
АНОТАЦІЇ ПУБЛІКАЦІЙ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЛВЧКМ  

ФЕСЕНКО МАКСИМА АНАТОЛІЙОВИЧА 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК  

МОДИФИЦИРОВАНИЕМ ЧУГУНА В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

Предложены и исследованы новые технологические процессы изготовления 

чугунных отливок с применением метода внутриформенного модифицирования 

расплава. Подтверждена возможность реализация предложенных процессов и 

разработаны режимы литья, обеспечивающие стабильное получение чугунных 

отливок с заданными структурой и свойствами. Предлагаемые технологии 

перспективны для внедрения в промышленную практику на предприятиях литейной 

отрасли, с целью решения комплекса задач по повышению качества и свойств 

отливок широкого назначения. 

Ключевые слова: способ, технология, внутриформенное модифицирование, 

серый чугун, белый чугун, высокопрочный чугун, двухслойные отливки, 

двухсторонние отливки, сфероидизирующий модификатор, графитизирующая 

присадка, карбидостабилизирующая добавка, структура, свойства. 

 

Анотація 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ 

МОДИФІКУВАННЯМ ЧАВУНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ 

Запропоновано та досліджено нові технологічні процеси виготовлення 

чавунних виливків із застосуванням метода внутрішньоформового модифікування 

розплаву. Підтверджена можливість реалізація запропонованих процесів і розроблені 

режими литва, що забезпечують стабільне отримання чавунних виливків із заданими 

структурою та властивостями. Запропановані технологіі перспективні для 

впровадження в промислову практику на підприємствах ливарної галузі, з метою 

вирішення комплексу завдань щодо підвищення якості та властивостей виливків 

широкого призначення. 

Ключові слова: спосіб, технологія, внутрішньоформове модифікування, сірий 

чавун, білий чавун, високоміцний чавун, двошарові виливки, двобічні виливки, 

сфероїдизувальний модифікатор, графітизувальна присадка, карбідостабілізувальна 

добавка, структура, властивості. 

 

Abstract 

NEW TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF CASTINGS 

BY IN-MOLDINOCULATION 
New technological processes of production iron castings using the method of in-mold 

inoculationare proposed and investigated. The possibility of the proposed 

processesimplementation is confirmed and modes of castingare developed, which provide 

stable production of iron castings with desired structure and properties. The proposed 

technologiesare promising ones for implementation in industrial practices at the enterprises 

of foundry industry, in order to solve complex tasks of improvement of the quality and 

properties of wide purposecastings. 

Keywords:mode, technology, in-mold inoculation, gray cast iron, white cast iron, 

ductile iron, bilayercasting, double-sided casting,nodular modifier, graphitizing 

additive,carbide-stabilizing additive, structure, properties. 



Аннотация 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЧУГУНА В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

КАРБИДОСТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 

Исследован процесс внутрифрорменной карбидостабилизирующей обработки 

исходного серого чугуна  

эвтектического состава дробленными добавками феррохрома марки ФХ900, 

ферробора ФБ18, металлического марганца Мн95, сплава никеля с магнием НМг19 и 

цериевого мишметалла Це48Ла28Нд14Мг4 с целью обеспечения кристаллизации 

чугуна со сквозным отбелом в толстых сечениях отливок.  

Установлено, что, за время заливки литейных форм зернистые добавки ФХ900, 

ФБ18, Мн95 в интервале температур 1480…1600С не успевают раствориться в 

реакционной камере литейной формы и усвоится металлом отливок. 

Положительные результаты получения сквозного отбела стенок ступенчатой 

пробы даже в толстом сечении 50 мм достигли при использовании сплава никеля с 

магнием марки НМг19, а также цериевого мишметалла Це48Ла28Нд14Мг4. 

Ключевые слова: Внутриформенное карбидостабилизирующее 

модифицирование, дробленная добавка, высокоуглеродистый серый чугун, отбел, 

феррохром, ферробор, металлический марганец, сплав никеля с магнием, мишметалл, 

заряд реакционной камеры. 
 

Анотація 

МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ 

КАРБІДОСТАБІЛІЗУВАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ 

Досліджено процес внутрішньоформової карбідостабілізувальної обробки 

вихідного сірого чавуну евтектичного складу роздрібненими добавками ферохрому 

марки ФХ900, феробору ФБ18, металевого марганцю Мн95, сплаву нікелю з магнієм 

НМг19 і церієвого мішметалу Це48Ла28Нд14Мг4 з метою забезпечення кристалізації 

чавуну з наскрізним вибіленням в товстих перерізах виливків. 

Встановлено, що, за час заливання ливарних форм зернисті добавки ФХ900, 

ФБ18, Мн95 в інтервалі температур 1480...1600С не встигають розчинитися в 

реакційній камері ливарної форми і засвоїться металом виливків. 

Позитивні результати отримання наскрізного вибілення стінок ступінчастої 

проби навіть у товстому перерізі 50 мм досягли при використанні сплаву нікелю з 

магнієм марки НМг19, а також церієву мішметалу Це48Ла28Нд14Мг4. 

