профілі характерний перегин або 

навіть плато в районі початкової границі контакту дифузійної пари (рис. 5.23). 

 
Рис. 5.23 Експериментальні (точки) і розраховані (лінії) концентраційні 

профілі елементів у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» після 192 годин витримки 

при 1250°С. Експериментальні значення отримані методом EPMA: (а) Al, Cr; 

(б) Co, Ta, W; (в) Mo, Ti  
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Інтенсивне розчинення g¢-фази в CMSX-10 є наслідком швидкої дифузії 

Al зі сплаву у нікель (рис. 5.21а). Розчинення g¢-фази в ЖМС описано для 

процесів взаємної дифузії [448] або окиснення [168]. Подібно до згаданих 

робіт моделювання розчинення g¢-фази у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

розглядається в припущенні локальної термодинамічної рівноваги. Окрім 

цього, дифузія в g¢-фазі експліцитно враховується в моделі гомогенізації, яка 

була застосована для опису процесу взаємної дифузії.  

Слід зазначити, що невелика кількість малих часточок (діаметром 0,1÷0,4 

мкм) g¢-фази утворилася в зоні розчинення g¢ в процесі охолодження зразка 

(рис. 5.21а). Розмір і морфологія цих часточок суттєво відрізняються від 

оригінальних часточок g¢ у мікроструктурі g/g¢. Загальний шлях дифузії Al 

після 192 годин при 1250°С становить приблизно 500 мкм, в той час як 

відстань між новоутвореними часточками g¢ не перевищує декількох мкм. 

Приспускаючи, що час охолодження становив декілька хвилин, і порівнюючи 

корінь квадратний часу витримки і часу охолодження, можна дійти висновку, 

що зона розчинення g¢ є в 100÷200 разів більшою за відстань між часточками 

g¢. Таким чином, неструктуровані часточки в зоні розчинення g¢ (рис. 5.21а) 

утворилися поблизу фронту розчинення в процесі охолодження, а не в процесі 

витримки дифузійної пари.  

Розраховані профілі розподілу g¢-фази у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

наведені на рис. 5.24а. Як видно з рис. 5.21а, має місце градієнт щільності g¢-

фази, тобто не має різкої границі між мікроструктурою g/g¢ і однофазною 

зоною розчинення, що також відтворюють розраховані профілі на рис. 4.24а. 

Моделювання з високою точністю передбачає ширину зони розчинення g¢-

фази. Параболічні константи швидкості росту були визначені за допомогою 

рівняння (5.1) і наведені в табл. 5.4. 

𝜉e = 	
ãc
B

X
 (5.1) 
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У рівнянні (5.1) індекс і позначає зону розчинення g¢ (g) або зміщення 

границі внаслідок росту зерна нікелю в бік сплаву (Ni). Константа швидкості 

росту зерна Ni визначалась аналогічним чином. Температурна залежність 𝜉e 

представлена на рис. 5.24б. Енергія активації росту зерна Ni, що становить 293 

кДж/моль, є близькою до енергії самодифузії в нікелю – 287 кДж/моль [262]. 

Енергія активації розчинення g¢ в ЖМС становить 372 кДж/моль.  

Великий інтерес викликає форма концентраційних профілей елементів з 

високою розчинністю в g¢-фазі Al, Ti, Ta (рис. 5.23). Ці профілі мають перегин 

коло початкової границі контакту. Найвиразнішим ефект є у випадку Al 

(рис. 5.23а). Локальний нижчий градієнт концентраційного профілю свідчить 

про швидшу дифузію в цьому місці. 

 
а б 

Рис. 5.24 Розраховані профілі розподілу g¢-фази у дифузійній парі 

«CMSX-10–Ni» після високотемпературної витримки: (а) вертикальні лінії 

позначають експериментальні значення ширини зони розчинення g¢; (б) 

температурна залежність параболічних констант швидкості росту зони 

розчинення g¢ й зерна Ni у бік сплаву 

 

Для кращого розуміння причин такої локальної пришвидшеної дифузії Al, 

Ti, Ta були проведені дифузійні розрахунки із застосуванням моделі 

гомогенізації. Розраховані криві концентраційних профілів елементів 
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представлені на рис. 5.23. Дифузійне моделювання коректно відтворює 

основні експериментально спостережені тенденції. Профілі взаємної дифузії 

Co, Cr, W, Mo описуються класичним профілем функції помилок, в той час як 

концентраційні профілі Al, Ti, Ta мають перегин.  

Окремо слід відзначити форму концентраційного профілю ренію, який 

проявляє збагачення в зоні розчинення g¢, що пояснюється надзвичайно 

низькою швидкістю дифузії Re [449-451]. В той час як інші елементи 

дифундують у нікель, концентрація менш рухливого Re зростає відносно Ni. 

Розрахований профіль Re (рис. 5.23б) коректно відтворює його локальне 

збагачення біля границі зварювання дифузійної пари. Розраховані профілі Al, 

Ti, Ta мають подібну форму. Профілі Al і Ti мають локальний мінімум та 

максимум біля границі контакту дифузійної пари, натомість профіль Ta 

проявляє лише слабкий перегин.  

В роботах [452-454] показано, що у потрійних системах форма профілю 

взаємної дифузії визначається вектором хімічного складу у припущенні сталих 

коефіцієнтів дифузії. Автори класифікували концентраційні профілі як криві 

проникнення, що мають перегини, і ті, що їх не мають. Розраховані профілі 

взаємної дифузії Al, Ti, Ta є кривими другого типу у відповідності до 

класифікації в роботі [452]. 

Дуже подібні профілі взаємної дифузії Al і Ti з перегином були 

розрахунково й експериментально отримані в роботі [455] у дифузійній парі 

«Ni–René -88», витриманій протягом 1000 годин при 1150°С. Форма профілів 

взаємної дифузії Al і Ti в роботі [455] підтверджує гіпотезу пришвидшеної 

локальної дифузії, описаної в розділі 2.3 для взаємодії Cr і Al у сплаві 602 СА 

за допомогою рівняння дифузії в багатокомпонентній системі (2.8), яке описує 

дифузію компонента як в своєму власному концентраційному градієнті, так і 

у перехресному градієнті інших компонентів системи. Феномен 

пришвидшеної локальної дифузії виникає у випадку двох або більше 

концентраційних градієнтів, що сприяють дифузії, як показано в роботах [314, 

456] в системі Ni–Cr–Si/Al. З точки зору градієнту хімічного потенціалу 
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профіль взаємної дифузії з перегином є сумою n-1 функцій помилки (erf) в 

системі з n компонентів [452, 457]. Основний вклад в форму і глибину профілю 

взаємної дифузії вносить його власний основний коефіцієнт дифузії 𝐷è��e  — 

найбільше з власних значень дифузійної матриці [𝐷], який описує транспорт у 

власному концентраційному градієнті. Функції помилки з меншими власними 

значеннями можуть впливати на форму дифузійного профілю й спричиняти 

перегин на границі контакту дифузійної пари [452, 457]. У даному випадку 

найменші власні значення матимуть найповільніші елементи в системі — Re і 

W.  

Важливо зрозуміти, які саме елементи у сплаві CMSX-10 створюють 

додаткову рушійну силу дифузії Al, Ti, Ta й утворення перегину на границі 

контакту дифузійної пари (рис. 5.23). Вплив легуючих елементів на активність 

в Al в CMSX-10 визначався за допомогою розрахунку фазових рівноваг у 

Thermo-Calc. Вплив легування порівнювався відносно бінарної системи Ni–

14Al (ат. %), в якій вміст Al відповідає сплаву CMSX-10. Збільшення 

активності Al завдяки легуванню проілюстровано на рис. 5.25 і в табл. 5.5.  
 

 
Рис. 5.25 Вплив легування тугоплавкими елементами на активність Al в 

нікелі. Приріст активності Al розраховано у Thermo-Calc для низки модельних 

хімічних складів сплаву при 1250°С і нормовано до значення активності Al у 

Ni–14Al (ат.%) при цій температурі 
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Таблиця 5.5  

Аналіз впливу легування тугоплавкими елементами на активність Al у 

сплаві CMSX-10 при 1250°С.  

Розраховано в Thermo-Calc з використанням бази даних TTNi7 

 Концентрація [ат. %]  aAl 

´105  Al Cr Co Ni Ta W Re 

Ni-14Al 14 - - бал. - - - 3,38 

Cr 14 2,8  бал. - - - 4,54 

Co 14 - 3,6 бал. - - - 4,00 

Ta 14 - - бал. 2,8 - - 3,61 

W 14 - - бал. - 1,7 - 4,44 

Re 14 - - бал. - - 2,0 3,84 

W-Re 14 - - бал. - 1,7 2,0 4,98 

Cr-Re 14 2,8 - бал. - - 2,0 5,12 

Cr-W 14 2,8 - бал. - 1,7 - 5,86 

Cr-Re-W 14 2,8 - бал. - 1,7 2,0 6,60 

CMSX-10 14 2,8 3,6 бал. 2,8 1,7 2,0 8,91 

  

По-перше, усі легуючі елементи, особливо Cr і W, підвищують активність 

Al в нікелі. По-друге, ефект легування має адитивний характер. По-третє, 

активність Al в CMSX-10 в 2,6 рази більша, ніж в Ni–14Al. Отже, Al 

дифундуватиме з CMSX-10 до Ni–14Al, хоча концентрація алюмінію в обох 

сплавах є однаковою. 

