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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» – 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 

університет», Маріуполь, 2018 р. – Рукопис. 

 

Зварювання різнорідних металів міді і сталі є актуальним завданням у 

зв'язку з необхідністю забезпечення підвищених експлуатаційних характери-

стик зварних з'єднань в таких галузях промисловості, як металургія, машино-

будування, хімічне машинобудування та інших. В науково-технічній літера-

турі немає достатніх відомостей про термодинамічні властивості розплаву 

міді із сталлю в зварювальній ванні. Немає даних про особливості розрахунку 

флюсуючи складових порошкових дротів для зварювання. Особливу роль у 

підвищенні якості зварного з'єднання грають зварювальні матеріали. Так, для 

бездефектного виготовлення порошкових дротів необхідно розробити мате-

матичну модель процесу волочіння дроту. Відсутні відомості про розвиток і 

вдосконалення технології  зварювання міді зі сталлю: підготовка крайок, по-

переднє підігрівання і т. і. У зв'язку з цим, необхідно проведення комплекс-

них теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на розвиток і 

вдосконалення теоретичної термодинамічної бази даних взаємодії міді зі 

сталлю, розвиток методу прогнозування та бездефектного виготовлення по-

рошкових дротів для зварювання міді зі сталлю, розрахунку математичних мо-

делей та оптимізації складів порошкових дротів і режимів зварювання, розроб-

ки та удосконалення способів підготовки крайок деталей до зварювання та спо-

собів попереднього підігріву  – це є актуальною  задачею  для промислового 

комплексу України, яка має наукове і практичне значення. 
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Виконано і проаналізовано низку опублікованих матеріалів де  розгля-

дається роль і місце в сучасних умовах методів отримання зварних з’єднань 

різнорідних металевих матеріалів із наперед заданими властивостями. Нау-

ково-теоретичною основою вдосконалення технології зварювання є праці на-

уковців, які досліджували основні закономірності зварювання різнорідних 

металів: В. Р. Рябова, Д. М. Рабкіна, Б. Є. Патона. В науковому довіднику по 

кольоровим металам С. М. Гуревича наведено аналіз та можливості утворен-

ня нероз'ємних з'єднань кольорових металів. Плазмове зварювання і наплав-

лення міді і її сплавів було досліджено А. Є. Вайнерманом, П. В. Гладким, 

яке забезпечує мінімальне проплавлення металу та високу якість виконання 

робіт на деталях суднобудування. В працях і книгах В. М. Ілюшенко прове-

дені дослідження важких кольорових металів і перспективи їх зварювання і 

наплавлення. Кассов Д.С. виконав дослідження флюсових компонентів при 

зварюванні міді, Турчанін М.А. вперше виконав термодинамічні дослідження 

низки перехідних металів таблиці Менделєєва, особливо важливі його дослі-

дження хімічних реакцій між металевою, газовою і шлаковою фазами, що дає 

можливість встановити, які з реакцій в даній системі при заданих температу-

рі, тиску і концентраціях можуть йти мимоволі, яке положення рівноваги, і як 

слід змінити умови, щоб хода процесу була у потрібному напрямі в потрібній 

мірі. Закордонні вчені, наприклад Шань Дзиго проводили низку досліджень 

паяння та зварювання різнорідних металів. Wehner H., Wittmann H., Zuera H. 

досліджували особливості зварних швів міді зі сталлю. Rostan T. дослідив 

корозійностійкі мідні сплави. Ying-yu Ghuang і інші науковці виконали дос-

лідження термодинамічних властивостей сплавів міді і сталі.  

Однак поза увагою науковців залишилися питання: підтвердження мак-

симумів розташування інтегральної ентальпії змішування при зварюванні мі-

ді зі сталлю, визначення переважної взаємодії компонентів зварювальної 

ванни, визначення меж небезпечного інтервалу складів (Fe і Сu) коли можли-

во створення умов для розшарування розплаву і утворення дефектів зварного 

шва. Відсутні дослідження методів зниження можливості утворення крихких 
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евтектичних прошарків у зварному шву Сu–Cu2O. Відсутні дані про енерго-

силові параметри процесу плющення зварних швів з метою підвищення їх 

міцності. Нагальна необхідність у програмному забезпеченні оптимальних 

параметрів процесу волочіння порошкових дротів з метою підвищення якості 

їх виготовлення.  

В дисертації представлені 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 викорис-

товували спеціальний калориметричний пристрій.  

