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I 

Фесенко М.А., Косячков В.А., Фесенко А.Н., Лукьяненко И.В., 

Фесенко Е.В. Графитизирующее модифицирование чугуна в литейной 

форме / Металл и литьѐ Украины, №10 (269), 2015. – С.10-15. 

Аннотация 

Исследован процесс внутриформенного графитизирующего 

модифицирования исходного чугуна, склонного к кристаллизации по 

метастабильной системе с отбелом дроблѐными добавками ферросилиция 

марки ФС75 фракций до 1,0 мм (включая пылевидную), 1,0…2,5, 2,5...5,0 и 

5,0…10,0 мм. Установлено, что оптимальные результаты внутриформенного 

графитизирующего модифицирования, обеспечивающие полное устранение 

отбела в отливках даже в тонком их сечении (3 мм), достигаются при 

использовании ферросилиция с размерами зѐрен 1,0...5,0 мм. Такая фракция 

ферросилиция допускает фильтрацию жидкого чугуна в промежутках между 

зѐрнами модификатора на определѐнную глубину в реакционной камере и 

обеспечивает относительно равномерное растворение зѐрен в потоке чугуна в 

соответствии с наиболее эффективным послойным механизмом взаимодействия 

частиц модификатора с расплавом. 

Ключевые слова: внутриформенное модифицирование, 

графитизирующий модификатор, дроблѐная добавка, реакционная камера, 

ферросилиций, белый чугун, структура чугуна 

 

Фесенко М.А., Косячков В.О., Фесенко А.М., Лук’яненко І.В., 

Фесенко К.В.Графітизувальне модифікування чавуну в ливарній формі // 

Метал і лиття України. – 2015. – № 10 (269). 

Анотація 

Досліджено процес внутрішньоформового графітизувального 

модифікування вихідного чавуну, схильного до кристалізації за метастабільною 



системою з вибіленням, подрібненими добавками феросиліцію марки ФС75 

фракцій до 1,0 мм (включаючи пилоподібну), 1,0...2,5, 2,5...5,0 і 5,0...10,0 мм. 

Встановлено, що оптимальні результати внутрішньоформового 

графітизувального модифікування, які забезпечують повне усунення вибілення 

у виливках навіть у тонкому їх перерізі (3 мм) досягаються при використанні 

феросиліцію з розмірами зерен 1,0...5,0 мм. Така фракція феросиліцію допускає 

фільтрацію рідкого чавуну в проміжках між зернами модифікатора на певну 

глибину в реакційній камері та забезпечує відносно рівномірне розчинення 

зерен в потоці чавуну відповідно до найбільш ефективного пошарового 

механізму взаємодії частинок модифікатора з розплавом. 

Ключові слова: внутрішньоформове модифікування, графітизувальний 

модифікатор, подрібнена добавка, реакційна камера, феросиліцій, білий чавун, 

структура чавуну 

 

Fesenko M.A., Kosyachkov V.O., Fesenko A.M., Lukianenko I.V., 

Fesenko K.V. In-mold graphitizing modification of iron // Metal and Casting of 

Ukraine. – 2015. – № 10 (269). – P.10-15 

Abstract 

The process of in-mold graphitizing modification of base cast iron inclinable 

to the metastable system crystallization by chilling crushed ferrosilicon additives 

FеSі75 with fractions to 1,0 mm (including powdered), 1,0...2,5, 2,5...5,0 and 

5,0...10,0 mm was researched. It has been established that optimal results of in-mold 

graphitizing modification which ensure complete removal of chilling in castings even 

in their thin cross section (3 mm) obtained by using ferrosilicon with a grain size of 

1,0...5,0 mm. This ferrosilicon fraction allows filtering of molten cast iron between 

the grains of the modifier to a predetermined depth in the reaction chamber, and 

provides a relatively uniform dissolution of the grains in the cast iron flow according 

to the most effective fiberwise mechanism of interaction modifier particles with the 

melt. 

Keywords: in-mold modification, graphitizing modifier, crushed additive, 

reaction chamber, ferrosilicon, white cast iron, cast iron structure. 



II 

Лукьяненко И.В., Фесенко М.А., Косячков В.А., Фесенко Е.В. Фактор 

времени в процессе сфероидизирующего и графитизирующего 

модифицирования и кристаллизации чугуна / Материаловедение. 

Неравновесные фазовые преобразования, №2, 2016. – С.25-29. 

Аннотация 

В работе проведено исследования влияния различных способов 

модифицирования на микроструктуру и механические свойства высокопрочных 

чугунов в литом состоянии с одинаковым конечним химическим составом. Для 

сравнительных исследований были выбраны три способа модифицирования 

расплава чугуна, которые отличаются временным интервалом между введением 

добавок в расплав и кристаллизацией чугуна – автоклавный метод, метод 

обработки в открытом ковше («сэндвич-процесс») и метод внутриформенной 

обработки расплава («инмолд-процесс»). 