Тепер слід розглянути профілі взаємної дифузії повільних тугоплавких 

елементів — Re і W (рис. 5.23). Глибина проникнення цих елементів до нікелю 

є значно меншою за зону розчинення g¢. Концентрація Al на початку плато 

становить 7 ат. %, в той час як концентрації Re і W в цьому місці відповідають 

початковим значенням концентрації цих елементів у сплаві. Це означає, що 

активність Al на границі контакту дифузійної пари є вищою, ніж навіть в Ni–
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14Al, тобто у сплаві без тугоплавких компонентів, які підвищують активність 

Al в Ni. Повільна дифузія Re і W — причина утворення локальної зони 

підвищеної активності Al близько границі контакту пари.  

З метою перевірки цієї гіпотези були проведені додаткові розрахунки 

взаємної дифузії в системі «CMSX-10–Ni» з поступовою редукцією хімічного 

складу сплаву CMSX-10 до повного зникнення перегину на профілі Al. 

Отримані концентраційні профілі Al представлені на рис. 5.26. З профілів Al 

на рис. 5.26а видно, що видалення лише одного з компонентів зі сплаву CMSX-

10 майже не має впливу на форму профілю взаємної дифузії Al, проте перегин 

слабшає при видаленні Re або W. При видалені обох компонентів (рис. 5.26б) 

перегин зникає і концентраційний профіль Al набуває класичної форми 

функції помилки. 
 

 
а б 

 

Рис. 5.26 Розраховані профілі дифузії Al у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

після 192 годин витримки при 1250°С: (а) ефект видалення зі складу сплаву 

окремих елементів; (б) ефект одночасного видалення Re і W  
 

 Аналогічний аналіз проведено також для прикладу з роботи [455], 

експериментальні дані з якої порівняні з розрахованими в цій роботі 

профілями взаємної дифузії елементів (рис. 5.27а).  
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Рис. 5.27 Розраховані (лінії) й експериментальні (точки, дані EPMA з 

роботи [455]) профілі взаємної дифузії у дифузійній парі «Ni– René-88» (а). 

Ефект редукції хімічного складу сплаву (б)  

 

Розрахунки, проведені за допомогою термодинамічної бази TTNi7 і 

кінетичної бази MobNi1, підтвердили основні спостереження в роботі [455]. 

Сплав René-88 містить істотно більше Cr, ніж CMSX-10, а Cr, в свою чергу, 

сильно впливає на активність Al [89] та його дифузію [314] в нікелевих 

сплавах. Тому Cr теж розглядається як елемент редукційного аналізу хімічного 

складу René-88. Подібно до CMSX-10, видалення зі складу ЖМС усіх 

елементів, що стабілізують g-фазу, призводить до зникнення перегину на 

концентраційних профілях Al, Ti і навіть Nb (рис. 5.2б). Таким чином, існує 

прямий зв'язок між формою профілю взаємної дифузії g¢-елементів і наявністю 

тугоплавких g-елементів, що стабілізують g-фазу. 

Подібний перегин профілю взаємної дифузії Al спостерігався також у 

дифузійній парі «Co9Al8W2Ta – Co» (ат. %). Після 192 годин витримки при 

1240°С концентраційний профіль Al має перегин, що підтверджує дифузійне 

моделювання в DICTRA (рис. 5.28а). Аналогічний перегин спостерігається 

також в аналогічний системі на основі нікелю (рис. 5.28б). 
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 Рис. 5.28 Розраховані (лінії) та експериментальні (точки, EPMA) профілі 

взаємної дифузії Co, Al, W і Ta у дифузійній парі «Co9Al8W2Ta – Co» після 

192 годин витримки при 1240°С (а). Порівняння аналітичного й чисельного 

розв’язків рівняння дифузії у системі «Ni9Al8W2Ta – Ni»  
 

Залишається окремо розглянути останній мікроструктурний феномен у 

дифузійній парі «CMSX-10–Ni» – утворення вторинних пор в зоні розчинення 

g¢ (рис. 5.22). Причина утворення пор Кіркендалла – високий потік Al з ЖМС 

у бік нікелю, який не компенсується зустрічним потоком Ni. Для кількісного 

опису цього феномену потрібно порівняти потоки елементів в зоні взаємної 

дифузії, які були розраховані в процесі дифузійного моделювання і 

представлені на рис. 5.29а. Очевидно, що потік Al не компенсується 

зустрічним потоком Ni.  

В багатокомпонентній системі з N компонентів потік вакансій 

визначається сумою потоків усіх компонентів з протилежним знаком: 

𝐽�< = −∑ 𝐽�{
�´?  (5.2) 

В роботі [210] показано, що позитивне значення градієнту потоку вакансій 

S− ëHI¨
ëZ
W вказує на пересичення вакансій та імовірність утворення пор.  
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Як видно з рис. 5.29б, величина S− ëHI¨
ëZ
W має максимальне значення 

границі g/g¢–g, тобто на фронті розчинення g¢.  
 

 
а б 

Рис. 5.29 Розраховані потоки елементів у дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

після 192 годин витримки при 1250°С (а). Градієнт потоку вакансій S− ëHI¨
ëZ
W у 

дифузійній парі  

 

 

5.4 Процеси взаємної дифузії між нікелем та феритними сталями у 

контактах паливної комірки 

 

В сучасних паливних комірках (SOFCs, solid oxide fuel cells) феритні сталі 

використовуються в якості матеріалу інтерконекторів — металевих пластин, 

що відділяють матеріали катоду від аноду в паливній комірці й слугують 

одночасно струмоприймачем. Завдяки достатньо високій електронній 

провідності Cr2O3 феритні сталі з високим вмістом Cr знайшли широке 

застосування у технології виробництва інтерконекторів SOFCs [401, 458-460]. 

Провідність окалини Cr2O3 є функцією товщини її оксидного шару і має 

тенденцію монотонно зменшуватися в процесі експлуатації по мірі термічного 

росту окалини [74, 106, 461]. Проблема провідності в інтерконекторах 

вирішується за допомогою додаткового контакту матеріалу інтерконекторів з 
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сіткою нікелевих дротів, які приварюють до пластини сталі на відстані 

декількох міліметрів один від одного. Безпосередній контакт нікелевого дроту 

зі сталлю при високій температурі призводить до взаємної дифузії в контакті 

та мікроструктурних змін в інтерконекторі. 

Найбільшою проблемою взаємодії фериту з нікелем вважається 

аустенітизація сталі в зоні контакту — фазове перетворення ОКЦ ® ГЦК [253, 

462-466], пов’язане зі зміною об’єму, фізико-хімічних і фізико-механічних 

властивостей матеріалу інтерконектора. Аустеніт (ГЦК) має значно вищий 

коефіцієнт термічного розширення, ніж ферит (ОЦК), що може створювати 

великі термічні напруження в зоні контакту під час термічного циклювання 

[92, 467-469]. Окрім цього, дифузія в аустеніті є на порядок повільнішою, ніж 

у фериті [470-471], що може негативно сказатися на стабільності росту 

захисної окалини Cr2O3 на поверхні сталі [92, 467-468, 472]. Іншим проявом 

процесів взаємної дифузії в контактах «нікель-ферит» є фазові перетворення 

на границі контакту. В роботі [466] описано утворення s-фази в зоні контакту 

нікелевого дроту й сталі Crofer 22 H після витримки протягом 1000 годин при 

800°С. Утворення і ріст s-фази спостерігалися також у дифузійній парі Ni – 

Crofer 22 APU [253] (хімічний склад сталей наведено в табл. А.1). Тонкий шар 

нікелю (5÷10 мкм) було нанесено електролітично на поверхню зразка сталі. 

Дифузійна пара була витримана протягом 300 годин в атмосфері Ar–9,2%CO–

3,7%H2–0,2%H2O при 600°С. Зерна s-фази на границі контакту можуть стати 

осередком концентрації механічних напружень і росту тріщин й, таким чином, 

значно погіршити механічну стабільність контакту. 

Окрім механічного аспекту впливу взаємної дифузії на контакт «нікель-

сталь» слід відзначити вплив проникнення елементів сталі (переважно Fe і Cr), 

що призводить до утворення на поверхні нікелевого дроту оксидів з низькою 

електронною провідністю і зниження ефективності контакту [466]. 