Вимірювальна система калориметру забезпечує реєстрацію зміни тем-

ператури розплаву, викликаної падінням в нього добавок і їх подальшим роз-

чиненням, і температури блоку. Для вимірювання з високою точністю темпе-

ратури досліду (7001700°С), яка дорівнює температурі у калориметричному 

пристрою, в ньому змонтована батарея термопар, що містить три послідовно 

включених спаї вольфрам-ренієвої термопари ВР5/ВР20 категорії А2. Таким 

чином, конструкція устаткування для визначення термодинамічних властиво-

стей сплавлення міді з залізом повністю задовольняє процес проведення дос-

ліджень. 

Визначення механічних властивостей зразків зварних швів виконува-

лося на розривній машині Universal Testing Machine UTN-60 (60кН) на зраз-

ках, зварених порошковим дротом з мідною оболонкою, і зразках, зварених 

порошковим дротом з сталевою оболонкою. Притискний пристрій модерні-

зовано з метою застосування різних зусиль затиску для сталевої і мідної час-

тини зварного шва. 

При виконанні  експериментальних досліджень впливу механічних 

якостей порошкового дроту з монометалевою оболонкою застосовували ла-

бораторне обладнання та спеціально виготовлений волочильний стан на яко-

му досліджували оптимальні геометричні параметри волоки та параметри 
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кожного проходу 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 плющення порошкового 

дроту використовували лабораторний прокатний міні-стан 100х100 Г Донба-

ської державної машинобудівної академії. 

Дослідження мікроструктури зварних швів виконувалося згідно з мето-

дикам і вимогам стандартів які вказані у списку використаних джерел дисер-

тації. Мікроструктури зразків вивчали на мікроскопах: NEOPHOT-30, 

ERNST LEIST GmbH Dialux. 

Розроблено основи методологічного підходу до дослідження термо-

динамічних процесів при зварюванні. У таких умовах взаємодія в металах 

при зварюванні носить гетерогенний характер, а багато реакцій йдуть в ди-

фузійному режимі. Застосування термодинамічних методів для подібного до-

слідження хімічних реакцій у зварювальному середовищу необхідно  для 

встановлення характеристик реакцій і властивостей компонентів реакцій для 

визначення положення рівноваги і визначення особливостей термо-

динамічних властивостей. Метою роботи є розробка методики розрахунку 

термодинамічних властивостей  фаз, параметрів реакцій і рівноважного стану 

системи, яка дозволить провести моделювання закономірностей ходу проце-

сів в зварювальних середовищах при розробці нових зварювальних матеріа-

лів. 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 техно-

логічних процесів існує небезпека переохолодженні зварювальної ванни, в 

результаті якого утворюється розшарування фаз. Встановлено, що для розп-

лавів міді і заліза – характерна переважна взаємодія односортних атомів, що 

посилюється з пониженням температури. Такий характер взаємодії приво-

дить до неоднорідності металу шва. 
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Виконані розрахункові і експериментальні роботи з оптимізації техно-

логічних параметрів зварювання і зварювальних матеріалів. Для визначення 

залежності напруги від струму наплавлення при мінімальному розбри-

зкуванні визначали залежність коефіцієнта розбризкування від струму напла-

влення. Кореляційний аналіз отриманих даних показує наявність досить си-

льного зв'язку між даними параметрами, причому значення коефіцієнту розб-

ризкування знаходиться в зворотній залежності від останніх параметрів. 

У зв'язку з великою кількістю компонентів порошкового дроту (n=12) 

не є можливою побудова загальної математичної моделі, яка включає всі вка-

зані компоненти. Тому для виявлення залежності між досліджуваними чин-

никами провели графічний аналіз. Як засіб використовувався 2М візуальний 

аналіз, а саме діаграми розмаху (Box-Whiskers). Групуючих показників в да-

ному дослідженні два: поростворення (Por) і продуктивність розплавлення 

(Proizv). 

Виконані розрахунки і створені математичні моделі волочіння та плю-

щення порошкових електродів. Метою математичного моделювання напру-

жено-деформованого стану, при реалізації процесу волочіння порошкового 

дроту в монометалічній оболонці, є визначення напруги і відносної щільності 

порошку у зоні деформації залежно від вихідних параметрів процесу: вихід-

ний і кінцевий діаметр дроту; товщина оболонки; фізико-механічні властиво-

сті матеріалу оболонки і осердя; геометричні характеристики волоки; рівні 

переднього і заднього натягу.  

