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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 у 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 та 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 та 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 та 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 високотемпературні витримки, дослідження механічних 
властивостей, довготривалі натурні експерименти в умовах експлуатації, оптимізація 
хімічного складу, мікроструктури та 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). У переважній 
більшості прикладів практичного застосування цих методів моделювання описувалися 
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процеси плавлення/солідифікації, старіння мікроструктури, фазових перетворень під 
час термічної обробки або гомогенізації, а також дизайн сплавів і покриттів на основі 
аналізу ефектів легування. Попри 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 залежно 
від хімічного складу матеріалу і температури. Проте доступні на момент початку 
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 унаслідок 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 і 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, №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 
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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 й умовами процесу окиснення; 

– експериментально визначити хімічний ресурс — час до настання хімічної 
деградації (Breakaway oxidation) — для тонкостінних (0,2÷0,5 мм) деталей 
високотемпературних ЖМС залежно від температури, температурних режимів, 
товщини та геометрії зразка й природи сплаву; 

– 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 у 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 у 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 межі 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. 
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Об’єкт дослідження — процеси термічної деградації високотемпературних 
металевих матеріалів, поверхневі явища і фазові перетворення під час окиснення при 
високих температурах унаслідок 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 фазових перетворень у високотемпературних сплавах і 
покриттях; вплив хімічного складу та 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 високій температурі) та інтервальних 
(відносно довгий час при високій температурі) витримок зразків в атмосфері 
лабораторного повітря або окиснювальних газових сумішей у 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 у 
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). 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 карбідів зворотну дифузію вуглецю в 
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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 межі 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 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) !" 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. У 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 у такий спосіб його експлуатаційний ресурс. 
Запропонована кількісна модель розчинення карбідів та інших дисперсних фаз 
зміцнення у високотемпературних сплавах дозволяє з високою точністю прогнозувати 
кінетику росту зони розчинення карбідів і є, отже, ефективним інструментом опису 
деградації мікроструктури матеріалу внаслідок 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 систем в межах 
методу CALPHAD, є потужним інструментом оптимізації, розробки і дизайну 
високотемпературних матеріалів. Модельні розрахунки процесів взаємної дифузії, 
розчинення або утворення вторинних фаз у мікроструктурі, утворення пор і пустот 
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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 відповідно 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, у 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 у роботі метод підвищення 
продуктивності розрахунків шляхом паралелізації обчислювальних процесів дозволяє 
підвищити обчислювальну швидкість на два порядки і, отже, вирішує 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. Спільно з науковим консультантом проф., д. х. 
н. Казіміровим В.П. було проведено загальний аналіз експериментальних і теоретичних 
результатів і визначено структуру дисертаційної роботи. 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. У 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 
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рентгенівського мікроаналізу. У співпраці з доктором Піллайєм Р. [A10-A12, A15-A22] 
(Forschungszentrum Jülich GmbH, IEK-2) були розроблені обчислювальні алгоритми 
розрахунку дифузійних процесів у багатокомпонентних багатофазних системах на 
основі методу CALPHAD. Результати трансмісійної 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]. Загалом 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 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 праць міжнародної наукової 
конференції, 20 — тези доповідей на наукових конференціях. Кількість публікацій у 
міжнародній наукометричній системі Scopus — 23. 
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 Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота обсягом 10,8 авторських 
аркуша 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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі викладено загальну характеристику роботи, висвітлено сучасний стан 

проблем в області високотемпературних матеріалів з точки зору окиснення і корозії, 
обґрунтована актуальність теми та сформульовані мета й задачі дослідження, вказані 
наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, йдеться про зв’язок 
дисертації з науковими темами і програмами установи, в якій виконувалася робота. 
Наведено інформацію щодо апробації отриманих у роботі результатів та зазначено 
особистий внесок здобувача. 

У першому розділі проведено аналіз наявних літературних даних стосовно 
основних експериментальних характеристик і теоретичних моделей процесів термічної 
деградації комерційних високотемпературних матеріалів на основі систем Ni—Cr, Fe—
Cr, Co—Cr, Fe—Cr—Ni, Fe—Cr—Al, Ni—Cr—Al, Co—Cr—Al. Зокрема, розглянуто 
основні термодинамічні і кінетичні характеристики захисних оксидних окалин, які 
утворюються на поверхні сплавів в умовах контакту з агресивним корозійним 
середовищем. У реакції металів з газовим середовищем продукти реакції відділяють 
реагенти один від одного і утворюють у такий спосіб захисний бар’єр, крізь який 
відбувається транспорт реагентів. Дифузійна природа транспорту в оксидних окалинах 
проявляється в параболічній кінетиці росту окалин, широко експериментально 
описаної і обґрунтованої теоретичними моделями. Передумовою утворення захисної 
окалини на поверхні багатокомпонентного сплаву є селективне окиснення компоненту 
сплаву, що утворює окалину. Відомо, що при низькому рівні легування (до 10÷20 ат. 
%) більш споріднений до кисню елемент (Cr, Al, Si в комерційних сплавах) 
окиснюється внутрішньо — зерна оксиду утворюються в матриці сплаву і не 
перетворюються на зовнішній бар’єр, що відділяє матеріал від середовища. Окалина з 
морфологією внутрішнього окиснення не здатна ефективно захистити матеріал від 
хімічної атаки. Розглянуто класичні моделі селективного окиснення бінарних сплавів і 
показано, що основними критеріями утворення зовнішньої окалини є рушійна сила 
окиснення — термодинамічна стабільність оксиду — і доступність елементу в сплаві, 
яка виявляється в достатньо високій швидкості дифузії компоненту. 

Показано, що окалини на основі Cr2O3 і в a-Al2O3 є оптимальною стратегією 
захисту високотемпературних сплавів від окиснення і корозії. Завдяки високій 
термодинамічній стабільності, низькій іонній провідності і високій адгезії до поверхні 
металевих сплавів ці оксиди утворюють щільні і компактні окалини, які ростуть 
повільно і забезпечують ефективну ізоляцію матеріалу від агресивного середовища. 
Оксид хрому Cr2O3 є оптимальним захисним оксидом у температурному інтервалі 
600÷900 °С, в той час як корунд a-Al2O3 — при температурах 900÷1200 °С. 