Довготривалі витримки контактів Ni – Crofer 22 APU при 700 і 800°С 

призводять до взаємної дифузії і взаємного проникнення компонентів у 

складові контактної пари [473]. З концентраційних профілів на рис. 5.30 
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очевидно, що Ni інтенсивно дифундує вглиб сталі й сприяє утворенню зерен 

аустеніту в зоні контакту. Глибина проникнення Ni в сталь, визначена на 

підставі профілів взаємної дифузії і представлена на рис. 5.31 як функція часу, 

очікувано збільшується з плином часом й підвищенням температури. 

Після витримки при 700°С на границі контакту «ферит-аустеніт» 

спостерігаються дрібні зерна фази інтерметаліду (рис. 5.32). Аналіз EDX 

вказав на великий вміст хрому в інтерметаліді, який відповідає s-фазі [474]: 

57,7 ат. % Fe, 39,3 ат. % Cr, 2,4 ат. % Ni, 0,6 ат. % Mn. Після 3000 годин 

витримки зерна s-фази спостерігаються не тільки на границі контакту «ферит-

аустеніт», а також в аустенітній частині зони взаємної дифузії. Натомість під 

час витримки при 800°С s-фаза взагалі не утворюється в зоні контакту. 
 

 
а б 

Рис. 5.30 Електронні мікрофотографії BSE контакту Ni – Crofer 22 APU 

після 1000 годин витримки в симульованому анодному газі Ar–4%H2–2%H2O: 

а) 700°С; б) 800°С; В нижній частині рисунку представлені відповідні 

концентраційні профілі EDX в зоні взаємної дифузії 
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Рис. 5.31 Кінетика росту аустенітної зони в феритній сталі в процесі 

взаємної дифузії в контакті з нікелевим дротом при 700 і 800 °С 

 
а б 

Рис. 5.32 Фазові мапи EBSD в контакті Ni – Crofer 22 APU після 1000 (а) і 

3000 (б) годин витримки в симульованому анодному газі Ar–4%H2–2%H2O при 

700°С 
 

Окремо слід розглянути аналіз контакту сталі Ni – Crofer 22 APU, 

отриманого з реального інтерконектора паливної комірки після 18 000 годин 

експлуатації при 800°С. З результатів металографії і SEM/EDX (рис. 5.33) 

видно, що дифузія нікелю у сталь призводить до аустенітизації сталі, а дифузія 

Cr і Fe в нікелевий дріт стає причиною внутрішнього окиснення цих елементів 

в матриці нікелю. Загалом результати натурного експерименту якісно 
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відповідають модельним дослідженням. Утворення s-фази при 800°С не 

спостерігалось.  
 

 
а б 

Рис. 5.33 Електронні мікрофотографії BSE і концентраційні профілі EDX 

в зоні взаємної дифузії контакту Ni – Crofer 22 APU після 18000 годин 

витримки реального стека при 800°С 
 

Сталь Crofer 22 H є зміцненим варіантом сталі Crofer 22 APU [253], в якій 

зміцнення було досягнуто шляхом утворення дисперсної фази інтерметаліду 

Fe2 (W, Nb) за рахунок легування W і Nb. Як і у випадку Crofer 22 APU, дифузія 

нікелю з контактного дроту в сталь спричиняє аустенітизацію фериту 

(рис. 5.34). Кінетика росту аустенітизованої зони в сталі Crofer 22 H дещо 

відрізняється від відповідної характеристики для Crofer 22 APU (рис. 5.34): 

після 1000 годин при обох температурах 700 і 800°С ріст зони аустеніту значно 

сповільнюється. Різниця між кривими росту для 700 і 800°С є при цьому 

незначною.  

Зерна s-фази були знайдені на границі «аустеніт-ферит» в зоні взаємної 

дифузії. Локальний аналіз EDX вказав на характерний хімічний склад для s-

фази: 58,4 ат. % Fe, 37,1 ат. % Cr, 2,0 ат. % Ni, 1,7 ат. % W і 0,8 ат. % Mn. 

Кількість утвореної s-фази була більшою при 700°С порівняно з 800°С. Після 

1000 годин витримки при 700°С об’ємна частка s-фази в зоні контакту 
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«аустеніт-ферит» становила 47%, в той час як лише окремі зерна цієї фази 

спостерігалися на границі контакту при температурі 800°С. 
  
 

 
Рис. 5.34 Електронні мікрофотографії BSE контакту Ni – Crofer 22 H після 

3000 годин витримки в симульованому анодному газі Ar–4%H2–2%H2O: а) 

700°С; б) 800°С; В нижній частині рисунку представлені відповідні 

концентраційні профілі EDX в зоні взаємної дифузії 
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Цікаво відзначити, що після 3000 годин витримки s-фаза відсутня на 

границі контакту «аустеніт-ферит» (рис. 5.35). 
 

 
 

Рис. 5.35 Фазові мапи EBSD (а,б) і оптичні мікрофотографії (в,г) контакту 

Ni – Crofer 22 H після 1000 (а) і 3000 (б) годин витримки у симульованому 

анодному газі Ar–4%H2–2%H2O при 800°С (електрохімічне травлення в 0,1 M 

NaOH при 1,7 V) 

 

Таким чином, взаємна дифузія Ni, Fe і Cr в системі «нікелевий дріт — 

феритна сталь» спричиняє декілька мікроструктурних ефектів: 1) утворення і 

ріст аустенітної зони сталі; 2) утворення s-фази на границі контакту «аустеніт-

ферит». У випадку сталі Crofer 22 APU s-фаза є стабільною на границі 

«аустеніт-ферит» після 1000 і 3000 годин при 700°С, але відсутня при 800°С. 

В сталі Crofer 22 H утворення s-фази спостерігається при обох температурах 
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після 1000 годин витримки, проте фаза розчиняється при подальшому відпалі 

при 800°С і не знаходиться на границі контакту після 3000 годин.  

Для кращого розуміння механізму утворення s-фази в зоні взаємної 

дифузії в Crofer 22 APU при 700°С після 1000 і 3000 годин експериментальні 

концентраційні EDX профілі були нанесені на діаграму стану Ni–Fe–Cr, що 

дозволяє простежити дифузійний шлях у досліджуваній системі (рис. 5.36).  
 

 
а б 

Рис. 5.36 Діаграма стану Ni–Fe–Cr при 700°С з нанесеним на неї 

експериментальним дифузійним шляхом (профілі EDX) в зоні взаємної 

дифузії контакту Ni – Crofer 22 APU після витримки протягом 1000 і 3000 

годин при 700°С [473] 

 

З перебігу дифузійного шляху (рис. 5.36) і концентраційних профілів 

(рис. 5.30) видно, що на границі «аустеніт-ферит» концентрація Cr зростає до 

26 мас. %. Таке локальне підвищення концентрації Cr на границі контакту 

можна легко пояснити, уявивши одномірну дифузійну пару «нікель-ферит» 

(рис. 5.37), в якій відбувається одночасно три процеси: Fe і Cr дифундують у 

бік нікелю, в той час як Ni дифундує в сталь. Потік компоненту є 

пропорційним до коефіцієнту дифузії 𝐷e, помноженому на концентраційний 

градієнт 𝑑𝐶e 𝑑𝑥⁄ . При температурі 700°С у нікелі коефіцієнти дифузії Fe і Cr в 

нікелі становлять 𝐷èK�K�{e =5,0´10-20 м2с-1 і 𝐷è�~�~{e =4,9´10-20 м2с-1 відповідно [475]. 
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Оскільки коефіцієнти дифузії Fe і Cr досить подібні, дисбаланс потоків на 

границі «ферит-аустеніт» виникає з різниці концентраційних градієнтів 

𝑑𝐶K� 𝑑𝑥⁄  і 𝑑𝐶�~ 𝑑𝑥⁄ . Таким чином, потік Fe в нікель буде принаймні в 3 рази 

більшим, ніж потік Cr. Цей дисбаланс потоків елементів спричиняє динамічне 

локальне збагачення Cr на границі «ферит-аустеніт», яке на діаграмі стану 

(рис. 5.37) проявляється в перетині двофазної області s+a дифузійним 

шляхом. При 700°С s-фаза стає стабільною при концентрації Cr 26 мас. %.  
 