Виконано математичний аналіз умови пластичності. Розглянуті і про-

аналізовані режими обтискання порошкових електродів при виготовленні які 

істотно впливають: на показники плавлення, їх стабільність, долю участі ос-

новного металу в наплавленому і вміст зміцнюючих часток, особливо при 

введенні до складу осердя тугоплавких і енергоємних часток. Встановлено, 

що доцільно виконувати автоматизоване проектування процесу волочіння 

або прокатування порошкового електроду з врахуванням всіх чинників, які 
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помітно змінюють сили і натягнення при виготовленні та відхилюють їх від 

розрахункових, що приводить до нестабільного процесу. 

Проведені дослідження по удосконаленню технології зварювання та пі-

слязварювальної обробки зварних з’єднань міді зі сталлю. Зважаючи на висо-

ку теплопровідність міді велика частина тепла, що вводиться при зварюванні, 

відводиться від зони тепловкладення, що приводить до необхідності підве-

дення до місця зварювання значно більшої кількості тепла, ніж при зварю-

ванні інших металів. Тому зварювання міді із сталлю виконується з поперед-

нім і супутнім підігріванням. При зварюванні різнорідних металів, таких як 

мідь і сталь, доцільно використовувати для попереднього підігрівання – ім-

пульсний нагрів металу, при якому можна отримати виборчий нагрів саме в 

тих місцях зварного з'єднання, де це необхідно, а також зменшити величину 

зони термічного впливу. 

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

сталлю, термодинамічні параметри, різнорідні метали, попередній підігрів, 

волочіння порошкового дроту, мікроструктура, межа сплавлення, структуро-

утворення, плющення, евтектика, локальна пластична деформація. 

 

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 (Engin-

?ering) on speciality 05.03.06 «Welding and related processes and technologies» – 

State higher educational establishment the «Pryazovskyi State Technical Universi-

ty», Mariupol, 2018 – the Manuscript. 

Welding metals of different relationship copper and steel is relevant a task 

due to the need of providing the raised operational characteristics of welded con-

nections in such industries as metallurgy, mechanical engineering, chemical me-

chanical engineering and others. In scientific and scientific publications, there are 
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no sufficient data on thermodynamic properties of fusion of copper with steel in a 

welding bathtub. 

There are no data on features of calculation flux components for welding 

process. The special role in improvement of quality-welded connection is carried 

out by welding materials. Therefore, powder wire free of defects it is necessary to 

develop mathematical model of the process drawing a wire for production. There 

are no data on development and improvement of technology of welding: prepara-

tion of edges, preliminary heating and ets. In this regard, conducting the complex 

theoretical and pilot studies aimed at the development and improvement of the the-

oretical thermodynamic database is necessary for interaction of copper with steel, 

development of a method of forecasting and production powder wire for welding 

of copper with steel free of defects and calculation of mathematical models and op-

timization of structures powder wire and welding modes, development and im-

provement of ways of preparation of details for welding, both optimization of 

structures powder wire and welding modes, development and improvement of 

ways of preparation of edges of details for welding and ways of preliminary heat-

ing – it is a relevant task for an industrial complex of Ukraine which has scientific 

and practical value. 

The role and place in modern conditions of the methods of obtaining welded 

knots with predetermined properties are considered. The scientific and theoretical 

basis for improving welding technology is the work of scientists who studied the 

basic laws of welding of heterogeneous metals: V.R Ryabova,  D.M Rabkin, and 

B.E. Paton. In the scientific guide on non-ferrous metals S.M Gurevich the analysis 

and possibilities of creation of non-separable compounds of non-ferrous metals are 

presented. Plasma surfacing of copper and its alloys was investigated by A.E. 

Weinerman, P.V. Gladkiv, which provides the minimum metal smelting and high 

quality of work on details of shipbuilding. In the writings and books of  V.M. Il-

yushenko, studies of heavy non-ferrous metals and prospects of their surfacing 

were carried out. D.S. Kassov performed the study of the flux components while 

welding copper, M.A. Turchanin for the first time he performed thermodynamic 
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investigations of a number of transition metals of the Mendeleev table, especially 

important for his study of chemical reactions between the metallic, gas and slag 

phases, which makes it possible to determine which of the reactions in this system 

at a given temperature, pressure and concentration can proceed involuntarily, 

which is the position of equilibrium, and how should the conditions be changed so 

that the course of the process is in the right direction to the right extent. Foreign 

scientists, for example, Shan Dziga conducted a series of studies of soldering and 

welding of heterogeneous metals. Wehner H., Wittmann H., Zuera H. investigated 

features of welded copper seams with steel. Rostan T. – investigated corrosion-

resistant surfacing on copper alloys. Ying-yu Ghuang and other scientists have 

studied the thermodynamic properties of copper and steel. 

