
 



підігріву. Цей комплекс досліджень становить зміст даної дисертаційної 

роботи, тематика якої актуальна для промисловості України і має наукове та 

практичне значення. 

Актуальність теми також підтверджується актами впровадження та 

виконаним комплексом науково-дослідних робіт за держбюджетними 

темами: «Розробка спеціалізованої методики аналізу конструктивного 

виконання металоконструкцій машин» (№ держреєстрації 0111U007365, 

2011 р.), «Теоретичні та технологічні основи процесів наплавлення та 

зварювання» (№ держреєстрації 0117U007330, 2018 р.), «Удосконалення 

технології виробництва електродних матеріалів та процесу 

електроконтактного наплавлення» № Д-03-2018 (№ держреєстрації 

118U002849, 2018 р.) і госпдоговорам: № У-33-2008/Ю/805235 від 

25.10.2008 р.; № У-30-2008 від 22.07.2008 р.; № У-19-2010 від 09.07.2010 

р.; № 4600004642 – У-25-2011 від 28.12.2011 р.; № У-19-2013/4600008179 

від 03.02.2014 р.) 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертаційній 

роботі Гавриша П.А., підтверджуються застосуванням сучасних методів 

досліджень. Особливості термодинамічних властивостей 

структуроутворення при зварюванні міді зі сталлю вивчалися на 

прецизійному калориметрі, виготовленому по методу Тіана-Кальве. При 

дослідженнях енергосилових параметрів волочіння порошкових дротів 

здобувач реєстрацію даних експерименту виконав з допомогою 

світлопроменевих осцилографів Н-145 та тензометричних підсилювачів 

ТОПАЗ-3-01 та тензометричних датчиків. При створенні математичної 

моделі напружено-деформованого стану при волочінні порошкового дроту 

за основу прийнято метод спільного вирішення умов статичної рівноваги і 

умови пластичності монометалічного дроту, при моделюванні процесу 

плющення порошкових матеріалів  враховано реальний характер 

розподілів геометричних параметрів, механічних властивостей та умов 

контактного тертя вздовж місця деформації. Наведені в дисертаційній 

роботі теоретичні обґрунтування виконані на високому науковому рівні і 

підтверджені апробацією на конференціях, публікаціями статей у наукових 

фахових виданнях, а також випробуваннями на підприємствах України. 

Наукова новизна дисертаційної роботи. В якості нових наукових 

результатів можна визначити наступне: 

– уточнено основні термодинамічні параметри процесу кристалізації 

розплавів міді зі сталлю, що дозволило розрахувати і експериментально 

підтвердити температурно-концентраційну залежність вільної енергії 

рідкого розплаву та надлишкової вільної енергії твердого розчину міді та 

заліза;  

– встановлено причину утворення дефектів при зварюванні міді та 

сталі, яка полягає в тому, що при зварюванні для розплавів міді зі сталлю з 

співвідношенням часток «Мідь/Сталь»= 0,40÷0,65 переохолодження на 



30÷50 К відносно лінії ліквідус розплаву призводить до досягнення межі 

спинодалі рідкої фази із розшаруванням розплаву і формуванням 

структурної неоднорідності в твердій фазі у вигляді дефектів зварного шва 

– тріщин, несуцільностей, неоднорідностей тощо;  

– з використанням діаграм розмаху (Box-Whiskers) з групувальними 

показниками (пароутворення і продуктивність розплавлення) розроблено 

математичну модель, що дозволила оптимізувати хімічний склад 

порошкового дроту для зварювання міді зі сталлю зі зниженим 

пароутворенням у шві;  

– вперше науково обґрунтовано використання методу попереднього 

імпульсного підігріву при зварюванні міді зі сталлю. Встановлено, що для 

утворення бездефектного зварного шву і проникнення легуючих 

компонентів в металеву матрицю без порушення суцільності зварного шву 

необхідно проводити попередній підігрів за густини струму 1000 А/мм2 та 

тривалості імпульсного струму 10 мс при температурі для міді 350500 °С 

і для сталі 250300 °С;  

– вперше запропоновано та обґрунтовано застосування ударної 

пластичної деформації для формування крайок мідних деталей під 

зварювання зі сталевими, а також оптимізовано кути оброблення крайок. 

