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МЕХАНІЗМ І КІНЕТИКА РОЗЧИНЕННЯ  

ЕВТЕКТИЧНИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ У  

РОЗПЛАВЛЕНИХ МЕТАЛАХ 
 

Проаналізовані результати експериментального дослідження процесів розчинення евтек-
тичних твердих сплавів на основі заліза та вольфраму в мідних та залізних розплавах. Пояснені 
особливості формування границь поділу залежно від стійкості фаз, що беруть участь у процесах 
контактної взаємодії. 
Ключові слова: границя поділу, евтектичний твердий сплав, розплавлений метал, розчинення, 
дифузія, стійкість до дії розплаву. 

 

Проанализированы результаты экспериментального исследования процессов растворе-
ния эвтектических твердых сплавов на основе железа и вольфрама в медных и железных рас-
плавах. Объяснены особенности формирования границ раздела в зависимости от стойкости фаз, 
участвующих в процессах контактного взаимодействия. 
Ключевые слова: граница раздела, эвтектический твердый сплав, расплавленный металл, растворение, 
диффузия, стойкость при действии расплава. 

 

The experimental results concerning the dissolution of iron- and tungsten-based eutectic solid 
alloys in copper and iron melts have been analyzed in this work. The peculiarities in the interface for-
mation taking into account the stability of the phases participating in the contact interaction processes 
have been explained. 
Key words: interface, eutectic solid alloy, molten metal, dissolution, diffusion, stability to melt effect. 
 

Вступ. Для евтектичних сплавів характерна наявність розгалужених 
міжфазних границь, градієнтів концентрацій і внутрішніх напружень. Якщо 
змочування цих сплавів розплавленими металами супроводжується розчиненням, то 
система стає нерівноважною. Контактна взаємодія фаз є прояв термодинамічної 
нестабільності. Тому для пояснення закономірностей формування структури зон 
контактної взаємодії, що утворюються на границях поділу, потрібно враховувати 
стійкість евтектичних фаз до дії розплавлених металів [1].  

Стійкість фаз можна оцінити, вивчаючи часові залежності контактних кутів 
змочування (θ) і ширини зон контактної взаємодії (d) між евтектичними фазами і 
металлами за методом нерухомої краплі. Проміжок часу (t), за який ці характеристики 
припиняють змінюватися, визначає час, потрібний для встановлення 
(квазі)рівноважних умов на границях поділу. Залежно від співвідношення між часом t і 
тривалістю змочування τ змінюється механізм та кінетика процесів розчинення 
твердого тіла в розплавлених металах [1]. Аналіз цих процесів ускладнюється у 
випадку утворення границь поділу між багатофазними сплавами. Тому в даній роботі з 
метою аналізу закономірностей формування границь поділу розчинно-дифузійного 
типу між евтектичними сплавами на основі заліза і вольфраму та мідними і залізними 
розплавами узагальнені експериментальні результати, описані в  [2; 3]. 

Результати та їх обговорення. У випадку утворення границі поділу між 
двофазними евтектичними сплавами і розплавленими металами умову змочування 
можна записати в наступному вигляді [4]: 
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де верхні індекси 1,2 відносяться до 1-ї і 2-ї фаз евтектики; 
ТPPГТГ
SSS ∆∆∆ ,, – 

зміна площі поверхні (тверде тіло/газ), рідина/газ і (тверде тіло)/рідина, відповідно;  
δ – об'ємна частка однієї з фаз в евтектиці. Враховуючи те, що при змочуванні 

ТPТГ SS ∆−=∆  і 0=∆ PГS , маємо: 0)()1)(( 2211 >−−−− δσσδσσ ТPТГТPТГ , 
Перетворивши цю формулу з використанням рівняння Юнга 

θσσσ cos
PГТPТГ

=− , запишемо умову змочування евтектичних сплавів: 

0coscos)1( 21 >+− θδθδ ,    (2) 

де θ1 і θ2 – контактні кути змочування для 1-ої і 2-ої фаз евтектики (рис. 1,а). 