The works provides information on the materials, equipment and techniques 

used to the researches carrying out. Scientific methods of conducting researches, 

methods of preparation of samples, choice of equipment and devices are presented 

here. The thermodynamic data used to consider important technological processes 

should be of high reliability because they used a special calorimetric link. The 

measuring system of the calorimeter provides registration of changes in the tem-

perature of the melt, caused by the drop in its additives and their subsequent disso-

lution and temperature of the block. For measuring with a high accuracy of the ex-

perimental temperature, which is equal to the temperature of the block, a thermo-

couple battery is mounted there, comprising three sequentially connected tungsten-

rhenium thermocouple couplings ВР5/ВР20 categories А2 (800 °С1700 °С). 

Thus, the design of the equipment for determining the thermodynamic properties 

of copper and iron fusion completely satisfies the process of conducting research. 

Determination of mechanical properties of samples of welds was carried out on a 

tear-off machine with the recording of the results of the study. 

For a research of power parameters of samples when rolling used a laborato-

ry rolling mini-camp of 100х100 G of the Donbass State Engineering Academy 

(DSEA). Drawing of a powder wire was carried out on a drawing camp DSEA. 
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Microstructures of samples studied on microscopes: NEOPHOT-30, 

ERNST LEIST GmbH Dialux. 

The basis of the methodological approach to the study of thermodynamic 

processes during welding is given. In such conditions, the interaction in metals 

during welding is heterogeneous, and many reactions are in diffusion mode. The 

application of thermodynamic methods for such a study of chemical reactions in 

the welding medium is necessary to establish the characteristics of the reactions 

and properties of the reaction components to determine the equilibrium position 

and to determine the characteristics of thermodynamic properties. The aim of the 

work is to develop a method for calculating the thermodynamic properties of the 

phases, reaction parameters and equilibrium state of the system, which will allow 

simulating the regularities of the processes in the welding media in the develop-

ment of new welding materials. The basis of the evaluation of the influence of 

temperature on the thermodynamic properties of the welding process is the idea of 

changing the heat capacity of the system during the process. The results of the 

studies indicate that there is no stratification in the Cu-Fe equilibrium system, but 

when welded, depending on the developed technological processes, there is a dan-

ger of overheating of the weld bath, which results in the phase separation. It is es-

tablished that for copper and iron melts, the overwhelming interaction of single-

grade atoms is characteristic, which increases with a decrease in temperature. This 

kind of interaction leads to a heterogeneity of the metal seam. 

Works on optimization of technological parameters of welding and welding 

materials are carried out. To determine the voltage dependence of the current of 

surfacing with minimum spraying, the dependence of the spraying coefficient on 

the current of surfacing was determined. Correlation analysis of the received data 

shows the presence of a rather strong connection between these parameters, and the 

value of the spill coefficient is in inverse relationship with the last parameters. Due 

to the large number of powder wire components (m = 12), it is not possible to con-

struct a general mathematical model that includes all of these components. There-

fore, a graphical analysis was conducted to determine the relationship between the 
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factors studied. As a tool, 2M visual analysis, namely Box-Whiskers, was used. 

Grouping indicators in this study are two: Creation (Por) and performance of sur-

facing (Proizv). 

Calculated and created mathematical models of drawing and rolling of pow-

der electrodes. The purpose of the mathematical modeling of the stress-strain state, 

when implementing the process of drawing the powdered wire in the monometallic 

shell, is to determine the voltage and relative density of the powder in the defor-

mation zone depending on the initial parameters of the process: the initial and final 

diameter of the wire; shell thickness; physical and mechanical properties of shell 

material and core; geometric characteristics of the drawing; levels of front and rear 

tension. A mathematical analysis of the plasticity condition is performed. Consid-

ered and analyzed modes of compression of powdered electrodes in the manufac-

ture which significantly affect: on the parameters of melting, their stability, the 

share of participation of the base metal in the deposited and the content of the 

strengthening particles, especially when introducing into the composition of the 

core refractory and energy-intensive particles. It is found that it is expedient to car-

ry out automated design of the process of drawing or rolling of a powder electrode 

taking into account all the factors that noticeably change the forces and tensions in 

the manufacture and discard them from the calculated, which leads to an unstable 

process. 