 
Рис. 5.37 Схематичне зображення дифузійної пари «нікель-феритна 

сталь» з відповідними потоками компонентів 

 

 Аналогічним чином було побудовано дифузійний шлях на діаграмі стану 

Ni–Fe–Cr для 800°С (рис. 5.38). При 800°С на концентраційних профілях 

взаємної дифузії в системі Ni–Crofer 22 APU (рис. 5.33) не має локальних 

максимумів, причиною чого, імовірніше за все, є швидша, ніж при 700°С, 

дифузія усіх компонентів. Окрім цього, дифузійний профіль на рис. 5.38 не 

перетинає двофазної області s + a при 800 °С. Таким чином, для утворення s-

фази не має підстав. Підвищення температури до 800°С збільшує розчинність 

Cr в фериті, піднімаючи поріг утворення s-фази до 30 мас. % (рис. 5.38). 
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Рис. 5.38 Діаграма стану Ni–Fe–Cr при 800°С з нанесеним на неї 

експериментальним дифузійним шляхом (профілі EDX) в зоні взаємної 

дифузії контакту Ni – Crofer 22 APU після витримки протягом 1000 і 3000 

годин при 800°С 

 

У випадку Crofer 22 H утворення s-фази при 700°С пояснюється також 

локальним збагаченням Cr на границі «аустеніт-ферит». Початкова 

концентрація Cr в сталі становила 24 мас. %. В зоні взаємної дифузії Cr 

розподіляється по двох фазах: 17 мас. % у феритній матриці і 35 мас. % в s-

фазі, що з урахуванням об’ємної частки фази дає приблизний середній вміст 

хрому — 26 мас. %. Таким чином, локальне динамічне збагачення Cr має місце 

також в Crofer 22 H. 

Утворення s-фази після 1000 годин при 800°С в Crofer 22 H відбувається 

внаслідок вищої стабільності s-фази в цій сталі в порівнянні з Crofer 22 APU. 

Проте s-фаза не спостерігається в зоні взаємної дифузії після 3000 годин при 

800°С, що пояснюється гомогенізацією дифузійної пари внаслідок довгої 

витримки. Очевидно, що нікелева частина дифузійної пари насичується 

залізом, що зменшує рушійну силу дифузії і потік Fe в бік нікелю. Таким 

чином вирівнюється дисбаланс потоків на границі «аустеніт-ферит», який 

призводить до локального збагачення Cr і утворення s-фази.  
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У випадку Crofer 22 H на границі «ферит-аустеніт» утворюється більше 

s-фази, ніж в зоні взаємної дифузії системи Ni – Crofer 22 APU, що обумовлено 

різницею в хімічному складі обох сталей. Crofer 22 H містить 2 мас. % 

вольфраму, який стабілізує s-фазу у феритній матриці сталей [253]. 

Мінімальна концентрація Cr, потрібна для стабілізації s-фази, була 

розрахована в Thermo-Calc з використанням термодинамічної бази даних 

TCFE6 [407]. Вплив елементів легування в сталі Crofer 22 H — W і Nb — 

досліджено у модельній системі Fe — 23 мас. % Cr (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Мінімальна концентрація Cr для утворення s-фази в модельному сплаві 

Fe – 23 мас. % Cr з додаванням W і Nb. Розрахунок Thermo-Calc 

T [°С] Fe–23Cr Fe–23Cr 
–1W 

Fe–23Cr 
–2W 

Fe–23Cr 
–0,5Nb 

Fe–23Cr 
–2W–0,5Nb 

700 25,6 24,2 23,7 25,4 23,6 

800 34,3 32,1 30,1 33,7 30,2 

 

З термодинамічного аналізу очевидно, що вольфрам знижує поріг 

утворення s-фази — мінімальну потрібну концентрацію Cr для стабілізації s. 

Вплив Nb на стабільність s-фази є значно слабшим.  

На підставі отриманих експериментальних результатів і проведених 

термодинамічних розрахунків механізм утворення s-фази в зоні взаємної 

дифузії контакту «нікелевий дріт-феритна сталь» можна узагальнити 

наступним чином:  

1) Сталь з порівняно низькою концентрацією Cr (~20 мас. %): на початку 

сталь Fe–Cr знаходиться в області a-фериту (рис. 5.39). В процесі 

взаємної дифузії виникають потоки Fe і Cr в нікель і зворотний потік 

Ni в сталь, що призводить до динамічного локального збагачення Cr на 

границі «аустеніт-ферит», але його не вистачить для стабілізації s-

фази через низьку початкову концентрацію Cr в сталі. Дифузійний путь 

не перетині двофазної області s + a, s-фаза не утворюється. 
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Рис. 5.39 Схематичне зображення механізму фазових перетворень в 

дифузійній парі «нікель-феритна сталь Fe–Cr» при 700°С. На нижній частині 

рисунку схематично представлений характерний перебіг дифузійних шляхів в 

системі Ni–Fe–Cr в залежності від концентрації Cr в сталі  

 

2) Сталь з середнім вмістом Cr (~22 мас. %), що відповідає сталям Crofer 

22 APU і Crofer 22 H: як і у попередньому випадку, сталь Fe–Cr 

початково знаходиться в області a-фериту на діаграмі стану Ni–Fe–Cr. 

Проте в цьому випадку локальне збагачення Cr на границі «аустеніт-

ферит» зсуває дифузійний шлях в двофазну область s + a і призводить 

до утворення s-фази в рівновазі з феритом. У відповідності до правила 

фаз Гіббса в потрійній системі не можна з двофазної області перейти 

до нон-варіантної трифазної області s+a+g. Таким чином, дифузійний 
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путь проходить крізь максимум Cr і переходить в поле g-аустеніту 

уздовж відповідної коноди в двофазній області a + g. 

3) Сталь з високим вмістом Cr (26 мас. %), яка одразу знаходиться в 

двофазній області s+a при 700÷800°С. Збагачення Cr внаслідок 

процесів взаємної дифузії призведе до утворення щільного шару s-

фази у відповідності до дифузійного шляху на діаграмі стану Ni–Fe–

Cr. Подальший перебіг дифузійного шляху матиме місце в області s+g. 

Таким чином, s-фаза може існувати в рівновазі з аустенітом. Таке 

утворення суцільного шару s-фази експериментально спостерігалося в 

інтетрконекторі зі сталлю, що містила 26 мас. % Cr [476].  

 

Висновки до розділу: 

1. В зоні взаємної дифузії алюмінідних покриттів як високої, так і низької 

активності Al на монокристалічному нікелевому сплаві PWA1484 

сукупністю незалежних фізичних методів ідентифіковано два типи 

вторинних дисперсних фаз: карбіди h-М6С та µ-фази складу А7В6. 

Показано, що кількість вуглецю в зоні взаємної дифузії зменшується 

пропорційно до товщини зразка. Найменша кількість вуглецю була 

встановлена в найтоншому (0,5 мм) алітованому зразку. Таким чином, 

джерелом вуглецю для утворення карбідів в зоні взаємної дифузії є 

матеріал субстрату, а не газова фаза в процесі алітування [433].  

2. Термодинамічні розрахунки показали, що підвищення концентрації Al 

на поверхні сплаву є джерелом рушійної сили дифузії вуглецю з 

середини зразка у бік покриття. Одночасне збільшення концентрації С і 

Al в зоні взаємної дифузії призводить до утворення карбідів. Усі 

експериментальні й теоретичні результати свідчать на користь 

механізму утворення карбідів внаслідок дифузії вуглецю з об’єму 

матеріалу субстрату до поверхні в процесі алітування.  
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3. Встановлено, що в системах «MCrAlY–субстрат» у процесі 

високотемпературної витримки спостерігається розчинення фази b-NiAl 

на зовнішній і на внутрішній границі покриття внаслідок окиснення й 

взаємної дифузії відповідно. Дифузійне моделювання [317] коректно 

прогнозує кінетику росту розчинення b-NiAl у системі з NiCoCrAlY-

покриттям. У системі з покриттям на основі кобальту CoNiCrAlY в зоні 

взаємної дифузії утворюється вторинна b-NiAl внаслідок дифузії 

кобальту з покриття, що якісно передбачає дифузійна модель. 

4. Встановлено, що дифузія Cr i Al з MCrAlY-покриття у субстрат, 

легований такими тугоплавкими елементами, як Re і W, спричиняє 

утворення топологічно щільних фаз (ТСР), які руйнують мікроструктуру 

g/g¢ ЖМС. Взаємна дифузія між NiCoCrAlY-покриттям і сплавом CMSX-

10 призводить до утворення в субстраті голкоподібних зерен µ-фази 

типу Co7W6, що коректно прогнозує дифузійна модель на основі методу 

CALPHAD.  

5. Встановлено, що у дифузійно звареній дифузійній парі «CMSX-10–Ni» 

у процесі взаємної дифузії в зоні контакту відбувається: а) інтенсивне 

розчинення g¢-фази; б) ріст зерна нікелю у бік ЖМС; в) утворення 

вторинних пор Кіркендалла в зоні взаємної дифузії [447]. Показано, що 

усі згадані процеси є наслідком швидкої дифузії Al з CMSX-10 до 

нікелю.  

6. Дифузійне моделювання кількісно описує процес взаємної дифузії в 

дифузійній парі «CMSX-10–Ni», коректно прогнозуючи: а) ширину зони 

розчинення g¢; б) форму концентраційних профілів взаємної дифузії; в) 

місце утворення пор Кіркендалла. Показано, що перегин на 

концентраційних профілях Al, Ta, Ti виникає внаслідок пришвидшеної 

дифузії цих елементів в районі контакту дифузійної пари у 

концентраційних градієнтах тугоплавких елементів Re, W, Cr [317].  

