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таття присвячена вивченню основни  ме анізмів контролю структури та ізико імічни  властивостей лакови  
оксидно торидни  розплавів з метою створення люсів з прогнозованими іміко металургійними і те нологічними 
показниками для зварювання високомі ни  низьколеговани  сталей  одавання g  в лакові розплави системи g
Al2O3–SiO2–CaF2 за езпечує аномальне зни ення термодинамічно  активності оксиду кремнію в ни  завдяки утворен-
ню в розплаві тугоплавко  дисперсно  ази g Al2O3  а основі методів внутрі нього стандарту і гравіметричного 
запропоновані методики визначення кількісного вмісту g Al2O3 в рідки  і тверди  лака  системи g Al2O3–
SiO2–CaF2  изначено  оптимальний вміст в лаковому розплаві  при якому за езпечується поєднання оптимальни  
іміко металургійни  і те нологічни  властивостей люсу при електродуговому зварюванні  і ліогр   та л   рис  
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снуючі уявлення про поведінку зварювальни  ла-
кови  розплавів  які рунтуються на іонній теорі  
електролітично  дисо іа і  атомів  є де о застарі-
лими  удова реальни  зварювальни  лаків знач-
но складні а від досконали  і ідеальни  іонни  
розчинів   металургійни  і зварювальни  лака  
перева но має міс е полярний зв язок  ри описі 
удови таки  лакови  розплавів провідну роль за-

ймають погляди  визначені здатністю оксидів ком-
плексоутворювачів в розплаві полімеризуватися  
утворюючи каркас  а тако  здатністю катіонів (на-
приклад  a+, Ca2+) ламати ей каркас  вивільняючи 
при ьому атоми вільного  немісткового кисню 

  останні роки іонна теорія ула піддана крити і 
в металургійній літературі за відсутність адекватни  
під одів в описі про есів полімериза і  Si 2 і ін и  
оксидів   металургійній літературі запропонований 

ілий ряд нови  теорій   які описують про еси 
утворення в розплаві полімерни  гетеромолекуляр-
ни  комплексів (наномі ел  асо іатів  кластерів та 
ін )   іллс відзначає  о в останні роки знач-
но покра ились на і знання про удову лакови  
розплавів завдяки розро і нови  те нік  таки  як 
рентгенівська та нейронна ди рак ія  аманівська 
спектроскопія  ядерний магнітний резонанс  окре-
ма  встановлено  о металургійні лакові розплави 
є не гомогенною рідиною  як вва алося рані е  а 
гетерогенними  то то такими  о містять тверду і 
рідку ази  

роведений аналіз градієнтно температурни  
умов існування зварювально  ванни при елект-
родуговому зварюванні під люсом  і вивчен-
ня діаграм стану оксидно торидни  систем  

 показали  о лакові розплави при зварю-
ванні є гетерогенними  е підтверд ено викона-
ними методом високотемпературно  рентгенівсь-
ко  ди рак і  дослід еннями лаково  системи 
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 у твердому й розплав-
леному стані  становлено  о при кон ен-
тра і  g  понад   і Al2O3 понад   при 
температура  понад   за ра унок підви ен-
ня ди узі  іонів алюмінію та магнію утворюєть-
ся сполука g Al2O3 з температурою плавлення 

  ака сполука є єдиною твердою кри-
сталічною азою в дослід ени  розплава  при 
температура  до   етодом скануючо  
електронно  мікроскопі  з локальним імічним 
аналізом аз визначено  о g Al2O3 спостері-
гається у вигляді октаедрів розміром  мкм 
після плавлення люсів та у лакови  кірка  в 
про есі зварювання

етою дано  ро оти уло визначення кіль-
кісного вмісту тугоплавки  дисперсни  аз 
MgO·Al2O3 в зварювальни  лака  системи 
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2   впливу на ізико іміч-
ні властивості лакови  розплавів  іміко ме-
талургійні і те нологічні показники люсів при 
електродуговому зварюванні