  
а б 

Рис. 1. Схеми змочування (а) і розчинення в розплавленому металі (б) евтектичних фаз твердих 
сплавів за t<<ττττ 

Особливістю формування границь поділу між дослідженими евтектичними 
сплавами і мідними та залізними розплавами є одночасне розчинення обох евтектичних 
фаз із малою швидкістю 0,1 – 0,5 мкм/хв (t<<τ) (рис. 1,б), одночасне розчинення з 
більшою швидкістю 0,6 – 1,5 мкм/хв (t~τ) (рис. 2,а) або вибіркове розчинення менш 
стійкої і/чи більш легкоплавкої складової евтектик з максимальною швидкістю 2 – 4 
мкм/хв (t>>τ) (рис. 2,б,в) [2,3]. У випадку одночасного розчинення евтектичних фаз 
процеси відбуваються відносно повільно, тому дуже складно визначити 
експериментально різницю швидкостей розчинення фаз, навіть, якщо вона існує. При 
змочуванні евтектичних сплавів розплавленим металом спостерігається переважне 
розчинення границь евтектичних зерен і границь евтектичних фаз у колоніях. 

У разі змочування розплавленою міддю евтектичних сплавів на основі заліза 
Fe-C, Fe-Cr-C, Fe-C-B, Fe-B і Fe-B-C процеси розчинення відбуваються дуже 
повільно і прискорюються в разі змочування латунню. Взаємодія у системі Fe-Cu 
характеризується утворенням обмежених розчинів у розплавленому стані [4]. На 
границях поділу з розплавленою міддю у процесі змочування мідь і аустенітна 
складова евтектик устигають насититися залізом/міддю, відповідно, до граничної 
концентрації. Склади рідкої і твердої фаз на початкових стадіях змочування стають 
близькими до рівноважних. На границі поділу спостерігається дифузія атомів заліза 
з твердого сплаву в розплавлену мідь. Зустрічна дифузія атомів міді в аустеніт 
практично відсутня. У цьому випадку квазірівновага на границі поділу обох фаз 
евтектики з розплавленою міддю досягається протягом проміжку часу t<<τ (рис. 
1,б), а їх розчинення відбувається так повільно, що експериментально складно 
встановити різницю швидкостей. 

Аустеніт, що входить до складу евтектик, розчиняється в розплавленій латуні 

Л62 з більшою швидкістю (
сер

розчV  = 3,2 – 3,8 мкм/хв), ніж друга більш тугоплавка і 

більш стійка евтектична фаза ( сер

розчV  = 0,4 – 0,7 мкм/хв). У деяких випадках, наприклад, 
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на границях поділу евтектик Fe-Fe2В чи Fe-Fe2(В,С) з латунню це викликає одночасну 
присутність залишкового аустеніту й перліту у структурі зон контактної взаємодії. 
Отже, в разі введення ~ 38 % Zn до міды збільшується, з одного боку, взаємна 
розчинність заліза і міді у присутності цинку, а, з іншого – відбувається дифузія цинку в 
аустенітну складову евтектик. Квазірівновага на границі поділу аустеніт/латунь у цьому 
випадку не досягається, тобто t>>τ. Вплив Zn на процеси контактної взаємодії полягає 
в тому, що атоми цинку дифундують переважно до аустенітної складової евтектик у 
досить великій кількості. Дифузія міді з латуні в аустеніт у присутності Zn також 
зростає, однак її вміст у γ-Fe залишається низьким.  

Оскільки аустеніт і мідь мають однаковий тип кристалічних ґраток, а їх параметри 
відрізняються незначно [5], то в разі змочування аустеніту міддю на границі поділу 
виникають незначні напруження, пов'язані з установленням розмірної та орієнтаційної 
відповідності. Унаслідок дифузії атомів цинку, що мають більший атомний радіус, ніж 
атоми заліза, в аустенітну складову евтектик, з одного боку, зростає величина 
створюваних локальних напружень у кристалічній ґратці аустеніту, а з іншого боку, 
знижується температура плавлення твердого розчину (Fe,Zn). У результаті – на границі 
поділу між аустенітом і розплавленою латунню створюються вкрай нерівноважні умови 
(t>>τ) і з'являється термодинамічний стимул для швидкого розчинення твердого розчину 
(Fe,Zn) у латуні за температури Т1 (рис. 2,б). Подальше підвищення температури до Т2 
викликає повне розчинення аустенітної складової евтектик (рис. 2,в). Унаслідок 
розчинення з великою швидкістю аустеніту, легованого цинком, при змочуванні латунню 
ширина зон контактної взаємодії перебільшує 150 мкм. 

