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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зварювання різнорідних матеріалів - міді і сталі - є 

актуальним завданням у зв'язку з необхідністю забезпечення підвищених екс-

плуатаційних характеристик зварних з'єднань в металургії, машинобудуванні, 

хімічному машинобудуванні тощо. Одним з чинників низької працездатності 

з’єднаних зварюванням різнорідних деталей є тріщиноутворення по зварному 

шву. Вдосконалення технології зварювання з’єднання «мідь-сталь» шляхом 

створення нових зварювальних матеріалів, підвищення якості зварного шва і, як 

наслідок, збільшення працездатності зварних швів «мідь-сталь» є актуальною 

науковою та науково-технічною задачею, яка потребує свого вирішення. Втім, 

наразі  це стримується недостатнім опрацюванням ряду питань теорії та техно-

логії зварювання різнорідних металевих матеріалів. Так, в науковій літературі 

недостатньо описані термодинамічні властивості розплаву міді зі сталлю в зва-

рювальній ванні, немає даних про особливості вибору та розрахунку складових 

флюсів для процесу зварювання. Особливу роль у підвищенні якості зварного 

з'єднання грають зварювальні матеріали та їх якість. Для бездефектного вигото-

влення порошкових дротів, призначених для зварювання міді зі сталлю, необ-

хідно розробити математичну модель процесу волочіння дроту. Також залиша-

ються неопрацьованими технологічні особливості процесу зварювання, такі як 

підготовка крайок, попередній підігрів тощо.  

У зв'язку з вищеозначеним необхідно проведення комплексних теоретич-

них і експериментальних досліджень, спрямованих на розвиток термодинаміч-

ної бази даних взаємодії міді зі сталлю, методів прогнозування якості та безде-

фектного виготовлення порошкових дротів для зварювання міді зі сталлю, розро-

бка математичних моделей для оптимізації складів порошкових дротів і режимів 

зварювання, розробка та удосконалення способів підготовки крайок деталей до 

зварювання і способів попереднього підігріву. Цей комплекс досліджень стано-

вить зміст даної дисертаційної роботи, тематика якої актуальна для промисловості 

України і має наукове та практичне значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ція виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт: 

– кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва» ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»: «Теоретичні та технологічні 

основи процесів наплавлення та зварювання» (№ держреєстрації 0117U007330, 

2018 р.); 

– кафедри «Обладнання і технологія зварювального виробництва» і Ви-

пробувальної лабораторії технічної діагностики Донбаської державної машино-

будівної академії: «Розробка спеціалізованої методики аналізу конструктивного 

виконання металоконструкцій машин» (№ держреєстрації 0111U007365, 

2011 р.). 

– «Удосконалення технології виробництва електродних матеріалів та 

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

118U002849, 2018 р.). 



4 

 

Також, в дисертації використані результати госпдоговірних робіт  

(№ 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.), виконаних у Донбаській державній 

машинобудівній академії. В усіх перерахованих роботах автор був виконавцем 

або відповідальним виконавцем. 

Мета і завдання досліджень. Основною метою роботи є подальший роз-

виток теорії і практики технології зварювання міді зі сталлю задля отримання 

бездефектних зварних з’єднань з високою експлуатаційною надійністю. 

Для досягнення вказаної мети у роботі були поставлені наступні задачі: 

– уточнити термодинамічні параметри процесу формування зварного 

з’єднання міді зі сталлю з урахуванням теплоти утворення розплавів (ентальпії 

змішування компонентів) і термодинамічних активностей компонентів, на ос-

нові чого розробити термодинамічну модель структуроутворення в системі  

Fe-Сu та визначити концентраційні межі області розшарування рідких розчинів 

міді і заліза при зварювальних температурах; 

– провести комплекс досліджень щодо вдосконалення складу і вмісту 

флюсуючих компонентів для електродів та порошкових дротів при зварюванні 

міді зі сталлю;  

– розробити математичну модель та оптимізувати хімічний склад порош-

кових дротів для зварювання міді зі сталлю; 

– визначити енергосилові параметри волочіння порошкового дроту зі 

сталевою та мідною оболонкою, удосконалити технологію виготовлення поро-

шкового дроту для зварювання міді зі сталлю; 

– дослідити вплив температури попереднього підігріву на структуру та 

властивості зварних з'єднань і розробити практичні рекомендації щодо техноло-

гії попереднього і супутнього підігріву при зварюванні; 

– дослідити і удосконалити спосіб оброблення крайок деталей перед зва-

рюванням методом ударного пластичного деформування; 

– дослідити і удосконалити спосіб післязварювальної обробки зварного 

шва локальною пластичною деформацією. 

Об’єкт дослідження – технологія зварювання різнорідних металевих ма-

теріалів. 

Предмет дослідження – термодинамічні та технологічні параметри про-

цесу зварювання міді зі сталлю. 

Методи дослідження – термодинамічні дослідження, математичне моде-

лювання, тензометричні дослідження енергосилових параметрів процесу воло-

чіння, визначення механічних властивостей, дослідження мікро- та макрострук-

тури структури зварних з’єднань. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи по-

лягає в розвитку методології розрахунку основних термодинамічних параметрів 

структуроутворення міді і сталі, проектування технології виготовлення порош-

кових 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 кристалізації розп-
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лавів 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 співвід-

ношенням часток  «Мідь/Сталь»= 0,40÷0,65 переохолодження на 30÷50 К від-

носно 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, неод-

норідностей тощо;  

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

казниками (пороутворення і продуктивність розплавлення) розроблено матема-

тичну модель, що дозволила оптимізувати хімічний склад порошкового дроту 

для зварювання міді зі сталлю зі зниженим пороутворенням у шві, який скла-

дає, в мас%: алюміній 54,160,1;цирконій 0,80,9; ферротітан 1,21,8; мідний 

порошок 6,19,2; гематит 3,15; графіт 2,04,0; хром 7,09,0; оксид іттрія  

4,05,4; плавиковий шпат 2,06,2; кремнефтористий натр 2,94,1; ферромарга

нець 1,42,8; ферросиліцій 1,93,4;  

– вперше науково обґрунтовано використання методу попереднього ім-

пульсного підігріву при зварюванні міді зі сталлю. Встановлено, що для утво-

рення бездефектного зварного шву і проникнення легуючих компонентів в ме-

талеву матрицю без порушення суцільності зварного шву підігрів необхідно 

проводити попередній підігрів за густини струму 1000
 
А/мм

2 
та

 
тривалості ім-

пульсного струму 10 мс при температурі (окремо для міді Т = 350500 °С і ста-

лі  Т = 250300 °С);  

– вперше запропоновано та обґрунтовано застосування ударної пластич-

ної деформації для формування кромок мідних деталей під зварювання зі стале-

вими, а також оптимізовано кути оброблення кромок. Показано, що пластичне 

деформування кромок міді надає позитивного впливу на якість зварного шву 

внаслідок міжкристалітних зсувів при деформації міді, які запобігають утво-

ренню евтектичних плівок Сu–Cu2O. Оптимізовані кути оброблення кромок 

становлять для сталі – 1618° і для міді – 4044°; 

– одержали подальший розвиток технологічні основи післязварювальної 

обробки зварного шва «мідь-сталь» застосуванням локальної пластичної дефо-

рмації. Визначенням впливу енергосилових параметрів процесу плющення на 

якість і властивості шву розроблено математичну модель, на основі якої опти-

мізовано режим післязварювальної обробки зварного шву. Показано, що засто-

сування локальної пластичної деформації за оптимізованим режимом (плющен-

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

сті шва до 320÷380 МПа тобто на 33 %; 

– вперше для процесу волочіння порошкових електродних матеріалів 

(порошкових дротів і порошкових стрічок) в монометалічній оболонці встанов-

лені закономірності формування густини шарів порошку і рівні енергосилових 

параметрів в залежності від діаметру, товщини і матеріалу монометалевої обо-

лонки. Встановлено, що при волочінні порошкового дроту з мідною оболонкою 
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при збільшенні ступеню деформації спостерігається зниження коефіцієнта за-

пасу міцності для матеріалу оболонки, а при обтисканнях вище 30 % коефіцієнт 

запасу міцності сягає недопустимих значень (Кз < 1,2), що призводить до руй-

нування оболонки. 

Практичне значення отриманих результатів. При виконанні роботи 

отримані результати, що мають практичне значення: 

– на основі розробленої математичної моделі волочіння порошкового 

дроту, а також експериментальних результатів дослідження енергосилових па-

раметрів волочіння розроблено програмні засоби з автоматизованого проекту-

вання технологічних режимів та конструктивних параметрів волочільного об-

ладнання, які забезпечують розширення сортаменту і підвищення якості поро-

шкового дроту для зварювання міді зі сталлю; 

– розроблено та запатентовано удосконалений технологічний процес зва-

рювання 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 елек-

тромеханічний завод», ПАТ «Сніжнянськхіммаш», ТОВ «НДПмаш-дослідний 

завод», ТОВ «Краматорський завод енергетичного машинобудування» та на ін-

ших 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 експер-

тів 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 дисцип-

лін напрямку «Зварювання». 

Особистий внесок здобувача.  Усі положення та результати, які виносять-

ся на захист, сформульовано і отримано автором самостійно. Автору належить: 

постановка та обґрунтування мети, планування та проведення досліджень, ана-

ліз результатів експериментів. Постановка завдань і обговорення результатів 

досліджень виконані спільно з науковим консультантом і співавторами статей.  