Значний інтерес з точки зору практичного застосування високотемпературних 
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сплавів у якості конструкційних матеріалів становить проблема прогнозування 
хімічного ресурсу (lifetime prediction — моделювання тривалості життя), яка набуває 
особливого значення при розробці високотемпературних апаратів з тонкостінними 
конструкціями. Ріст оксидних окалин призводить до поступового збіднення в деталі 
основного елементу окалини — Al або Cr — і переходу процесу окиснення в режим 
«Breakaway» — утворення і катастрофічно швидкий ріст оксидів основи сплаву — Fe 
або Ni. Час до настання «Breakaway», тривалість життя, ресурс деталі — критично 
важлива характеристика високотемпературного матеріалу, яка розраховується за 
допомогою розглянутих у літературі математичних моделей. Для феритних сталей 
типу Fe—Cr—Al і Fe—Cr ефективно застосовується модель матеріального балансу 
(МБ), в якій встановлюється прямий зв'язок між кінетикою росту окалини і швидкістю 
збіднення Al або Cr в деталі. Застосування моделі МБ є обмеженим. Для матеріалів на 
основі аустенітних систем Ni—Cr, Fe—Cr—Ni, Ni—Cr—Al з ГЦК-ґраткою, в якій 
швидкість дифузії є принаймні на один порядок нижче, ніж в ОЦК, ефективною 
вважається модель збіднення Уіттла. Наводяться літературні дані щодо обмеження 
обох моделей: спрощена геометрія, виключно параболічна кінетика окиснення, бінарні 
однофазні системи. Проте ці проблеми успішно долаються чисельним розв’язанням 
дифузійних рівнянь методом скінчених елементів. 

Другою важливою розглянутою проблемою, зв’язаною зі збідненням внаслідок 
окиснення, є фазові перетворення у приповерхневому шарі: а) розчинення дисперсних 
фаз; б) утворення нових фаз; в) деградація мікроструктури, яка забезпечує міцність 
матеріалу, опір до пластичної деформації. Описані експериментальні приклади 
руйнування структури  g/g¢ в нікелевих жароміцних сплавах (ЖМС) і розчинення 
карбідів хрому в високолегованих сталях і ЖМС. Критично розглянуто механізми 
розчинення карбідів М23С6 і М7С3 в високотемпературних сплавах, описано механізми 
вигорання вуглецю (декарбюризації) і зворотної дифузії — міграції вуглецю до 
середини зразка. Зроблено висновок про малу ймовірність першого механізму за умови 
утворення щільної окалини і високого парціального тиску кисню #$%. Окремо 
розглянуто теоретичні моделі опису процесів фазових трансформацій та їхні 
обмеження. 

Розглянуто еволюцію теоретичних моделей опису дифузійних процесів і 
фазових перетворень у процесі окиснення сплавів за допомогою методу скінчених 
елементів. Показано, як ітеративні обчислювальні методи дозволили подолати 
обмеження теорії Вагнера, дозволили перейти до дослідження багатокомпонентних 
систем з використанням гнучких і складних граничних умов: пара-лінійна і кубічна 
кінетика окиснення, двомірне збіднення Al або Cr і геометричні граничні ефекти. 

Важливо зазначати великий внесок у розвиток цього напрямку робіт над 
алгоритмом COSIM для системи Ni—Cr—Al і робіт по опису навуглецювання 
нікелевих системи Ni—Cr, які вперше дозволили кількісно розраховувати профілі 
збіднення і навуглецювання, розподіл фаз у багатофазних системах. Очевидним 
недоліком цих методів є їхня залежність від кінетичних (коефіцієнти дифузії) і 
термодинамічних (діаграми стану) параметрів, які для цих моделей визначалися 
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емпірично для заданої системи і не могли універсально використовуватися для опису 
довільних систем. 

Показано, що проблема джерела термодинамічних і кінетичних даних для 
деградаційних моделей може бути вирішена на більш високому рівні за допомогою 
методу CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams — розрахунок фазових діаграм), 
який у випадку корозії високотемпературних сплавів дозволяє з високою точністю 
кількісно і якісно описати процеси селективного збіднення Cr/Al та відповідних 
фазових перетворень, створювати моделі прогнозування тривалості життя. 

Імплементована в модулі DICTRA дисперсна модель дифузії дозволяє 
ефективно і коректно описувати феномени розчинення (в процесі окиснення) й 
утворення (в процесі навуглецювання) карбідів під час високотемпературної корозії 
високолегованих нікелевих сплавів та аустенітних сталей. Проте сама природа цієї 
моделі сильно обмежує можливості опису дифузії і фазових перетворень у системах з 
великим вмістом (˃ 50 об. %) другої фази — таких, як покриття типу MCrAlY і 
алюмінідні покриття, оскільки дисперсна модель передбачає і розраховує дифузію 
лише в матричній фазі. Структурні обмеження дисперсної моделі великою мірою долає 
модель гомогенізації CALPHAD, яка 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 (атомна мобільність) даних. Проте ця модель має суттєві обмеження у 
можливостях задавання граничних умов, що унеможливлює моделювання 
селективного окиснення в DICTRA. По-друге, обчислювальний алгоритм моделі 
гомогенізації є причиною надто низької обчислювальної ефективності цієї моделі, що 
значно обмежує її застосування до реальних комерційних систем, вимагаючи 
колосальної обчислювальної потужності. В окремих випадках складних 
багатокомпонентних систем обчислювальний час може навіть перевищувати реальний 
час експерименту, що ставить під сумнів саму ідею і ефективність моделювання. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, в дисертаційній роботі постає завдання 
виконати експериментальне та теоретичне дослідження процесів термічної деградації 
широкого спектру високотемпературних металевих матеріалів — від однофазних 
феритних сталей до багатофазних ЖМС і контактних систем «покриття-сплав» — з 
метою встановлення зв’язку між процесами високотемпературної корозії та хімічними 
й мікроструктурними змінами в досліджуваних матеріалах. Другим завданням 
дисертаційної роботи є розробка термодинамічно-кінетичної моделі опису процесів 
термічної деградації високотемпературних матеріалів під впливом окиснення 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. 

У другому розділі описується експериментальне і теоретичне дослідження 
процесів високотемпературного окиснення, хімічний склад і мікроструктура оксидних 
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окалин, які утворюються при окисненні на повітрі на поверхні двох ЖМС — HR-214 і 
602 СА (хімічний склад в табл. 1) — під час окиснення на повітрі при 800÷1200°С. 

Експериментально показано, 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. Уперше показано поступове утворення оксиду хрому під зовнішнім 
шаром окалини Al2O3 (рис. 1). 