7. В процесі експлуатації паливних комірок у температурному інтервалі 

700÷800°С в інтерконекторах відбуваються процеси взаємної дифузії 
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між матеріалом інтерконектора — феритною сталлю — та нікелевими 

дротами системи відведення струму. Внаслідок проникнення Ni в сталь 

відбувається аустенітизація зони взаємної дифузії [473].  

8. Встановлено, що при 700°С в контакті Ni – Crofer 22 APU на границі 

контакту «аустеніт-ферит» спостерігається утворення крихкої s-фази 

внаслідок динамічного локального збагачення Cr через дисбаланс 

потоків Fe і Cr у бік нікелю [473]. При 800°С s-фаза не утворюється 

через вищу розчинність Cr у феритній матриці при вищій температурі. 

9. Показано [473], що сталь Crofer 22 H є більш схильною до утворення s-

фази в зоні контакту з нікелем внаслідок меншої розчинності Cr у 

фериті. В присутності W – s-фази утворюється навіть при 800°С в Crofer 

22 H. Запропоновано загальний механізм утворення перебігу взаємної 

дифузії в контактній системі «нікель – феритна сталь».  
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ВИСНОВКИ 
 

1. Розроблено кількісні моделі опису динамічних фазових перетворень на 

тлі дифузійних процесів у багатофазних багатокомпонентних системах 

високотемпературних металевих матеріалів під час термічної деградації. 

Розроблено програмне забезпечення, в яке інтегровані інструменти 

розрахунку фазових рівноваг на основі методу CALPHAD й розрахункові 

алгоритми обчислення двох базових дифузійних моделей: дисперсійної моделі 

і моделі гомогенізації. На прикладі різноманітних фазових перетворень у 

високотемпературних сплавах і покриттях показано широкі можливості 

застосування комерційних інструментів CALPHAD (Thermo-Calc/DICTRA) 

для опису динаміки мікроструктурних змін в цих матеріалах в умовах, 

близьких до експлуатації, і розробки на підставі таких розрахунків 

прогностичних моделей обчислення ресурсу деталей.   

2. Експериментально досліджено мікроструктуру і хімічний склад 

оксидних окалин на деяких комерційних сплавах системи Ni–Cr–Al. Показано, 

що у випадку ЖМС HR-214 хімічна деградація захисної окалини і матеріалу 

відбувається поступово. По вичерпанню Al у тонкому (0,13 мм) зразку 

розпочинається наступна відносно повільна стадія окиснення Cr 

безпосередньо під окалиною на відміну від сплавів на основі системи Fe–Cr–

Al, для яких вичерпання Al відповідає вичерпанню хімічного ресурсу. З 

іншого боку, первинна окалина Al2O3 стає природнім бар’єром, що стримує 

реактивне випаровування хрому з поверхні окалини Cr2O3, яка утворюється 

під окалиною Al2O3 після настання Breakaway. Проте захисні властивості 

окалини Al2O3 на поверхні тонких зразків значно погіршуються в режимі 

термічного циклювання, в процесі якого некомпенсовані напруження на 

розтяг розривають окалину, утворюючи вертикальні тріщини, крізь які 

відбувається транспорт оксидів Cr і Ni назовні.      

3. Експериментально і розрахунково показано, що внутрішнє окиснення 

Al в ЖМС 602 СА сприяє висхідній дифузії хрому у бік поверхі і таким чином 
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підтримує селективне утворення зовнішньої захисної окалини Cr2O3, яка є 

характерною для цього матеріалу у температурному інтервалі 1000÷1200ºС. 

Розроблено метод термічної обробки сплаву 602 СА, яка стимулює утворення 

зовнішньої окалини Al2O3, що надає сплаву набагато високіший захист від 

окиснення й корозії. Експериментально показано, що сплав 602 СА утворює 

зовнішню окалину Al2O3 при 800ºС, яка залишається термічно стабільною при 

1100÷1200ºС за умови достатньої (100÷300 нм) товщини шару оксиду, 

отриманого на стадії попереднього окиснення при низькій температурі. 

Показано, що термічна стабільність отриманої окалини є довготривалою.  

4. Розроблено математичну модель розрахунку хімічного ресурсу 

тонкостінної деталі для матеріалів на основі нікелевих сплавів (ГЦК-решітка) 

шляхом поєднання дифузійної моделі збіднення Уіттла з моделлю 

матеріального балансу для феритних сталей. Показано, що у випадку 

характерної для феритів швидкої дифузії Al або Cr отриманий вираз 

спрощується до формули матеріального балансу. Отримана модель з високою 

точністю прогнозує хімічний ресурс тонкостінних деталей (жерсть, дріт, 

сферичні частини металевої піни) і верифікується на підставі як власних 

експериментальних, так і літературних даних. Модель успішно застосовано 

для оцінки хімічного ресурсу металевої піни на основі сплаву 625. 

Прогнозована залежність хімічного ресурсу піни від температури і 

гранулярності матеріалу добре узгоджується як з експериментальними 

даними, так і з результатами чисельних розрахунків в DICTRA.     

5. Систематично досліджено процес хімічної деградації тонкостінних 

деталей на основі ЖМС HR-230 в умовах термічного циклювання і 

експериментально встановлено залежність хімічного ресурсу від товщини 

зразка в температурному інтервалі 950÷1050ºС. На основі моделі сколювання 

окалин COSP розроблено модель кінетики окиснення сплаву в умовах 

циклювання, яка добре відтворює експериментальні кінетичні криві. Шляхом 

інтегрування розробленої кінетичної моделі в модель матеріального балансу 

отримано новий інструмент для прогнозування хімічного ресурсу 
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високотемпературних сплавів і побудови універсальних деградаційних мап — 

залежності втрати товщини робочої стінки матеріалу від часу.   

6. Експериментально описано явище збагачення під окалиною Cr2O3 

третього елементу в системі M–Cr–X (M = Ni, Fe, Co; X = Nb, W відповідно) у 

сплавах 625, Crofer 22 H, Haynes 25 під час окиснення, яке супроводжується 

утворенням шару відповідних інтерметалідів безпосередньо під окалиною:  d-

Ni3Nb, Fe2(Nb,W), Co3W у відповідності до сплаву. Шляхом термодинамічних 

і дифузійних розрахунків показано, що основною рушійною силою цього 

фазового перетворення є висхідна дифузія Nb або W в концентраційному 

градієнті Cr у бік поверхні сплаву. Висхідну дифузію спричиняє специфічна 

термодинамічна взаємодія між компонентами сплавів (твердих розчинів) Cr і 

Nb/W, яка характеризується сильними негативними відхиленнями від 

ідеальності внаслідок утворення сполук інтерметалідів з елементів матриці 

(Ni, Fe, Co) і третього елементу (Nb, W). Зменшення концентрації Cr під 

окалиною в процесі окиснення призводить до зниження хімічного потенціалу 

і висхідної дифузії третього елементу, що спричиняє зрештою фазове 

перетворення. 

7. Встановлено, що вирішальну роль в процесах розчинення карбідів усіх 

типів (М23С6, М7С3, М6С) у високотемпературних сплавах під час окиснення 

відіграє дифузія вуглецю внаслідок локальної зміни хімічного складу у 

приповерхневій зоні безпосередньо під оксидною окалиною. За допомогою 

термодинамічних розрахунків показано, що зона розчинення карбідів (ЗРК) 

має утворюватися навіть при зменшенні концентрації Cr на 1 мас. % на границі 

«окалина–сплав». Такого незначного збіднення хрому зазвичай замало для 

виведення сплаву з двофазної області «карбід+матриця». Таким чином, ЗРК 

утворюється внаслідок зворотної дифузії вуглецю вглиб сплаву і відповідного 

збіднення вуглецю у приповерхневому шарі матеріалу. Локальне збіднення Cr 

є проміжною стадією процесів розчинення карбідів під час окиснення.  

8. За допомогою термодинамічних і дифузійних розрахунків встановлено 

зв'язок між кінетикою збіднення Cr у сплаві, динамікою утворення ЗРК і 
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впливом легуючих елементів — Al, Fe, Nb, W, Mo — на термодинамічну 

стабільність. Показано, що у сплаві 602 СА, який утворює зовнішню окалину 

Al2O3, ЗРК карбіду Cr7C3 утворюється незважаючи на відсутність збіднення Cr. 

Аналогічним чином у сплавах 625 і 230 має місце розчинення карбіду 

Ni3(Mo,W)3С, хоча цей карбід майже не містить хрому і не повинен бути 

чутливим до локального зменшення концентрації Cr. Термодинамічні 

розрахунки показують, що легуючі елементи — Al у сплаві 602 СА, Nb у сплаві 

625, W у сплаві 230 — мають великий вплив на хімічний потенціал Cr у сплаві. 