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві: [1] ро-

зроблена методика визначення енергосилових параметрів плющення; 

[2,3] виконано аналіз умов плющення порошкового дроту та удосконалення те-

хнології плющення; [4] розроблена методика постановки експерименту, визна-

чено вплив питомого електричного опору при утворенні дефектів зварних швів; 

[5] проведено аналіз структурних змін в металі при ударно-пластичному дефо-

рмуванні кромок; [6, 28] проаналізовано фактори експлуатаційної довговічності 

зварних з’єднань; [7] проаналізовано причини появи дефектів порошкового 

дроту при виготовленні; [8] сформульовано напрямки підвищення продуктив-

ності порошкового дроту; [9] розроблено методологію підвищення довговічно-

сті зварних конструкцій; [10] оптимізовано склад порошкового дроту; [12] під-
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вищено якість зварювання деталей металургійного обладнання; [13] запропоно-

вано методику розрахунку термодинамічних показників при зварюванні; [14] 

запропоновано методику плющення зварного шва; [17] запропоновано способи 

зниження розбризкування при зварюванні міді зі сталлю; [19] уточнено термо-

динамічні параметри розплаву міді зі сталлю; [22] запропоновано технологію 

автоматичного зварювання міді зі сталлю; [23] проаналізовано взаємодію міді і 

заліза у зварювальній ванні; [24] визначено способи зменшення дефектів при 

волочінні порошкового дроту; [25]  визначено чинники впливу на тріщиноутво-

рення у зварних швах доменних фурм; [29] проаналізовано та запропоновано 

визначення зварюваності виконувати за термодинамічними показниками; [32] 

удосконалено метод попереднього підігріву; [35] встановлено вплив коефіцієн-

тів теплопровідності на зварюваність різнорідних металів; [36] обґрунтувано 

необхідність імпульсного попереднього підігріву перед зварюванням; [39] екс-

периментально підтверджено вплив  імпульсного попереднього підігріву перед 

зварюванням [41, 47] запропоновано напрямки підвищення якості і довговічно-

сті зварних швів «мідь/сталь»; [45] проведено оцінку впливу компонентів по-

рошкового дроту на якість зварного шва; [49] описано вплив термічної обробки 

після зварювання на зниження залишкових напружень; [50] проаналізовано 

властивості матеріалів для доменних фурм; [51]  розраховані складові флюсу 

для зварювання міді зі сталлю; [52]  розроблено методику визначення зварюва-

ності різнорідних металів; [54] модернізовано спосіб виготовлення порошково-

го електроду; [55] розроблено хімічний склад порошкового дроту; [56]  аналіз 

результатів випробування порошкового електроду; [57] розроблено методи 

зменшення кількості евтектичних прошарків у зварному шві; [58] проведено 

експерименти по нанесенню мідних захисних покриттів на сталь;  [59] експе-

риментальні випробування зварних швів  ; [60] удосконалено технологію зва-

рювання міді зі сталлю; [61] проаналізовано вплив конструктивного виконання 

зварних швів  на їх довговічність;  [62] запропоновано методика аналізу якості 

зварних швів; [64] модернізовано пальник для плазмового зварювання міді і 

сталі. 

Апробація результатів дисертації.  
Матеріали дисертаційної роботи повідомлені і обговорені на 28 міжнаро-

дних і республіканських конференціях, у том числі: Республіканській науково-

методичній конференції «Сучасні проблеми зварювання, наплавлення та мате-

ріалознавства» (Маріуполь, 2005 г.); 6-й Міжнар. конф. «Обладнання і техноло-

гія термічної обробки металів і сплавів» (Харків, 2005); Х міжнар. н-техн.  

конф. «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищен-

ня надійності та довговічності виробів» (Запоріжжя, 2005 р.); науково-

технічних конференціях ДДМА (Краматорськ, 2006, 2007,  2008, 2010 рр.); 8-й 

Міжнар. н.-техн. конф. «Обладнання і технологія термічної обробки металів і 

сплавів» (Харків, 2007); Міжнар. н.-техн. конф.  до 75-річчя Донецкої області 

(Краматорськ, 2007 р.); Міжнар. н.-практичн. конф.   «Наукові дослідження та їх 

практичне застосування. Сучасний стан питання та напрямки розвитку 2007» 

(Одеса, 2007 р.); I міжнар. н.-техн. конф.   «Зварювальне виробництво у маши-

нобудуванні: перспективи розвитку» (Краматорськ, 2009 р.); V Міжнар. н.-техн. 
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конф.  «Стратегія якості у промисловості і освіті» (Варна, Болгарія 2009 р.); The 

10
th
 International Conference «Research and Development in Mechanical Industry» 

(Serbia, 2010); VII міжнар. н.-техн. конф.  «Стратегія якості у промисловості і 

освіті» (Варна, Болгарія 2011 р.); Міжнар. н.-практичн. конф. «Перспективні 

іновації у науці, освіті, виробництві і транспорті 2011» (Одеса, 2011 р.); Між-

нар. н.-техн. конф «Зварювання і споріднені технології – сучасність і майбутнє» 

(Київ, 2013 р.); 4-й Міжнар. н.-практичн. конф. «Современные инновации в на-

уке и технике» (Курськ, Росія, 2014 р.); XII Всеросійська н.-техн. конф.  «Вузо-

вская наука – региону» (Вологда, Росія, 2014 р.); Міжнар. н.-практичн. конф. 

«Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (Краматорськ, 

2007, 2009, 2015, 2016 рр.). 

Публікації. 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 індексу-

ються в НДБ Scopus; 21 тезах конференцій; 2 авторських свідоцтвах СРСР та 6 

патентах України. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 6 

розділів, загального висновку, списку використаних джерел з 270 найменувань, 

додатків і містить 357 сторінок машинописного тексту, 128 рисунків, 42 табли-

ці.  
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

У вступі викладено сучасний стан питання, обґрунтована актуальність 

дисертаційного дослідження, сформульована мета і поставлені задачі, які необ-

хідно вирішити для її досягнення, показано зв'язок роботи з науковими програ-

мами, темами, визначена наукова новизна і практична цінність роботи. 

В першому розділі виконано аналіз  наукових публікацій де розгляда-

ються сучасні наукові і технологічні засади отримання зварних з’єднань різно-

рідних металевих матеріалів із наперед заданими властивостями. Науково-

теоретичною основою вдосконалення технології зварювання є праці науковців, 

які досліджували основні закономірності зварювання різнорідних металів: 

В. Р. Рябова, Д. М. Рабкіна, Б. Є. Патона. С. М. Гуревичем проаналізовано мож-

ливості утворення нероз'ємних з'єднань кольорових металів. А.Є. Вайнерманом, 

П.В. Гладким досліджено плазмове наплавлення міді і її сплавів, яке забезпечує 

мінімальне проплавлення металу та високу якість виконання робіт на деталях 

суднобудування. В працях і книгах В. М. Ілюшенка представлено результати 

дослідження зварюваності важких кольорових металів і перспективи їх наплав-

лення. Д.С. Кассовим досліджено флюсові компоненти для зварюванні міді. 

М.А. Турчанін  вперше виконав термодинамічні дослідження низки перехідних 

металів та вивчив хімічні реакції між металевою, газовою і шлаковою фазами, 

що дає можливість визначти напрям реакції в системі при заданих зовшініх па-

раметрах. Зарубіжні вчені, наприклад, Шань Дзиго, виконали низку досліджень 

паяння та зварювання різнорідних металів. H.Wehner, H.Wittmann, H.Zuera дос-
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лідили особливості формування зварних швів міді зі сталлю. T. Rostan вивчив 

корозійностійкі покриття, наплавлені на мідні сплави. Ying-yu Ghuang та інші 

науковці дослідили термодинамічні властивості розплавів міді і сталі.  

Попри існуючі напрацювання, поза увагою поки що залишаються питання 

знаходження мінімуму інтегральної ентальпії змішування при зварюванні міді 

зі сталлю, встановлення механізму взаємодії компонентів зварювальної ванни, 

визначення меж небезпечного інтервалу складів (Fe і Сu), за яких стає можли-

вим розшарування розплаву і утворення дефектів зварного шву. Залишаються 

невивченими підходи до запобігання утворенню крихких евтектичних прошар-

ків у зварному шві «мідь/сталь». Відсутні дані про енергосилові параметри 

процесу плющення зварних швів з метою підвищення їх міцності. Існує нагаль-

на потреба у розробці програмних засобів оптимізації параметрів процесу воло-

чіння порошкових дротів з метою підвищення їх якості.  Все це становить ком-

плекс наукових та науково-технічних питань, вивчення яких склало основу да-

ної дисертаційної роботи. 

В другому розділі «Вибір методів дослідження, обладнання та прила-

дів» представлено методики досліджень і підготовки зразків, вибір експеримен-

тального устаткування і вимірювального обладнання.  

Для визначення термодинамічних параметрів використали спеціально ро-

зроблений калориметричний пристрій типу Кальве, який працює у ізоперіболі-

чному режимі роботи та відрізняється високою точністю та надійністю. Для 

вимірювання з високою точністю температури було використано батарею во-

льфрам-ренієвих термопар ВР5/ВР20 категорії А2 (рис.1).  