Показано, що пластичне деформування крайок міді має позитивний вплив 

на якість зварного шву внаслідок міжкристалітних зсувів при деформації 

міді, які запобігають утворенню евтектичних плівок Сu–Cu2O. 

Оптимізовані кути оброблення крайок становлять для сталі – 1618° і для 

міді – 4044°; 

– одержали подальший розвиток технологічні основи 

післязварювальної обробки зварного шва «мідь-сталь» із застосуванням 

локальної пластичної деформації. Враховуючи вплив енергосилових 

параметрів процесу плющення на якість і властивості шву розроблено 

математичну модель, на основі якої оптимізовано режим 

післязварювальної обробки зварного шву. Показано, що застосування 

локальної пластичної деформації за оптимізованим режимом (плющення 

по висоті підсилення зварного шва до 30%) дозволяє підвищити межу 

міцності шва на 33 % до 320÷380 МПа; 

- вперше для процесу волочіння порошкових електродних матеріалів 

(порошкових дротів і порошкових стрічок) в монометалічній оболонці 

встановлені закономірності формування густини шарів порошку і рівні 

енергосилових параметрів в залежності від діаметру, товщини і матеріалу 

монометалевої оболонки. Встановлено, що при волочінні порошкового 

дроту з мідною оболонкою при збільшенні ступеню деформації 

спостерігається зниження коефіцієнта запасу міцності для матеріалу 

оболонки, а при обтисканнях вище 30 % коефіцієнт запасу міцності сягає 

недопустимих значень (Кз < 1,2), що призводить до руйнування оболонки. 

Практичне значення одержаних результатів. При виконанні 

роботи отримані результати, що мають практичне значення: 

– розроблено програмні засоби з автоматизованого проектування 



технологічних режимів та конструктивних параметрів волочильного 

обладнання, які забезпечують розширення сортаменту і підвищення якості 

порошкового дроту для зварювання міді зі сталлю; 

– розроблено та запатентовано удосконалений технологічний процес 

зварювання міді зі сталлю з отриманням бездефектних зварних з’єднань 

(патенти України № 9352, 102333, 19854, 27557, 75036, 106718 та а.с. СРСР 

№ 1412118,1434655);  

– результати дисертації у вигляді технології отримання зварних 

з’єднань «мідь-сталь» успішно впроваджено у виробництво на НВП 

«Смілянський електромеханічний завод», ПАТ «Сніжнянськхіммаш», ТОВ 

«НДПмаш-дослідний завод», ТОВ «Краматорський завод енергетичного 

машинобудування» та на інших промислових підприємствах України з 

економічним ефектом більше 500 тис. грн.; 

– розроблено методичні рекомендації щодо зварювання мідних 

деталей із сталевими, які впроваджені в навчальний процес підготовки 

технічних експертів з експертизи вантажопідйомного устаткування в 

Головному навчально-методичному центрі Держпраці України (м. Київ); 

– результати дисертації впроваджені в навчальний процес в 

Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ) при 

викладанні дисциплін напрямку «Зварювання». 

Повнота викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій в опублікованих працях. Основні положення і результати 

дисертації опубліковано у 64 роботах, у тому числі у двох монографіях; 22 

статтях у фахових виданнях України; 7 статтях у зарубіжних журналах, 

включаючи 5 статей, які індексуються в НДБ Scopus; 21 тезах 

конференцій; 2 авторських свідоцтвах СРСР та 6 патентах України.  

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 

України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття 

наукового ступеню доктора технічних наук. Зміст автореферату є 

ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно відображає основні 

положення дослідження. 

Аналіз змісту дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

шести розділів, висновків, списку використаних джерел із 270-ти 

найменувань і додатків, де наведено розроблена програма 

автоматизованого проектування порошкових дротів і акти впровадження. 

Дисертація надрукована на 355-ти сторінках, містить 128 рисунків та 42 

таблиці. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформулювано 

мету і задачі досліджень, наукову новизну, показана практична значимість 

отриманих результатів, наведено дані про особистий внесок, публікації та 

апробацію наукових розробок на підприємствах України. 

В першому розділі розглядається роль і місце в сучасних умовах 

методів отримання зварних з’єднань різнорідних металевих матеріалів. 

