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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВТОРИННИХ СИЛУМІНІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА
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Анотація. Показано можливість отримання якісних вторинних силумінів із низькосортової
шихти з високим вмістом заліза. Установлено, що комплексна технологія забезпечує отримання рівня механічних властивостей, що відповідають вимогам ДСТУ 2839-94 навіть за умови вмісті заліза в сплаві до 1,84 мас. %.
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Вступ
Нині знайшли застосування два промислових способи отримання алюмінію та його
сплавів: 1) шляхом електролізу глинозему
Al2O3 в розплавленому кріоліті Na3AlF6 за
умови температури 930…950 С; 2) шляхом
використання як шихти лому та відходів виробництва (залишки ливникових систем,
брак, стружка алюмінію та його сплавів).
Аналіз публікацій
До переваг першого методу належить висока чистота алюмінію за шкідливими домішками, до недоліків – високовитратні технології отримання глинозему, кріоліту, вуглецевих матеріалів і проведення електролізу.
Для отримання 1 т алюмінію витрачають
близько 2 т глинозему, 25 кг кріоліту,
500…600 кг анодної (вуглецевої) маси. Витрати електроенергії тільки на електроліз 1 т
алюмінію становлять 14000…16000 кВт·год.
У собівартості отримання алюмінію електролізом витрати на вихідні матеріали становлять близько 50 %, а на електроенергію 30 %
[1]. Також звертають на себе увагу серйозні
екологічні проблеми, що мають місце у виробництві алюмінію методом електролізу.
Перевагами другого методу є низька вартість вихідної шихти, скорочення питомих
енерговитрат і небезпечних викидів до атмосфери у 20 разів; недоліками – забруднення
неметалевими матеріалами, мастилами та
іншими домішками, що викликають підвищену шпаристість металу, а також формують
грубу структуру з великими інтерметалідними включеннями пластинчастої форми та, як
наслідок, низькі технологічні й механічні
властивості сплавів.
З метою усунення або зниження рівня недоліків, що належать вторинним сплавам,
окрім домішкового модифікування, яке ши-

роко застосовується, розроблено велику кількість методів оброблення рідкого металу:
інертними газами, імпульсним електричним
струмом, магнітними полями, ультразвуком,
вібрацією, прискореним твердінням, дрібнокристалічними лігатурами або шихтою, методами змішування одно- та двофазних розплавів та ін. [2, 3]. У роботах Е.І. Маруковича
та В.Ю. Стеценка [4, 5] установлено високі
ефективність і технологічність спадкового
модифікування силумінів дрібнокристалічною шихтою, завдяки генетичному зв’язку
між структурою алюмінієвих сплавів у рідкому та твердому станах. Теоретичні дослідження та практика виробництва показали,
що розплав алюмінію, що є проміжною ланкою в ланцюзі «шихта-розплав-виливок»,
несе інформацію про природу вихідних матеріалів і може слугувати об’єктом для покращення структури та властивостей литих
виробів.
Мета і постановка завдання
Метою роботи є розроблення комплексної
технології виробництва вторинних силумінів,
що передбачає спадкове модифікування їхньою дрібнокристалічною шихтою та домішкове модифікування модифікувальним комплексом МК-1 і, як результат, досягнення
механічних властивостей, що відповідають
рівню властивостей первинних сплавів.
У зв’язку із втратою Україною за роки незалежності власного виробництва первинного
алюмінію, завдання підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів належить до
стратегічно важливих на сьогодні.
Результати та їхнє обговорення
У роботі як шихти використовували технологічні відходи виробництва (елементи
ливникових систем) сплавів АК7ч (АЛ9) та
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А356.2 (аналог АК7ч виробництва «Alcoa»).
Наведені силуміни суттєво відрізнялися вмістом заліза (табл. 1).

Таблиця 2 – Кодування факторів під час
дослідження зони оптимуму за допомогою
ротатабельного плану другого порядку, К=3

Таблиця 1 – Хімічний склад шихти
Сплав
АК7ч

Вміст елементів, мас. %
Si
6,72

А356.2 7,07

Mn

Mg

Zn

Ti

0,60

0,05 0,08

0,32

0,02

0,01

0,11

0,02 0,02

0,23

0,03

0,07

Fe

Cu

Дрібнокристалічну шихту (ДКШ) готували з цих вторинних силумінів шляхом розливання рідкого металу через перфоровану
ємність у воду кімнатної температури. Таким
чином отримували ДКШ у вигляді гранул
близьких за розмірами фракцій (рис. 1, а) з
інвертованою мікроструктурою (рис. 1, б).