Таким чином, локальні концентраційні зміни легуючих елементів внаслідок, 

наприклад, висхідної дифузії або внутрішнього окиснення, збільшують 

рушійну силу зворотної дифузії вуглецю і розчинення карбідів в таких 

системах.  

9. Експериментально встановлено, що в алюмінідних покриттях на 

монокристалічному ЖМС PWA 1484 в процесі алітування зоні взаємної 

дифузії накопичується вуглець і утворюються карбіди, що загалом вважається 

нетиповим для матеріалів цього класу через низький вміст вуглецю у 

монокристалах. За допомогою GD-OES, EBSD і XRD встановлено, що вуглець 

в зоні взаємної дифузії походить з самого матеріалу і є зв’язаним у формі 

карбідів типу М6С/М12С. Термодинамічні розрахунки показали, що в процесі 

збільшення концентрації Al у приповерхневому шарі внаслідок алітування 

стрімко знижується хімічний потенціал вуглецю, що призводить до його 

міграції з середини зразка і утворення карбідів у покритті. Другою дисперсною 

фазою в зоні взаємної дифузії ідентифіковано µ-фазу типу А7В6.   

10. При застосовані дифузійної моделі гомогенізації до опису процесів 

взаємної дифузії в низці систем «субстрат-покриття», а також дифузійної пари 

«нікель–ЖМС» отримано добру відповідність розрахунків 

експериментальним результатам. В системах «покриття NiCoCrAlY–ЖМС» 

модель коректно передбачає положення і ширину зон розчинення фази b-NiAl, 

утворення вторинної b-NiAl у випадку покриттів на основі Co і глибину 

проникнення в субстрат вторинних фаз типу µ у випадку високолегованих 
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тугоплавкими елементами монокристалічних ЖМС. Окрім форми 

концентраційних профілів в зоні взаємної дифузії, модель також кількісно 

описує таке практично важливе явище, як утворення пор Кіркендала в зоні 

взаємної дифузії. Розроблена модель є універсальною і може застосовуватися 

для опису фазових перетворень у різноманітних системах (сталі, ЖМС, 

кобальтові сплави й покриття, інтерметаліди) за умови наявності відповідних 

термодинамічних і кінетичних даних.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Хімічний склад досліджуваних матеріалів 

 

Таблиця А.1 

Хімічний склад феритних сталей в мас. % відповідно до хімічного 

аналізу методами ICP-OES та ІЧ 

 Fe Cr Al Si Mn C W Nb Ti 

Сплави з окалиною Al2O3 

Kanthal APM бал. 22,1 5,8 0,5 0,4 0,08 - - - 

PM 2000 бал. 18,6 5,2 - - 0,04 - - 0,05 

Сплави з окалиною Сr2O3 

Crofer 22 APU бал. 23,0 - - 0,42 0,001 - - 0,06 

Crofer 22 H бал. 22,7 - 0,31 0,42 0,002 1,98 0,56 0,06 

 

Таблиця А.2 

Хімічний склад кованих нікелевих жароміцних сплавів в мас. % 

відповідно до хімічного аналізу методами ICP-OES та ІЧ 

 Ni Cr Al Fe Si C Mn Ti Y Zr 

Сплави з окалиною Сr2O3 

600 бал. 15,5 0,3 8,0 0,2 0,15 0,08 0,15 - - 

601 бал. 22,4 1,0 20,5 0,1 0,1 0,1 0,23 - - 

602 CA бал. 24,6 2,4 10,4 0,04 0,18 0,05 0,14 0,06 0,07 

Сплави з окалиною Al2O3 

Haynes 214 бал. 16,0 4,4 3,6 0,26 0,04 0,17 - - 0,04 

Haynes 224 бал. 20,0 3,8 27,5 0,3 0,05 0,2 0,1 - 0,02 
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Таблиця А.3 

Хімічний склад високолегованих нікелевих жароміцних сплавів в мас. 

% відповідно до хімічного аналізу методами ICP-OES та ІЧ 

 Ni Cr Al Fe Co Mo W Nb Ti Si C 

617 бал. 22,0 1,2 1,1 12,5 9,0 0,15 - 0,3 0,2 0,07 

625 бал. 21,6 0,3 3,6 - 8,9 - 3,5 0,1 0,25 0,02 

718 бал. 20,4 0,5 18,0 0,8 3,1 - 5,1 0,8 0,15 0,08 

230 бал. 22,2 0,37 1,23 0,14 - 14,3 - - 0,41 0,09 
 

Таблиця А.4 

Хімічний склад кобальтових жароміцних сплавів в мас. % відповідно до 

хімічного аналізу методами ICP-OES та ІЧ 

 Co Cr Mn Fe Ni Mo W Ta Ti Si C 

відлиті сплави 

MAR-M 509 бал. 23,2 0,2 0,17 11,0 - 6,95 3,3 0,22 - 0,6 

Haynes 152 бал. 21,6 0,3 3,6 - 8,9 - 3,5 0,1 0,25 0,02 

ковані сплави 

Haynes 188 бал. 22,3 - 1,6 22,0 - 14,1 - - 0,31 0,11 

Haynes 25 бал. 20,2 1,35 2,4 10,5 - 15,2 - - 0,2 0,1 
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Таблиця А.5 

Хімічний склад монокристалічних нікелевих жароміцних сплавів в мас. 

% відповідно до хімічного аналізу методами ICP-OES та ІЧ 

 Ni Cr Al Co Mo W Ti Ta Re C 

René N5 бал. 7,0 6,2 8,0 2,1 5,2 - 7,2 3,0 0,01 

RR2000 бал. 10,0 5,6 15,1 3,0 - 4,2 - - 0,01 

CMSX-4 бал. 5,7 5,2 11,0 0,4 5,2 0,73 5,6 3,0 0,01 

CMSX-10 бал. 2,0 5,7 3,0 0,4 5,0 0,22 8,0 6,0 0,01 

PWA 1483 бал. 12,2 3,6 9,0 1,9 3,8 4,1 5,0 - 0,01 

PWA 1484 бал. 4,8 5,6 9,9 2,0 6,0 - 9,0 3,0 0,014 

USX 8 бал. 2,3 5,8 6,2 3,1 5,9 0,2 8,4 6Ru - 
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ДОДАТОК Б 

Методика експерименту і моделювання 

 

Приготування зразків 

Для дослідження окиснення високотемпературних сплавів а також систем 

«покриття-субстрат» використовувалися зразки комерційних сплавів (склад і 

маркування сплавів в табл. А1-А4), отриманих безпосередньо від виробників 

матеріалів (VDM Metals, Haynes International, Special Metals, Cannon-

Muskegon) і деталей (Siemens AG, MTU Aero Engines, MAN Turbo AG) у 

вигляді монокристалічних злитків, прокатаних листів завтовшки 2÷4 мм, а 

також тонких листів жерсті завтовшки 0,10÷0,15 мм.  

Зразки досліджуваних сплавів вирізали з масивної частини матеріалу 

електроерозійним методом у вигляді прямокутників з лінійними розмірами 

20´10´2 мм3. Площа поверхні зразків становила приблизно 5 см2. У верхній 

частині зразка висвердлювали отвір 1 мм в діаметрі для підвішування зразків 

на платиновому дроті 0,5 мм в діаметрі для уникнення небажаних контактів зі 

стінками тиглів і повноцінної експозиції поверхонь. Зразки меншої товщини 

виготовляли зі стандартних купонів завтовшки 2 мм шляхом машинного 

механічного шліфування за допомогою абразивних дисків з діамантовим 

покриттям.  

Поверхні зразків бажаної товщини шліфували за допомогою набору 

шліфувальних паперів на основі SiC з грануляністю (grit) від Р80 (середній 

розмір часточок абразиву 200 мкм) до P1200 (15 мкм). Безпосередньо перед 

високотемпературною витримкою зразки очищали в ацетоні за допомогою 

ультразвуку. 

Системи «покриття-субстрат» були отримані безпосередньо від 

виробників газових турбін. Покриття типу MCrAlY (M = Co/Ni) ¾ від компанії 
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Siemens AG (Мюльхайм, Німеччина), алюмінідні покриття ¾ від компанії 

MTU Aero Engines (Мюнхен, Німеччина). 

Дифузійні пари «ЖМС-нікель» були зварені методом гарячого 

пресування в вакуумі з використанням стенду з індукційним нагріванням 

Gleeble в TU Berlin (Берлін, Німеччина).   

 

Високотемпературне окиснення 

В роботі використовували горизонтальні пічки CARBOLITE CTF 

12/100/900 і CARBOLITE TZF 12/100/900 з внутрішнім діаметром корундової 

труби 100 мм, в яких ширина сталого температурного профілю (± 5 °C) 

становила 450 і 750 мм, відповідно. Максимальна температура експериментів 

¾ 1200 °C. Швидкість нагрівання становила 20 °C/хв, охолодження ¾ 10 

°C/хв. Відшліфовані або відполіровані зразки підвішували на платиновому 

дроті і розміщували в масивному корундовому тиглі, виготовленому з 

розрізаної навпіл корундової труби з зовнішнім діаметром 50÷80 мм у вигляді 

човника.  