Таблиця 1 
Хімічний склад використаних у роботі сплавів в мас. % відповідно до хімічного 

аналізу методами ICP-OES та ІЧ 
 

Феритні сталі 

 Fe Cr Al Si Mn C W Nb Ti - 
Kanthal APM бал 22,1 5,8 0,5 0,4 0,08 - -   
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  

ЖМС типу Ni-Cr-Al 

602 CA бал 24,6 2,4 10,4 0,04 0,18 0,05 0,14 0,06 0,07 
Haynes 214 бал 16,0 4,4 3,6 0,26 0,04 0,17 - - 0,04 

ЖМС типу Ni-Cr-Al 

 Ni Cr Al Fe Co Mo W Nb Ti Si C 
IN-625 бал 21,6 0,3 3,6 - 8,9 - 3,5 0,1 0,25 0,02 
HR-230 бал 22,2 0,37 1,23 0,14 - 14,3 - - 0,41 0,09 

Кобальтові сплави 

 Co Cr Mn Fe Ni Mo W Ta Ti Si C 
HR-25 бал 20,2 1,35 2,4 10,5 - 15,2 - - 0,2 0,1 

 

Встановлено, що у випадку ЖМС 
перехід до стадії «Breakaway» є повільним, 
порівняно з матеріалами на основі системи 
Fe—Cr—Al, в яких критичне збіднення Al 
сигналізує завершення експлуатації. Довший 
хімічний ресурс сплавів типу Ni—Cr—Al 
забезпечується окалиною Cr2O3. За 
допомогою трансмісійної електронної 
мікроскопії описано механізм транспорту 
оксидів Cr і Ni назовні крізь шар Al2O3 уздовж 
вертикальних мікротріщин в окалині, які 
виникають у процесі термічного циклювання. 

Встановлено, що на тонкостінних 

 

Рис. 1. BSE мікрографія оксидної 
окалини на сплаві HR-214 після 500 
годин окиснення при 1200°С 
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зразках, схильних до пластичної деформації, окалина Al2O3 знаходиться під 
напруженням на розтяг в процесі нагрівання в кожному термічному циклі. Контакт 
повітря з відкритим металом призводить до швидкого окиснення усіх компонентів 
сплаву в початковій транзитній фазі окиснення і транспорту продуктів реакції назовні 
крізь вертикальні тріщини. 

Експериментально описано механізм високотемпературного окиснення на 
повітрі нікелевого жаростійкого сплаву 602 СА (Ni—25Cr—2,5Al, мас. %) в інтервалі 
температур 800÷1200°С. На відміну від сплаву HR-214 з вищим вмістом Al, сплав 602 
СА має іншу морфологію оксидної окалини в температурному інтервалі 1000÷1200°С: 
зовнішня окалина складається з Cr2O3, в той час як Al окиснюється внутрішньо і 
утворює зону внутрішнього окиснення (ЗВО). Ефективність захисту такої окалини 
вище 1000° С є низькою через велику швидкість росту Cr2O3 і збіднення Cr. 

Натомість експериментально встановлено, що в процесі окиснення сплаву 602 
СА характерні глибокі профілі збіднення хрому не утворюються внаслідок окиснення. 
Причиною такого характеру збіднення хрому є додатковий потік хрому до поверхні 
сплаву, який виникає у концентраційному градієнті збіднення алюмінію в ЗВО. 

За допомогою термодинамічних розрахунків в Thermo-Calc з використанням 
термодинамічної бази даних TTNi7 встановлено, що збіднення алюмінію в ЗВО 
призводить до утворення зони низької активності хрому внаслідок термодинамічної 
взаємодії Cr та Al у нікелевій матриці сплаву: активність Cr aCr монотонно знижується 
зі зменшенням концентрації Cr (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Розраховані (лінії) та 

експериментальні (точки) концентраційні 
профілі збіднення 

 
 

Таким чином, окрім основного потоку Cr, у власному концентраційному градієнті 
в зоні внутрішнього окиснення Al виникає додаткова рушійна сила для дифузії Cr. 
Дифузійне моделювання з врахуванням внутрішнього окиснення Al, результати якого 
представлені на рис. 3, підтвердили висунуту гіпотезу — внутрішнє окиснення Al 
сприяє транспорту Cr до поверхні. 

 
Рис. 2. Лінії ізоактивності Cr на 
ізотермічному перетині Ni–Cr–Al 
при 1100°С 
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Така поведінка Cr пояснює багаторазово зазначену в літературі високу корозійну 
стійкість сплаву 602 СА, який у такий спосіб може підтримувати високу концентрацію 
Cr у приповерхневому шарі, незважаючи на інтенсивне споживання Cr в процесі росту 
зовнішньої окалини. За допомогою трансмісійної електронної мікроскопії встановлено, 
що при 800 °С сплав 602 СА здатний утворювати захисну наноплівку a-Al2O3 
завтовшки 100÷150 нм. Методом EDX і дифракції електронів встановлено, що 
зовнішня окалина на сплаві 602 СА є тришаровою. Зовнішній шар окалини містить усі 
компоненти сплаву, що свідчить про транзитну фазу окиснення. Всередині окалини 
знаходиться тонкий прошарок оксиду Cr, що вказує на другу фазу механізму утворення 
окалини — утворення Cr2O3. Внутрішній шар окалини — a-Al2O3 (корунд), що 
підтверджується даними електронної дифракції. Систематично досліджено термічну 
стійкість утвореної наноплівки при 1100÷1200°С. Встановлено, що зі збільшенням 
температури відпалювання відбувається перехід від зовнішнього до внутрішнього 
окиснення — менш захисного режиму корозії (рис. 4). Перехід до морфології 
внутрішнього окиснення, характерної для сплаву 602 СА в інтервалі температур 

1000÷1200°С, є наслідком критичного 
збіднення алюмінію на межі розділу 
«окалина–сплав». Показано, що при 
1200°С порушується баланс між 
швидкістю споживання Al в процесі 
росту окалини Al2O3 і швидкістю 
транспорту Al до границі «окалина–
сплав». 

