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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ  

ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОКАТКИ СТАЛІ МАРКИ Х65 

О. Г. Курпе, В. В. Кухар 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

вул. Університетська, 7, м. Марiуполь, 87555, Україна. E-mail: aleksandr.kurpe@gmail.com 
Виконано дослідження властивостей сталі марки 06Г2БД (Х65) в температурних умовах гарячої чорнової 

прокатки. Виконано об’єднання та обробку досліджень змінення діаметру зерна аустеніту сталі марки Х65 та 

високотемпературних пластометричних випробувань сталі марки-аналога Х70. Шляхом обробки дослідних 

даних отримана залежність площі зерен аустеніту від ступеню деформації при температурі 1050 ℃. Отримано 

показники    та  , що використовуються в формулі Холла-Петча, на підставі яких виконано розрахунок межі 

плинності марки сталі Х65 при температурі 1050 ℃ та діаметрі зерна аустеніту 25-51 мкм, що відповідає ступе-

ню деформації 0,7-0,1 відн. од. По результатах дослідження встановлено, що найбільш інтенсивне зменшення 

розміру зерна аустеніту сталі марки  06Г2ДБ (Х65) при чорновій прокатці відбувається при деформації від 10 % 

до 20 %, тобто з 51 мкм до 38 мкм, що становить 50 %. При подальшому збільшенні деформації інтенсивність 

зменшення зерна знижується. Деформація в межах від 20 % до 70 % зменшує зерно аустеніту лише з 38 мкм до 

25 мкм, що сумарно також становить 50 %. Вперше отримано залежність межі плинності сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65) від діаметру зерна аустеніту, розрахованої по формулі Холла-Петча.  Виконані дослідження властивостей 

сталі марки 06Г2БД (Х65) та отримані результати дозволяють керувати процесами рекристалізації, як одним з 

інструментів формування якості, при реалізації технології термомеханічної прокатки (ТМСР). Збільшена дефо-

рмація в період між процесом аустенізації та початком гальмування рекристалізації забезпечує отримання 

більш дрібного зерна аустеніту та відповідно наслідуваного зерна фериту. Встановлено, що з метою отримання 

якомога більш дрібного розміру зерна аустеніту, при чорновій прокатці мікролегованих марок сталі, зокрема 

сталі марки 06Г2ДБ (Х65), ступінь деформації за прохід повинна бути близькою до 20 %, або більшою. 

Ключові слова. гаряча прокатка, аустеніт, межа плинності, сталь марки Х65, формула Холла-Петча. 
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ СТАЛИ МАРКИ Х65 

А. Г. Курпе, В. В. Кухарь  

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87555, Украина. E-mail: aleksandr.kurpe@gmail.com 

Выполнено исследование свойств стали марки 06Г2БД (Х65) в температурных условиях горячей черновой 

прокатки. Выполнено объединение и обработка исследований по изменению диаметра зерна аустенита стали 

марки Х65 и высокотемпературных пластометрических испытаний стали марки-аналога Х70. Путем обработки 

опытных данных получена зависимость площади зерен аустенита от степени деформации при температуре 1050 

℃. Получены показатели    и  , используемые в формуле Холла-Пэтча, на основании которых произведен 

расчет предела текучести стали марки Х65 при температуре 1050 ℃ и диаметре зерна аустенита 25-51 мкм, что 

соответствует степени деформации 0,7-0,1 отн. ед. По результатам исследования установлено, что наиболее 

интенсивное уменьшение размера зерна аустенита стали марки 06Г2ДБ (Х65) при черновой прокатке происхо-

дит при деформации от 10 % до 20 %, то есть с 51 мкм до 38 мкм, что составляет 50 %. При дальнейшем увели-

чении деформации интенсивность уменьшения зерна снижается. Деформация в пределах от 20 % до 70 % 

уменьшает зерно аустенита только с 38 мкм до 25 мкм, что суммарно также составляет 50 %. Впервые получена 

зависимость предела текучести стали марки 06Г2ДБ (Х65) от диаметра зерна аустенита, рассчитанная по фор-

муле Холла-Пэтча. Выполненные исследования свойств стали марки 06Г2БД (Х65) и полученные результаты 

позволяют управлять процессами рекристаллизации, как одним из инструментов формирования качества, при 

реализации технологии термомеханической прокатки (ТМСР). Повышенная деформация в пределах между 

процессом аустенизации и началом торможения рекристаллизации обеспечивает получение более мелкого зер-

на аустенита и, соответственно, наследуемого зерна феррита. Установлено, что с целью получения как можно 

более мелкого размера зерна аустенита, при черновой прокатке микролегированных марок стали, в частности 

стали марки 06Г2ДБ (Х65), степень деформации за проход должна быть близкой к 20 % или большей. 