Рис. 1. Схема центральної частини калориметра: 1 - калориметричний 

пристрій, 2 - тигель, 3 - метал для досліджень, 4 - молібденовий блок, 5 - нагрі-

вач, 6 - відбивні екрани, 7 - трубка скидання, 8 - вертикальний отвір, 9 - теплоі-

золюючі вставки, 10 - батарея термопар, 11 - напрямна воронка, 12 - барабан-

ний дозатор 

1

5

4

10

5

2

3

8

6

9

11

7

4

12



10 

 

Контейнером для розплаву служили тиглі з оксиду алюмінію. Отримані 

термічні криві характеризують накладання впливу теплових процесів у тиглі, а 

саме: нагрівання холодної добавки до печі калориметру, її розчинення і тепло-

бмен розплаву з облонкою тигля. Тепловий ефект процесу оцінювали за пло-

щею під термічною кривою. Для визначення константи К проводили калібру-

вання калориметру шляхом скидання в тигель зразків калібрувальної речовини 

– еталонних зразків. 

При виконанні  експериментальних досліджень впливу механічних якос-

тей порошкового дроту з монометалевою оболонкою застосовували лаборатор-

не обладнання та спеціально виготовлений волочільний стан, на якому дослі-

джували оптимальні геометричні параметри волоки та параметри кожного про-

ходу дроту через волоку. Так, з вхідних розмірів дроту 5,0 мм при чотирьох 

проходах вихідний розмів порошкового дроту 3,0 мм. 

Для дослідження енергосилових параметрів  (механічні властивості мате-

ріалу; геометрія  зони пластичної формозміни і характер її сполучення із зовні-

шніми зонами;  а також умови зовнішнього тертя на контактних поверхнях ро-

бочих валків) плющення порошкового дроту використовували лабораторний 

прокатний міні-стан 100х100 Г Донбаської державної машинобудівної академії 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема робочої кліті міні-стану 100х100 Г: 1 - мотор-редуктор МЦ 

2С-63 (n = 40 об/хв.); 2 - моторна муфта; 3 - одноступінчастий циліндричний 

зубчастий редуктор з передавальним відношенням 4,0; 4 - проміжна муфта; 5 - 

шестеренна кліть; 6 - універсальний шпиндель на підшипниках кочення; 7 - ме-

ханізм пружної рівноваги; 8 - двохвалкова робоча кліть.  

 

Визначення механічних властивостей зразків зварних швів виконувалося 

на розривній машині Universal Testing Machine UTN-60 (60кН). Притискний 

пристрій модернізовано з метою застосування різних зусиль затиску для стале-

вої і мідної частини зварного шва. Мікротвердість вимірювали за допомогою 

мікротвердоміру ПМТ-3 при навантаженні 50 г. Дослідження мікроструктури 
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зварних швів виконували згідно стандартним методикам із використанням оп-

тичних мікроскопів NEOPHOT-30 і ERNST LEIST GmbH Dialux. 

В третьому розділі «Аналіз термодинамічних умов кристалізації роз-

плавів «мідь/залізо» приведено основи методологічного підходу до дослі-

дження термодинамічних процесів при зварюванні міді зі сталлю.  

В умовах зварювання процеси розплавлення і кристалізації ідуть дуже 

швидко і взаємодія в металах при зварюванні носить гетерогенний характер. 

При цьому багато реакцій йдуть в дифузійному режимі. В той же час, розробка 

нових технологічних зварювальних середовищ і оптимізація вже відомих про-

цесів неможливі без термодинамічної оцінки процесів у відповідних системах. 

Застосування термодинамічних методів дослідження необхідне для знаходжен-

ня параметрів взаємодії і властивостей компонентів реакцій в зварювальному 

середовищі, що дозволить визначити положення рівноваги і термодинамічні 

характеристики процесу кристалізації зварного з’єднання. 

В роботі розроблено методику розрахунку термодинамічних властивос-

тей фаз, параметрів реакцій і рівноважного стану системи, яка дозволила моде-

лювати ход процесів в зварювальних середовищах при розробці нових зварю-

вальних матеріалів. В основу оцінки впливу температури на термодинамічні 

властивості процесу зварювання було покладено уявлення про зміну теплоєм-

ності системи в ході процесу. Так, зміна теплоємності в результаті реакції дорі-

внює: 
2 2

0 1 2 2 ;pc a a T a T a T 
            (1) 

де   0a , 1a , 2a , 2a  – алгебраїчні суми коефіцієнтів при однаковому ступе-

ні температури Т. 
 

Наприклад, перший коефіцієнт рівняння (1) розраховується як: 

 

   0 0 0 ;i ,i i ,iê³í ï î ÷
a k a k a         

 (2) 

де ik  – стехіометричні коефіцієнти в рівнянні реакції, а перша і друга сума від-

повідають продуктам реакції і вихідним речовинам. Шукані залежності для ен-

тальпії 0
TH  і ентропії 0

TS  реакції в явному вигляді у межах діапазону темпе-

ратур будуть знаходитися як:   

 

       0 0 2 2 3 3 1 1
0 1 1 1 2 1 2 11

1 1
;

2 3
T TH H a T T a T T a T T a T T 

               (3) 

     0 0 2 2 2 2
0 1 1 2 1 2 11

1

1 1
;

2 2
T T

T
S S a ln a T T a T T a T T

T

 
                 (4) 

0 0 0 0 0 0

2 21 1 1 1
1 1 1 1

 àáî  
T T T T

T T T p T T T p
T T T T

dT dT
G H T S C dT G H T S C dT.

T T
                  

    (5) 

Термодинамічні властивості взаємодії міді зі сталлю при зварюванні ви-

вчалися калориметричним методом. Ентальпії змішування міді і заліза були до-
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сліджені при 1600 °С і 1400 °С. При 1600 °С дослідження були проведені у 

всьому інтервалі складів, а при 1400 
о
С було виконано лише два досліди, в яких 

початкові навіски міді складали 4,0÷5,1 г, а маси еталонних зразків міді і заліза 

становили 0,09÷0,17 г і 0,03÷0,12 г, відповідно.  

Було отримано концентраційні залежності парціальних ентальпій змішу-

вання в інтервалі складів 0 0 12Fex ,  , описані математичними виразами: 
 

   21600 21 59 07 84 44 56 25Fe Fe Fe FeH x , , x , x    
,
  (6) 

 1600 2 2102 29 123 94 56 25Cu Cu Cu CuH x , , x , x       (7) 

 

При дослідженнях перша ентальпія змішування заліза склала 

59,13,2 кДж/моль, а перша ентальпія змішування міді  - 34,63,5 кДж/моль. 

Концентраційна залежність інтегральної ентальпії змішування описуєть-

ся рівнянням: 

 

  1600 21 59 07 43 22 18 75Fe Fe Fe FeH x - x , - , x , x   , кДж/моль. (8) 

Отримані значення інтегральних ентальпій змішування приведені на  

рис. 3. Із графіку видно, що інтегральна ентальпія змішування міді із залізом 

досягає свого максимального значення 10,80,6 кДж/моль при xFe = 0,42. 

 
Рис. 3. Інтегральні ентальпії змішування міді і заліза при температурі 

1600 °С 

 

Отримані значення ентальпій свідчать про те, що в рівноважних умовах в 

системі Cu-Fe відсутнє розшарування, але при зварюванні існує небезпека пе-

реохолодження зварювальної ванни, в результаті чого може виникати розшару-

вання розплаву за хімічним складом.  

Результати калориметричних досліджень та літературні дані відносно 

термодинаміки розплавів «мідь-залізо» дозволяють стверджувати, що вказані 

розплави при зварюванні утворюються зі значними позитивним тепловим ефек-
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том. Це однозначно вказує на те, що в зварювальних розплавах міді та заліза ві-

дбувається переважно міжатомна взаємодія між односортними атомами, в той 

час, як між різносортними атомами відбувається взаємне відштовхування, при-

чому така взаємодія посилюється з пониженням температури. З пониженням 

температури інтенсивність вибіркової межчастинкової взаємодії односортних 

атомів збільшується, про що свідчить збільшення теплоти кристалізації. Такий 

характер взаємодії призводить до виникнення неоднорідності металу зварного 

шва, тобто утворення несуцільностей у вигляді тріщин.  

На діаграмі Cu-Fe (рис. 4) представлено порівняння розрахункових зна-

чень інтегральної ентальпії змішування із отриманими експериментально.  

 
Рис. 4. Діаграма стану «мідь-залізо» та концентраційна залежність інтег-

ральної ентальпії змішування, у системі. 

 

Результати аналізу графічних залежностей термодинамічних параметрів 

показують, що для сплавів із співвідношенням масових часток «Мідь/Сталь», 

що дорівнює 0,40÷0,65, графік інтегральної ентальпії наближається до спінода-

лі і лінії ліквідус. Внаслідок цього виникає загроза розшарування при переохо-

лодженні на 30-50 К відносно ліквідусу. Таке переохолодження можливе при 

порушенні концентраційних складових порошкових електродів, а також при 

порушенні технології зварювання. З урахуванням досить великих розбіжностей 

коефіцієнтів теплопровідності міді та сталі, необхідно підтримувати термічний 

стан деталей при зварюванні для зменшення ризику переохолодження рідкого 

розплаву Cu-Fe при кристалізації. 
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В четвертому розділі «Оптимізація технологічних параметрів і хіміч-

ного складу порошкового дроту при зварюванні міді зі сталлю» виконано 

дослідження з оптимізації: а) технологічних параметрів зварювання міді зі 

сталлю – з метою зниження розбризкування; б) швидкості подачі порошкового 

дроту в залежності від струму зварювання і товщини металу – з метою змен-

шення дефектності зварного шву; в) хімічного складу порошкового дроту для 

зварювання міді зі сталлю – задля підвищення продуктивності розплавлення та 

зменшення пороутворення в зварному шві. 