     1T     2T  

   
а б в 

Рис. 2. Схеми розчинення евтектичних фаз у розплавлених металах: 
а – одночасне розчинення обох фаз за t~ττττ; б,в – вибіркове розчинення однієї фази у випадку t>>ττττ 

Швидкість розчинення аустеніту в розплавленій латуні залежить від складу 
досліджених евтектик, зменшуючись у наступній послідовності: Fe-
Fe3(С,В)→(Fe,Cr)-(Fe,Cr)3С→Fe-Fe2В→Fe-Fe2(В,С). Зменшення швидкості 
розчинення аустенітної фази більш тонко диференційованої евтектики Fe-Fe3(С,В) 
пов'язане зі збільшенням однорідності її структури у порівнянні з евтектикою Fe-
Fe2(B,C) [6]. Розчинення другої більш тугоплавкої фази евтектик у латуні 
відбувається набагато повільніше чи практично відсутнє, а його швидкість зростає в 
наступній послідовності: Fe2B→Fe2(B,C)→Fe3(C,B)→Fe3C→(Fe,Cr)3C. Дифузія 
атомів міді і/чи цинку в ці фази з розплавленої міді чи латуні майже не 
спостерігається. У цьому випадку квазірівноважні умови на границі поділу більш 
тугоплавкої евтектичної фази з латунню при змочуванні досягаються протягом 
короткого проміжку часу (t<<τ). Підтвердженням правильності зробленого 
висновку є характер залежностей кутів змочування (θ) і ширини зон контактної 
взаємодії (d), що утворюються, наприклад, між боридом Fe2В чи цементитом Fe3С і 
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розплавленою латунню, при збільшенні тривалості змочування. Через 5 – 10 хвилин 
значення θ  і d перестають змінюватися [2]. 

На швидкість розчинення фаз евтектичного сплаву в розплавленому металі 
також впливає об'ємний вміст евтектики у структурі. Так, зі зменшенням вмісту 
евтектичних колоній Fe-Fe2(В,С) у структурі сплаву Fe-B-C швидкість розчинення 
аустеніту знижується. Це пов'язано з тим, що об'єм аустеніту в цих сплавах 
невеликий, а, отже, концентрація розчинених у ньому домішок підвищується. Це, з 
одного боку, утруднює дифузію в цю фазу атомів компонентів рідкої фази, а з 
іншого боку, змінює температуру евтектичного перетворення. 

Аналогічні закономірності спостерігаються у разі змочування мідними та 
залізними розплавами більш тугоплавких евтектичних сплавів W-C [2,3]. Унаслідок 
обмеженої розчинності карбідів вольфраму, що входять до складу евтектики WC-
W2С, у розплавленій міді на цій границі поділу протягом короткого проміжку часу з 
моменту початку змочування досягаються квазірівноважні умови. До розплаву 
дифундують атоми компонентів евтектичного сплаву. Зустрічна дифузія атомів 
компонентів розплаву в твердий сплав майже не відбувається. Його фази 
розчиняються з малою швидкістю 0,3 – 0,5 мкм/хв, оскільки через короткий 
проміжок часу після початку змочування (t<<τ) вони знаходяться в (квазі)рівновазі 
з розплавленою міддю (рис. 1,б). 

Швидкість розчинення карбідів вольфраму в латуні зростає. На границі поділу 
спостерігається, в основному, проникнення атомів компонентів евтектичного сплаву 
до розплавленого металу. Проміжок часу, необхідний для досягнення квазірівноваги 
на границі поділу, збільшується, але, як і у попередньому випадку, залишається 
набагато меншим, ніж тривалість ізотермічної витримки при змочуванні. Цей 
висновок підтверджується результатами визначення кутів змочування і ширини зон 
контактної взаємодії, а саме – припиненням їх зміни через 10 – 15 хв. 

Характер залежностей θ(τ) і d(τ) змінюється при контактній взаємодії карбідів 
вольфраму з мельхіором. Спостерігається безперервне зменшення контактних кутів 
змочування і зростання ширини зон контактної взаємодії протягом 45 хв. Виходячи 
з цього, можна зробити висновок про те, що збільшення швидкості розчинення 
евтектичних фаз сплаву на основі вольфраму в мельхіорі у порівнянні зі швидкістю 
їх розчинення в міді чи латуні викликане тим, що квазірівноважні умови на границі 
поділу досягаються через більший проміжок часу, тобто t~τ (рис. 2,а). 