The researches on improvement of technology of welding and post-welding 

treatment of welded joints of copper with steel are given. Due to the high thermal 

conductivity of copper, a large part of the heat introduced during welding is de-

duced from the heat-sealing zone, which leads to the need to bring much more heat 

to the place of welding than when welding other metals. Therefore, welding copper 

with steel is carried out with the previous and concomitant heating. When welding 

heterogeneous metals such as copper and steel, it is advisable to use a pulsed heat-

ing of metal for preheating, in which it is possible to receive selective heating ex-

actly in those places where welding is necessary, as well as to reduce the size of 

the zone of thermal impact.  
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Keywords: welding of copper with steel, free energy of copper melting with 

steel, thermodynamic parameters, dissimilar metals, preliminary hearing, drawing 

of powder wire. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зварювання різнорідних металів міді і сталі є ак-

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

плуатаційних характеристик зварних з'єднань в таких галузях промисловості, 

як металургія, машинобудування, хімічне машинобудування та інших. В нау-

ково-технічній літературі немає достатніх відомостей про термодинамічні 

властивості розплаву міді із сталлю в зварювальній ванні. Немає даних про 

особливості розрахунку складових флюсів для процесу зварювання.  

Особливу роль у підвищенні якості зварного з'єднання грають зварю-

вальні матеріали. Так, для бездефектного виготовлення порошкових дротів 

необхідно розробити математичну модель процесу волочіння дроту. Відсутні 

відомості про розвиток і вдосконалення технології зварювання: підготовка 

крайок, попереднє підігрівання і т. і.  

У зв'язку з цим, необхідно проведення комплексних теоретичних і екс-

периментальних досліджень, спрямованих на розвиток і вдосконалення тео-

ретичної термодинамічної бази даних взаємодії міді зі сталлю, розвиток ме-

тоду прогнозування та бездефектного виготовлення порошкових дротів для 

зварювання міді зі сталлю, розрахунку математичних моделей та оптимізації 

складів порошкових дротів і режимів зварювання, розробки та удосконалення 

способів підготовки крайок деталей до зварювання та способів попереднього 

підігріву  – це є актуальною  задачею  для промислового комплексу України, 

яка має наукове і практичне значення. 

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

тація виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт: 

– кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва» 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: «Теоретичні та те-
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хнологічні основи процесів наплавлення та зварювання» (№ держреєстрації 

0117U007330, 2018 р.); 

– кафедри «Обладнання і технологія зварювального виробництва» і 

Випробувальної лабораторії технічної діагностики Донбаської державної 

машинобудівної академії: «Розробка спеціалізованої методики аналізу конс-

труктивного виконання металоконструкцій машин» (№ держреєстрації 

0111U007365, 2011 р.). 

– «Удосконалення технології виробництва електродних матеріалів та 

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

118U002849, 2018 р.). 

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 держав-

ній машинобудівній академії. В усіх перерахованих роботах автор був вико-

навцем або відповідальним виконавцем. 

Мета і  завдання досліджень.  Основною метою роботи є подальший 

розвиток теорії і практики технології зварювання міді зі сталлю задля отри-

мання бездефектних зварних з’єднань з високою експлуатаційною надійніс-

тю. 

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 (енталь-

пії змішування компонентів) і термодинамічних активностей компонентів, на 

основі чого розробити термодинамічну модель структуроутворення в системі 

Fe-Сu та визначити концентраційні межі області розшарування рідких розчи-

нів міді і заліза при зварювальних температурах; 

– провести комплекс досліджень щодо вдосконалення складу і вмісту 

флюсуючих компонентів для електродів та порошкових дротів при зварю-

ванні міді зі сталлю;  
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– розробити математичну модель та оптимізувати хімічний склад по-

рошкових дротів для зварювання міді зі сталлю; 

– визначити енергосилові параметри волочіння порошкового дроту зі 

сталевою та мідною оболонкою, удосконалити технологію виготовлення по-

рошкового дроту для зварювання міді зі сталлю; 

– дослідити вплив температури попереднього підігріву на структуру та 

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

нології попереднього і супутнього підігріву при зварюванні; 

– дослідити і удосконалити спосіб оброблення крайок деталей перед 

зварюванням методом ударного пластичного деформування; 

– дослідити і удосконалити спосіб післязварювальної обробки зварного 

шва локальною пластичною деформацією. 