Дослідження структури рідких та твердих 
шлаків методом високотемпературної рент -
генівської дифракції  озро лено спосо и визна-
чення вмісту сполуки g Al2O3 в тверди  і 
розплавлени  лака  методом гравіметрично-
го аналізу і внутрі нього стандарту відповідно  

равіметричний метод азується на здатності пі-
нелі не розчинятися в іль ості сильни  кислот  
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утність методу внутрі нього стандарту полягає 
в тому  о отримують ди рактограму  в якій при-
сутня речовина  о дослід ується  і речовина  яка 
використовується в якості внутрі нього стандар-
ту   на ому випадку уло о рано моноклинний 
оксид воль раму W 3  а співвідно енням висот 
піків речовини внутрі нього стандарту і дослід-

увано  речовини визначають вміст останньо  
кспериментальні калі рувальні гра іки для W 3 

і g Al2O3 до ре узгод уються з результатами 
моделювання  проведеного із застосуванням про-
грами Po der ell  езультати вмісту g Al2O3 у 
модельни  агломеровани  люса  системи g
Al2O3–SiO2–CaF2  визначені гравіметричним ме-
тодом  до ре узгод уються з даними методу вну-
трі нього стандарту (та ли я)

становлено  о вміст g Al2O3 в модельни  
агломеровани  люса  при нагріванні до   
та в лакови  корка  при зварюванні при лизно 
однаковий  ослід ено вплив температурно кон-

ентра ійни  акторів  які визначають про е-
си утворення g Al2O3 в розплава  системи 
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2  ри введенні a 2 в ла-
ки системи g Al2O3–SiO2 температура почат-
ку утворення g Al2O3 змен ується з  
до   емпературна зале ність вмі-
сту g Al2O3 в діапазоні   носить 
лінійний арактер (рис  )  а основі одер ани  
результатів розро лено рекоменда і  одо орму-
вання у лакови  розплава  тугоплавки  дисперс-

ни  аз при промисловому виготовленні агломеро-
вани  і плавлени  люсів  ак  високотемпературне 
прокалювання и ти мо на виконувати не для 
окреми  компонентів  як е має міс е сьогодні  а 
для сумі ей  ерспективним є введення до сумі і 
магнезиту і глинозему речовин  о містять тор  

люориту чи плавікового пату рім того  в газопо-
луменеви  чи електродугови  печа  мо на виплав-
ляти плавлені люси для зварювання і споріднени  
про есів чи плавлені напівпродукти з керованим 
вмістом дисперсни  аз у розплаві за ра унок змі-
ни порядку загрузки и ти в піч  температурни  ре-

имів плавлення і т  п
Дослідження активності SiO 2  та іонів O – 2  

методом електрорушійної сили   ро оті  
нами запропоновано методику для експресного 
визначення активності Si 2 в оксидни  і оксид-
но торидни  лакови  розплава  та розро лено 
конструк ію оригінального електролітичного 
датчика для вимірювань  стійкого в оксид-
но торидни  лакови  розплава  при темпера-
тура  до  

ро лено висновок  о зни ення активності 
SiO2 (рис   а) в розплава  системи g Al2O3–
SiO2–CaF2 з  до  мол   від увається за 
ра унок утворення в розплаві тугоплавки  дис-
персни  аз g Al2O3  ри розро і сучасни  
агломеровани  люсів ва ливим є дослід ення 
впливу металів  які в одять до складу легуючо  ос-
нови люсу  на окислювальну дію розплавлени  

люсів на метал зварювально  ванни  роведено 
термодинамічний аналіз вірогідності пере ігу іміч-
ни  реак ій взаємоді  оксиду кремнію з різними ме-
талами та експериментально дослід ено  вплив у 
кількості   на термодинамічну активність Si 2 в 
розплава  системи g Al2O3–SiO2–CaF2  станов-
лено  о най іль  е ективним (зни ення на  по-
рядки) є введення до складу люсів силікокаль ію 
та еротитану (рис   б).