Розплавлений сплав Fe-B-C змочує твердий сплав W-С, який має евтектичну 
структуру WС-W2С, з утворенням менших кутів змочування, ніж при змочуванні 
розплавами на мідній основі. Одночасно зростає ширина зон контактної взаємодії. 
Ці результати пояснюються тим, що менш стійка фаза W2С евтектики  
WС-W2С розчиняється в розплаві Fe-B-C з більшою швидкістю, ніж фаза WС 
(рис. 2,б,в). Причому, на границі поділу спостерігається інтенсивний дифузійний 
перенос атомів заліза з розплаву до цих фаз. В цьому випадку квазірівноважні 
умови на границі поділу протягом змочування не встановлюються, тобто t>>τ. 

У процесі змочування швидкість розчинення фаз евтектичних сплавів у 
розплавлених металах залежить від попередньої дифузії їх компонентів у ці фази. 
Евтектична фаза, в яку компоненти розплавленого металу дифундують при змочуванні 
в більшій кількості, розчиняється в ньому металі з більшою швидкістю. Так, атоми 
заліза дифундують з розплаву в більш стійку евтектичну фазу WС у набагато меншій 
кількості. Ступінь нерівноважності стану, до якого переходить ця фаза, контактуючи з 
розплавленим металом, істотно нижчий. Цей карбід розчиняється з малою швидкістю, 
оскільки квазірівноважні умови на границі поділу з залізним розплавом досягаються 
для нього через короткий проміжок часу t<<τ (рис. 1,б). 

Процеси розчинення евтектичного сплаву WС-W2С у розплавах на основі заліза 
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сповільнюються при збільшенні швидкості його охолодження при виготовленні до 
103К/с. Відповідно вміст компонентів розплавленого металу в фазах швидко 
охолодженого твердого сплаву, що має більш тонко диференційовану евтектичну 
структуру, знижується. Це пов'язано з утворенням більш тонко диференційованої 
структури евтектики і підвищенням її однорідності. Зниження швидкості розчинення 
швидко охолоджених евтектичних сплавів супроводжується зменшенням кількості 
атомів заліза, що дифундують у фази евтектики WС-W2С з розплаву. Одночасно значно 
зменшується ширина зон контактної взаємодії, що утворюються на границях поділу 
між швидко охолодженим сплавом на основі вольфраму і матрицею на основі заліза [3]. 
Отже, уявлення про те, що швидкість розчинення твердого сплаву зі зменшенням 
розміру його зерна в будь-якому випадку знижується [7], не підтверджується у випадку 
розчинення сплавів, що мають евтектичну структуру. 

Висновки. Механізм і кінетика процесів формування границь поділу зале-
жить від ступеня стабільності евтектичних фаз, що беруть участь у процесах конта-
ктної взаємодії з розплавленими металами. У випадку, коли квазірівноважні умови 
для обох евтектичних фаз на границі поділу з рідкою фазою досягаються протягом 
проміжку часу t<<τ, спостерігається одночасне їхнє розчинення зі швидкістю 0,05 
– 0,5 мкм/хв. Якщо квазірівноважні умови встановлюються на протязі проміжку 
часу t~τ, тоді швидкість розчинення зростає до 0,6 – 1,5 мкм/хв. І, нарешті, якщо 
квазірівновага для якої-небудь евтектичної фази не досягається при змочуванні, 
тобто t>>τ, тоді відбувається її вибіркове розчинення з найбільшою швидкістю 2 – 
30 мкм/хв. Друга, більш стійка і/чи тугоплавка фаза евтектики розчиняється набага-
то повільніше, оскільки квазірівновага для неї досягається протягом проміжку часу 
t<<τ чи t~τ. 

1. При змочуванні евтектичних сплавів розплавлений метал проникає в нього не 
тільки вздовж границь евтектичних зерен, але і вздовж границь евтектичних фаз. Цей 
факт поясюється тим, що в евтектичних сплавах склади міжфазних границь і границь 
евтектичних зерен практично не відрізняються складом і температурою плавлення. 

2. Швидкість розчинення швидко охолоджених (Vохол=103 К/с) евтектичних 
сплавів у розплавлених металах зменшується порівняно зі швидкістю розчинення 
більш повільно охолоджених (Vохол=10 К/с) сплавів, що пов'язано зі збільшенням 
однорідності їх структури з підвищенням швидкості охолодження. 
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