Обнаружено, что метод внутриформенной обработки расплава чугуна 

более эффективен по сравнению с другими методами, из-за уменьшения 

временного интервала между введением модификатора в жидкий чугун и 

началом кристаллизации. Это, в свою очередь, позволяет производить отливки 

несколько марок высокопрочного чугуна в общем технологическом потоке без 

дополнительного легирования и термообработки. 

Результаты исследования свидетельствуют в пользу флуктуационной 

гипотезы о прямой графитизации во время первичной кристаллизации чугуна. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун, модификатор, способ 

модифицирования, микроструктура, прочность, твердость, инмолд-процесс, 

сэндвич-процесс, автоклавный метод. 

 

Лук’яненко І.В., Фесенко М.А., Косячков В.О., Фесенко К.В.Фактор часу в 

процесі сфероїдизувального та графітизувального модифікування та 

кристалізації чавуну // Матеріалознавство. Нерівноважні фазові 

перетворення. – 2016. – № 2. 

Анотація 



У роботі проведено дослідження впливу різних способів модифікування 

на мікроструктуру і механічні властивості високоміцних чавунів в литому стані 

з однаковим кінцевим хімічним складом. Для порівняльних досліджень були 

обрані три способи модифікування розплаву чавуну, які відрізняються часовим 

інтервалом між введенням добавок у розплав і кристалізацією чавуну – 

автоклавний метод, метод оброблення у відкритому ковші («сендвіч-процес») і 

метод внутрішньоформового оброблення розплаву («інмолд-процес»). 

Виявлено, що метод внутрішньоформового оброблення розплаву чавуну 

більш ефективний у порівнянні з іншими методами, через зменшення часового 

інтервалу між введенням модифікатора в рідкий чавун і початком кристалізації. 

Це, в свою чергу, дозволяє виробляти виливки з кількох марок високоміцного 

чавуну в загальному технологічному потоці без додаткового легування і 

термооброблення. 

Результати дослідження свідчать на користь флуктуаційної гіпотези про 

пряму графитизацію під час первинної кристалізації чавуну. 

Ключові слова: високоміцний чавун, модифікатор, спосіб 

модифікування, мікроструктура, міцність, твердість, інмолд-процес, сендвіч-

процес, автоклавний метод. 

 

Lukianenko I.V., Fesenko M.A., Kosiachkov V.O., Fesenko K.V. The time 

factor in the spheroidizing and graphitizing modification and cast iron 

crystallization // Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations. – 

2016. –№ 2. – P.25-29 

Abstract 

This work was carried out studies on the effect of different ways of modifying 

the microstructure and mechanical properties of cast ductile irons identical to the 

final chemical composition. For comparative studies have chosen three ways of 

modifying the molten iron, characterized the time interval between the introduction 

of additives into the melt and crystallization of iron – autoclave method, processing 

method in an open ladle ("Sandwich process") and a method of in-mold melt 

processing ("Inmold-process"). 



It is found that the process mold inoculation molten iron a more effective 

compared to other methods studied, by reducing the time interval between entering 

modifier in liquid iron and the onset of crystallization. This in turn enables the 

production of castings of several grades of ductile iron in the total process stream 

without additional alloying and heat treatment. 

Results of research testify in favor of the fluctuation hypothesis about straight 

line graphitization of cast iron during primary crystallization. 

Keywords: high-strength cast iron, modifier, method of modifying, 

microstructure, strength, hardness, inmold-process, sandwich-process, autoclave 

method. 

 

III 

Фесенко М.А., Лукьяненко И.В., Фесенко Е.В., Косячков В.А. Влияние 

способа модифицирова- ния на структуру и свойства высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом в литом состоянии / Вестник ДГМА, №1 

(37), 2016. – С.96-100. 

Аннотация 

В данной работе были проведены исследования по влиянию различных 

способов модифицирования на микроструктуру и механические свойства в 

литом состоянии высокопрочных чугунов идентичного конечного химического 

состава. Для сравнительных исследований выбрали три способа 

модифицирования расплава чугуна, отличающиеся временным интервалом 

между вводом добавок в расплав и кристаллизацией чугуна – автоклавный 

метод, метод обработки в открытом ковше («Сэндвич-процесс») и метод 

внутриформенной обработки расплава («Инмолд-процесс»). 

Установлено, что технологический процесс внутриформенного 

модифицирования расплава чугуна более эффективный по сравнению с 

другими исследуемыми способами, за счет сокращения интервала времени 

между вводом модификатора в жидкий чугун и началом его кристаллизации. 

Это, в свою очередь, обеспечивает изготовление отливок из нескольких марок 



высокопрочного чугуна в общем технологическом потоке без дополнительного 

легирования и термической обработки. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун, модификатор, способы 

модифицирования, микроструктура, прочность, твердость, инмолд-процесс, 

сэндвич-процесс, автоклавный метод. 

 

Фесенко М.А., Лук’яненко І.В., Фесенко К.В., Косячков В.О.Вплив способу 

модифікування на структуру та властивості високоміцного чавуну з 

кулястим графітом в литому стані // Вісник ДДМА. – 2016. – № 2 (37). 