Переважна більшість досліджень проводилася в лабораторному повітрі. 

Окремі досліди проводили в спеціальних газових сумішах, приготованих на 

замовлення компанією Linde Gas AG (Штольберг, Німеччина): приміром, Ar-

20%O2, Ar-6%O2, N2-20%O2, Ar-2%H2 (концентрації в об’ємних %). Для 

дослідження впливу водяної пари на процеси окиснення зволожені гази з 

відповідним вмістом водяної пари отримували шляхом пропускання газової 

суміші крізь зволожувач ¾ скляну колбу з водою, яка нагрівається до 

відповідної температури в термостаті. Вміст водяної пари в газі визначався 

температурою води в колбі зволожувача. При використанні газових сумішей 

витримка проводилася в герметичному кварцовому реакторі з зовнішнім 

діаметром 100 мм замість корундової труби в пічці. Корундова труба меншого 

діаметру (50÷90 мм) поміщалася в середині кварцової труби. Вхідний і 

вихідний отвори в холодних кінцях кварцової труби герметично закривалися 
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за допомогою гумових прокладок стальними фланцями з газовідводами, крізь 

які подавався і відводився газ.  

Високотемпературні витримки проводили в трьох основних 

температурних режимах: 1) ізотермічному, 2) інтервальному і 3) 

термогравіметричному. В ізотермічному режимі розміщені в гарячій зоні 

пічки зразки нагрівали і охолоджували один раз. Зразки зважували перед 

окисненням і після витримки. Зважування зарків проводили за допомогою 

електронних аналітичних терезів Sartorius SA3301 з точністю 0,1 мг. В 

інтервальному режимі зразки нагрівали і охолоджувалися більше одного 

разу. По певним часі витримки пічку охолоджували, проводилося зважування 

зразків, після чого цикл нагрівання повторювався до досягнення бажаного 

сумарного часу витримки. Окремо слід зазначити досліди з визначенням 

кількості сколотих оксидів, в яких зразки підвішували в малих закритих 

корундових тиглях. Витримані в тиглях зразки зважувалися три рази: а) тигель 

+ зразок; б) зразок; в) тигель без зразка.  

В термогравіметричному режимі зміна ваги реєструвалася 

безпосередньо в процесі витримки в термоаналізаторі Setaram Evolution TMA. 

Швидкість нагрівання становила 90 °C/хв, охолодження ¾ 10 °C/хв. Зразки 

охолоджувалися лише один раз після проведення термогравіметричного 

аналізу.  

 

Металографічний аналіз 

Окиснені зразки розрізали навпіл посередині найдовшої сторони зразка. 

Одна половина зберігалася для аналізу поверхні оксидної окалини. Другу 

половину зразка використовували для приготування металографічних 

препаратів ¾ шліфів. Hа окисненні зразки електролітично наносили шар 

нікелю завтовшки 20÷30 мкм. Зразки електролізували в насиченому водному 

розчині NiSO4 при сталому значенні густини струму 10-4 А/см2 протягом 20÷25 

хв. Оскільки оксидні поверхні окалин мають низьку електричну провідність, 

перед електролізом на поверхні зразків наносили тонкий шар Au (10÷15 нм) 
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методом плазмового напилення в атмосфері розрядженого Ar (103 Па). 

Нанесення зовнішнього шару нікелю дозволяє створити кращий контраст в 

шліфі при дослідженні оксидних окалин, оскільки оксиди с темними 

контрастом краще диференціюються на тлі між двома шарами металу з 

набагато світлішим контрастом.  

Покриті Ni зразки вертикально занурювали в полімерну смолу повільного 

твердіння, яка застигала протягом 48 год. Отримані таким чином залиті зразки 

шліфували за допомогою набору шліфувальних паперів на основі SiC з 

грануляністю (grit) від Р80 (середній розмір часточок абразиву 200 мкм) до 

P1200 (15 мкм) і полірували діамантовими пастами з гранулярністю від 6 до 1 

мкм. Остаточно поверхні шліфів полірували колоїдним розчином SiO2 з 

розміром часточок 0,1÷0,3 мкм. Відполіровані поверхні очищали від абразивів 

за допомогою ультразвуку в ацетоні.  

Деякі шліфи протравлювали спеціальними розчинами кислот для 

візуалізації особливостей мікроструктури в оптичній мікроскопії ¾ границі 

зерен, карбіди, фаза b-NiAl, тощо.  

 

Оптична і растрова електронна мікроскопія 

Металографічні шліфи досліджували за допомогою оптичного 

мікроскопу Olympus BH-2 до збільшення Х1000. Основні мікроструктурні 

особливості оксидних окалин і приповерхневої зони окиснених зразків були 

визначені за допомогою растрової (скануючої) електронної мікроскопії SEM. 

Поверхні оксидних окалин досліджували в режимі вторинних електронів (SE), 

в той час як фазовий контраст різних фаз в перетині окисненого зразка 

відображали в режимі зворотно розсіяних електронів (BSE). Електронна 

мікроскопія була проведена на растровому електронному мікроскопі Zeiss 

SUPRA 50 VP (Німеччина). Локальний хімічний склад фаз з роздільною 

здатністю 1 мкм і точністю 0,1 ат. % (окрім B, C, N) визначався за допомогою 

методу енергодисперсної рентгенівської спектроскопії (EDX) з 
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використанням EDX детектора виробництва Oxford instruments 

(Великобританія). 

Аналіз структури і орієнтації в просторі зерен досліджуваних в зразках 

фаз проводили за допомогою методу дифракції зворотно розсіяних електронів 

(EBSD) на електронному мікроскопі Zeiss Merlin (Німеччина), обладнаним 

камерою Nordys і програмним забезпеченням EBSD Aztec, Oxford instruments 

(Великобританія). 

  

Трансмісійна електронна мікроскопія ТЕМ 

Зразки для ТЕМ виготовляли безпосередньо з окиснених зразків методом 

сфокусованого іонного проміння (FIB, focused ion beam). Окиснена поверхня 

піддавалася бомбардуванню іонами Ga в камері растрового електронного 

мікроскопа Zeiss Auriga або FEI Versa 3D FIB-SEM. Перед іонним 

бомбардування на поверхню нашпилювався шар Pt завтовшки 2 мкм. 

Внаслідок іонного бомбардування іонами Ga утворювалися паралельні канали 

глибиною 10÷20 мкм і довжиною 50÷70 мкм, між якими утворювалася стінка 

завтовшки 2 мкм. На верхню частину стінки ¾ оксидну окалину з шаром Pt 

приварювалася голка мікроманіпулятора, після чого іонною гарматою зі 

стінки вирізалася квадратна ламела розміром 20х20х2 мкм. Подальшим 

растровим бомбардуванням поверхні іонами ламели її товщину зменшували 

до 200 нм.  

Отриманий таким чином тонкий зразок досліджували в трансмісійних 

електронних мікроскопах Zeiss Libra 200 і FEI Titan 80-300 при напруженні 

електронної гармати до 200 кВ в режимах HAADF і BF. Хімічний склад фаз 

визначали за допомогою методу енергодисперсної рентгенівської 

спектроскопії (EDX) з використанням детектора X-Max 80 виробництва 

Oxford instruments (Великобританія). 
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Концентраційні профілі GDOES і SNMS 

Хімічний склад оксидних окалин визначався також методами оптичної 

емісійної спектроскопії тліючого розряду GD-OES з використанням оптичного 

спектрометра Horiba Yvon Jobin та методом мас-спектрометрії вторинних 

нейтральних частинок SNMS за допомогою мас-спектрометра Leybold AG, 

INA 3. В обох методах використовували окиснену поверхню зразка, з якої 

поступово стравлювали матеріал за допомогою індукованої плазми азоту (GD-

OES) або аргонової іонної гармати (SNMS). У випадку GD-OES тиск азоту 

становив 700 Па, потужність джерела плазми ¾ 60 Ватт. В результаті 

експерименту отримували залежність інтенсивності сигналів окремих 

хімічних елементів від часу травлення. Після проведення досліду на поверхні 

зразка утворювався кратер видаленого матеріалу, глибину якого визначали за 

допомогою механічного профілометра. Отримані залежності перераховували 

в концентраційні профілі ¾ концентрація-відстань ¾ за допомогою 

обчислювальної процедури, описаної в роботах [26, 28], з використанням 

значень інтенсивностей елементів в неокисненому сплаві та незалежно 

визначеного хімічного складу досліджуваного матеріалу. Методи GD-OES і 

SNMS доповнюють методи локального хімічного аналізу (EDX) в електронній 

мікроскопії, дозволяючи кількісно відстежувати локальні зміни в концентрації 

легких елементів (O, C, N), а також визначати усереднені значення хімічного 

складу у випадку багатофазних систем.  