На основі експериментальних 
результатів і кінетичних розрахунків 
розроблено методику поетапної 
багатостадійної термічної обробки 
сплаву 602 СА: 100 годин при 800°С 
— 50 годин при 900°С — 25 годин 
при 1000°С. Таке поступове 
збільшення температури дозволяє 
утворити щільну окалину достатньої 
товщини (0,5÷0,7 мкм), яка витримує 
термічне навантаження в усьому 
експлуатаційному інтервалі сплаву 
602 СА. Розроблена термообробка 
значно покращує стійкість матеріалу 
до окиснення й може бути 
використана в якості практичної 
рекомендації з метою оптимізації 
жаростійкості ЖМС 602 СА на 
повітрі. Окрім цього, встановлено, 

Рис. 4. Морфологія оксидної окалини на 
сплаві 602 СА після 100 годин витримки на 
повітрі при 1100, 1150 і 1200°С з 
попередньою термообробкою при 800°С 

 

Рис. 5. Схематичне зображення механізму 
утворення ЗВО й загоєння зовнішньої 
окалини Al2O3 у випадку сколювання 
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що антикорозійний ефект зовнішньої окалини a-Al2O3 на сплаві 602 СА є 
довготривалим і не зменшується внаслідок сколювання оксиду в процесі термічного 
циклювання. На основі аналізу результатів растрової і трансмісійної електронної 
мікроскопії усіх отриманих окалин запропоновано механізм (рис. 5) локального 
загоювання окалини шляхом додаткового латерального транспорту Al до місця 
сколювання безпосередньо під окалиною. Запропонований механізм 
експериментально доведено за допомогою механічної симуляції сколювання — 

частково видалення зовнішньої 
окалини Al2O3 і повторного 
окиснення. Показано, що на межі 
контакту сколювання «окалина-
оголена поверхня» зона 
внутрішнього окиснення Al 
поступово перетворюється на 
щільний шар Al2O3, який повністю 
загоює місце сколювання. Отже, 
метод попереднього окиснення є 
ефективним способом 
довготривалого підвищення 
корозійної стійкості нікелевого 
жароміцного сплаву 602 СА. 

У третьому розділі на основі 
двох класичних моделей прогнозування хімічного ресурсу — дифузійної моделі Уіттла 
(ДМУ) і моделі матеріального балансу (МБ) Квадакерса — розроблено нову модель 
розрахунку хімічного ресурсу (тривалості життя, часу до настання Breakaway, !") 
надтонких (50÷250 мкм) високотемпературних деталей (жерсть, дріт, дисперсні 
системи) на основі сплавів з ГЦК-ґраткою в умовах стаціонарного росту оксиду без 
сколювання. 

!" = '(
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Нова модель була отримана шляхом чисельного розв’язку рівняння ДМУ з 
подальшим параметричним аналізом залежності !" від ключових параметрів окиснення 
і дифузії в сплаві. Встановлено лінійні залежності !" від кінетичних параметрів 1/89 і 
1/: (рис. 6). 

Показано, що у випадку аустенітних сталей і ЖМС концентраційні профілі 
збіднення є градієнтними і неоднорідними, що унеможливлює використання моделі 
МБ. Натомість використовується ДМУ, отримана з аналізу процесів теплопровідності, 
яка описує дугоподібні профілі збіднення Cr в тонкостінних зразках. Модель дозволяє 
простежити зміну в часі приповерхневої концентрації хрому до моменту її зниження 
до критичного значення С". ДМУ математично громіздка і не має прямого розв'язку — 
для визначення залежності !" від усіх параметрів рівняння потрібно розв'язувати 
ітеративно.  

 
Рис. 6. Порівняльний аналіз рівнянь моделі 
ДМУ і модифікованої моделі МБ 
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На підставі параметричного аналізу сформульовано новий вираз для !", який з 
високою точністю відтворює результати, отримані за допомогою рівняння ДМУ, 
достовірність якого багаторазово перевірено експериментально (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розрахована тривалість життя деталей !" 

Джерело <"= <"
>,9?>@ Тривалість життя !"	[год.] 

   рівняння 
(1) 

рівняння 
ДМУ  

рівняння 
(1)  

Експери-
мент 

Whittle11 0,220 0 371 286 292 <444 
Bauer12 0,263 0,119 725 558 596 552 
Evans13 0,215 0,134 138 670 105 900 105 245 – 

 

!" = '( B
)*+

,-*+
.,012.3

%

(4с
− D

E+
F (2) 

Показано, що модель матеріального балансу є частковим випадком отриманого 
загального розв'язку. При збільшенні швидкості дифузії — наприклад, у феритній сталі 
з ОЦК-ґраткою, в яких профілі стають пласкими — член 1/: в рівнянні (2) зникає і 
вираз перетворюється на рівняння (1). Отже, отримано нову просту модель визначення 
тривалості життя для тонкостінних матеріалів на основі аустенітних сталей і ЖМС. 

Нову модель розрахунку тривалості життя було застосовано до металевої піни. 
Проведено систематичне дослідження окиснення металевих пін на основі сплаву 625 в 
інтервалі температур 700÷900ºС. Встановлено, що на початку процесу окиснення 
металевої піни на повітрі кінетика окиснення є параболічною. Залежно 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». 
Результати електронної мікроскопії дозволили встановити зв'язок між тривалістю 
життя, !", металевої піни, середнім розміром часточок і температурою витримки 
(рис. 7). Встановлено, що тривалість життя піни (!") збільшується зі зниженням 
температури і збільшенням середнього розміру часточок піни. 
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Розрахунок !" за допомогою нової 
формули розрахунку !" з урахуванням 
сферичної геометрії часточок показав 
велику точність і ефективність моделі. 
Аналогічні результати були отримані 
шляхом чисельного розв'язку рівняння 
ДМУ. Додатково методом скінчених 
елементів було проведено 
моделювання процесу збіднення Cr в 
сферичній часточці модельного 
бінарного сплаву Ni—22Cr і 
побудовано діаграму хімічного 
ресурсу, !", металевої піни у вигляді 
залежності !" від температури і 

середнього розміру зерна (рис. 8). 
Проведено систематичне 

дослідження деградації тонких (0,2÷0,5 
мм) пласких зразків сплаву 230 в процесі 
інтенсивного термічного циклювання (2 
години витримки при температурі і 15 
хвилин охолодження в струмені 
холодного повітря) на повітрі 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. Натомість 
спостерігається пришвидшення набору 
маси або «суперпараболічна» кінетика 

окиснення, причина якої прихована в утворенні вертикальних мікротріщин в окалині 
Cr2O3 і швидкому заповненні цих тріщин новоутвореним оксидом. Запропоновано 
модель утворення тріщин на основі аналізу процесів термічного розширення металу і 
оксиду і співставлення відповідних коефіцієнтів термічного розширення. 
Експериментально встановлено, що для товстіших зразків (0,3÷0,5 мм) характерними 
є класичні кінетичні криві циклічного окиснення — початковий ріст питомої ваги 
поступово змінюється на зменшення маси внаслідок сколювання оксиду. 