ослід ено вплив активності іонів кисню і ак-
тивності оксиду кремнію на пере ід кисню і ле-
гуючи  елементів в наплавлений метал при за-
стосуванні модельни  агломеровани  люсів 
системи g Al2O3–SiO2–CaF2 з різним вмістом 

g Al2O3 (та ли я)  утворювано  у люса  

клад модельни  агломеровани  люсів системи g Al2O3–SiO2–CaF2  вміст в ни  g Al2O3 та результати імічного 
аналізу  ару наплавлення під ими люсами дротом в А

єкт
міст компонентів  міст g Al2O3, %

міст елементів в металі ва
і дроту  

MgO SiO2 Al2O3 CaF2
етод внутрі -

нього стандарту
равіметрич-
ний метод C Si Mn Ni Mo 

ріт в А 0,087 0,371 1,44 0,61 0,62
люс            40 25 25 0 0 0,040 0,561 0,69 0,46 0,48

9 20 20 35 25 22 21 0,046 0,525 0,81 0,48 0,49
4 30 20 25 25 20 19 0,049 0,484 0,81 0,46 0,48
15 40 10 25 25 28 27 0,054 0,315 1,03 0,47 0,51

ис   але ність масово  частки 
42MgAl O

W  у люсі системи 
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 від температури
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при  нагріванні  становлено зале ність мі  
вмістом g Al2O3 у люсі  термодинамічною 
активністю іонів кисню в лаковому розплаві 
(рис   ) і вмістом кисню в металі ва  ра у 
розкислюючу здатність має люс із най іль им 
серед дослід ени  люсів вмістом g Al2O3 на 
рівні    о ласті складів із вмістом в розплаві 
MgO·Al2O3  мас   отримано лизькі по-
казники активності іонів кисню і оксиду кремнію 
в розплаві  ри ьому часткове з іль ення вмісту 
Al2O3 у люсі за ра унок відповідного змен ен-
ня вмісту g  не супровод ується зростанням 
активності іонів кисню  втратами n та суттєвим 
з іль енням відновлення Si в наплавленому ме-
талі (та ли я) при значно кра и  ормуючи  

властивостя  люсу  і з іль енням активності 
іонів кисню понад  мол   в лаковому роз-
плаві спостерігається підви ення вмісту кисню в 
наплавленому металі (рис  )

Визначення впливу вмісту MgO·Al 2 O3 в рід-
ких флюсах на їхні фізико-хімічні властивості і 
зварювально-технологічні показники  изначе-
но  о в о ласті складів g     Al2O3 

   Si 2    a 2    
за езпечується поєднання оптимальни  іміко ме-
талургійни  і те нологічни  властивостей люсу 
при електродуговому зварюванні за ра унок утво-
рення в лаковому розплаві тугоплавки  дисперс-
ни  аз g Al2O3 в кількості   ста-
новлено  о  ормування в розплаві роз ирює 
температурний інтервал затвердівання люсів до 

  оказано  о для температурни  
зале ностей в язкості ( ) (рис  ) и  люсів а-
рактерне ступінчасте підви ення в язкості в про-

есі о олод ення  викликане агатостадійним ут-
воренням в розплаві тверди  дисперсни  аз  ри 

ьому покра уються умови для видалення газів 
із зони зварювання   ви езазначеній о ласті 
складів тако  досягнуто оптимальни  показників 
електропровідності на рівні  ( м cм)–1, 

о є ва ливим для поперед ення унтування дуг 
при агатодуговому зварюванні  ри з іль ен-
ні вмісту g Al2O3 до   в язкість розплаву 