 

Термодинамічне моделювання 

Метод CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) використовувався для 

моделювання фазового складу сплаву в залежності від температури і хімічного 

складу. Окрім цього розрахунки термодинамічних рівноваг дозволяли 

визначити хімічні потенціали (активності) елементів ¾ рушійні сили дифузії. 

В методі CALPHAD вільна енергія Ґіббса кожної окремої фази моделюється 

як сума а) енергій Ґіббса відповідних чистих компонентів, б) ентропія 

ідеального змішування, в) енергія взаємодії між компонентами (неідеальність 
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розчину), г) упорядкування (утворення сполук), д) магнетизм (якщо має 

місце). Відповідним чином, енергія Ґіббса фази як функція температури, тиску 

і концентрацій елементів описується поліноміальним виразом, константи 

якого утворюють термодинамічну базу даних. В процесі розрахунку 

термодинамічної рівноваги обчислювальний алгоритм оптимізує наявність, 

співвідношення і хімічний склад стабільних фаз таким чином, щоб загальна 

енергія Ґіббса системи була мінімальною [244]. В роботі термодинамічні 

рівноваги розраховувалися в програмному пакеті Thermo-Calc з 

використанням комерційних термодинамічних баз даних TTNi7 [250], TCNi5 

[402] для опису нікелевих і кобальтових сплавів, TCFE6 [407] ¾ для сталей.  

 

Дифузійне моделювання 

Моделювання дифузійних процесів в високотемпературних сплавах в 

процесі окиснення проведено з використанням адаптованої моделі 

гомогенізації на основі методу CALPHAD [316]. Обчислювальна процедура 

(схема на рис. 1) розпочинається поділом геометричного простору на 𝑁 

скінчених об’ємних чарунок, яким задається початкове значення концентрацій 

компонентів системи.  

Перший крок алгоритму ¾ розрахунок локальної термодинамічної 

рівноваги в кожній чарунці за допомогою Thermo-Calc: розраховуються 

співвідношення стабільних фаз, хімічний склад фаз, хімічні потенціали 

компонентів як функція температури, тиску і концентрацій компонентів у 

відповідній чарунці.  

Другий крок ¾ накладання граничних умов на границях інтревалу. На 

зовнішній границі ¾ поверхня деталі, перша чарунка ¾ граничною умовою є 

від’ємний потік елементу, що утворює оксидну окалину, визначений 

експериментально і перерахований у відповідні одиниці ¾ моль м-2 с-1. На 

внутрішній границі (середина деталі) граничною умовою є так званий 

нульовий потік для усіх елементів, що є умовою симетрії задачі.  
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Третій крок алгоритму ¾ розрахунок дифузії. За результатами 

термодинамічних розрахунків для кожного компоненту визначаються 

локальні хімічні потенціали в кожній чарунці. В поєднанні з кінетичними 

даними (атомна мобільність елементів у відповідних фазах) розраховуються 

потоки компонентів між сусідніми чарунками 𝐽�	[445].  

Модель гомогенізації виводиться з феноменологічної теорії дифузії 

Онзагера [266, 447], в якій потік компоненту 𝑘 в моль м-2 с-1 і задається 

рівнянням  

𝐽�	 = −𝐶�𝑀�
ëþ�
ëZ

 ,                                         (Б1) 

в якому 𝐶� ¾ концентрація 𝑘 в моль м-3, 𝜇�  ¾ хімічний потенціал 𝑘 в Дж 

моль-1, 𝑧 ¾ відстань в м. Атомна мобільність компоненту 𝑀� безпосередньо 

пов’язана з коефіцієнтом самодифузії 𝐷�∗ через рівняння       

𝐷�∗ 	= 𝑅𝑇𝑀�,                                             (Б2) 

в якому 𝑇 ¾ абсолютна температура в К, 𝑅  ¾ універсальна газова стала. 

В моделі гомогенізації потік розраховується на основі теорії абсолютних 

швидкостей реакції у вигляді 

𝐽� = − LM
��M∆Z

N[𝑀�𝑥�]l�?
��� [𝑀�𝑥�]l

���2𝑠𝑖𝑛ℎ S∆þ�
)LM

W.                (Б3) 

В рівнянні (Б3), яке описує потік компоненту 𝑘 між сусідніми чарунками 

номер 𝑛 − 1  і номер 𝑛, 𝑛	 ∈ 	 [0, 𝑁], 𝑉�Y ¾ мольний об’єм компоненту 𝑘, 

∆𝑧	¾	ширина	чарунки	в	м, ∆𝜇� ¾ різниця хімічного потенціалу компоненту 𝑘 

між чарунками номер 𝑛 − 1  і номер 𝑛, 𝑠𝑖𝑛ℎ  ¾ функція гіперболічного синусу. 

Добуток [𝑀�𝑥�] ¾ ефективна атомна мобільність компоненту 𝑘 в 

багатофазній системі, 𝑥� ¾ мольна частка компоненту 𝑘. 
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Рис. 1. Схема обчислювального алгоритму моделі гомогенізації  

 

Потоки 𝐽� розраховуються для усіх компонентів і чарунок (рис. 2), після 

чого відбувається четвертий крок алгоритму ¾ інтегрування. Для малого 

інкременту часу ∆𝑡 визначається кількість компоненту 𝑘, переміщеного з 

однієї чарунки до сусідньої відповідно до рушійних сил і знаку потоку 𝐽�. 

Наприкінці інтегрування отримується новий хімічний склад в усіх чарунках, 

на чому ітерація закінчується і алгоритм повторюється з першого кроку. 

Кількість ітерацій визначається кінцевим часом дифузії ¾ суми інкрементів 

часу ∆𝑡. 
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Рис. 2. Схема розділу простору на скінчені об’ємні чарунки (верхня 

частина) і якісне співвідношення кількості часу для почергового розрахунку 

термодинамічних рівноваг, потоків і паралельного розрахунку рівнованг 

(нижня частина)  

 

 Розроблена модель є методом скінчених об’ємів (finite-volume method), в 

якому розмір просторової чарунки ∆𝑧	залежить від часового кроку інтеграції 

∆𝑡. Оскільки кількість переміщеного компоненту є добутком потоку 

компоненту 𝑘 та інкременту часу 𝐽�	∆𝑡 [447], крок інтегрування по часу 

обмежується розміром чарунки, що в свою чергу обмежує загальну швидкість 

обчислення. 

 

Паралелізація моделі гомогенізації 

На рис. 2 представлено схему розділу простору на дискретні чарунки ¾ 

об’ємні елементи. В почерговій (покроковій) процедурі обчислення алгоритм 

розраховує на одному процесорі термодинамічну рівновагу для кожної 

окремої чарунки, що займає 95% обчислювального часу однієї ітерації для 

одного інкременту часу ∆𝑡. Інші обчислювальні кроки ¾ розрахунок потоків 
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𝐽�	, переміщення компонентів ¾ складає лише декілька процентів 

обчислювального часу однієї ітерації (рис. 2).   

 Оскільки модель гомогенізації припускає локальну рівновагу в чарунках, 

яка встановлюється набагато швидше ніж дифузія компонентів, 

обчислювальна ефективність алгоритму може бути суттєво підвищена, якщо 

розрахунок термодинамічної рівноваги в чарунках проводити одним кроком 

паралельно на великій кількості процесорів [276]. Для паралелізації 

термодинамічних розрахунків використовувалася програма MPI (Message 

Passing Interface) в пакеті з Microsoft Visual Studio 2013 з використанням 

програмного редактора Intel FORTRAN, інтегрованого в Parallel Studio 2013.  

На рис. 3 показано схему паралелізації обчислювального алгоритму, 

відповідно до якої чарунку рівномірно розподілені поміж процесорами. 

Розрахунки термодинамічних рівноваг проводяться паралельно на 

відповідних процесорах. Для комунікації між процесорами було створено 

протокол Master-Slave, відповідно до якого дані обмінювалися між 

процесорами за допомогою команд в MPI. Після розрахунку термодинамічної 

рівноваги для усіх чарунок результати збиралися на процесорі Master, на 

якому проводилося обчислення дифузійних кроків алгоритму. 

Обчислення проводилися на сервері з 48 процесорами. Встановлено, що 

швидкість обчислення лінійно збільшується разом з кількістю залучених 

процесорів. Ефективність паралелізації є дещо меншою у випадку складних 

багатокомпонентних багатофазних систем, в яких час обчислення рівноваги 

має один порядок з часом, потрібним для передачі великих обсягів даних між 

процесорами.  
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Рис. 3. Схема паралельного розрахунку рівнованг і розподілу розрахунків 

термодинамічних розрахунків в окремих чарунках на відповідні процесори  
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