Об’єкт дослідження – технологія зварювання різнорідних металевих 

матеріалів. 

Предмет дослідження – термодинамічні та технологічні параметри 

процесу зварювання міді зі сталлю.  

Методи дослідження – термодинамічні дослідження, математичне мо-

делювання, тензометричні дослідження енергосилових параметрів процесу 

волочіння, визначення механічних властивостей, дослідження мікро- та мак-

роструктури структури зварних з’єднань. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи 

полягає в розвитку методології розрахунку основних термодинамічних пара-

метрів структуроутворення міді і сталі, проектування технології виготовлен-

ня порошкових електродів та технології зварювання міді зі сталлю для під-

вищення якості зварного шва і довговічності експлуатації зварного з’єднання, 

а саме:  

– уточнені основні термодинамічні параметри процесу кристалізації ро-

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

рдити температурно-концентраційну залежність вільної енергії рідкого розп-

лаву та надлишкової вільної енергії твердого розчину міді та заліза;  
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– 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 ві-

дносно лінії ліквідус розплаву призводить до досягнення межі спінодалі рід-

кої фази із розшаруванням розплаву і формуванням структурної неоднорід-

ності в твердій фазі у вигляді дефектів зварного шва – тріщин, несуцільнос-

тей, неоднорідностей тощо;  

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

показниками (пороутворення і продуктивність розплавлення) розроблено ма-

тематичну модель, що дозволила оптимізувати хімічний склад порошкового 

дроту для зварювання міді зі сталлю, який cкладає, 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; плави-

квий шпат 2,06,2; кремнефтористий натр 2,94,1; ферромарганець 1,42,8; 

ферросиліцій 1,93,4;  

– 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 підігрів необ-

хідно проводити попередній підігрів за густини струму 1000
 
А/мм

2 
та

 
трива-

лості імпульсного струму 10 мс при температурі (окремо для міді 

Т = 350500 °С і сталі  Т = 250300 °С);  

– вперше запропоновано та обґрунтовано застосування ударної пласти-

чної деформації для формування кромок мідних деталей під зварювання зі 

сталевими, 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 за-

побігають утворенню евтектичних плівок Сu–Cu2O. Оптимізовані кути обро-

блення кромок становлять для сталі – 1618° і для міді – 4044°; 
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– одержали подальший розвиток технологічні основи післязварюваль-

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

деформації. Визначенням впливу енергосилових параметрів процесу плю-

щення на якість і властивості шву розроблено математичну модель, на основі 

якої оптимізовано режим післязварювальної обробки зварного шву. Показа-

но, що застосування локальної пластичної деформації за оптимізованим ре-

жимом (плющення по висоті підсилення зварного шва до 30%) дозволяє під-

вищити межу міцності шва до 320÷380 МПа тобто на 33 %; 

– вперше для процесу волочіння порошкових електродних матеріалів 

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

новлені закономірності формування густини шарів порошку і рівні енергоси-

лових параметрів в залежності від діаметру, товщини і матеріалу мономета-

левої оболонки. Встановлено, що при волочінні порошкового дроту з мідною 

оболонкою при збільшенні ступеню деформації спостерігається зниження ко-

ефіцієнта запасу міцності для матеріалу оболонки, а при обтисканнях вище 30 

% коефіцієнт запасу міцності сягає недопустимих значень (Кз < 1,2), що приз-

водить до руйнування 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 

параметрів волочіння розроблено програмні засоби з автоматизованого прое-

ктування технологічних режимів та конструктивних параметрів волочільного 

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 (па-

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

№ 1412118,1434655);  
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– результати дисертації у вигляді технології отримання зварних 

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

ський електромеханічний завод», ПАТ «Сніжнянськхіммаш», ТОВ 

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

шинобудування» та на інших промислових підприємствах України з економі-

чним ефектом більше 500 тис. грн.; 

– розроблено методичні рекомендації щодо зварювання мідних деталей 

із сталевими, які впроваджені в навчальний процес підготовки технічних екс-

пертів з експертизи вантажопідйомного устаткування в Головному навчаль-

но-методичному центрі Держпраці України (м. Київ); 

– результати дисертації впроваджені в навчальний процес в Донбаській 

державній машинобудівній академії (м. Краматорськ) при викладанні дисци-

плін напрямку «Зварювання». 

Особистий внесок здобувача Усі положення та результати, які вино-

сяться на захист, сформульовано і отримано автором самостійно. Автору на-

лежить: постановка та обґрунтування мети, планування та проведення дослі-

джень, аналіз результатів експериментів. Постановка завдань і обговорення 

результатів досліджень виконані спільно з науковим консультантом і співав-

торами статей.  