Ключевые слова. горячая прокатка, аустенит, предел текучести, сталь марки Х65, формула Холла-Пэтча. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Рекристалізація є 

розповсюдженим процесом, який формує структуру 

металів та сплавів, а, відповідно, і їх структурно чут-

ливі механічні та фізичні властивості [1]. 

Керування процесами рекристалізації як одним з 

інструментів формування якості при виробництві 

прокату поширено використовується в технології 

термомеханічної прокатки (ТМСР) [2, 3]. 

Завдяки низки суттєвих переваг, технологія тер-

момеханічної прокатки отримала поширення при 

виробництві майже усіх видів прокату. Наразі, спо-

собом ТМСР виробляється товстолистовій та ру-

лонний прокат для конструювання, будівництва, 

вироблення посудин під тиском, для виробництва 

трубопроводів, дослідження  якого наведено у бага-

тьох працях авторів з різних країн світу [4–16]. 

Великий перелік наукових праць свідчить про те, 

що для засвоєння технології виробництва продукції 

способом ТМСР треба виконати низку цілеспрямо-

ваних досліджень з метою підтвердження можливо-
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стей технології, обладнання та отримання відповід-

ної якості, згідно вимог стандартів та споживачів, 

серед яких роботи авторів [17, 18]. 

Процеси ТМСР переважно поширені на вироб-

ництво прокату з низьковуглецевих марок сталі [14, 

15], але останні дослідження свідчать про поширен-

ня сортаменту марок сталі при виробництві прокату 

з яких використовується ця технологія. 

Дослідження рекристалізації є складним та ви-

тратним процесом, дослідження якого, стосовно 

окремих марок сталі, є актуальним завданням.  

Метою дослідження є визначення закономірності 

змінення розміру зерна аустеніту та межі плинності 

сталі марки Х65, при умовах гарячої прокатки та 

встановлення меж деформації, яка забезпечить 

отримання якомога більш дрібного розміру зерна 

аустеніту. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Низьколеговані, або мікролеговані маловуглецеві 

марки сталі широко використовуються в технології 

термомеханічної прокатки завдяки тому, що мають 

в своєму складі особливий набір хімічних елемен-

тів. Сучасний комплекс мікролегуючих елементів 

складають такі як Nb, V, Ti, Mo, Cu, Ni, Cr, B.  

Мікролеговані елементи, що додаються, мають 

комплексний вплив на властивості сталей почина-

ючи з процесу аустанізації, тобто нагрівання перед 

прокаткою, деформації та впродовж всього проце-

су прокатки, а також після її завершення, коли 

остаточно формуються механічні властивості гото-

вого продукту. 
Для використання всіх можливостей мікролего-

ваних сталей в процесі прокатки дуже важливими є 

дослідження процесу їх рекристалізації до початку її 

гальмування. Збільшена деформація в період між 

процесом аустенізації та початком гальмування 

рекристалізації забезпечує отримання більш дрібно-

го зерна аустеніту та відповідно наслідуваного зерна 

фериту. Таке технічне рішення дозволяє мати необ-

хідний комплекс властивостей міцності та пластич-

ності, а особливо частку в’язкої складової при удар-

них випробуваннях на рівні не менш ніж 95%, в 

залежності від категорії міцності сталі.  

Визначення температури початку гальмування 

рекристалізації здійснюється по відомій залежності 

автора [19]:  

 

                                   

                                           (1) 

 

В даній роботі виконували обробку результатів 

досліджень процесу рекристалізації сталі марки 

06Г2БД (Х65), отриманих автором роботи [20].  