Ключові слова: Внутріформове карбідостабілізувальне модифікування, 

подрібнена добавка, високовуглецевий сірий чавун, вибілення, ферохром, феробор, 

металевий марганець, сплав нікелю з магнієм, мішметалл, заряд реакційної камери. 

 

Abstract 

MODIFICATION OF CAST IRON IN THE MOLD CARBIDE-STABILIZING  

ADDITIONS 

The inquires into the task of in-mold carbide-stabilizing modification of initial high-

carbon gray iron crushed supplements ferrochromium by brand FeCr900, ferroboron brand 

FeB18, metal manganese brand Mn95, nickel and magnesium alloy brand NiMg19, as well 

as Ce48La28Nd14Mg4 cerium misch metal to ensure cast iron solidification with through 

chill of thick cast sections. 



It is established that, during the casting molds granular additive ferrochromium,  

ferroboron,  metal manganese remained in the temperature range 1480...1600С not manage 

to dissolve in the reaction chamber of the mold and assimilate metal castings. 

Positive results of obtaining through chill of wall step-tests even in thick sections of 

50 mm is achieved using crushed nickel and magnesium alloy of NMg19 brand and cerium 

misch metal Ce48La28Nd14Mg4 as a reaction chamber charge. 

Keywords: in-mold carbide-stabilizing modification, crushed supplement, high-carbon 

gray cast iron 

IN-MOLD INOCULATION OF CAST IRONS 

Abstract 

The results of studies on optimization of granulometric composition of the reaction 

chamber charges for graphitizing, carbide stabilizing and spheroidizing in-mold inoculation 

of cast iron are presented. 

It is ascertained that the maximum absorption of graphitizing FeSi75 and 

spheroidizing FeSiMg7 inoculants during the in-mold processing of hot metal in the 

reaction chamber is provided by a charge with particle size of 2.5 ... 7.5 mm. The most 

effective reaction chamber charge for the in-mold carbide stabilizing inoculation of eutectic 

composition cast iron is nickel-magnesium alloy NiMg15. Regardless of the grain size in 

the range varying from dust fraction up to 10 mm the alloy of nickel and magnesium is 

adequately dissolved by iron flow during casting. 

Technological options are proposed for intensification of in-mold processing of 

primary hot metals using less efficient fine modifying agents. 

Keywords: inoculant, additive, in-mold inoculation, gray iron, white iron, ductile 

iron, granulometric composition, reaction chamber. 

 

Аннотации 

Технологии получения чугунных отливок с дифференцированной 

структурой и свойствами 

Предложен и исследован способ изготовления чугунных отливок с 

дифференцированной структурой и свойствами в отдельных их частях или зонах из 

одного базового расплава, основанный на применении технологии внутриформенной 

обработки расплава модификаторами, лигатурами или другими добавками при 

заливке литейной формы. Получены двухсторонние отливки из белого твердого 

износостойкого чугуна в одной части и более вязкого серого чугуна с пластинчатым 

графитом или высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в крепежной другой 

части. 

Данный способ является перспективным для изготовления чугунных отливок 

различной номенклатуры, работающих в условиях безударно-абразивного или ударно-

абразивного износа взамен стальных отливок, а также легированных специальных 

сталей и чугунов, что позволяет значительно сократить расход дефицитных и 

дорогостоящих легирующих элементов и снижает себестоимость литья.  

Ключевые слова: способ, двухсторонняя отливка, внутриформенная 

обработка, белый чугун, серый чугун, высокопрочный чугун, дифференцированная 

структура, свойства, износостойкость, вязкость. 

 



Анотація 

Технології виготовлення чавунних виливків з диференційованою 

структурою та властивостями  

Запропоновано і досліджено спосіб виготовлення чавунних виливків з 

диференційованою структурою та властивостями в окремих її частинах або зонах з 

одного базового розплаву, який базується на використанні технології 

внутрішньоформеної обробки розплаву модифікаторами, лігатурами або іншими 

добавками при заливанні ливарної форми. Отримані двобічні виливки з білого 

твердого зносостійкого чавуну в одній частині і в'язкого сірого чавуну з 

пластинчастим графітом або високоміцного чавуну з кулястим графітом в 

кріпильній іншій частині. 

Даний спосіб є перспективним для виготовлення чавунних виливків різної 

номенклатури, що працюють в умовах без ударно-абразивного або ударно-

абразивного зносу замість сталевих виливків, а також легованих спеціальних сталей 

і чавунів, що дозволяє значно скоротити витрату дефіцитних і дорогих легуючих 

елементів і знижує собівартість литва. 

Ключові слова: спосіб, двобічний виливок, внутрішньоформена обробка, білий 

чавун, сірий чавун, високоміцний чавун, диференційована структура, властивості, 

зносостійкість, в’язкість.  