ис   але ність термодинамічно  активності Si 2 в лаковому розплаві системи g Al2O3–SiO2–CaF2 при   від 
вмісту g  (а) та вплив на не  металів в кількості   (б): 1  люс ез домі ок  2 — Fe–Mn; 3 — Mn; 4 — Fe–Si; 5 — 
Fe–Ti; 6 — Si–Ca

ис   але ність активності іонів кисню в лакови  роз-
плава  системи g Al2O3–SiO2–CaF2 від вмісту в ни  спо-
луки g Al2O3

ис   але ність вмісту кисню в наплавленому ме-
талі від активності іонів кисню в розплаві системи 
MgO–Al2O3–SiO2–CaF2

ис   емпературна зале ність в язкості модельни  агло-
меровани  люсів системи g Al2O3–SiO2–CaF2 (cклади 

люсів     наведено в та ли і)
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підви ується  е приводить до погір ення ор-
ми ва і утворення підрізів при зварюванні

Висновки

 изначено вплив температурно кон ентра ій-
ни  акторів на про еси ормування g Al2O3 
в розплава  системи g Al2O3–SiO2–CaF2  о-
зро лено рекоменда і  одо ормування у ла-
кови  розплава  тугоплавки  дисперсни  аз в 
те нологічни  про еса  виготовлення агломеро-
вани  і плавлени  люсів

 а основі методів внутрі нього стандарту і 
гравіметричного запропоновані методики визна-
чення кількісного вмісту g Al2O3 в рідки  і 
тверди  лака  системи g Al2O3–SiO2–CaF2.

 ни ення термодинамічно  активності Si 2 
в розплава  системи g Al2O3–SiO2–CaF2 з 

 до  мол   при введенні g  до складу 
люсу в кількости до   о умовлене утворен-

ням в лаковому розплаві тугоплавки  дисперс-
ни  аз g Al2O3  изначено вплив введення 
металів в лакові розплави на термодинамічну 
активність оксиду кремнію

 становлено  о ормування g Al2O3 в 
розплаві роз ирює температурний інтервал твердін-
ня люсів до   ля політерм в язкості 

и  лаків арактерне ступінчасте підви ення 
в язкості в про есі о олод ення  викликане агато-
стадійним утворенням в розплаві тверди  дисперс-
ни  аз

 изначено  о при вмісті тугоплавко  дис-
персно  ази g Al2O3 в лаковому розплаві 
в кількості   за езпечується поєднання 
оптимальни  іміко металургійни  і те нологіч-
ни  властивостей люсу при електродуговому 
зварюванні
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INFLUENCE OF REFRACTORY DISPERSED PHASES ON PHYSICO-CHEMICAL 
PROPERTIES OF SLAG MELTS OF THE SYSTEM MgO-Al2O3-SiO2-CaF2

I.O. Goncharov1, V.S. Sudavtsova1, D.D. Mishchenko1, A.M. Duchenko1, V.E. Sokolsky2

1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine. 
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2Taras Shevchenko National University of Kyiv. 60 Volodymyrska Str., 01601, Kyiv, Ukraine
The article is devoted to the study of basic mechanisms of control of structure and physical and chemical properties of slag 
o ide uoride melts in order to create u es ith predicted chemical  metallurgical and technological parameters or elding 
high-strength low-alloyed steels. The addition of MgO in the slag melts of the system MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 provides an 
abnormal decrease in the thermodynamic activity of silicon oxide in them due to the formation of a refractory dispersed phase 
MgO·Al2O3 in the melt. Based on the methods of internal standard and the proposed gravimetric procedure for determination 
of quantitative content of MgO·Al2O3  in liquid and solid slags of the system MgO-Al2O3-SiO2-CaF2 its optimum content in 
a slag melt as determined  in hich the combination o  optimal chemical  metallurgical and technological properties o  u  
during electric arc welding is provided. 12 Ref., 1 Tabl., 5 Fig. 
Keywords: fluxes for electric arc welding, slag melts, refractory dispersed particles, toughness, electric conductivity, 
thermodynamic activity
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