
  



– при виготовленні порошкових дротів та порошкових стрічок для 

зварювання міді зі сталлю здобувач використовував лабораторні стани 

ДДМА; 

– при дослідженні мікроструктури зварних швів застосовували 

мікроскопи ERNST LEIST GmbH Dialux та NEOPHOT-30, а для визначення і 

аналізу хімічних компонентів зварного шва використовували емісійний 

спектрограф «SPECTRO»; 

– математичні розрахунки і математичне моделювання волочіння 

порошкового дроту і порошкової стрічки, технологія плющення порошкових 

матеріалів виконувалася з врахуванням реального характеру розподілів 

геометричних параметрів, механічних властивостей та умов контактного 

тертя вздовж місця деформації; 

– наведені в дисертаційній роботі теоретичні обґрунтування виконані 

на високому науковому рівні; 

– результати лабораторних досліджень підтверджені апробацією 

новітніх розробок на підприємствах України. 

Наукова новизна дисертаційної роботи. Наукова новизна роботи 

полягає в розвитку методології розрахунку основних термодинамічних 

параметрів структуроутворення міді і сталі, проектування технології 

виготовлення порошкових електродів та технології зварювання міді зі сталлю 

для підвищення якості зварного шва і довговічності експлуатації зварного 

з’єднання, а саме:  

– уточнені основні термодинамічні параметри процесу 

структуроутворення розплавів міді зі сталлю, що дозволило розрахувати і 

експериментально підтвердити температурно-концентраційну залежність 

вільної енергії рідкого розплаву та надлишкової вільної енергії твердого 

розчину основних компонентів зварювальної ванни міді та заліза;  

– експериментально показано, що переохолодження  розплаву міді і 

сталі на 30-50 К відносно лінії ліквідус призводить до досягнення межі 

спинодалі рідкої фази із розшаруванням розплаву і формування структурної 

неоднорідності в твердій фазі;  

– отримано подальший науковий розвиток процесу волочіння 

порошкових зварювальних матеріалів в монометалічній оболонці та 



встановлені закономірності формування густини шарів порошку і рівні 

енергосилових параметрів залежно від діаметру, товщини і матеріалу 

монометалічної 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; 

– вперше науково обґрунтовано та розроблено метод імпульсного 

попереднього підігріву при зварюванні міді зі сталлю. Визначені режими 

імпульсного переднього підігріву. Підігрів необхідно проводити за режимом: 

тривалість імпульсного струму – 10 мс; густина струму – 1000 А/мм2;  

– вперше запропоновано та обґрунтовано застосування способу ударної 

пластичної деформації для формування крайок мідних деталей під 

зварювання зі сталевими. Встановлено, що за рахунок міжкристалітних 

зсувів в міді при ударній пластичній деформації зменшується кількість 

евтектичних плівок Сu–Cu2O, що дає зменшити ризик утворення дефектів 

зварного шва.  

– визначені енергосилові параметри процесу плющення зварних швів 

«мідь-сталь», на основі чого створено відповідну математичну модель та 

проведено оптимізацію параметрів післязварювальної обробки зварного шва. 

Показано, що застосування процесу локальної пластичної деформації за 

оптимізованим режимом дозволяє підвищити межу міцності шва на 5 % при 

плющенні шва на 10 % та на 33 % при плющенні шва на 100 %.  

Практичне значення одержаних результатів. При виконанні роботи 

отримані результати, що мають практичне значення: 

– вперше на основі створеної математичної моделі волочіння 

порошкового дроту, а також експериментальних результатів дослідження 

енергосилових параметрів волочіння розроблено програмні засоби з 

автоматизованого проектування технологічних режимів та конструктивних 

параметрів волочильного обладнання, які забезпечують розширення 



сортаменту і підвищення якості при виробництві бездефектного порошкового 

дроту; 

– розроблено та запатентовано удосконалений технологічний процес 

зварювання міді зі сталлю з отриманням бездефектних зварних з’єднань 

(Патент на корисну модель №106718 Україна.  МПК В23 К, 31/12 G01N 30/00 

Спосіб визначення зварюваності різнорідних металів, Пат. №75036 Україна. 

МПК В23К 13/100. Спосіб зварювання різнорідних металів); 

– результати дисертації у вигляді технології зварювання різнорідних 

матеріалів «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 підприємствах України (економічний ефект 

впровадження технології зварювання склав 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 63 роботах, у тому числі у 2 монографіях; 

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

включаючи 5 статей, які індексуються в НДБ Scopus; 20 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. Дисертація  надрукована на 368-ми сторінках, 

містить 135 рисунків та 44 таблиці. 

У вступі обґрунтована актуальність вибраної теми дисертації, 

сформульована мета і основні завдання досліджень, наукова новизна, 

наведена практична значимість отриманих результатів дисертаційної роботи  

є дані про особистий внесок здобувача, публікації та апробації наукових 

розробок на промислових підприємствах України. 

В першому розділі «Аналіз літературних даних» розглядається роль і 

місце в сучасних умовах методів отримання зварних з’єднань різнорідних 

металевих матеріалів. При аналізі наукових даних виявлено, що дані, які 

отримані при експериментах вітчизняними та зарубіжними науковцями, 

показують істотний розкид значень, а це не дозволяє зробити на їх основі 

тільки один висновок про конкретні значення ентальпії  та ентропії при 

виконанні процесу зварювання. Розглядаючи термодинамічні особливості 

з’єднання міді зі сталлю деякі вчені відзначають сильне відхилення 

термодинамічних властивостей зварного з’єднання від ідеальності, тому при 

дослідженнях необхідно підтвердження цього висновку. 