Abstract 

Technologies of production of the cast-iron foundings with differentiated 

structure and properties 

Offered and investigational method of production of the cast-iron foundings with 

differentiated structure and properties in their local parts or areas from one base melt with 

the use of the technology of treatment of liquid pig-iron inside the mold by modifiers, 

alloying compositions ligatures and other additives at the pouring moulds. 

The two-sided foundings are got from white hard wearproof cast-iron in one part and 

more viscous grey cast-iron with a lamellar graphite or high-strength cast-iron with a 

spherical graphite in a revetment other part. 

This method is perspective for production of the cast-iron foundings of different 

nomenclature, workings in the conditions of unstressed-abrasive or shock-abrasive wear 

instead of the steel foundings, and also alloyed special steels and cast-irons, that allows 

considerably to shorten the expense of scarce and expensive alloying elements and cuts 

prime cost casting. 

Keywords: method, two-sided founding, in-mold treatment, white cast-iron, grey 

cast-iron, high-strength cast-iron, differentiated structure, properties, wearproofness, 

viscosity. 

 

Аннотация 

ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ И ДВУХСТОРОННИХ ЧУГУННЫХ  

ОТЛИВОК МЕТОДОМ ВНУТРИФОРМЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

РАСПЛАВА  
В работе предложен новый способ получения с применением технологии 

внутриформенного модифицирования исходного расплава, выплавленного в одном 

агрегате, двухслойных и двухсторонних отливок с дифференцированными 

структурой и свойствами, обеспечивающий формирование рабочего слоя изделия из 

твердого износостойкого белого чугуна, а сердцевины или монтажной части – из 



вязкого ударостойкого высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 

Многочисленными лабораторными исследованиями подтверждена возможность 

реализации предлагаемого способа, а также приведены условия, обеспечивающие 

дифференциацию структуры и свойств в локальных частях или слоях отливок. 

Показана перспективность способа для изготовления промышленных отливок 

широкой номенклатуры. 

Ключевые слова: способ, внутриформенное модифицирование, двухслойные и  

двухсторонне отливки, белый чугун, высокопрочный чугун с шаровидным графитом.  

 

Анотація 

ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ТА ДВОБІЧНИХ ЧАВУННИХ 

ВИЛИВКІВ МЕТОДОМ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОГО МОДИФІКУВАННЯ 

В роботі запропанован новий спосіб виготовлення з використанням технологіїї 

внутрішньоформового модифікування вихідного розплаву, виготовленому в одному 

плавильному агрегаті, двошарових та двобічних виливків з дифернційованими 

структурою та властивостями, які забезпечують формування робочого шару виробів з 

твердого зносостійкого білого чавуну, а серцевину або монтажну частину – з в׳язкого 

ударостійкого високоміцного чавуну з кулястим графітом. Багаточисельними 

лабораторними дослідженнями підтверджена можливість реалізації запропанованого 

способу, а також приведені умови, які забезпечують диференціацію структури та 

властивостей в локальних частинах або шарах виливків. Показана перспективність 

способу для виготовлення промислових виливків широкої номенклатури. 

Ключеві слова: спосіб, внутрішньофомове модифікування, двошарові та 

двобічні виливки, білий чавун, високоміцний чавун. 

 

Аbstract 

OBTAINING OF BILAYER AND DOUBLE-SIDED IRON CASTINGS 

BY IN-MOLD MELT MODIFICATION  

The paper proposes a new method of production of bilayer and double-sided castings 

with differentiated structure and properties using the technology of in-mold modification of 

the initial melt, smelted in a single melting furnace, which ensures formation of hard wear-

resistant white iron as the working layer, and formation of ductile shock-resistant cast iron 

with nodular graphite as the core or the mounting part. Numerous laboratory studies 

confirm the feasibility of the proposed method and provide conditions ensuring 

differentiation of structure and properties in local parts or layers of castings. The prospects 

of the method for manufacturing a wide range of industrial castings are indicated. 

Keywords: method, in-mold modification, bilayer and double-sided castings, white 

iron, high-strength iron with nodular graphite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUFACTURE OF TWO-LAYERS AND DOUBLE-SIDED IRON CASTINGS 

WITH DIFFERENTIAL STRUCTURE AND PROPERTIES  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ И ДВУХСТОРОННИХ ЧУГУННЫХ 

ОТЛИВОК С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ  

 

Abstract The paper proposes a new method of production of bilayer and double-

sided castings with differentiated structure and properties using the technology of in-mold 

modification of the initial melt, smelted in a single melting furnace, which ensures 

formation of hard wear-resistant white iron as the working layer, and formation of ductile 

shock-resistant cast iron with nodular graphite as the core or the mounting part. Numerous 

laboratory studies confirm the feasibility of the proposed method and provide conditions 

ensuring differentiation of structure and properties in local parts or layers of castings. The 

prospects of the method for manufacturing a wide range of industrial castings are indicated. 

Keywords: method, in-mold modification, bilayer and double-sided castings, white 

iron, high-strength iron with nodular graphite 

 


