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ВПЛИВ ОБРОБКИ ВИБУХОМ НА СТРУКТУРУ  
І ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ ТА НА РЕЗУЛЬТАТИ  
ПОДАЛЬШОЇ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

 
Один з різновидів вибухових технологій, що тісно зв'язаний зі структурними змінами під 

час ударно-хвильової обробки металів – зміцнення вибухом. Коли заряд вибухової речовини 
(ВР) детонує в контакті з металом у поверхневому шарі останнього має місце деформаційне змі-
цнення, пов'язане з утворенням великої кількості дефектів. Твердість і глибина області наклепу 
залежить від вихідних властивостей металу й характеру ударно-хвильового навантаження. При 
правильному виборі параметрів навантаження збільшуються поверхнева твердість, зносостій-
кість і міцність деталей з різних сталей. Деформація металів з високими швидкостями приво-
дить до змін їх структури й властивостей, які у подальшому впливають на результати хіміко-
термічної обробки і на властивості отриманих дифузійних слоїв. 
Ключові слова: високошвидкісна деформація, обробка вибухом, зміцнення, борування, хіміко-
термічна обробка. 

 
Одна из разновидностей взрывных технологий, которая тесно связана со структурными 

изменениями во время ударно-волновой обработки металлов – упрочнение взрывом. Когда за-
ряд взрывчатого вещества детонирует в контакте с металлом в поверхностном слое последнего 
имеет место деформационное упрочнение, связанное с образованием большого количества де-
фектов. Твердость и глубина области наклепа зависит от исходных свойств металла и характе-
ра ударно-волнового нагружения. При правильном выборе параметров нагружения увеличива-
ется поверхностная твердость, износостойкость и прочность деталей из разных сталей. Дефор-
мация металлов с высокими скоростями приводит к изменению их структуры и свойств, кото-
рые в дальнейшем влияют на результаты химико-термической обработки и на свойства полу-
ченных диффузионных слоев.  
Ключевые слова: высокоскоростная деформация, обработка взрывом, упрочнение, борирование, хи-
мико-термическая обработка. 

 
One of versions of explosive technologies which is closely connected with structural changes dur-

ing with blast wave processing of metals – hardening by explosion. When the explosive charge deto-
nates in contact to metal in a blanket of the last the deformation hardening connected with formation 
of a considerable quantity of defects takes place. Hardness and depth of area of the strain hardening 
depends on initial properties of metal and character with blast wave loading. At a correct choice of 
parametres loading superficial hardness, wear resistance and durability of details from different steels 
increases. Deformation of metals with high speeds leads to change of their structure and properties 
which influence further results of chemicothermal processing and on properties received diffusion lay-
ers. 
Key words: High-speed deformation, explosion treatment, hardening, borating, chemicothermal treatment 

Експериментальна частина. В якості досліджуваного матеріалу були обрані 
сталь 40Х і сталь 3 у нормалізованому стані. Пластини з яких розмірами 20x70x150 
мм піддавали високошвидкісній деформації методом контактного вибуху (рис. 1) 
зарядом амоніту 6ЖВ із початковими параметрами: ρ ~1 г/см3, D= 4000 м/с, де ρ – 
густина заряду ВР, D – швидкість детонації. Товщина заряду становила 20 й 30 мм, 
що дозволило регулювати інтенсивність впливу. Для запобігання дії хвиль розван-
таження зразки розміщали на мокрому піску.  
                                                           
©  І. М. Спиридонова, К. І. Дорогань, 2009 



ISSN  9125-0912. ВІСНИК  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ.  Серія Фізика.  Радіоелектроніка.  №2.  Вип.16.  2009 
 
 

 30 

Борування проводили в герметично закритих контейнерах, виготовлених з не-
іржавіючої сталі, до яких закладали деформовані зразки, щільно засипані порош-
ком карбіду бора. Борування проводилось при температурі 950° C протягом 3 та 5 
годин у порошках карбіду бору F80(74.5 %B+0.2 %B2O3), F90(75 %B+0.2 %B2O3); 
для прискорення процесу до суміші вводили 1..5 % NaF, AlF3, Na2CO3, KBr. 

 

 
а        б 
Рис. 1. а – фотографія, б – схематичне зображення обробки вибухом: 

 І –  продукти вибуху; ІІ –  вибухова речовина (ВР) ; ІІІ – область навантаженого металу; 
VI – область ненавантаженого металу; АС – фронт поширення ударної хвилі; АВ – хвиля плас-

тичної деформації; D – фронт детонації; h – товщина заряду ВР 
 
Морфологія й тип отриманих боридних шарів на поверхнях сталей досліджува-

ли методами оптичної мікроскопії й рентгеноструктурного аналізу з використанням 
Сu Kα (λ=1,93728Å) випромінювання на установці ДРОН-2. Визначення мікротвер-
дості проводили на мікротвердомірі ПМТ-3 з навантаженням 50 г. Дослідження 
методом рентгеноспектрального аналізу виконували на електронному скануючому 
мікроскопі  JSM-6490LV. В якості приставки використовувався Analytical Silicon 
Drift Detector (SDD). Для з'ясування питання: 

− визначення розподілу бору в глибину зразка від поверхні; 
− визначення кількісної складової B у боридних фазах. 