Наступним кроком тестування і розширення модифікованої моделі МБ було її 
застосування до проблеми сколювання оксиду під час термічного циклювання. За 
основу моделювання кінетики сколювання була взята розроблена в NASA модель 
COSP34, яку було 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 

 
Рис. 7. Електронні мікрографії BSE 
окисненої металевої піни сплаву 625 після 
100 годин при 900ºС 

 
Рис. 8. Розрахована тривалість життя 
зразків металевої піни сплаву 625 як 
функція від середнього радіусу часточок 
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були використані в якості граничної умови для модифікованої моделі МБ, що 
дозволило побудувати діаграми хімічного ресурсу для досліджуваного матеріалу — 
сплав 230. Діаграми деградації матеріалу (рис. 9) представлено у вигляді залежності 
втрати товщини стінки (практично важливий конструкційний параметр) від товщини 
деталі і температури. 

Для кожної окремої температури крива деградації описує три ключові стадії: 1) 
стаціонарний ріст окалини; 2) інтенсифікація процесу втрати матеріалу внаслідок 
сколювання; 3) остаточна хімічна деградація — «Breakaway». Діаграма термічної 
деградації стає дещо точнішою при використанні чисельних моделей розрахунку 
збіднення Cr замість модифікованої моделі матеріального балансу. 

На основі масиву 
експериментальних даних і 
побудованої моделі діаграма 
тривалості життя може бути 
екстрапольована на широкий інтервал 
температур потенціального 
застосування матеріалу — 800÷1050ºС. 
Отже, розроблені діаграми термічної 
деградації металевих сплавів стають 
новим потужним інструментом 
дизайну тонкостінних деталей 
високотемпературних апаратів — 
хімічних реакторів, теплообмінників, 
нагрівачів тощо. 

У четвертому розділі описані й 
класифіковані процеси фазових перетворень і мікроструктурні зміни, які 
спостерігаються в високотемпературних сплавах під час окиснення. Багатофазні 
високотемпературні металеві матеріали — високолеговані сталі та ЖМС — зазнають 
фазових перетворень у процесі окиснення при високих температурах внаслідок 
збіднення у приповерхневому шарі елементу, що утворює захисну оксидну окалину — 
Cr2O3 або Al2O3. Показано, що 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 в 
концентраційних градієнтах Cr і Al, а також утворення нових фаз. Фазові перетворення 
під час окиснення високотемпературних сплавів мають яскраво виражений динамічний 
характер і можуть негативно впливати на функціональні властивості цих матеріалів — 
такі, як термічна стабільність мікроструктури, міцність та опір пластичній деформації 
у процесі довготривалої експлуатації при високому механічному навантаженні. 

У сплавах на основі систем Ni—Cr—Nb (нікелевий сплав 625), Co—Cr—W 
(кобальтовий Haynes 25) і Fe—Cr—Nb (феритна сталь Crofer 22 H) експериментально 
спостерігається структурно подібне фазове перетворення у зоні безпосереднього 

 
Рис. 9. Діаграма тривалості життя 
тонкостінних зразків сплаву 230, 
побудована на основі COSP і модифікованої 
моделі МБ 
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контакту сплаву з оксидною окалиною Cr2O3. Встановлено, що в усіх трьох системах у 
результаті окиснення зерна дисперсної фази відповідного інтерметаліду — δ-Ni3Nb, 
Co3W та Fe2Nb — розчиняються, утворюючи однофазну зону завширшки 5÷60 мкм 
безпосередньо в приповерхневому шарі сплаву. Одночасно під зовнішньою оксидною 
окалиною утворюється суцільний та щільний шар відповідного інтерметаліду (рис. 10). 

Хімічний склад і структуру 
інтерметалідів детально 
охарактеризовано методами EDX, EBSD, 
XRD. За допомогою термодинамічних 
розрахунків у Thermo-Calc з 
використанням термодинамічної бази 
даних TTNi7 встановлено, що зниження 
концентрації хрому у приповерхневому 
шарі внаслідок росту окалини Cr2O3 і 
збіднення Cr призводить до утворення 
безпосередньо під окалиною зони низької 
активності (хімічного потенціалу) 
третього компоненту відповідної системи 
— Nb або W. Встановлений ефект є 

аналогічним до термодинамічної взаємодії Al і Cr в матриці Ni, описаної в другому 
розділі дисертаційної роботи для сплаву 602 СА. Показано, що третій компонент 
дифундує в концентраційному градієнті Cr до границі розділу «оксид–сплав», що 
призводить до критичного збагачення елементу під окалиною і зрештою — до 
утворення шару відповідного інтерметаліду між окалиною та сплавом. Дифузійні 
розрахунки в дифузійному симуляторі DICTRA якісно й кількісно підтвердили 
механізм висхідної дифузії Nb і W для опису динамічного перерозподілу дисперсних 
фаз у трьох різних сплавах 625 (рис. 11), Haynes 25 та Crofer 22 H. 

Більшість досліджуваних матеріалів 
містять в своєму складі вуглець і карбіди 
в мікроструктурі 35. Основним типом 
карбідів, які зміцнюють мікроструктуру 
сплаву 602 СА, є карбід хрому М7С3. З 
літератури відомо, що у сплавах на основі 
системи Ni—Cr—С — таких, як сплави 
600, 601, 617 і 602 СА — окиснення Cr 
призводить до утворення широкої зони 
розчинення карбіду (ЗКР). На прикладі 
сплаву 602 СА запропоновано 

термодинамічний механізм розчинення карбіду хрому, відповідно до якого ключову 
роль відіграє зворотна дифузія вуглецю вглиб сплаву. 

 
Рис. 10. Утворення суцільного шару 
інтерметаліду під оксидною окалиною 
на поверхні сплаву 625 після 300 годин 
витримки при 900ºС: 1) δ-Ni3Nb; 2) М6С 

 
Рис. 11. Розрахунки розподілу фаз у 
приповерхневій зоні сплаву 625 після 
100 годин окиснення при 900ºС 
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На діаграму стану Ni—Cr—C при 
1100°C (рис. 12) нанесені лінії 
ізоактивності вуглецю — хімічні склади, 
для яких активність одного з компонентів 
(у даному випадку С) залишається 
сталою. Експерименталь-но зафіксоване 
збіднення хрому з точки А до точки Б 
зменшує мольну частку карбіду в 
мікроструктурі, але не призводить до 
утворення однофазної області. 