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

розроблена методика визначення енергосилових параметрів плющення; 

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

технології плющення; [4] розроблена методика постановки експерименту, ви-

значено вплив питомого електричного опору при утворенні дефектів зварних 

швів; [5] проведено аналіз структурних змін в металі при ударно-

пластичному деформуванні кромок; [6, 28] проаналізовано фактори експлуа-

таційної довговічності зварних з’єднань; [7] проаналізовано причини появи 

дефектів порошкового дроту при виготовленні; [8] сформульовано напрямки 

підвищення продуктивності порошкового дроту; [9] розроблено методологію 

підвищення довговічності зварних конструкцій; [10] оптимізовано склад по-
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рошкового дроту; [12] підвищено якість зварювання деталей металургійного 

обладнання; [13] запропоновано методику розрахунку термодинамічних по-

казників при зварюванні; [14] запропоновано методику плющення зварного 

шва; [17] запропоновано способи зниження розбризкування при зварюванні 

міді зі сталлю; [19] уточнено термодинамічні 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 тріщиноутворення у зварних швах домен-

них фурм; [29] проаналізовано та запропоновано визначення зварюваності 

виконувати за термодинамічними показниками; [32] удосконалено метод по-

переднього підігріву; [35] встановлено вплив коефіцієнтів теплопровідності 

на зварюваність різнорідних металів; [36] обґрунтовано необхідність імпуль-

сного попереднього підігріву перед зварюванням; [39] експериментально під-

тверджено вплив  імпульсного попереднього підігріву перед зварюванням 

[41, 47] запропоновано напрямки підвищення якості і довговічності зварних 

швів «мідь/сталь»; [45] проведено оцінку впливу компонентів порошкового 

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

зварювання на зниження залишкових напружень; [50] проаналізовано влас-

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

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

сті 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 вико-

нання зварних швів  на їх довговічність;  [62] запропоновано методика аналі-
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зу якості зварних швів; [64] модернізовано пальник для плазмового зварю-

вання міді і сталі. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

повідомлені і обговорені на 28 міжнародних і республіканських конференці-

ях, у том числі: Республіканській науково-методичній конференції «Сучасні 

проблеми зварювання, наплавлення та матеріалознавства» (Маріуполь, 

2005 г.); 6-й Міжнар. конф. «Обладнання і технологія термічної обробки ме-

талів і сплавів» (Харків, 2005); Х міжнар. н-техн.  конф. «Нові конструкційні 

сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговіч-

ності виробів» (Запоріжжя, 2005 р.); науково-технічних конференціях ДДМА 

(Краматорськ, 2006, 2007,  2008, 2010 рр.); 8-й Міжнар. н.-техн. конф. «Обла-

днання і технологія термічної обробки металів і сплавів» (Харків, 2007); Мі-

жнар. н.-техн. конф.  до 75-річчя Донецкої області (Краматорськ, 2007 р.); 

Міжнар. н.-практичн. конф.   «Наукові дослідження та їх практичне застосу-

вання. Сучасний стан питання та напрямки розвитку 2007» (Одеса, 2007 р.); I 

міжнар. н.-техн. конф.   «Зварювальне виробництво у машинобудуванні: пер-

спективи розвитку» (Краматорськ, 2009 р.); V Міжнар. н.-техн. конф.  «Стра-

тегія 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 майбут-

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

в науке и технике» (Курськ, Росія, 2014 р.); XII Всеросійська н.-техн. конф.  

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

конф. «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (Кра-

маторськ, 2007, 2009, 2015, 2016, 2018 рр.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертації опубліковано у 

64 роботах, у тому числі у двох монографіях; 22 статтях у фахових виданнях 
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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 наймену-

вань, додатків і містить 355 сторінок машинописного тексту, 128 рисунків, 42 

таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ 

 

 

1.1 Фізико-хімічні властивості міді і сталі 

 

Величезну роль в сучасних умовах грає метод отримання зварних вуз-

лів із заздалегідь заданими властивостями. Управління таким процесом зва-

рювання дозволить отримувати зварні з'єднання з необхідними пока-зниками 

фізико-хімічних і технологічних властивостей. Всяке управління пов'язане з 

необхідністю прогнозу, передбачення результатів тих, або інших можливих 

дій на технологічний процес. Для зварювання різнорідних металів, наприклад 

мідь-сталь, завдання передбачення є вузловим, що лімітує розвиток таких си-

стем управління [1,2]. Для міді і сталі характерні відмінності в температурі 

плавлення, густині, коефіцієнтах теплофізичних властивостей, особливо в 

коефіцієнтах лінійного розширення (табл.1.1).  