 
Результати досліджень. На отриманих зразках з підвищенням інтенсивності 

деформації  спостерігається зменшення розміру зерен до 10 разів (рис. 3 а, б, в), 
особливо помітним це є на зразках сталі 3 (рис. 4), відбувається перерозподіл і впо-
рядкування структурних складових (рис.4 в). Результати рентгеноструктурного 
аналізу вказують на збільшення густини дислокацій після високошвидкісної дефор-
мації до 1011 см-2. Після наступного борування протягом 5 годин глибина дифузій-
ного шару збільшилась від 100 мкм на попередньо недеформованому зразку до 
195 мкм на деформованому з максимальною інтенсивністю (рис. 3 г, д, е) та при 
боруванні протягом 3 годин від 80 мкм до 120 мкм (рис. 3 ж, з). Відзначено зміну 
морфології боридного шару, причому зі збільшенням інтенсивності деформації 
спостерігається підвищення його щільності (рис. 3 г, д, е). 
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Рис.2. Рентгенограми борованих зразків сталі 40Х протягом 5 годин при температурі 950 °С 

1 – вихідний; 2 – після обробки вибухом 20 мм ВР; 3 – після обробки вибухом 30 мм ВР 
 

Отримані боридні шари на попередньо деформованих зразках мають підви-
щену мікротвердість (рис. 4). 

Обговорення результатів. Деформація металів з високими швидкостями при-
водить до характерних змін їхньої структури й властивостей. Розвиток субструкту-
ри деформованого металу в міру збільшення інтенсивності деформації можна пред-
ставити зменшуваними об'ємами зерен (рис. 3 а, в), що розрізняються ступенем до-
сконалості й властивостями границь, появою великої кількості дефектів. Відбува-
ється утворення нових границь, що фактично визначає перехід до нового структур-
ного стану. Границя деформаційного походження є новою структурною складовою. 
Поява границі пов’язана з перетворенням пружної енергії, накопиченої в металі під 
час пластичної деформації за рахунок генерації дефектів кристалічної будови, у 
поверхневу енергію нової границі. 

Дислокаційна структура, сформована при швидкісному навантаженні залежить 
від параметрів ударної хвилі й матеріалу. Найважливішим параметром є тиск, зі збіль-

шенням тиску густина дислокацій збільшується ( 2

1

P∞ρ ) на що вказали Мурр і Куль-

ман-Вильсдорф [3] що співпадає з результатами рентгеноструктурного аналізу. 
Результати досліджень свідчать про те, що попереднє ударно-хвильове наван-

таження істотно впливає на інтенсифікацію розвитку дифузійних процесів при на-
ступній хіміко-термічній обробці. Після високошвидкісної деформації в металі від-
бувається ряд структурних змін. У зв'язку із цим горофільний елемент бор перемі-
щюється за утовориними дефектами, новим границям зерен,  що в цілому інтенси-
фікує дифузію. Результати мікрорентгеноспектроального аналізу свідчать про над-
лишковій вміст долі атомів бору в фазах FeB, Fe2B (рис. 5), що пояснює підвищен-
ня мікротвердості боридних фаз. 

 
Висновки. Попередня високошвидкісна деформація викликає зміни структури й 
властивостей сталі, які характерним чином впливають на результати подальшого 
борування. Боридні слої отримані після борування деформованих зразків мають 
мають характерні відмінності у структурі і властивостях від раніше відомих. 
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Рис. 3. Мікроструктури сталі 40Х: 
а – в нормалізованому стані, Х100; б- після обробки вибухом 20 мм ВР, Х100; в – після обробки 
вибухом 30 мм ВР, Х100; г – борована 5 годин 950 °С, Х400; д – борована 5 годин 950 °С після 
обробки вибухом 20 мм ВР, Х400; е – борована 5 годин 950 ° С після обробки вибухом 30 мм ВР, 
Х400; ж – борована 3 години 950 °С, Х400; з – борована 3 години 950 °С після обробки вибухом 
30 мм ВР, Х400 

 
 
 

Рис. 4. Мікроструктури сталі 3: а –  в нормалізованому стані, Х50; б –  після обробки вибухом 20 
мм ВР, Х50; в –  після обробки вибухом 30 мм ВР, Х50 
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Рис. 6. Розподіл бору в глибину борованих зразків: 1 – логарифмічна лінія тренду для зразка 
обробленого з товщиною заряду ВР 30мм; 2 – логарифмічна лінія тренду для вихідного зраз-
ка; 3 – логарифмічна лінія тренду для зразка обробленого з товщиною заряду ВР 20мм 
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Рис. 5. Розподіл мікротвердості борованих зразків сталі 40Х: 1 – піс-
ля максимальної інтенсивністі деформації, 30 мм ВР; 2 –  середної 

інтенсивністі деформації, 20 мм ВР; 3 – без деформації 
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