Хімічний склад дослідної марки сталі та резуль-

тати розрахунку температури початку гальмування 

рекристалізації по залежності (1) наведені в табл. 1. 

Температура нагрівання перед прокаткою таких 

марок сталі становить в межах від 1150 ℃ до  

1180 ℃. Тобто, в інтервалі температур від 900 ℃, 

табл. 1, до 1150 ℃, при прокатці, повинна відбува-

тися інтенсивна деформація, з метою отримання 

якомога більш дрібного розміру зерна аустеніту. 

Щоб встановити нижню межу деформації, яка за-

безпечує зменшення аустенітного зерна, необхідно 

отримати залежність на підставі відповідних дослід-

них даних.     

В результаті обробки даних, отриманих автором 

роботи [20] по розміру зерен аустеніту при темпера-

турі 1050 ℃, з різними ступенями деформації, рис. 

1, отримана залежність площі зерен аустеніту від 

ступеню деформації (2), або від діаметру зерен,  

рис. 2, та залежність (3). 

 
Рисунок 1 – Залежність площі зерна аустеніту  

від ступеня деформації сталі марки 06Г2ДБ (Х65) 

 

                    (2) 

 

де   – ступінь деформації, од. 

 
Рисунок 2 – Залежність діаметру зерна аустеніту  

від ступеня деформації сталі марки 06Г2ДБ (Х65) 

 

                   (3) 

Для порівняння результатів обробки даних [20], 

рис. 2, наведений  відомий графік авторів роботи 

[21], рис. 3.   

 

 

Таблиця 1 – Хімічний склад сталі, що використовувалась в дослідженні 

Марка сталі 
Хімічний склад, % 

Т95%, ℃ 
C Mn Si S P Al Nb Cu Mo N 

06Г2ДБ (Х65) 0,055 1,50 0,35 0,002 0,01 0,026 0,034 0,21 0,010 0,0057 900,5 
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Рисунок 3 – Розмір рекристалізованого зерна  

аустеніту при чорновій прокатці мікролегованої сталі 

 

Слід зазначити схожість динаміки змінення діа-

метру зерна аустеніту на обох рисунках. Різниця у 

розмірі зерна при однакових деформаціях може бути 

пов’язана з різними хімічним складом сталі та різ-

ними температурами аустенізації. 

Для визначення властивостей сталі, в залежності 

від розмірів зерен аустеніту, використовують спів-

відношення Холла-Петча: 

 

          ,   (4) 

 

де    – напруга, яка характеризує опір пластичної 

деформації з боку кристалічної решітки, МПа;   – 

коефіцієнт, який характеризує внесок в зміцнення з 

боку меж зерен. 

Для розрахунків по співвідношенню (4) необхід-

ні дані по відповідним механічним випробуванням. 

Нажаль автор роботи [20] такі дослідження не про-

водив. Замість цього, використані дані роботи [22], 

по результатах високотемпературних пластометрич-

них досліджень марки сталі Х70, що є найбільш 

наближеною до марки 06Г2ДБ (Х65). Хімічний 

склад марки сталі Х70, що була досліджена, наведе-

ний в табл. 2.  

 

 

 

Таблиця 2 – Хімічний склад сталі марки Х70, що була досліджена пластометричним методом 

Марка 

сталі 

Хімічний склад, % 

C Mn Si S P Al Ti Mo Nb V N B 

Х70 0,1 1,68 0,25 0,005 0,011 0,036 0,02 0,01 0,048 0,078 0,005 0,001 

 

Для розрахунку межі плинності, на підставі дослі-

дних даних, була отримана наступна залежність [22]:  

 

                                         

                                               (5) 

 

де   – температура деформації, ℃;   – ступінь дефо-

рмації, %;   – швидкість деформації, с
-1

. 

Відповідно до умов, при яких були отримано ро-

зміри зерен аустеніту [20], рис. 1, на підставі залеж-

ності (5) виконано розрахунок межі плинності, ре-

зультати наведені в табл. 3.  

 

Таблиця 3 – Дослідні дані та розрахунок  

межі плинності 

t, ℃ 
 , відн. 

од. 