Для визначення технологічних параметрів зварювання, що забезпечують  

мінімальне розбризкування металу, визначили залежність коефіцієнту розбриз-

кування від струму розплавлення. Наплавляли валики порошковим електродом 

при фіксованому значенні напруги і при зміні величини зварювального струму. 

До цього граничні значення струму і напруги вибирали з урахуванням стабіль-

ного перебігу процесу і формування якісного валика.  

Був проведений кореляційний аналіз отриманих даних (коефіцієнту розп-

лавлення, розбризкування), який показав наявність досить сильного зв'язку між 

параметрами, причому значення коефіцієнту розбризкування знаходяться в зво-

ротній залежності від зварювального струму і вильоту порошкового дроту. В 

таблиці 1 наведено коефіцієнти кореляції між досліджуваними параметрами. За 

отриманими результатами була розроблена відповідна математична модель.  

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції між досліджуваними параметрами 

Параметри 

Коефіці-

єнт розп-

лавлення 

Коефіцієнт  

розбризку-

вання 

Зварюва-

льний 

струм 

Виліт по-

рошкового 

дроту 

Коефіцієнт розплавлення 1 - - - 

Коефіцієнт  розбризкування -0,82703 1 - - 

Зварювальний струм 0,99646 -0,84996 1 - 

Виліт порошкового дроту 0,99646 -0,84996 1 1 

 

В загальному вигляді завдання при розробці моделі ставилось наступним 

чином: 

 

    
22 2 3 4

0 1 2 3 4i p i i i i i
i i

Y Y Y c c x c x c x c x min,           (9) 

де iY  – відоме значення залежного показника; pY – розрахункове значення відо-

мого показника; 1 2 3 4c ,c ,c ,c – коефіцієнти регресійного рівняння; ix  – незалежні 

фактори моделі. 

Якість моделі контролювалася паралельним розрахунком величини дос-

товірності апроксимації: 

 

2 1
SSE

R ,
SST

       (10) 
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де  
2

i p
i

SSE Y Y   –дисперсія, що виникає за рахунок мінливості чинників; 

2 2
i i

i i

SST Y Y n
 

   
 

– загальна дисперсія, де n – число спостережень. 

 

В результаті розрахунків були отримані математичні моделі з довірчою 

вирогідністю 0,95: 

- для коефіцієнту розбризкування: 

 
4 3 20 0014 0 0213 0 1183 0 9257 12 927;ÁÐ , x , x , x , x ,        (11) 

 

- для коефіцієнту розплавлення: 

 

0 5327 12 804pa , x , ,        (12) 

де   150 25x I   – проміжна змінна, I – струм наплавлення, А. 

 

За результатами моделювання було отримано оптимальні технологічні па-

рметри зварювання міді за сталлю, що становили: Ізв=350А, UД=28В За цими 

параметрами виконали зварювання мідного листа (М1 ГОСТ 859-2014) товщи-

ною 10,0 мм  зі сталевим листом (Ст.3сп5 ДСТУ 2651:2005) товщиною 10,0 мм 

Коефіцієнт розбризкування мінімальний 7,2÷7,5% (рис. 5). 
 

 
х4 

Рис. 5. Зварний шов міді зі сталлю, отриманий з мінімальним розбризку-

ванням 

 

При дослідженнях зварювання великих товщин міді використовували 

зразки міді марки М1р розміром 60х80х200 мм і зварювали порошковим елект-

родом  стиковим швом. При оптимізації швидкості зварюванні міді, встановле-

но, що:  

– оптимальна швидкість зварювання залежить від товщини зварюваних 

деталей. Наприклад, для металу товщиною 60 мм оптимальна швидкість зварю-

вання становить 2,7÷3,3 м/год, а при товщині 30 мм - 5,2÷5,8 м/год  

– зниження швидкості зварювання призводить до виникнення дефекту – 

непроплавлення кореня шву, який виникає на початку процесу зварювання, ко-

ли зазвичай процес ведеться на вивідних планках; 
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– перевищення швидкості зварювання понад гранично допустиму призво-

дить до повного проплаву (можливе пропалення наскрізь) та появи гарячих 

тріщин. 

За оптимізованим за швидкістю зварювання режимом було виконано зва-

рювання мідної полоси товщиною 60 мм. Аналіз макроструктури отриманого 

з’єднання показав відсутність будь яких дефектів у зварному шві (рис. 6). 
 

 

х4 

Рис. 6. Макроструктура основної ділянки зварного шва 

 

Виконані дослідження, спрямовані на опмізацію хімічного складу порош-

кового дроту для зварювання міді зі сталлю з метою підвищення продуктивнос-

ті розплавлення та зменшення пороутворення у зварному шві. При досліджен-

нях використовували порошковий дріт, який містить алюміній, цирконій,  фер-

ротітан, мідний порошок, гематит,  графіт, хром, оксид іттрія, плавиковий 

шпат, кремнефтористий натр, феромарганець, феросиліцій. У зв'язку з великою 

кількістю компонентів порошкового дроту (n = 12) побудова математичної мо-

делі, яка б включала усі вказані компоненти, є дуже проблематичною. Тому, 

для виявлення залежності між досліджуваними чинниками (хімічним складом з 

одного боку, і продуктивністю розплавлення і пороутворенням - з іншого) про-

вели графічний 2М візуальний аналіз із застосуванням діаграми розмаху Box-

Whiskers. В якості групуючих показників використали пороутворення (Por) і 

продуктивність розплавлення (Proizv).  

На рис. 7, в якості прикладу, наведено діаграму розмаху, побудовану для 

випадку впливу алюмінію на величину пороутворення. По представленій варіації 

значень можна бачити зв'язок між групуючим та залежним показниками. Перед-

бачаючи, що залежна величина розподілена нормально, за видом діаграми можна 

встановити, що пороутворення досягає величини Por = 0 за оптимального вмісту 

алюмінію в порошковому дроті, який становить 54,160,1%. Аналогічна діагра-

ма розмаху для алюмінію відносно групуючого показника «продуктивність ро-

зплавлення» наведена на рис. 8. З діаграми випливає, що максимальна продук-

тивність процесу, без пороутворення,  складає 6,8 кг/год при вмісті алюмінію в 

кількості 54,160,1 мас. % . Такі ж самі діаграми  Box-Whiskers були побудова-

ні для всіх компонентів порошкового дроту.  

На рис. 9,10 в якості прикладу наведено діаграми розмаху ще чотирьох 

компонентів дроту (цирконію, ферротитану, ферросиліцію, ферромарганцю).  
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З діаграми (рис. 9) видно, що, наприклад, кількість пор зменшується до 

нуля при вмісті цирконію 0,80,9 мас. % та при вмісті фермомарганцю 1,42,8 

мас. % 

Рис. 7. Діаграма розмаху впливу Al  

на «пороутворення» 
Рис. 8. Діаграма розмаху с групуючим 

показником «пороутворення» компоне-

нтів: цирконій, феротитан, феромарга-

нець, феросиліцій 

Рис. 9. Діаграма розмаху с групую-

чим показником «продуктивність» 

компонентів: цирконій, феротитан, 

феромарганець, феросиліцій 

Рис. 10. Діаграма розмаху с гру-

пуючим показником «продуктивність 

розплавлення» для  Al 
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Стосовно групуючого показника «продуктивність розплавлення» – опти-

мальний вміст цирконію і ферромагранцю  становить  0,80,9 мас. %, і  1,42,8 

мас. %, відповідно (рис. 10). 

Таким чином, за допомогою 2М візуального аналізу було визначено оп-

тимальний склад порошкового дроту для зварювання міді зі сталлю, наведений 

в табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати досліджень впливу хімічного складу порошкового дроту  

на показники процесу зварювання міді зі сталлю 

Найменування компо-

ненту 

Вміст компонентів в 

порошковому дроті, 

мас. % 

С
ер

ен
є 

М
ед

іа
н

а 

М
ін

ім
у

м
 

М
ак

си
м

у
м

 

S
td

. 
D

ev
 

С
та

н
д

ар
тн

е 
 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 

О
п

ти
м

ал
ьн

и
й

 

ск
л
ад

 

З
р

аз
о

к
  
2
 

З
р

аз
о

к
  
3
 

З
р

аз
о

к
  
8
 

Алюміній  54,1÷60,1 60,1 54,1 60 56,26 58,0 37,2 75,0 13,078 

Цирконій  0,8÷0,9 0,8 0,9 0,8 0,96 0,8 0,3 2,0 0,534 

Ферротитан  1,2÷1,8 1,2 1,4 0,9 1,15 1,15 0,3 2,1 0,552 

Мідний порошок  6,1÷9,2 7,9 9,2 6,1 8,44 8,5 3,1 15,0 3,389 

Гематит  3,1÷5 5,0 5,3 3,1 4,77 5,15 1,1 7,9 2,137 

Графіт  2,0÷4,0 2,0 2,2 4,0 3,87 2,6 1,5 9,0 2,673 

Хром  7,0÷9,0 7,0 7,4 9,0 6,38 7,0 2,7 9,0 2,013 

Оксид іттрія  4,0÷5,4 4,0 5,1 5,4 4,48 4,5 1,9 7,0 1,508 

Плавиковий шпат  2,0÷6,2 5,8 6,2 2,0 5,12 5,5 1,1 9,2 2,261 

Кремнефтористий натр  2,9÷4,1 2,9 4,1 2,5 4,64 3,2 1,5 10,9 3,353 

Ферромарганець  1,4÷2,8 1,4 1,6 2,8 1,64 1,5 0,7 3,2 0,814 

Ферросилицій  1,9÷3,4 1,9 2,5 3,4 2,29 2,15 0,9 4,7 1,155 

Продуктивність розп-

лавлення, кг/год 
6,3÷6,8 6,3 6,7 6,8 5,2 5,5 5,7 5,9 5,7 

Поростворення, кільк. 