Натомість вуглець дифундує в 
середину зразка. Процес зворотної 
дифузії вуглецю триває до зменшення 

його концентрації у приповерхневій зоні до рівня точки В. Отже, ЗРК виникає не 
безпосередньо внаслідок збіднення хрому, а внаслідок спричиненої збідненням Cr 
зворотної дифузії вуглецю. Другим важливим висновком, який випливає з 
термодинамічного аналізу, є вплив елементів легування на стабільність карбіду, в 
першу чергу, алюмінію, який стабілізує М7С3 шляхом підвищення активності Cr в 
сплаві. Відповідно, збіднення Al в зоні внутрішнього окиснення додатково підвищує 
активність С і сприяє його зворотній дифузії. Висунуту гіпотезу підтвердило дифузійне 
моделювання, проведене з урахуванням внутрішнього окиснення Al і без нього. За 
відсутністю збіднення Al перерозподіл вуглецю і ріст ЗРК відбувається повільніше. 
Отже, розчинення карбідів М7С3 є процесом чутливим не тільки до збіднення Cr, але й 
до збіднення Al, як і процесів внутрішнього окиснення. 

Вплив збіднення Al на процеси розчинення карбіду хрому М7С3 у сплаві 602 СА є 
більше вираженим у випадку утворення на поверхні сплаву зовнішньої окалини α-
Al2O3 після попередньої термообробки при 800°C, описаної в другому розділі 
дисертації. Експериментально встановлено, що ЗРК під окалиною Al2O3 утворюється, 
незважаючи на відсутність збіднення Cr. Цікавішою є динамічна поведінка ЗРК, яка 
росте протягом перших десятків годин окиснення при 1100÷1200°C й зникає після 
довших витримок: карбіди М7С3 знову утворюються у приповерхневому шарі 
безпосередньо під окалиною. За допомогою термодинамічних розрахунків у системах 
Ni—Al—C і Ni—Cr—Al—C встановлено зв'язок між динамікою росту й зникнення ЗРК 
з формою профілю збіднення Al та кінетикою росту окалини Al2O3. На відміну від 
Cr2O3, кінетика росту Al2O3 є субпараболічною, яка виражається у стрімкому рості в 
початковій фазі і подальшим сповільненням через структурні ускладнення транспорту 
кисню в окалині Al2O3. Глибоке збіднення Al на межі «оксид-метал» на початку 
окиснення спричиняє інтенсивну зворотну дифузію вуглецю, розчинення М7С3 й 
утворення ЗРК, в той час як повільне вирівнювання профілю збіднення Al внаслідок 
уповільнення окиснення сприяє швидкому поверненню вуглецю до приповерхневого 
шару, в якому утворюються вторинні карбіди. Дифузійне моделювання на основі 
моделі гомогенізації дозволило якісно і кількісно продемонструвати динаміку зміни аС 

 

Рис. 12. Лінії ізоактивності вуглецю на 
ізотерм-у перетині Ni–Cr–C при 1100°C  
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у приповерхневому шарі сплаву 602 СА і кількісно визначити час до утворення 
вторинних карбідів у ЗРК (рис. 13). 

Встановлено, що кубічний карбід 
типу η-M6C, (Ni,Co)3(Mo,W)3C також 
зазнає розчинення під час окиснення 
сплавів 625 і 230, незважаючи на те, що 
хром не є основним компонентом цього 
типу карбідів. За допомогою 
термодинамічного і дифузійного 
моделювання показано, що вирішальну 
роль у розчиненні η-M6C в процесі 
окиснення відіграє також зворотна 
дифузія вуглецю вглиб зразка в 
концентраційному градієнті збіднення 
Cr. Проведено теоретичний дифузійний 
експеримент, в якому моделювалося 
збіднення Cr в сплаві 625 зі зниженим 
вмістом вуглецю (0.01 мас. %). Отже, 
вихідна мікроструктура сплаву не 

містила η-M6C. Дифузійне моделювання передбачило перерозподіл вуглецю від 
поверхні до середини зразка під впливом збіднення Cr, що призвело до утворення η-
M6C в ньому. Додатково показано, що вплив зворотної дифузії вуглецю посилюється 
зі зменшенням товщини зразка. Експериментально встановлено, що зворотна дифузія 
вуглецю в сплаві 230 призводить до утворення карбіду хрому М23С6, для стабілізації 
якого потрібна вища концентрація С, ніж для карбіду η-M6C. Описане фазове 
перетворення інтерпретовано за допомогою розрахованого ізотермічного перетину 
Ni—Cr—C системи Ni—Cr—W—C. 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи розглядаються процеси термічної 
деградації в системах «субстрат-покриття», в яких до основної проблеми збіднення Al 
і розчинення фаз g¢-Ni3Al і b-NiAl додаються феномени взаємної дифузії між покриттям 
з великим вмістом Cr і Al і субстратом (ЖМС). 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); б) дифузійні 
покриття на основі фази  b-NiAl. 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, b-NiAl або Ni2Al3. Типова мікроструктура покриттів типу 
MCrAlY є двофазною: матриця на основі ГЦК g-Ni та багата на Al фаза b-NiAl, хоча 
інші фази системи Ni–Al та інтерметаліди можуть бути стабільними у цих покриттях 
залежно від хімічного складу і температури. В п’ятому розділі описується 
характеристична мікроструктура контактного шару в різних системах та її еволюція в 

 
Рис. 13. Порівняння розрахованої та 
експериментальної ширини ЗКР в 
необроблених і попередньо окиснених 
зразках сплаву 602 СА під час 
окиснення при 1100°C 
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процесі витримки при високій температурі. Детально розглянуті типові процеси 
мікроструктурної деградації покриттів і контактних дифузійних пар, запропоновано 
кількісний модельний підхід до опису процесів інтердифузії і фазових перетворень в 
означених системах. 

За допомогою низки незалежних фізичних аналітичних методів в зоні інтердифузії 
досліджуваних алюмінідних покриттів на монокристалічному ЖМС PWA1484 
ідентифіковано два типи вторинних дисперсних фаз: карбіди h-М6С та µ-фази типового 
складу А7В6. Показано, що кількість вуглецю в зоні інтердифузії зменшується 
пропорційно до товщини алітованого зразка. Найменша кількість вуглецю була 
встановлена в найтоншому (0,5 мм) зразку. На основі експериментальних вимірювань 
(GD-OES) зроблено висновок, що джерелом вуглецю для утворення карбідів в зоні 
інтердифузії алюмінідних покриттів є матеріал субстрату, а не газова фаза в процесі 
алітування. За допомогою термодинамічних розрахунків в Thermo-Calc показано (рис. 
14), що підвищення концентрації Al на поверхні сплаву в процесі є джерелом рушійної 
сили дифузії вуглецю з середини зразка у бік покриття. До сьогодні в літературі не було 
одностайної думки щодо джерела вуглецю і карбідів в високотемпературних 
покриттях. 