Інтервал варіювання і
рівень факторів
Нульовий рівень Х0=0

Фактори,
що вивчались
Х1
Х2
Х3
(ДКШ, (Fe, (МК1,
%)
%)
%)
42,05

1,0

0,1

1,0

25

0,5

0,05

1,682

42,05

0,84

0,084

Нижній
рівень

Х=-1,0

17,05

0,5

0,05

Верхній
рівень

Х=+1,0

67,05

1,5

0,15

Зіркові
точки

Х=-1,682

0

0,16

0,016

Х=+1,682

84,1

1,84

0,184

Інтервал
варіювання

Примітка: Х1 – кількість ДКШ у загальній масі шихти, мас. %;
Х2 – вміст заліза у сплаві, мас. %;
Х3 – кількість модифікувального комплексу
МК-1 для оброблення розплаву, мас. %.

а

б
Рис. 1. Зовнішній вигляд і мікроструктура
гранул дрібнокристалічної шихти а –
гранули ДКШ; б – мікроструктура гранул
ДКШ
Дослідження проводили із застосуванням
математичного планування експерименту.
Для цього було задіяно ротатабельний план
другого порядку 23, відповідно до якого
складено матрицю планування експерименту
(табл. 2).

Відповідно до матриці планування, експериментальні 20 сплавів отримували в печі
опору в тиглі ємністю 3 кг.
Необхідний вміст заліза в кожному сплаві
було забезпечено співвідношенням складових шихти (див. табл. 1) і присадками до
розплаву залізного порошку ПЖР2 за умови
температури 720 С. Перед заливанням у
сталевий кокіль розплав обробляли в тиглі
модифікувальним комплексом МК-1 [6] за
допомогою приспособи «дзвоник».
Металографічні дослідження проводили
на оптичному мікроскопі «SIGETA MM-700»
після оброблення поверхонь шліфів реактивом Келлера (0,5%HF+0,5%HNO3+1,5%HCl)
упродовж 10 с. Механічні властивості дослідних сплавів визначали після термооброблення за режимом Т6 згідно з ДСТУ 2839-94
(ГОСТ 1583-93).
Усі дослідні сплави, незалежно від технологічного варіанта виплавлення, мали структуру, що складалася з алюмінієвої матриці
(α – твердий розчин Si та інших домішок у
Al), евтектичного Si та інтерметалідних фаз
Al5FeSi, Al3Fe, Al2Fe (рис. 2).
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д
Рис. 2. Мікроструктура дослідних сплавів з
вмістом заліза 1,0 мас. % а – 0 % ДКШ,
0,1 % МК-1; б – 42,05 % ДКШ, 0,1 %
МК-1; в – 84,1 % ДКШ, 0,1 % МК-1; г –
42,05 % ДКШ, 0,016 % МК-1; д –
42,05 % ДКШ, 0,184 % МК-1

б

в

Дослідження продемонстрували, що залежно від вмісту ДКШ у загальному об’ємі
шихти, заліза в хімічному складі сплаву та
кількості застосовуваного для оброблення
розплаву
модифікувального
комплексу
МК-1, частинки кремнію та залізовмісних
інтерметалідних фаз змінювали свій розмір,
форму та характер розповсюдження, що було
основним фактором, який впливав на структуру та механічні властивості сплавів [2, 7].
Підвищення вмісту заліза в сплаві з 0,16
до 1,84 мас. % спричинило збільшення кількості залізовмісних інтерметалідних фаз несприятливої морфології, а оброблення розплавів модифікувальним комплексом МК-1 –
до отримання інтерметалідів і кремнію компактної форми.
Збільшення вмісту ДКШ у загальному
складі шихти сприяло диспергуванню основних структурних складових і подрібненню
зерен α – твердого розчину (див. рис. 2).
Статистичне оброблення результатів дозволило отримати залежності зміни границі
міцності, відносного видовження і твердості
від дослідних факторів у вигляді рівнянь
регресії другого порядку:

, (1)
г
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0,36ДКШ
(2)