Здобувач приділив увагу вітчизняним науковцям, які досліджували процес 

зварювання міді зі сталлю: В.Р.Рябов, Д.М.Рабкін, Б.Є.Патон, 



С.М.Гуревич, А.Є.Вайнерман, П.В. Гладкий, В.М.Ілюшенко, Д.С.Кассов, 

М.А.Турчанін, а також іноземним діячам: Шань Дзиго, Wehner H., 

Wittmann H., Zuera H., Ying-yu Ghuang та інші. Однак поза увагою 

науковців залишилися питання: підтвердження максимумів розташування 

інтегральної ентальпії змішування при зварюванні міді зі сталлю, 

визначення переважної взаємодії компонентів зварювальної ванни, 

визначення меж небезпечного інтервалу складів (Fe і Сu), коли можливе 

створення умов для розшарування розплаву і утворення дефектів зварного 

шва. 

У другому розділі наведена інформація про використані матеріали і 

зразки для досліджень. Приведені дані про випробувальне обладнання та 

устаткування. Є перелік необхідних приладів для оцінки мікро- і 

макроструктури отриманого зварного з’єднання. Представлено наукові 

методики проведення досліджень, способи підготовки зразків, вибір 

устаткування і приладів. Термодинамічні дані, які використовуються для 

розгляду важливих технологічних процесів, повинні відрізнятися високою 

надійністю, тому для їх визначення використовували спеціальний 

калориметричний пристрій. 

У третьому розділі приведено основи методологічного підходу до 

дослідження термодинамічних процесів при зварюванні. В основу оцінки 

впливу температури на термодинамічні властивості процесу зварювання 

покладено уявлення про зміну теплоємності системи в ході процесу. 

Результати досліджень свідчать про те, що в рівноважній системі Cu-Fe 

відсутнє розшарування, але при зварюванні, залежно від розроблених 

технологічних процесів, існує небезпека переохолодження зварювальної 

ванни, в результаті якого утворюється розшарування фаз. Встановлено, що 

для розплавів міді і заліза характерна переважна взаємодія односортних 

атомів, що посилюється з пониженням температури. Такий характер 

взаємодії приводить до неоднорідності металу шва. 

У четвертому розділі виконано роботи з математичного 

моделювання і оптимізації технологічних параметрів зварювання, 

оптимізації складу порошкового дроту. Встановлено залежності 

коефіцієнтів продуктивності розплавлення і пороутворення у зварному 

шві, кореляційний зв'язок між параметрами технології зварювання і 

параметрами продуктивності розплавлення і пороутворення. Визначено і 

підтверджено експериментально режими зварювання, в тому числі для 

великих товщин міді 50…60 мм. 

У п’ятому розділі створено математичну модель волочіння 

порошкового дроту. При волочінні дроту важко враховувати вплив ряду 

чинників, таких як:  а) зміна форми і довжини деформаційної зони 

внаслідок незбіжності осей волочильного каналу і профілю заготовки до 

входу в зону деформації і після виходу з нього; б) неоднорідність по 

товщині металу, що протягується, і змащувальної речовини; в) наявність 

поверхневих і внутрішніх дефектів в металі; недосконалість волочильних 

машин (конструктивну або таку, що з’явилася внаслідок механічного 



зносу), яка спричиняє нестабільність швидкості волочіння та вібрацію 

металу, що протягується, особливо при великих швидкостях волочіння. 

Врахування вказаних параметрів можливе шляхом математичного 

моделювання, тому здобувач визначив напруги і відносну щільність 

порошку у зоні деформації залежно від вихідних параметрів процесу: 

вихідний і кінцевий діаметр дроту; товщину оболонки; фізико-механічні 

властивості матеріалу оболонки і осердя; геометричні характеристики 

волоки; рівні переднього і заднього натягу. Встановлено недопустимі межі 

деформації порошкового дроту при волочінні. 

У шостому розділі проведені дослідження з удосконалення 

технології попередньої та післязварювальної обробки зварних з’єднань 

міді зі сталлю. Науково обґрунтовано та розроблено новий спосіб 

попереднього підігріву шляхом прямого пропускання струму. Цей спосіб 

не має обмежень по температурі підігріву, характеризується високою 

швидкістю та високим коефіцієнтом корисної дії. Показано, що опередній 

підігрів доцільно виконувати шляхом локального імпульсного нагріву, при 

якому можна отримати вибірковий нагрів в тих місцях зварного з'єднання, 

де це необхідно, а також понизити величину зони термічного впливу. 