Встановлено, що причиною дифузії вуглецю до поверхні є стрімке зниження аС по 
мірі збільшення концентрації Al в матеріалі субстрату. Одночасне збільшення 
концентрації С і Al в зоні інтердифузії призводить до утворення карбідів. Отримані 

експериментальні й теоретичні 
результати однозначно свідчать на 
користь механізму утворення карбідів 
внаслідок дифузії вуглецю з об’єму 
матеріалу субстрату до поверхні в 
процесі алітування. 

Експериментально встановлено, 
що у досліджуваних системах 
«MCrAlY–субстрат» (табл. 3 й 4) у 
процесі високотемпературної витримки 
спостерігається розчинення фази b-NiAl 
на зовнішній і на внутрішній границі 
покриття внаслідок окиснення й 
взаємної дифузії відповідно. Дифузійне 
моделювання коректно прогнозує 
кінетику росту розчинення b-NiAl у 
системі S1 з NiCoCrAlY-покриттям. У 

системі S2 з покриттям на основі кобальту CoNiCrAlY в зоні інтердифузії утворюється 
вторинна b-NiAl внаслідок дифузії кобальту з покриття, що якісно передбачає 
розроблена дифузійна модель на основі моделі гомогенізації. 

 
 

 
Рис. 14. Активність вуглецю у сплаві 
PWA1484 як функція концентрації Al при 
температурі алітування 1070°С 
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Таблиця 3 
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. 
CMSX-10 3 2,0 5,7 8,0 5,1 0,2 0,4 6,0 - бал. 

 
За допомогою методів XRD і EBSD встановлено, що дифузія Cr i Al з MCrAlY-

покриття С3 у субстрат, легований такими тугоплавкими елементами, як Re і W, 
спричиняє утворення топологічно щільних фаз (ТСР-phases), які руйнують 
мікроструктуру g/g¢ ЖМС.  

 
Таблиця 4 

 Досліджувані системи «MCrAlY–субстрат»  
Система «покриття–субстрат» Комбінація 

S1 покриття С1 + субстрат PWA1483 
S2 покриття С2 + субстрат PWA1483 
S3 покриття С3 + субстрат CMSX-4 

 
Взаємна дифузія між NiCoCrAlY-покриттям і сплавом CMSX-4 призводить до 

утворення в субстраті голкоподібних зерен µ-фази типу Co7W6, що коректно прогнозує 
дифузійна модель на основі алгоритму гомогенізації методу CALPHAD (рис. 15). 
 

 

Рис. 15. Мікрографія BSE мікроструктури системи «покриття–субстрат» S3 після 300 
годин витримки при 1100°С і розраховані профілі розподілу фаз  

 

Розроблено надійний і ефективний теоретичний інструмент порівняльного аналізу 
сумісності покриття і субстрату, який дозволяє радикально знизити обсяг 
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експериментальних досліджень системи «покриття-субстрат», пришвидшувати 
розробку нових покриттів з заданими властивостями і створювати нові стратегії 
дизайну високотемпературних покриттів. 

Експериментально і теоретично досліджено процеси інтердифузії на межі 
контакту дифузійної пари CMSX-10–Ni. Монокристалічний нікелевий жаростійкий 
сплав CMSX-10  (хімічний склад подано в табл. 4) було дифузійно зварено з хімічно 
чистим електролітичним нікелем. Встановлено, що у звареній дифузійній парі «CMSX-
10–Ni» у процесі інтердифузії в зоні реакції відбувається: а) інтенсивне розчинення 
фази g¢-Ni3Al; б) ріст зерна нікелю у бік ЖМС; в) утворення великої кількості 
вторинних пор Кіркендалла в зоні інтердифузії. Показано, що усі згадані деградаційні 
процеси є наслідком швидкої дифузії Al з CMSX-10 до нікелю. Дифузійне 
моделювання в програмному пакеті DICTRA дозволило кількісно описати процес 
інтердифузії в дифузійній парі, коректно прогнозуючи: а) ширину зони розчинення g¢; 
б) форму концентраційних профілів інтердифузії; в) місце утворення пор Кіркендалла. 
На підставі термодинамічного і дифузійного аналізу показано, що перегин на 
концентраційних профілях Al, Ta, Ti виникає внаслідок пришвидшеної дифузії цих 
елементів у районі контакту дифузійної пари у концентраційних градієнтах 
тугоплавких елементів Re, W, Cr. Показано, що причиною утворення пор Кіркендалла 
є високий потік Al з ЖМС у бік нікелю, який не компенсується зустрічним потоком Ni. 
Для кількісного опису цього феномену кількісно порівняно потоки елементів в зоні 
інтердифузії, які були розраховані в процесі дифузійного моделювання. Показано, що 

максимальне позитивне значення градієнту потоку вакансій )− GHIJ
GK
3, яке вказує на 

пересичення вакансій та імовірність утворення пор, )− GHIJ
GK
3 знаходиться на межі g/g¢–

g, тобто на фронті розчинення фази g¢. 
Експериментально і теоретично досліджено процеси інтердифузії і фазові 

перетворення в струмоприймальних контактах нікелевих дротів, приварених до 
стальних інтерконекторів сучасних паливних комірок (SOFCs, solid oxide fuel cells). У 
процесі їхньої експлуатації у температурному інтервалі 700÷800°С в інтерконекторах 
відбуваються процеси дифузії між матеріалом інтерконектора — феритною сталлю 
Crofer 22 APU і Crofer 22 H — та нікелевими дротами системи відведення струму. 
Внаслідок проникнення Ni в сталь відбувається аустенітизація зони інтердифузії — 
фазове перетворення ОКЦ ® ГЦК, пов’язане зі зміною об’єму, фізико-хімічних і 
фізико-механічних властивостей матеріалу інтерконектора. 
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Встановлено, що при 700°С в 
контакті Ni — Crofer 22 APU на межі 
контакту «аустеніт-ферит» 
утворюється s-фаза внаслідок 
динамічного локального збагачення 
Cr через дисбаланс потоків Fe і Cr у 
бік нікелю. Локальне пересичення 
хрому призводить до стабілізації s-
фаза, зерна якої в зоні інтердифузії 
мігрують разом із фронтом 
аустенітизації. Натомість при 800°С 
s-фаза не утворюється через вищу 
розчинність Cr у феритній матриці 
при вищій температурі. 
Експериментально встановлено, 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 — суцільний шар s-