. (3)
Графічна інтерпретація рівнянь (1)–(3)
ілюструє вплив кількості ДКШ у процесі
постійної присадки модифікувального комплексу МК-1, що дорівнює 0,1 мас. %, на
механічні властивості вторинного сплаву
АК7ч з трьома концентраціями заліза
(рис. 3, а). Вплив величини присадки модифікувального комплексу МК-1 на механічні
властивості вторинного сплаву АК7ч за умови постійного вмісту ДКШ (42,05 мас. %) у
загальній кількості шихти та тих самих концентраціях заліза зображено на рис. 3, б.
Аналіз отриманих моделей свідчить про
наявність екстремальних залежностей σв,  і
HRB від вмісту ДКШ у загальному об’ємі
шихти, а також величини присадки модифікувального комплексу МК-1.
Найбільш високі значення механічних
властивостей вторинного силуміну АК7ч
отримано за умови вмісту ДКШ на рівні
35…45 мас. % від загального об’єму шихти, а
також присадки до розплаву модифікувального
комплексу
МК-1
у
кількості
0,09…0,11 мас. %. Підвищення в сплаві вмісту заліза зсуває величини кількості ДКШ і
МК-1, що забезпечують оптимальні значення
комплексу механічних властивостей у бік
їхнього збільшення.
Варто наголосити на екстремальному характері залежності границі міцності від вмісту у складі сплаву заліза. Це можна пояснити
тим, що до певної кількості залізовмісні інтерметалідні фази гальмують рух дислокацій
та сприяють підвищенню міцності у більшій
кількості унаслідок їхньої високої крихкості
та здатності до розшаровування, вони знижують пластичність і полегшують процеси
руйнування [2, 7].
Результати виконаних досліджень показали дієву можливість підвищення механічних
властивостей вторинного сплаву АК7ч.
Установлено, що оптимальні величини ДКШ
і МК-1 забезпечили отримання механічних
властивостей вторинного сплаву АК7ч вище
за вимог ДСТУ 2839-94 (див. рис. 3).

Рис. 3. Залежність механічних властивостей
вторинного сплаву АК7ч від технології
виготовлення а – вплив кількості ДКШ
при 0,1 мас. % МК-1; б – вплив кількості
МК-1 за умови 42,05 мас. % ДКШ
Висновки
1. Розроблено комплексну технологію,
що передбачає використання дрібнокристалічної шихти та модифікувального оброблення, для виробництва якісних силумінів із
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низькосортової шихти з високим вмістом
заліза.
2. Технологія пройшла перевірку в промислових умовах АТ «Мотор Січ» і рекомендована до впровадження [8].
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Повышение качества вторичных силуминов в
условиях современного производства
Аннотация. Показана возможность получения
качественных вторичных силуминов из низкосортной шихты с высоким содержанием железа.
Установлено, что комплексная технология обеспечивает
получение
уровня
механических
свойств, которые соответствуют требованиям
ДСТУ 2839-94 даже при содержании железа в
сплаве до 1,84 масс. %.
Ключевые слова: вторичные силумины, интерметаллидные фазы, структура, наследственность,
модифицирующая обработка.
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Increasing secondary silumins quality in the conditions of prezent day production
Abstract. Problem. Due to the lack of domestic production of primary aluminum in Ukraine, an actual
problem is the development of technological processes for producing high-quality aluminum alloys using
secondary raw materials. It is known that secondary

Вісник ХНАДУ, вип. 91, 2020

aluminum raw materials are characterized by a high
content of undesirable impurities, which makes it
difficult to obtain alloys with the required level of
technological and mechanical properties. Goal. The
aim is development of a technology for the production of aluminum alloys from secondary raw materials that meet the requirements of modern standards
and technical conditions. Methodology. Development
of a complex technology, including the hereditary
modification of liquid metal by a fine crystalline
charge and impurity modification by modifier MK-1.
Results. Complex modification provided a reduction
in the size and shape parameter of intermetallic
phases and silicon particles, which positively affected
the mechanical properties of the alloys. Originality.
It was established that complex modification made it
possible to neutralize the negative effect of iron,
which is the most harmful impurity in secondary
alloys. It was established, that silumin AK7 with Fe
content up to 1.84 % meets the requirements of the
standard for mechanical properties. Practical value.
The results of industrial tests showed that the developed technology of complex modification expands the
possibilities of producing silumins of the required
quality using cheap secondary raw materials.
Key words: secondary silumins, intermetallic, phases, structure, hereolity, modification treatment
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