 , 

мкм 

 

  
  , мкм

2
  , с-1   , МПа 

1050 0,1 51 0,14 2042,825 1 84,06 

1050 0,2 38 0,16 1134,118 1 89,46 

1050 0,3 35 0,17 962,115 1 92,63 

1050 0,4 32 0,18 804,250 1 94,87 

1050 0,5 28 0,19 615,754 1 96,61 

1050 0,6 27 0,19 572,557 1 98,03 

1050 0,7 25 0,20 490,875 1 99,23 

 

Показники в формулі Холла-Петча (4) [23, 24]    

та k, звичайним методом визначаються з залежності 

між показником механічних випробувань, в нашому 

випадку це межа плинності    та розміром зерна 
 

  
. 

При чому,    визначається з екстраполяції прямолі-

нійної залежності    до значення 
 

  
  , що відпо-

відає нескінченно великому розміру зерна. Коефіці-

єнт k визначається як тангенс кута нахилу лінійної 

залежності між    та 
 

  
 [23, 24]. 

Для розрахунку показників    та k для дослідної 

сталі марки 06Г2ДБ (Х65), виконано обробку даних, 

табл. 3, результати якої наведені на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Залежність    від 
 

  
 для розрахунку 

показників    та k, які використовуються в формулі 

Холла-Петча 

 

Таким чином, показник    становить 48,383 МПа, 

показник k становить 257,19 МПа × мкм
-1/2

.  

На підставі отриманих показників, виконано роз-

рахунок межі плинності по формулі Холла-Петча по 

всьому діапазону досліджених даних. Результати 

наведені на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Залежність   , розрахованої по формулі 

Холла-Петча від діаметру зерна аустеніту 

 

Залежність межі плинності сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65), розрахованої по формулі Холла-Петча від 

діаметру зерна аустеніту має наступний вигляд: 

 

                      (6) 

 

Таким чином, для розрахунку межі плинності 

сталі марки 06Г2ДБ (Х65) може бути використане 

співвідношення Холла-Петча (4) з відповідними 

отриманими показниками    та k, або залежність (6)   

На підставі отриманих результатів можна зазна-

чити, що найбільш інтенсивне зменшення розміру 

зерна аустеніту при чорновій прокатці відбувається 

при деформації від 10 % до 20 %, тобто з 51 мкм до 

38 мкм, що становить 50 %. При подальшому збіль-

шенні деформації інтенсивність зменшення зерна 

знижується. Деформація від 20 % до 70 % зменшує 

зерно аустеніту лише з 38 мкм до 25 мкм, що сумар-

но також становить 50%.  

З метою отримання якомога більш дрібного роз-

міру зерна аустеніту при чорновій прокатці мікроле-

гованих марок сталі, зокрема сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65), ступінь деформації за прохід повинна бути 

близькою до 20 %, або більшою. В більш ранніх 

дослідженнях [21], вважалося, що при схожих умо-

вах (температура деформації 1050℃), для зменшен-

ня зерна аустеніту достатньо деформації у 10 %.  

Підвищена деформація повинна здійснюватися 

від початку чорнової прокатки до температури га-

льмування рекристалізації, для сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65) ця температура становить 900,5 ℃, що забез-

печує ефективне зменшення розміру зерна. Виклю-

ченням є стадія прокатки з розбивкою ширини або 

довжини, при яких обмеженням може бути макси-

мальний кут захоплення, потужність та обертаючий 

момент головного двигуна прокатного стану. 

Слід зазначити, що в залежності від розмірів за-

готовки та марки сталі, при чорнової прокатці, товс-

толистовий стан 3600 МК «АЗОВСТАЛЬ» забезпе-

чує ступінь деформації до 30 %, а стан 3000 ММК 

«ІМЕНІ ІЛЛІЧА» до 40 %. Широкосмуговий стан 

1700  ММК «ІМЕНІ ІЛЛІЧА» та стан 1680 МК «За-

порожсталь» дозволяють виконувати деформацію до 

20-30 %. Таким чином, технічні можливості вітчиз-

няних станів забезпечують дотримання підвищених 

умов деформації,  що дозволяє розробляти техноло-

гію та виробляти продукцію, яка відповідаю сучас-

ним технологічним тенденціям та вимогам з якості. 

