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3. Суть розробки, основні результати. 

(укр.) 
На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень встановлено 

взаємозв’язок між хімічним, фазовим та структурним складом, технологічними параметрами 
обробки та рівнем властивостей ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al–Mg. 
Показано, що: для промислових магналіїв важливим фактором для додаткового підвищення 
та стабілізації рівня їх механічних властивостей є оптимізація температурно–часових 
параметрів обробки розплаву; впливаючи на параметри кристалізації ливарних сплавів 
системи Al–Mg можна цілеспрямовано керувати процесом їх структуроутворення та рівнем 
механічних властивостей; перемішування розплаву двофазній зоні викликає ефект 
механічного модифікування металу, який проявляється в зменшенні розміру зерна, 
дендритної комірки та товщини включень β–фази (Al3Mg2); підвищення вмісту Si в даному 
сплаві є додатковим резервом для підвищення рівня його технологічних властивостей. 
Розроблено математичну модель кристалізації металів та сплавів яка, на основі даних 
термічного аналізу, дозволяє розраховувати величини параметрів кристалізації 
досліджуваних сплавів та оцінювати вплив зовнішніх факторів на процес кристалізації 
металевого розплаву. Вперше встановлено кількісний взаємозв’язок між зміною параметрів 
кристалізації і розміром зерна алюмінієвого твердого розчину промислових магналіїв. 
Розроблено схему експрес–аналізу якості розплаву, що дозволяє прогнозувати структуру та 
механічні властивості досліджуваних сплавів ще в процесі їх виготовлення. Побудовано 
математичні моделі залежності рівня механічних властивостей сплаву АМг6л після лиття в 
кокіль та після термічної обробки від вмісту в ньому Mg, Si, Ti, Zr. Методом 
багатокритеріальної оптимізації встановлено оптимальне співвідношення вмісту цих 
елементів. Встановлено оптимальний вміст даної лігатури для промислових сплавів АМг6л 
та АМг10 при якому зменшується середній розмір зерна алюмінієвого твердого розчину на 
45–50 %, значення тимчасового опору розриву підвищується на 16–38 %, а значення 
відносного видовження підвищуються на 38–50 %. Підвищуються технологічні властивості і 
знижується схильність сплавів до утворення гарячих тріщин. 

(рос.) 
На основе проведенных аналитических и экспериментальных исследований 

установлена взаимосвязь между химическим, фазовым и структурным составом, 
технологическими параметрами обработки и уровнем свойств литейных многокомпонентных 
сплавов системы Al - Mg. Показано, что: для промышленного магналия важным фактором 
для дополнительного повышения и стабилизации уровня их механических свойств есть 
оптимизация температурно-часовых параметров обработки расплава; влияя на параметры 
кристаллизации литейных сплавов системы Al - Mg можно целеустремленно руководить 
процессом их структурообразования и уровнем механических свойств; перемешивание 
расплава двухфазной зоне вызывает эффект механического модифицирования металла, 
который проявляется в уменьшении размеру зерна, дендритной ячейки и толщины 
включений β–фазы (Al3Mg2); повышение содержимого Si в данном сплаве является 
дополнительным резервом для повышения уровня его технологических свойств. Разработана 
математическая модель кристаллизации металлов и сплавов которая, на основе данных 



термического анализа, позволяет рассчитывать величины параметров кристаллизации 
исследуемых сплавов и оценивать влияние внешних факторов на процесс кристаллизации 
металлического расплава. Впервые установлена количественная взаимосвязь между 
изменением параметров кристаллизации и размером зерна алюминиевого твердого раствора 
промышленного магналия. Разработана схема експрес-аналізу качества расплава, что 
позволяет прогнозировать структуру и механические свойства исследуемых сплавов еще в 
процессе их изготовления Построены математические модели зависимости уровня 
механических свойств сплава АМг6л после литья в кокиль и после термической обработки 
от содержимого в нем Mg, Si, Ti, Zr. Методом многокритериальной оптимизации 
установлено оптимальное соотношение содержимого этих элементов. Установлено 
оптимальное содержимое данной лигатуры для промышленных сплавов АМг6л и АМг10 при 
котором уменьшается средний размер зерна алюминиевого твердого раствора на 45-50 %, 
значение временного сопротивления разрыва повышается на 16-38 %, а значения 
относительного удлинения повышаются на 38-50 %. Повышаются технологические свойства 
и снижается склонность сплавов к образованию горячих трещин. 

(англ.) 
On the basis of undertaken analytical and experimental studies intercommunication is set 

between chemical, phase and structural composition, technological parameters of treatment and 
level of properties of casting multicomponent alloys of the system Al - Mg. It is shown that: for 
industrial magnaliums by an important factor for an additional increase and stabilizing of level them 
mechanical properties there is optimization of temperature-sentinel parameters of treatment of 
fusion; influencing on the parameters of crystallization of casting alloys of the system Al - Mg can 
purposefully manage the process of their gelation and level of mechanical properties; interfusion of 
fusion to the diphasic zone causes the effect of the mechanical retrofitting of metal, that shows up in 
reduction to the size of grain, dendritic cell and thickness of including β–phaze of (Al3Mg2); an 
increase of content of Si in this alloy is additional reserve for the increase of level of him 
technological properties. The mathematical model of crystallization of metals and alloys is worked 
out that, on the basis of data of thermoanalysis, allows to expect sizes of parameters of 
crystallization of the investigated alloys and to estimate influence of external factors on the process 
of crystallization of metallic fusion. Quantitative intercommunication is first set between the change 
of parameters of crystallization and size of grain of aluminium sosoloid of industrial magnaliums. 
The chart of експрес-аналізу of quality of fusion is worked out, that allows to forecast a structure 
and mechanical properties of the investigated alloys yet in the process of their making. The 
mathematical models of dependence of level of mechanical properties of alloy of АМг6л are built 
after casting in кокіль and after heat treatment from content in him Mg, Si, Ti, Zr. The method of 
multicriterion optimization is set optimal correlation of content of these elements. Optimal content 
of this ligature is set for the industrial alloys of АМг6л and АМг10 at that the middle size of grain 
of aluminium sosoloid diminishes on a 45-50 %, value of temporal resistance of break rises on 16-
38 %, and the values of the relative lengthening rise on 38-50 %. technological properties Rise and 
propensity of alloys goes down to the firecracking. 
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