пор на 100 мм шва 
- 1 1 - 2 2 4 6 8 

 

Результати досліджень свідчать про те, що при оптимальному вмісті хімі-

чних компонентів у порошковому дроті отримано мінімальне значення пороут-

ворення та підвищено продуктивність розплавлення порошкового дроту для 

зварювання міді зі сталлю.  

Розділ 5 «Удосконалення зварювальних матеріалів для зварювання 

міді зі сталлю» присвячений розробці математичні моделі та оптимізації про-

цесу волочіння та плющення порошкових електродів.  

При волочінні дроту важко враховувати вплив ряду чинників, таких як:  

а) зміна форми і довжини деформаційної зони внаслідок неспівпадання осей 

волочильного каналу і профілю заготовки до входу в зону деформації і після 
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виходу з нього; б) неоднорідність по товщині протягуваного металу і змащува-

льної речовини; в) наявність поверхневих і внутрішніх дефектів в металі, тощо.  

Крім того, неможливо врахувати деяку недосконалість волочильних машин 

(конструктивну або таку, що з’явилася внаслідок механічного зносу), яка спри-

чиняє нестабільність швидкості волочіння та вібрацію протягуваного металу, 

особливо при великих швидкостях волочіння. Урахування вказаних параметрів 

можливе шляхом математичного моделювання. 

Метою математичного моделювання напружено-деформованого стану 

при реалізації процесу волочіння порошкового дроту в монометалічній оболон-

ці, є визначення напруги і відносної густини порошку в зоні деформації залеж-

но від вихідних параметрів процесу, до яких відносяться: вихідний і кінцевий 

діаметр дроту; товщина оболонки; фізико-механічні властивості матеріалу обо-

лонки і осердя; геометричні характеристики волоки; рівень переднього і зад-

нього натягу. Математичний аналіз умови пластичності сформульовано у ви-

гляді:  
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де х – позитивне значення нормальної осьової напруги, яке відповідає напрузі 

стискування, а цифровий індекс 1 свідчить про належність даної компоненти 

правому початковому сд, тоді як цифровий індекс 2 – про приналежність лівому 

кінцевому аб граничному перетину виділеного i–го елементарному об'єму; xi – 

поточне значення кута контакту порошкової і монометалічної складових ком-

позиції.  
 

В рівнянні (13) степеневої рівноваги невідомими є напруги 
2 2x xc i i

p ,  

(нормальні і нормальні осьові),  які визначаються з умови переходу від i-го до 

(i+1)-го елементарного об'єму.  

Перетворюючи умову пластичності з урахуванням закону тертя Амонто-

на–Кулона, визначаємо нормальне контактне напруження, що діє в монометалі-

чній оболонці на виході з елементарного об'єму зони деформації. Виконавши 

математичні перетворення, отримали умову пластичності для реалізації проце-

су волочіння порошкового дроту: 
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                                          (14) 

де f  – сила тертя ковзання при волочінні порошкового дроту, кН; xa ,х – пото-

чні значення коефіцієнтів вздовж зони деформації, які враховують специфіку 

деформації саме порошкового середовища; sx – поточне значення умовної межі 

текучості твердої фази порошкової композиції даного складу.  
 

Реалізуючи розроблену математичну модель (14), отримали розрахункові 

дані розподілу геометричних характеристик порошкового дроту при волочінні, 

представлені на рис. 11 для відносного обтискання 30 % (а) і 35 % (б). 

 
а) 

 
б)  

  Рис. 11. Розподіл поточних значень геометричних характеристик порош-

кового дроту (мм) при волочінні з відносним обтисканням 30 % (а),та 35% (б)  
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Визначено зміну значень нормальної контактної напруги в порошковому 

дроті, характер якої при волочінні з відносним обтисканням 30 % і 35 % наве-

дено на рис. 12.  

 

а)  

 
б)  

Рис. 12.  Розподіл поточних значень нормальної контактної напруги в по-

рошковому дроті при волочінні з відносним обтисканням 30 % (а) та 35% (б) 

 

З представлених залежностей видно, що при збільшенні ступеню дефо-

рмації порошкового дроту мінімальне значення переднього натягнення зрос-

тає (рис.12а). При обтисканнях вище 30 % рівень натягнення практично не 

змінюється, а при збільшенні ступеню деформації спостерігається зниження 

коефіцієнту запаса міцності для матеріалу оболонки. При обтисканнях вище 

30 % коефіцієнт запасу міцності досягає недопустимих значень (Кз<1,2), що 

може призводити до руйнування оболонки порошкового дроту. 

Розроблено математичні моделі напружено-деформованого стану металу 

в процесах волочіння і плющення зварювальних порошкових електродів в ме-
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талевих оболонках, які враховують вплив оболонки на геометричні та енерго-

силові параметри процесу, а також фізико-механічні властивості порошкового 

осердя. Розроблено математичну модель нормальної контактної напруги в мо-

нометалічній оболонці на виході з елементарного об'єму зони деформації, що 

має вигляд: 
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Проаналізовані вплив режиму обтискання при виготовленні порошкових 

електродів на показники плавлення, їх стабільність, долю участі основного ме-

талу в наплавленому. Отримано данні відносно впливу напруги при обтисканні 

на міру ущільнення  осердя в оболонці порошкового електроду і масоперене-

сення осердя при плавленні.  

Тому, доцільно виконувати автоматизоване проектування процесу воло-

чіння або прокатування порошкового електроду з урахуванням всіх чинників, 

які помітно змінюють сили і натягнення при виготовленні та відхилюють їх від 

розрахункових, що призводить до нестабільного процесу. 

В розділі 6 «Розробка нових технологічних рішень попереднього піді-

гріву та післязварювальної обробки зварних з’єднань при зварюванні міді 

за сталлю» проведені дослідження з удосконалення технології попередньої та 

післязварювальної обробки зварних з’єднань міді зі сталлю.  

Зважаючи на високу теплопровідність міді, велика частина тепла відво-

диться від зони тепловкладення, що призводить до необхідності підведення до 

місця зварювання значно більшої кількості тепла, ніж при зварюванні інших 

металів. Тому, зварювання міді зі сталлю виконується з попереднім і супутнім 

підігріванням. 

На практиці місцевий попередній підігрів виконується різними способа-

ми, але найчастіше – використанням газокисневих пальників. Цей метод має 

низку  недоліків, таких як: а) додаткове навуглецювання поверхневого шару мі-

ді та сталі; б) складність регулювання температури окремо з боку міді та з боку 

сталі; в) окислення поверхні; г) нерівномірність прогріву металу по товщині. З 

метою усунення цих недоліків в дисертації 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.  
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Встановено, що при зварюванні різнорідних металевих матеріалів, таких, 

як мідь і сталь, з метою підтримання необхідного теплового режиму необхідно 

в процесі зварювання розташувати джерело тепла на деталі, яка має більший 

коефіцієнт теплопровідності. Попередній 

підігрів доцільно виконувати шляхом ло-

кального імпульсного нагріву, при якому 

можна отримати вибірковий нагрів в тих 

місцях зварного з'єднання, де це необхід-

но, а також понизити величину зони тер-

мічного впливу. При експериментальних 

дослідженнях визначали необхідну відс-

тань для установки контактних роликів 

(електродів) і вплив зміни відстані між 

чим – роликами на властивості зварного 

з'єднання. З цією метою використовували 

генератор імпульсів потужністю 2 кВт з 

регулюванням частоти імпульсів, шпару-

ватості та величини струму.  

На рис.13 приведена блок схема 

імпульсного джерела живлення для по-

переднього підігріву. Система керування 

генератором імпульсного струму осна-

щена рідкокристалічним індикатором, 

який дозволяє візуально контролювати 

задані електричні режими. Генератор забезпечує діапазон частот 20÷8000 Гц, 

максимальну амплітуда імпульсу - 10 В, максимальне значення імпульсу стру-

му - 200 А, регулювання скважності в межах 20÷80 %. Оцінка якісних характе-

ристик генерованих сигналів показала низький рівень похибки формування ім-

пульсів по частоті і шпаруватості, яка складала не більше 2 % для шпаруватості 

і не більше 2 % - для частоти.  