фази утворюється навіть при 800°С в Crofer 22 H. Запропоновано загальний 
термодинамічно-кінетичний механізм утворення s-фази (рис. 16) і перебігу 
інтердифузії в контактній системі «нікель – феритна сталь». 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Розроблено кількісні моделі опису динамічних фазових перетворень на основі 

дифузійних процесів у багатофазних багатокомпонентних системах 
високотемпературних металевих матеріалів під час термічної деградації. Розроблено 
програмне забезпечення — інтегровані інструменти розрахунку фазових рівноваг на 
базі 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 у цих матеріалах в умовах, 
близьких до експлуатації, і розробки на підставі таких розрахунків прогностичних 
моделей обчислення ресурсу й тривалості життя деталей. 

2. Експериментально досліджено мікроструктуру і хімічний склад оксидних 
окалин на деяких комерційних сплавах системи Ni–Cr–Al. Доведено, 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 

 
Рис. 16. Схематичне зображення механізму 
фазових перетворень в дифузійній парі 
«нікель-феритна сталь Fe–Cr» при 700°С 
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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 представлено, що внутрішнє окиснення Al в 
ЖМС 602 СА сприяє висхідній дифузії хрому у бік поверхні і, у такий спосіб, 
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 вищий 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. Доведено, що термічна стабільність отриманої окалини є довготривалою.  

4. Розроблено математичну модель розрахунку тривалості життя тонкостінної 
деталі для матеріалів на основі нікелевих сплавів (ГЦК-решітка) шляхом поєднання 
моделі збіднення Уіттла з моделлю матеріального балансу Квадаккерса для феритних 
сталей. Представлено, що у випадку характерної для феритів швидкої дифузії Al або 
Cr отриманий вираз спрощується до формули матеріального балансу. Отримана модель 
з високою точністю прогнозує тривалість життя 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 
тривалості життя 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 тривалості життя 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 тривалості 
життя 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 відповідно до 
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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 зумовлює 
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 у 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 
доведено, 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». 
Отже, 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 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. Аналогічно у сплавах 625 і 230 є 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. Отже, локальні 
концентраційні зміни легуючих елементів внаслідок, наприклад, висхідної дифузії або 
внутрішнього окиснення, збільшують рушійну силу зворотної дифузії вуглецю і 
розчинення карбідів у таких системах. 

9. Експериментально встановлено, що в алюмінідних покриттях на 
монокристалічному ЖМС PWA 1484 в процесі алітування в зоні інтердифузії 
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 інтердифузії 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 інтердифузії ідентифіковано µ-фазу типу А7В6. 

10. При застосуванні дифузійної моделі гомогенізації до опису процесів 
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інтердифузії в низці систем «субстрат-покриття», а також дифузійної пари «нікель–
ЖМС» отримано позитивну відповідність розрахунків експериментальним 
результатам. У 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 тугоплавкими елементами монокристалічних ЖМС). 
Окрім форми концентраційних профілів у зоні інтердифузії, модель також кількісно 
описує таке практично важливе явище, як утворення пор Кіркендалла в зоні 
інтердифузії. Розроблена модель є універсальною і може застосовуватися для опису 
фазових перетворень у різноманітних системах (сталі, ЖМС, кобальтові сплави й 
покриття, інтерметаліди) за умови присутності відповідних термодинамічних і 
кінетичних даних. 
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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 мікроструктурну стабільність високолегованих сталей, 
нікелевих і кобальтових жароміцних сплавів (ЖМС) та покриттів на їхній основі. 
Проведено експериментальне дослідження високотемпературної корозійної поведінки 
широкого спектру металевих матеріалів — від однофазних сплавів до 
багатокомпонентних багатофазних систем «покриття-субстрат». Розроблено метод 
підвищення корозійної стійкості НЖС 602 СА шляхом термічної обробки при 800°C. 
Виявлено динамічне фазове перетворення у процесі окиснення в сплавах на основі 
систем Ni—Cr—Nb, Fe—Cr—Nb, Co—Cr—W і запропоновано механізм висхідної 
дифузії третього елементу на основі термодинамічного і кінетичного моделювання. 
Удосконалено модель прогнозування хімічного ресурсу тонкостінних 
високотемпературних деталей, яка може універсально застосовуватися як до феритних 
матеріалів типу FeCrAl і FeCr, так і до аустенітних сталей та ЖМС. Модель 
гомогенізації CALPHAD адаптовано до систем «покриття-субстрат», на основі чого 
запропоновано новий інструмент як оцінки тривалості життя захисних покриттів, так і 
дизайну нових систем.  

Ключові слова: високотемпературні сплави, високолеговані сталі, жароміцні 
сплави (ЖМС), нікелеві сплави, окиснення, багатофазна мікроструктура, термічна 
деградація, збіднення хрому і алюмінію, фазові перетворення, хімічний ресурс, фізико-
хімічні методи дослідження, CALPHAD. 
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высоколегированных сталей, никелевых жаропрочных сплавов (НЖС) и покрытий на 
их основе. Проведено экспериментальное исследование коррозионного поведения 
широкого спектра металлических материалов при высоких температурах — от 
однофазных сплавов до многокомпонентных многофазных систем «покрытия-
субстрат». Разработан метод повышения коррозионной стойкости ЖМС 602 СА путем 
термической обработки при 800°C. Описано динамическое фазовое превращение в 
процессе окисления в сплавах на основе систем Ni—Cr—Nb, Fe—Cr—Nb, Co—Cr—W 
и предложен механизм восходящей диффузии третьего элемента на основе 
термодинамического и диффузионного моделирования. Усовершенствована модель 
прогнозирования химического ресурса тонкостенных высокотемпературных деталей, 
которая может универсально применяться как для ферритных материалов систем Fe—
Cr—Al и Fe—Cr, так и для аустенитных сталей и НЖС. Модель гомогенизации 
CALPHAD была адаптирована для моделирования диффузионных процессов в 
системах «покрытие-субстрат», на основании чего предложен новый инструмент как 
оценки продолжительности жизни защитных покрытий, так и разработки, оптимизации 
и дизайна новых сплавов, покрытий и исследования их совместимости. 
 

ABSTRACT 
 

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 based on the thermodynamic and diffusion modeling using 
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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 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. 