ВИСНОВКИ. Шляхом обробки дослідних даних 

отримана залежність діаметру зерна аустеніту від 

ступеня деформації трубної сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65) при температурі 1050 ℃. 

Вперше, в результаті комбінації даних по діамет-

ру зерна аустеніту та високотемпературних пласто-

метричних досліджень властивостей сталі, отримана 

залежність межі плинності сталі марки 06Г2ДБ 

(Х65), розрахованої по формулі Холла-Петча, від 

діаметру зерна аустеніту. 

Встановлено, що з метою отримання якомога 

більш дрібного розміру зерна аустеніту, при чорно-

вій прокатці мікролегованих марок сталі, зокрема 

сталі марки 06Г2ДБ (Х65), ступінь деформації за 

прохід повинна бути близькою до 20 %, або біль-

шою. Підвищена деформація повинна здійснювати-

ся від початку чорнової прокатки до температури 

гальмування рекристалізації. Дотримання цих вимог 

дозволить забезпечити виробництво продукції, яка 

відповідає сучасним вимогам з якості та одночасно 

дозволяє оцінювати технічні можливості існуючого 

устаткування.  
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RECRISTALIZATION PROCESSES RESEARCH IN CONDITIONS OF THERMOMECHANICAL 

ROLLING PROCESS OF STEEL GRADE X65 

О. Кurpe, V. Кukhar 
Pryazovskyi State Technical University  

vul. Universytetska, 7, Mariupol, 87555, Ukraine. E-mail: aleksandr.kurpe@gmail.com 
Purpose. The purpose of the study is to determine the regularity between the change in the austenite grain size and 

the yield strength of steel grade X65 and establish the deformation limits, which will provide the smallest austenite 

grain size. Methodology. In this paper, the properties of steel grade 06G2BD (X65) have been investigated under tem-

perature conditions of hot roughing rolling. The studies of the austenite grain diameter change of steel grade X65 and 

the high-temperature plastometric tests of the steel grade analogue X70 have been combined and processed. Findings. 

By processing the experimental data, the dependence of the austenite grain area on the degree of deformation at a tem-

https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248945
https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248945
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008100270400010X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780081002704
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780081002704
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100270-4.00010-X
https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.02.066
https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.07.089
https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.04.073
https://doi.org/10.1016/S1006-706X(09)60032-7
https://doi.org/10.1016/S1006-706X(09)60032-7
https://doi.org/10.1016/S1006-706X(08)60035-7
https://doi.org/10.1016/S1006-706X(08)60035-7
https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.09.043
mailto:aleksandr.kurpe@gmail.com


МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2020 (121) 

127 

perature of 1050   has been obtained. The indices    and   used in the Hall-Petch formula have been obtained. Based 

on the indices the yield strength of the steel grade X65 has been calculated at a temperature of 1050   and the diameter 

of the austenite grain of 25-51 μm, which corresponds to the degree of deformation of 0.7-0.1 Rel. units. According to 

the results of the study, it has been found that the most intense reduction in the size of the austenite grain of steel grade 

06G2DB (X65) occurs during roughing rolling at deformation from 10 % to 20 %, i.e. from 51 μm to 38 μm, which is 

50 %. With further increase in deformation, the intensity of grain reduction decreases. The deformation in the range of 

20 % to 70 % reduces the austenite grain from only 38 μm to 25 μm, which is a total of 50%. Originality. For the first 

time, the dependence of the yield strength of steel grade 06G2DB (X65) on the diameter of austenite grain calculated by 

the Hall-Petch formula has been obtained. Practical value. The performed research of the properties of steel grade 

06G2BD (X65) and the obtained results allow us to control recrystallization processes, as one of the tools of quality 

formation, in the implementation of thermo-mechanical rolling technology (TMCP). The increased deformation in the 

period between the austenization process and the onset of the recrystallization inhibition results in a smaller grain of 

austenite and a correspondingly inherited ferrite grain. Conclusions. It has been found that in order to obtain the small-

est size of austenite grain during microalloyed steel grades roughing rolling steel grade 06G2DB (X65), in particular, 

the degree of deformation by pass should be close to 20 % or more. 

Key words: hot rolling, austenite, yield strength, steel grade X65, Hall-Petch formula. 
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