Анотація 

В даній роботі були проведені дослідження щодо впливу різних способів 

модифікування на мікроструктуру та механічні властивості в литому стані 

високоміцних чавунів ідентичного кінцевого хімічного складу. Для 

порівняльних досліджень вибрали три способи модифікування розплаву 

чавуну, що відрізняються часовим інтервалом між введенням добавок в розплав 

і кристалізацією чавуну – автоклавний метод, метод обробки у відкритому 

ковші («Сендвіч-процес») і метод внутрішньоформової обробки розплаву 

(«Інмолд-процес»). Встановлено, що технологічний процес 

внутрішньоформового модифікування розплаву чавуну більш ефективний у 

порівнянні з іншими досліджуваними способами, за рахунок скорочення 

інтервалу часу між введенням модифікатора в рідкий чавун і початком його 

кристалізації. Це, в свою чергу, забезпечує виготовлення виливків з декількох 

марок високоміцного чавуну в загальному технологічному потоці без 

додаткового легування та термічного оброблення. 

Ключові слова: високоміцний чавун, модифікатор, способи 

модифікування, мікроструктура, міцність, твердість, інмолд-процес, сендвіч-

процес, автоклавний метод. 

 

Fesenko M.A., Lukianenko I.V., Fesenko K.V., Kosiachkov V.O. Influence 

of the modification method on the structure and properties of ductile cast iron 



with globular graphite in cast state // Herald of DSEA. – 2016. –№ 2 (37). – P.96-

100 

Abstract 

This work was carried out studies on the effect of different ways of modifying 

the microstructure and mechanical properties of cast ductile irons identical to the 

final chemical composition. For comparative studies have chosen three ways of 

modifying the molten iron, characterized the time interval between the introduction 

of additives into the melt and crystallization of iron – autoclave method, processing 

method in an open ladle ("Sandwich process") and a method of in-mold melt 

processing ("Inmold-process"). 

It is found that the process mold inoculation molten iron a more effective 

compared to other methods studied, by reducing the time interval between entering 

modifier in liquid iron and the onset of crystallization. This in turn enables the 

production of castings of several grades of ductile iron in the total process stream 

without additional alloying and heat treatment. 

Keywords: high-strength cast iron, modifier, method of modifying, 

microstructure, strength, hardness, inmold-process, sandwich-process, autoclave 

method. 

 

IV 

Фесенко М.А., Лукьяненко И.В., Фесенко Е.В., Верховлюк А.Н. Способ 

производства двухслойных чугунных отливок с рабочей износостойкой и 

монтажной вязкой частями для работы в условиях ударно-абразивного 

износа / Научный журнал «Научный подъем», №7/2 (24), 2016. – С.34-40. 

Аннотация 

В работе предложено и исследовано способ получения отливок с рабочей 

твердой износостойкой поверхностью из отбеленного чугуна и монтажной 

частью с вязкого ударостойкого высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом из одного исходного расплава, которые предназначены для работы в 

условиях ударно-абразивного износа. Приведенные технологические условия 



процесса, которые обеспечивают дифференциацию структуры и свойств чугуна 

по сечению стенок отливки размером до 50 мм. 

Ключевые слова: способ, отливка, отбеленный чугун, высокопрочный 

чугун, твердость, износостойкость, вязкость, ударопрочность. 

 

Фесенко М.А., Лук’яненко І.В., Фесенко К.В., Верховлюк А.М.Спосіб 

виробництва двошарових чавунних виливків з робочою зносостійкою та 

монтажною в’язкою частинами для роботи в умовах ударно-абразивного 

зносу // Науковий журнал «Науковий підйом». – 2016. – № 7/2 (24). 

Анотація 

В роботі запропоновано та досліджено спосіб отримання виливків з 

робочою твердою зносостійкою поверхнею з вибіленого чавуну та монтажною 

частиною з в’язкого ударостійкого високоміцного чавуну з кулястим графітом з 

одного вихідного розплаву, які призначені для роботи в умовах ударно-

абразивного зносу. Наведені технологічні умови процесу, які забезпечують 

диференціацію структури та властивостей чавуну по перерізу стінок виливка 

розміром до 50 мм. 

Ключові слова: спосіб, виливок, вибілений чавун, високоміцний чавун, 

твердість, зносостійкість, в’язкість, ударостійкість. 

 

Fesenko M.A., Lukianenko I.V., Fesenko K.V., Verkhovliuk A.M. 

Production method of two-layer cast-iron castings with working durability and 

mounting binder parts for work under shock-abrasive wear // Scientific Journal 

«ScienceRise». – 2016. – № 7/2 (24). – P.34-40 

Abstract 

The work proposed and investigated a method for producing castings with 

working hard wear-resistant surface of the chilled cast iron and the mounting portion 

of the viscous shock-resistant high-strength ductile cast iron melt from a single 

source, which are designed to work in conditions of impact-abrasive wear. Given 

technological process conditions provide the structure and differentiation properties 

in iron castings section walls up to 50 mm  



Keywords: method, casting, chilled cast iron, ductile cast iron, hardness, wear 

resistance, toughness, impact resistance. 