Порівнюючи енергію імпульсу при одних і тих же значеннях частоти на-

пруги і струму, а також опір контакту робочої зони для змінного синусоїдаль-

ного сигналу та імпульсного сигналу прямокутної форми, можна оцінити їх 

можливості для попереднього підігрівання зварюваних деталей. Переваги ім-

пульсного струму візуалізовані на графіках часових залежностей величини 

енергії імпульсу від його форми (рис. 14). З графіків видно, що імпульсний 

струм прямокутної форми дозволяє виконувати форсований нагрів деталі з ви-

сокою швидкістю до температур, при яких досягається утворення якісних звар-

них з’єднань «мідь/сталь», оскільки потужність імпульсного струму прямокут-

ної форми в 2 рази більша, ніж потужність змінного струму синусоїдальної фо-

рми.  

 
Рис. 13 Блок-схема імпульс-

ного перетворювача: КВ – керова-

ний випрямляч, КР – контактні 

ролики (електроди), СК ШІП – си-

стема керування широтно-

імпульсним перетворювачем, ШІП 

– широтно-імпульсний перетво-

рювач 
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                 а)               б) 

Рис. 14. Часові залежності величини енергії імпульсу різної форми: а – 

змінний синусоїдальний струм; б – імпульсний струм прямокутної форми 

 

Запропонований спосіб підігріву випробували при зварювання міді зі 

сталлю з коливанням порошкового дроту і без нього. Встановленно, що попе-

речні коливання присадного дроту сприяють покращенню якості зварного шву. 

На рис. 15 показано зовнішній вигляд зварного з'єднання, виконаний з поперед-

нім імпульсним підігрівом і поперечними коливаннями дроту. Параметри підіг-

ріву становили: густина струму 1000
 
А/мм

2 
та

 
тривалості імпульсного струму 

10 мс при температурі (окремо для міді 350500 °С і сталі  250300 °С).  

З рис. 15 видно, що бризки відсутні, а ширина зварного шву відповідає 

технічним вимогам. Підвищена хвилястість шву пов’язана зі збільшеною його 

шириною та поперечними коливаннями електроду. 

 

 
х4 

Рис. 15. Зовнішній вигляд з'єднання «мідь М1/сталь Ст3сп» при зварю-

ванні з імпульсним підігрівом та поперечними коливаннями присадного дроту. 

 

Наступним етапом досліджень була оптимізація кутів підготовки кромок 

мідної та сталевої деталей перед зварюванням. Було встановлено, що оптима-

мідь М1 Ст.3сп 
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льні кути оброблення крайок становлять для сталі – 1618° і для міді – 4044°. 

На рис.16 приведено графіки розподілу мікротвердості по ширині зварного шву 

міді М1 і сталі 09Г2С із різними кутами обробки кромок (стандартними кутами 

згідно ГОСТ 5264-80 та газополум’яним підігрівом і оптимізованими кутами та 

імпульсним підігрівом).  

 

 
 

Рис. 16. Графік розподілу мікротвердості зварного з'єднання залежно від 

відстані до зварного шва  

 

Із співставлення графиків видно, що при зварюванні за розробленою тех-

нологією розподіл мікротвердості по довжині шва має більш плавний характер, 

що є дуже важливим для підвищення циклічної довговічності зварного з'єднан-

ня. Це пов’язано зі зменшенням кількості дендритів заліза в шві та околошовній 

зоні з боку міді (при зварюванні міді зі сталлю, залізо сприяє зміцненню міді і 

подрібненню зерна, що підвищує мікротверідість шва та околошовної зони) 

(рис. 17). 
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а) 

 

      
б)                                                                          

Рис. 17. Мікроструктура зварних з’єднань «Мідь 1/Ст3сп5», отриманих за 

стандартною технологією (а) та оптимізованою технологією (б). 

 

Отримані результати досліджень показали можливість отримання зварних 

з’єднань різнорідних металевих матеріалів – міді та сталі – з підвищеною цик-

лічною довговічністю (за рахунок зменшення кількості дендритів заліза і, від-

повідно, мікротвердості – в біляшовній зоні), підвищенною якістю зварного 

шва (застосуванням розроблених порошкових дротів для зварювання міді зі 

сталлю), зниженим пороутворенням  і підвищенною  продуктивністю розплав-

лення (оптимізацією хімічного складу порошкового дроту). 

На останньому етапі досліджень проводили удосконалення технології пі-

слязварювальної обробки з метою підвищення міцності зварних з’єднань міді зі 

сталлю. Існують різні методи, за допомогою яких можна забезпечити пластичну 

деформацію, протилежну тій, що виникає при зварюванні, а саме: проковуван-

ня, розтягування, вигин тощо. В даній роботі для цього запропоновано викори-

стовувати плющення. Переваги цього методу полягають у безперервності циклу 

плющення, простоті регулювання висоти підсилення, відсутності ударних на-

вантажень на зварену конструкцію. 
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Визначали енергосилові показники пластичної деформації (плющення) 

зварного шва зварювання, застосовуючи математичне моделювання для аналізу 

вхідних і вихідних параметрів плющення задля недопущення утворення дефек-

тів після зварювання. 

Математичне моделювання в цьому випадку полягало в розбитті всієї 

осьової протяжності зони деформації на окремі і-ті елементарні поперечні пере-

тини (рис. 18) і в подальшому аналізі кожного з них.  

 
Рис. 18.  Розрахункова схема зони деформації при плющенні зварного 

шва 

 

З урахуванням довжини дуги контакту L  і загальної кількості розбиття, 

зона деформації дорівнювала x L n  , а геометрична координата кожного 

окремого і-того елементарного поперечного перетину відповідала 

 1ix x n i    . З урахуванням спрямованості використаного геометричного 

розбиття за напрямом переміщення плющення зварного шва, як перший  

(і = 1) елементарний перетин є перетин А-А на вході у зону деформації, а остан-

ній (і = п + 1) елементарний перетин відповідає перетину В-В у площині виходу 

металу з робочих валків.  

Стосовно складніших числових підходів, необхідно вказати, що однови-

мірні математичні моделі процесу плющення були отримані на основі число-

вої інтеграції диференціального рівняння рівноваги методом Рунге-Кутта  чет-

вертого порядку.  

Приклад вирішення даної проблеми показано на розрахунковій схемі 

множинної моделі перетинів, де геометрична схема підсилення зварного шва 

приведена до геометричної схеми трапеції висотою hyHxi, шириною Вхі, товщи-

ною металу S з елементарною ділянкою abcd товщиною j = 1 (рис. 19). 
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Рис. 19. Схема множинної моделі перетинів із співвідношенням b/hср > 2,5 

 

В основу математичної моделі енергосилових параметрів процесу плю-

щення зварного шва була покладена числова інтерпретація методу верхньої 

оцінки, що полягає в кількісному визначенні геометричних координат особли-

вих точок кінематично можливих полів розподілу характеристик у фізичній 

плоскості та у плоскості годографа швидкостей. 

Виходячи з відомого значення мінімуму сумарної потужності зрушення, 

а також згідно інтегральної умови рівноваги  1 1 2 2xi xi xi xip b p b  (де 1xib  – поточне 

значення ширини підсилення елементарного перетину при плющенні) визнача-

ли і нормальну напругу на контакті із зовнішнім ( 1xip ) та внутрішним ( 2xip ) пі-

дсиленнями, а також сили, що діють на зовнішні  ( 1P ) і внутрішні ( 2P ) робочі 

валки.  

Математична модель розподілів контактної напруги має вигляд: 

 

1 2 2 1;xi xi xi xip p b b
                                                

 (15) 

  2 2 6 1 1 8 2 2 6 8 ;xi xi V xi xi V xi xi V V ip b Y p b Y p b Y Y N   
                  

 (16) 
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звідки 

    1 1 6 8 2 2 6 8;  ;xi i xi V V xi i xi V Vp N b Y Y p N b Y Y                        (17) 

        1 1 1 2 2 21 1 2 1 1 2 1 2
2 2

0 5  0 5
n n

xi xi xi xix i x i x i x i
i i

P , p b p b x; P , p b p b x.   
 

         
   

 

                                     (18) 

 

Результати розрахункі у вигляді розподілу нормальної контактної напруги 

вздовж зони деформації приведені на рис. 20. 

 

 
Рис. 20. Розподіл нормальної контактної напруги по довжині зони дефор-

мації  

 

Розрахункове зусилля плющення не перевищило 20 кН, що дозволило ви-

брати для проведення експериментів лабораторний стан 100х100 з максималь-

ним зусиллям плющення 40 кН. На рис. 21 приведено фотографію плющеного 

зварного шва міді зі сталлю, з якої видно, що поверхня зварного шва пласка і не 

має зовнішних дефектів. Метал підсилення зварного шва, який видавлено при 

плющенні, утворює межу підсилення хвилястої форми, крім того, збільшується 

ширина розплющеного шва. Ці параметри не знижують міцності шва, але при 

необхідності плющений шов піддається додатковому зачищенню для покра-

щення зовнішнього вигляду. 
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Рис. 21. Плющений зварний шов міді зі сталлю 

 

Аналіз результатів визначення механічних властивостей зварного шва 

міді зі сталлю після плющення показав, що після плющення до 5÷10 % 

значного підвищення механічних властивостей не відбувається, але при 

зростанні ступеню деформації при плющенні до 30 % межа міцності зєднання 

суттєве підвищується (на 33 %). При плющенні з більшими деформаціями  

відбувається розтікання зварного шва на ширину набагато більшу, ніж межа 

зони термічного впливу, причому такий шар металу не є сплавленим з 

основним і його треба видаляти механічним способом, тобто додатково 

зачищати місце, де було підсилення зварного шва. Слід ще взяти до уваги, що 

підсилення шва і сам зварний шов сприймають навантаження відповідно пло-

щині свого перетину і видалення підсилення шва можливе не для всіх випадків. 