Розглянуто наукові праці таких вчених як: В. Р. Рябов, Д. М. Рабкін, 

Б. Є. Патон, С. М. Гуревич, А.Є. Вайнерман, П.В. Гладкий, В. М. Ілюшенко, 

Кассов Д.С., Турчанін М.А., а розглянуто праці зарубіжних вчених:  Шань 

Дзиго, Wehner H., Wittmann H., Zuera H., м, Ying-yu Ghuang та інші.  Окрім 

цього, весь необхідний об'єм інформації про термодинамічні взаємодії, 

залежності зміни концентрацій міді і заліза при реакціях і інших параметрах 

систем не може бути отриманий експериментально. Доцільно необхідний 

розвиток методів термодинамічного моделювання і комп'ютерного аналізу 

рідких металевих систем, для уточнення всіх необхідних даних. Необхідність 

уточнення термодинамічних даних очевидна. 

У другому розділі подається інформація про випробувальне обладнання 

та устаткування а також про використані матеріали і зразки для досліджень. 

Є дані про оцінку мікроструктури з допомогою застосованих мікроскопів. 



При визначенні термодинамічних даних, використовувався прецизійний 

колориметр з ізопериболічним режимом роботи . 

1. У третьому розділі «Чинники які сприяють підвищенню якості 

зварювання міді зі сталлю» приведено основи методологічного підходу до 

дослідження термодинамічних процесів при зварюванні. Приведено дані 

експериментальних та розрахункових досліджень термодинамічних 

властивостей процесу структуроутворення при зварюванні. Виконано 

уточнення термодинамічних даних: ентальпій змішування міді і заліза, 

інтегральних ентальпій. Виконані дослідження, підтвердили ходу 

метастабільного процесу кристалізації у інтервалі концентрацій складів 

xFe =0,43 - 0,96 і метастабільного синектічного перетворення компонентів.   

Встановлено, що процес протікає в концентраційної області, практично 

симетричної відносно еквіатомного складу, а критична температура лежить 

нижче на 20…50 К лінії ліквідус. Результати досліджень свідчать про те, що в 

рівноважній системі Cu-Fe відсутнє розшарування, але при зварюванні 

залежно існує небезпека переохолодженні зварювальної ванни, в результаті 

якого утворюється розшарування фаз і утворення дефектів шва –

розшарування та несплавлення.  

У четвертому розділі «Оптимізація технологічних параметрів 

зварювання і зварювальних матеріалів»  виконані дослідження з визначення 

впливу параметрів технологічного процесу зварювання на коефіцієнт 

розбризкування, розплавлення та поро створення. При моделюванні 

залежностей кореляційний аналіз отриманих даних показав наявність досить 

сильного зв'язку між даними параметрами причому значення коефіцієнту 

розбризкування знаходиться в зворотній залежності від останніх параметрів. 

Виконана робота з оптимізації хімічного складу порошкового дроту 

для зварювання міді зі сталлю з метою підвищення продуктивності 

розплавлення та зменшення пороутворення у зварному шві.   

У п’ятому розділі «Удосконалення зварювальних матеріалів для 

зварювання міді зі сталлю» Виконані експериментальні дослідження та 

робота з математичного моделювання напружено-деформованого стану, при 

виготовленні порошкових дротів для зварювання міді зі сталлю. Визначені 

зміни геометричних параметрів порошкового дроту при таких як вихідний і 

кінцевий діаметр дроту; товщина оболонки; геометричні характеристики 



волоки. Створено програмне забезпечення з автоматизованого проектування 

порошкових дротів. Визначена залежність коефіцієнту запасу міцності від 

міри деформації та визначені межі небезпечної зони де спостерігається 

зниження коефіцієнту запасу міцності для матеріалу оболонки. 

Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, конкретно і 

стисло висвітлюють основні наукові результати. Загалом можна зазначити, 

що дисертація є закінченою науковою роботою, в якій  отримані нові наукові 

результати, що мають теоретичну та практичну цінність.  

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного 

дослідження.  

По дисертаційній роботі слід зробити наступні зауваження: 

1. В дисертації немає даних про напруження та деформації які 

виникають при зварюванні різнорідних металів міді і сталі. 

2.  Необхідно було б навести для порівняння наукові дані досліджень 

механічних властивостей зварних з’єднань, які були отриманні іншими 

авторами. Наприклад при автоматичному зварювання міді і її сплавів під 

флюсами (розділ 1, стор.48). 

3. Доцільно було б навести розрахунки термодинамічного потенціалу 

реакцій фторидних компонентів флюсів СaF2, Na2SiF6, які використовуються 

у складі порошкового дроту для зварювання міді (розділ 3, стор.127-135). 

4. При дослідженні впливу технологічних параметрів зварювання 

(зварювального струму, скорості зварювання) не наведено даних про 

механічні властивості зварного з'єднання, про утворення або відсутність 

таких дефектів як пори, а також вміст водню, окису вуглецю тощо (розділ 4. 

стор.160-168). 

5. При визначенні оптимального складу порошкового електроду не 

досліджено залежність механічних властивостей металу шва, його 

формування, тріщиностійкості від вмісту компонентів. Доцільно було 

навести обґрунтування діапазону варіювання компонентів порошкового 

електроду, якій вибраного для досліджень, та встановити сумісний вплив 

компонентів на властивості зварного з’єднання (розділ 4. стор.170-176).   

6. В наведених у дисертації назвах таблиць і рисунків слід було б 

вказати посилання на літературні джерела, у тих випадках коли наведені дані, 

які отримані іншими авторами (розділ 1, 3). 



 