З метою підвищення міцності зварних з’єднань міді зі сталлю в 

якості післязварювальної обробки запропоновано використовувати 

плющення. Переваги цього методу полягають у безперервності циклу 

плющення, простоті регулювання висоти підсилення, відсутності ударних 

навантажень на зварну конструкцію. 

Отримані результати досліджень показали можливість отримання 

зварних з’єднань різнорідних металевих матеріалів – міді та сталі – з 

підвищеною циклічною довговічністю (за рахунок зменшення кількості 

дендритів заліза і, відповідно, мікротвердості в біляшовній зоні), 

підвищеною якістю зварного шва (застосуванням розроблених 

порошкових дротів для зварювання міді зі сталлю), зниженим 

пороутворенням і підвищеною продуктивністю розплавлення 

(оптимізацією хімічного складу порошкового дроту). 

Загальні висновки відповідають змісту дисертації, конкретно і 

стисло висвітлюють основні наукові і практичні результати. Загалом 

можна зазначити, що дисертація є закінченою науковою роботою, в якій 

отримано нові наукові результати, що мають теоретичну та практичну 

цінність.  

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного 

дослідження. Разом з тим, по дисертаційній роботі слід зробити наступні 

зауваження: 

1. В розділі 1, с. 56, наведені дані про результати досліджень 

інтегральної ентальпії іноземними авторами, але доцільно було б привести 

і дані парціальних ентальпій змішування та активностей компонентів, 

отриманих цими авторами. 



2.  В табл. 1.8 приведені дані про розчинність міді в залізі і заліза в 

міді, отримані різними авторами – 1, 42-45. А нижче в тексті – посилання 

на інших авторів – 22, 23. 

3.  Розділ 2, с. 78, вказано, що можливо розробити оптимальні 

технологічні режими волочіння, розрахувати оптимальну форму 

інструменту. Але у дисертації немає даних про оптимальну форму 

інструменту. 

4.  Розділ 3, с.108, табл.3.2. Чому в таблиці приведені дані 

вольфраму? 

5.  Розділ 4, параграф 4.2. Вплив швидкості зварювання на якість 

зварного з'єднання – незрозуміла методика експерименту. 

6.  с.164 – параметри Iзв = 1200÷1300 А; Vпод від 60 м/год не 

співпадають з попередніми. 

7.  «Низька концентрація заліза призводить до зменшення межі 

міцності зварного шва, а концентрація понад 10 % – до зменшення 

циклічної міцності при навантаженнях протилежних знаків» – в дисертації 

відсутні дані, які підтверджують цей результат. 

8.  Розділ 5, с.202, 1-й абзац – «…Повний розрахунок напружено-

деформованого стану… виходячи з умови рівноваги кінцевого граничного 

перетину [95, 129, 137, 195, 196]». Публікації 195 і 196 не мають до цього 

питання ніякого відношення. 

9.  Розділ 5. Чи можливо застосовувати розроблену програму 

автоматизованого проектування (с.212) для будь яких розмірів порошкових 

дротів? 

10.  Розділ 5. Не зовсім зрозуміло, чи можливо використовувати 

дані розрахунків для напружено-деформованого стану з урахуванням i-го 

виділеного елементарного об'єму на основі величин обтискань 

порошкового осердя і металевої оболонки для інших діаметрів і складів 

порошкового дроту.  

11.  Розділ 6, с.235, 2-й абзац. «Для підвищення якості зварювання 

різнорідних металів, доцільно використовувати для попереднього підігріву 

імпульсний нагрів металу струмами прямокутної форми». Незрозуміло, 

звідки це відомо? 

12.  Розділ 6.2, останній абзац. «Запропонований склад 

порошкового дроту [91, 184, 185] дає можливість отримати більш 

пластичний зварний шов, підвищити продуктивність зварювання і 

наплавлення та понизити пороутворення [215, 220-222]» - ці дані в тексті 

дисертації відсутні. 

13.  с.260, останній абзац «Результати досліджень мікроструктури 

зварного шва міді зі сталлю і механічних властивостей зварного шва 

показали, що оптимальний вміст заліза в зварному шві 2÷4,4 %. При такій 

концентрації залізо більш рівномірно розподілене по біляшовній зоні 

зварного шва [232]». Ці дані в тексті дисертації відсутні. 

 

 



 