В кожному окремому випадку треба враховувати конструктивні особливості 

зварного шва, його тип, місце розташування і визначити, чи передається 

силовий потік саме через зварний шов. 

Застосування розроблених в ході роботи нових технологічних і технічних 

рішень дозолило вдосконалити технологію зварювання міді зі сталлю та отри-

мувати зварні з’єднання різнорідних металевих матеріалів із заданими власти-

востями. Результати роботи були успішно впроваджені у технологічний процес 

зварювання різнорідних матеріалів «мідь-сталь» деталей спеціального призна-

чення на НВП «Смілянський електромеханічний завод», ПАТ «Сніжнянськхім-

маш», ТОВ «НДПмаш-дослідний завод», та інших підприємствах України. 

Економічний ефект склав більше 500 тис. грн. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі науково обґрунтовані і уточнені основні положен-

ня процесу структуроутворення металевих розплавів міді зі сталлю, що 

розв’язують важливу науково-прикладну проблему вдосконалення технології 

зварювання різнорідних металів «мідь/сталь», що вирішує проблему підвищен-

ня міцності і якості зварних швів та підвищення довговічності їх експлуатації.  

1. На основі розробленого методологічного підходу до дослідження тер-

модинамічних процесів при зварюванні міді зі сталлю експериментально уточ-

нені основні термодинамічні параметри процесу кристалізації розплаву, темпе-

ратурно-концентраційна залежність вільної енергії розплаву та надлишкової ві-

льної енергії розчину міді та сталі, що дозволило моделювати ход процесів в 

зварювальних середовищах при розробці нових зварювальних матеріалів.  

2. В результаті аналізу графічних залежностей термодинамічних параме-

трів встановлено, що для сплавів із співвідношенням масових часток 

«Мідь/Сталь», що дорівнює 0,40÷0,65, графік інтегральної ентальпії наближа-

ється до спінодалі і лінії ліквідус. Внаслідок цього виникає загроза розшару-

вання при переохолодженні на 30÷50 К відносно лінії ліквідус. Таке переохоло-

дження можливе при порушенні концентраційних складових порошкових елек-

тродів, а також при порушенні технології зварювання. 

3. За допомогою графічного 2М візуального аналізу із застосуванням діа-

грами розмаху Box-Whiskers визначено оптимальний хімічний склад порошко-

вого дроту для зварювання міді зі сталлю, застосування якого забезпечує змен-

шення на 20÷30 % утворення дефектів у зварному з’єднанні «мідь/сталь» та пі-

двищення на 20…25 % продуктивності розплавлення порошкового дроту. 

4. На основі розробленої математичної моделі волочіння порошкового 

дроту створені програмні засоби з автоматизованого проектування, що дозво-

лило визначити технологічні режими волочіння та конструктивні параметри 

обладнання, які забезпечують розширення сортаменту і підвищення якості по-

рошкового дроту. Встановлено, що при волочінні порошкового дроту із мідною 

оболонкою збільшення ступеню деформації призводить до зниження коефіцієн-

ту запасу міцності оболонки, який сягає недопустимих значень (Кз < 1,2) при 

обтисканнях вище 30 %. 

5. З метою зменшення пороутворення в зварному шві вперше запропоно-

вано використовувати попередній імпульсний підігрів при зварюванні міді зі 

сталлю та встановлено його оптимальний режим, що становить: тривалість ім-

пульсного струму - 10 мс; густина струму - 10
3 
А/мм

2
, що дозволило: виконува-

ти окремий підігрів для різнорідних металів, усунути додаткове насичення вуг-

лецем та окислення поверхневого шару металу, зменшити зону виникнення де-

фектів зварного шва. 

6. Науково обґрунтовано із створенням математичної моделі та експери-

ментально доведено доцільність використання післязварювальної обробки зва-

рного з’єднання методом локальної пластичної деформації (плющенням). Пока-

зано, що плющення з обтисканням 100 % забезпечує підвищення межі міцності 

зварного шва «мідь/сталь» на 33 %. 
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7. Теоретично обґрунтовано та вперше експериментально доведено доці-

льність формування кромок деталей методом ударної пластичної деформації 

під зварювання міді зі сталлю та встановлено, що оптимальними кутами оброб-

ки є 16÷18° - для сталі і 40÷44°- для міді. Показано що цей метод забезпечує 

покращення якості шву при зварюванні міді зі сталлю за рахунок міжкристали-

тних зсувів, які запобігають утворенню евтектичних плівок Сu-Cu2O. Оптимі-

зовані кути оброблення крайок для міді і сталі. 

8. Результати наукових досліджень у вигляді нових технологічних рішень 

по зварюванню міді зі сталлю впроваджені у виробництво на ВАТ «Науково-

виробниче підприємство Смілянський електромеханічний завод» (м. Сміла); 

ТОВ «Восток–інвест» (м. Сніжне); ТОВ «ВНІІПТмаш - Дослідний завод» (м. 

Краматорськ), ПАТ «Сніжнянськхіммаш», Краматорський завод металоконст-

рукцій та інших промислових підприємствах України. Загальний економічний 

ефект від впровадження розробок склав більше 500 тис. грн. 
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[15] запропоновано методику плющення зварного шва; [18] запропоновано спо-

соби зниження розбризкування при зварюванні міді зі сталлю; [20] уточнено 

термодинамічні параметри розплаву міді зі сталлю; [23] запропоновано техно-

логію автоматичного зварювання міді зі сталлю; [24] проаналізовано взаємодію 

міді і заліза у зварювальній ванні; [25] визначено способи зменшення дефектів 

при волочінні порошкового дроту; [26]  визначено чинники впливу на тріщино-

утворення у зварних швах доменних фурм; [29] проаналізовано та запропоно-

вано визначення зварюваності виконувати за термодинамічними показниками; 

[32] удосконалено метод попереднього підігріву; [35] встановлено вплив коефі-

цієнтів теплопровідності на зварюваність різнорідних металів; [36] обґрунтува-

но необхідність імпульсного попереднього підігріву перед зварюванням; [39] 

експериментально підтверджено вплив  імпульсного попереднього підігріву пе-

ред зварюванням [41, 45] запропоновано напрямки підвищення якості і довгові-

чності зварних швів «мідь/сталь»; [47] аналіз і експериментальні дослідження; 

[49] описано вплив термічної обробки після зварювання на зниження залишко-

вих напружень; [50] проаналізовано властивості матеріалів для доменних фурм; 

[51]  розраховані складові флюсу для зварювання міді зі сталлю; [52]  розроб-

лено методику визначення зварюваності різнорідних металів; [54] модернізова-

но спосіб виготовлення порошкового електроду; [55] розроблено хімічний 

склад порошкового дроту; [56]  аналіз результатів випробування порошкового 

електроду; [57] розроблено методи зменшення кількості евтектичних прошарків 

у зварному шві; [58] проведено експерименти по нанесенню мідних захисних 

покриттів на сталь;  [59] експериментальні випробування зварних швів;  [61] 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2011_2/11gpagps.pdf
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+M.+Karpenko%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+M.+Karpenko%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+V.+Granovskii%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22P.+A.+Gavrish%22
http://link.springer.com/journal/10556
http://link.springer.com/journal/10556
http://link.springer.com/journal/10556/25/8/page/1
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удосконалено технологію зварювання міді зі сталлю; [62] проаналізовано вплив 

конструктивного виконання зварних швів  на їх довговічність;  [63] запропоно-

вано методика аналізу якості зварних швів; [64] модернізовано пальник для 

плазмового зварювання міді і сталі. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Гавриш П. А. Розвиток наукових засад теорії і практики технології 

зварювання міді зі сталлю 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології» – Дер-

жавний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний універ-

ситет», Маріуполь, 2018 р. – Рукопис. 

 

У дисертації представлений науково обґрунтований подальший розвиток 

теорії і практики технології зварювання міді зі сталлю, який забезпечує вирі-

шення актуальної задачі спрямованої на уточнення основних термодинамічних 

параметрів процесу сплавоутворення металевих розплавів міді із сталлю та вдо-

сконалення технологічних аспектів зварювання різнорідних металів шляхом 

комплексних теоретичних і експериментальних досліджень що вирішує про-

блему підвищення міцності і якості зварних швів та підвищення довговічності 

їх експлуатації. 

Для умов зварювальної ванни виконано термодинамічне дослідження і 

моделювання температурно-концентраційної залежності вільної енергії рідкого 

розплаву міді зі сталлю, що дозволило розрахувати і експериментально підтве-

рдити температурно-концентраційну залежність вільної енергії рідкого розпла-

ву та надлишкової вільної енергії твердого розчину основних компонентів зва-

рювальної ванни міді і заліза. Встановлена природа утворення дефектів при 

зварюванні міді і сталі.  

На основі створеної математичної моделі волочіння порошкового дроту, а 

також експериментальних результатів дослідження енергосилових параметрів 

волочіння, розроблено програмні засоби по автоматизованому проектуванню 

технологічних режимів та конструктивних параметрів волочільного обладнан-

ня, які забезпечують розширення сортаменту і підвищення якості при виробни-

цтві бездефектного порошкового дроту.  Вперше для процесу волочіння порош-

кових матеріалів в монометалічній оболонці встановлені закономірності фор-

мування густини шарів порошку і рівні енергосилових параметрів залежно від 

діаметру, товщини і матеріалу монометалічної оболонки.  

Визначений науково обґрунтований і доведений для практичного засто-

сування метод імпульсного попереднього підігрівання при зварюванні міді зі 

сталлю. Струм прямокутної форми дозволяє виконувати форсований нагрів де-

талі з високою швидкістю до температур, при яких відбувається якісний процес 

зварювання міді із сталлю (кількість енергії в одиницю часу в імпульсного 

струму прямокутної форми в 2 рази більш ніж в змінного синусоїдальної форми 

струму). 
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На основі теоретичного аналізу і експериментальних досліджень дослі-

джено і вдосконалено спосіб формування крайок деталей для зварювання мето-

дом ударної пластичної деформації. При виконанні формування крайок міді 

способом ударного пластичного деформування у металі виникають додаткові 

дислокації, створюються уламки кристалітів, які, утрудняючи подальшу дефо-

рмацію, викликають збільшення міцності і твердості металу, зменшення плас-

тичності і зміну його фізичних і хімічних властивостей. Міжкристалітні зсуви 

міді заважають створенню евтектичних плівок, поділяющих зерна металу Сu – 

Cu2O, з врахуванням дифузії міді в сталь на міжфазній межі, хімічний склад ме-

талу не міняється.  

Досліджений і вдосконалений спосіб післязварювальної обробки зварного 

шва шляхом локальної пластичної деформації. Визначені основні параметри, 

які визначають напружено-деформований стан та енергосилові параметри при 

реалізації плющення зварних швів і створена математична модель енергосило-

вих параметрів процесу плющення зварного шва. Визначені геометричні коор-

динати особливих місць кінематично можливих полів-характеристик у фізичній 

площині і площині годографа швидкостей. Підвищені механічні якості зварного 

шва. 

Ключові слова: зварювання міді зі сталлю, вільна енергія розплаву міді зі 

сталлю, термодинамічні параметри, різнорідні метали, попередній підігрів, во-

лочіння порошкового дроту.  

 

ABSTRACT 

Gavrish P. A. Scientific bases of development theory and practice of the 

technology welding copper with steel.  

 

Thesis for scientific degree of the Doctor of Technical Sciences (Engineering) 

on speciality 05.03.06 “Welding and related processes and technologies” – State 

higher educational establishment the “Pryazovskyi State Technical University, 

Mariupol, 2018 – the Manuscript. 

 

In the thesis it is presented evidence-based further development of the theory 

and practice of the weld procedure of copper with steel which provides the solution a 

relevant problem welding directed to perfecting of technological aspects heter-

?geneous metafishing by complex theoretical and pilot studies and solves a problem 

of increase in durability and quality of joint welds and increase in a longevity of their 

operation. 

For conditions welding bathtub the thermodynamic research and model 

operation of temperature and concentration dependence of the free energy of a fluid 

melt of the copper with steel is executed that allowed to calculate and to exper-

?mentally confirm temperature and concentration dependence of the free energy of a 

fluid melt and excess free energy of a solid solution of principal components of a 

welding bathtub of copper and iron. The nature formation of defects when welding 

copper and steel is established. 
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Methodological approach to a research of thermodynamic processes when 

welding is shown. In such conditions interaction has heterogeneous character, and 

many reactions go in the diffusive mode. Application of thermodynamic methods for 

a similar research of chemical reactions between metal, gas and slag phases gives the 

chance to establish what of reactions in the considered system at set to temperature, 

pressure and concentration can spontaneously proceed what position of balance and 

properly to change conditions that process proceeded in the necessary direction in the 

necessary degree. 

The major factor defining quality of welded seams and operability of the 

details received by welding of the copper with steel is interatomic interaction copper 

and iron in fusion. Researches have confirmed the course of metastable process 

crystallization  p →δ  in the range of the concentration structures  xFe =0,43-0,96  and 

metastable sinektichesky transformation  p1 + p2 ↔  ε  at a temperature 1405 °K. 

On the basis of the created mathematical model the drawing of a powder wire 

and also the experimental results of a research power parameters of drawing, software 

on an automated of the technological modes and design data of the wire drawing of 

an inventory providing expansion of a range and upgrading by production faultless a 

powder wire are developed. For process the drawing of powder materials in 

monometallic to an envelope consistent patterns of formation density of layers 

powder wire and the level of power parameters depending on diameter, thickness and 

material of a monometallic envelope are determined. The developed software on the 

basis of mathematical model for the choice of the technological modes and design 

data of the drawing inventory at manufacture faultless a powder wire. The 

mathematical model of drawing of a powder wire for welding of copper with steel is 

created. 

Also the evidence-based method of application of pulse prewarming when 

welding copper with steel is defined. The necessary modes of pulse preheating are 

defined. 

It is investigated also an improved technique formation of the edges for details 

before welding by method of shock deformation and the explanation mechanism of 

shock plastic deformation of the edges copper for the purpose of decrease in quantity 

of the eutectic Сu – Cu2O is offered. 

It is defined that intercrystalline shifts of copper prevent creation of the eutectic 

dividing metal grains taking into account diffusion of copper in steel on the interface, 

but chemical composition of metal is not changed. 

Also the improved technique of processing of a joint weld after welding by a 

local plastic strain is investigated. Key parameters which define an intense strained 

state and power parameters at realization of rolling of joint welds are determined and 

the mathematical model of power parameters of process of rolling a joint weld is 

created. Geometrical coordinates of special places of kinematicly possible fields. 

Keywords: welding copper with steel, the thermodynamic research, preliminary 

heating, the free energy of a fluid melt of the copper with steel, metals of different 

relationship, drawing of a powder wire. 
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АННОТАЦИЯ 

  

Гавриш П. А. Развитие научных основ теории и практики техноло-

гии сварки меди со сталью 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.03.06 «Сварка,  родственные процессы и технологии» – Госу-

дарственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный техни-

ческий университет», Мариуполь, 2018. – Рукопись. 

 

В диссертации представлено научно-обоснованное дальнейшее развитие 

теории и практики технологии сварки меди со сталью, которое обеспечивает 

решение актуальной задачи, направленной на уточнение основных термодина-

мических параметров процесса структуробразования металлических расплавов 

меди со сталью и совершенствование технологических аспектов сварки разно-

родных металлов путем комплексных теоретических и экспериментальных ис-

следований с целью решения проблемы повышения прочности и качества свар-

ных швов и повышение долговечности их эксплуатации. 

Для условий сварочной ванны выполнено термодинамическое исследова-

ние и моделирование температурно-концентрационной зависимости свободной 

энергии жидкого расплава меди со сталью, что позволило рассчитать и экспе-

риментально подтвердить температурно-концентрационную зависимость сво-

бодной энергии жидкого расплава и избыточной свободной энергии твердого 

раствора основных компонентов сварочной ванны меди и железа. Установлена 

природа образования дефектов при сварке меди и стали. 

На основе созданной математической модели волочения порошковой 

проволоки, а также экспериментальных результатов исследования энергосило-

вых параметров волочения, разработаны программные средства по автоматизи-

рованному проектированию технологических режимов и конструктивных па-

раметров волочильного оборудования, обеспечивающих расширение сортамен-

та и повышение качества при производстве бездефектной порошковой прово-

локи. 

Впервые для процесса волочения порошковых материалов в монометал-

лической оболочке установлены закономерности формирования плотности сло-

ев порошка и уровни энергосиловых параметров в зависимости от диаметра, 

толщины и материала монометаллической оболочки. 

Предложен научно обоснованный и доказаный для практического приме-

нения метод импульсного предварительного подогрева при сварке меди со ста-

лью. Ток прямоугольной формы позволяет выполнять форсированный нагрев 

детали с высокой скоростью до температур, при которых происходит каче-

ственный процесс сварки меди со сталью (количество энергии в единицу вре-

мени у импульсного тока прямоугольной формы в 2 раза больше чем у пере-

менного, синусоидальной формы тока). 

На основе теоретического анализа и экспериментальных исследований 

усовершенствован способ формирования кромок деталей для сварки методом 

ударной пластической деформации. При выполнении формирования кромок 
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меди способом ударного пластического деформирования в металле возникают 

дополнительные дислокации, создаются обломки кристаллитов, которые, за-

трудняя дальнейшее деформацию, вызывают увеличение прочности и твердо-

сти металла, уменьшение пластичности и изменение его физических и химиче-

ских свойств. Межкристаллитные сдвиги меди мешают созданию эвтектиче-

ских пленок, разделяющих зерна металла Сu - Cu2O, с учетом диффузии меди в 

сталь на межфазной границе, а химический состав металла не изменяется. 

Исследован и усовершенствован способ послесварочной обработки свар-

ного шва путем локальной пластической деформации. Определены основные 

параметры, которые определяют напряженно-деформированное состояние и 

энергосиловые параметры при реализации прокатки сварных швов и создана 

математическая модель энергосиловых параметров процесса прокатки сварного 

шва. Определены геометрические координаты особых мест кинематически воз-

можных полей-характеристик в физической плоскости и плоскости годографа 

скоростей. Повышены механические свойства сварного шва. 

Ключевые слова: сварка меди со сталью, свободная энергия расплава ме-

ди со сталью, термодинамические параметры, разнородные металлы, предвари-

тельный подогрев, волочение порошковой проволоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