Таблиця 1.1 

Фізичні і хімічні властивості різнорідних металів  

Властивості 

Залізо і сплави на йо-

го основі 
Сплави міді 

Ст3 сп 09Г2 Залізо  М1 
БрА  

Мц9-2 

БрК  

Мп3-1 
БрБ2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Густина  

х10
3
, кг/м

3
 

7,85 7,85 7,87 8,89 8,2 8,4 8,2 

Температура  

плавлення, С 
1520 1530 1808 1083 1050 1080 1050 

Коефіцієнт   

лінійного  

розширення  

х10
-6

, 1/К 

11
 

12 11,9 16,8  17 15,8 16,6 
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Продовження таблиці 1.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

теплопровід-

ності (при 

20 °С),  

Вт/(м К) 

67 50 78 390  71 46 83 

Твердість НВ 120÷150 140÷180 80 45÷220 80÷100 75÷90 100/330 

Межа міцно-

сті, МПа 
380÷500 460÷520 250 220÷400 450÷500 350÷400 500/1250 

Межа теку- 

чості, МПа 
220÷360 340÷380 120 60÷200 150÷200 220÷260 250/1150 

Відносне по-

довження, % 
20÷32 18÷26 40÷50 60÷15 20÷35 30÷40 35/24 

Модуль  

пружності,  

х10
-3

МПа  

201 215 200 90 92 104 130 

 

Відрізняються також і кристалографічні характеристики – основних 

складових металів сплавлення міді і заліза тип грат і їх параметри. Кристалі-

зація міді відбувається в гранецентрованих кубічних гратах. Поліморфізму 

немає, фазові перетворення її пов'язані лише із зміною агрегатного стану. 

Мідь має високу електричну проводимось (займає друге місце після срібла), 

пластичність, корозійну стійкість в прісній і морській воді. 

При звичайній температурі мідь досить інертна, при підвищенні темпе-

ратури добре реагує з киснем, сіркою, фосфором і галогенами. З вуглецем 

мідь не дає стійких з'єднань. 

З азотом не реагує, і азот може використовуватися, як захисний газ при 

зварюванні чистої міді. З воднем мідь з’єднується але дає нестійкий гідрид 

СuН. Водень знижує температуру плавлення міді, а евтектична рівновага 

утворюється при температурі 1072 °С [3]. На повітрі за наявності вологи і ву-

глекислого газу мідь повільно окислюється, покриваючись плівкою «патини» 

зеленого кольору, яка є лужним карбонатом міді (СuОН)2СО3.  
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Захисна  плівка захищає мідь від подальшої корозії поверхні. Всі до-

мішки, що особливо входять в твердий розчин, знижують електротехнічні 

властивості міді. Шкідливими домішками, що знижують механічні і техноло-

гічні властивості міді і її сплавів, є Bi, Pb, S і O. Свинець і вісмут дуже мало 

розчинені в міді і утворюють по кордонах зерен легкоплавкі евтектики, а це 

приводить до червоноламкості металу. Сірка і кисень також нерозчинені в 

міді і утворюють евтектики Сu-Сu2S  и Сu-Сu2О , але червоноламкості вони 

не викликають так, як їх температура плавлення (1067 ºС і 1065 ºС) відповід-

но вище за температури гарячої обробки тиском [4,5]. Проте ці евтектики ве-

льми крихкі, і їх наявність навіть в невеликих кількостях призводить до зни-

ження пластичності [6,7]. 

Фізико-хімічні властивості міді приведені в табл.1.2. 

Таблиця 1.2 

Фізико-хімічні властивості міді  

 

Мідь – діамагнітний метал з дуже невеликою питомою магнітною 

сприйнятливістю, яка дорівнює  – 1,13
.
10

-9
 м

3
/кг при 18 ºС [6,8]. Механічні 

властивості міді в значній мірі залежать від хімічної чистоти металу і міри 

Характеристика Значення 

Температура плавлення 1083 ºС (1356,2 К) 

Теплопровідність при 20  ºС 390 Вт/(м·К) 

Питома теплоємність при 20  ºС 0,385 кДж/(кг·К) 

Густина 8890 кг/м
3
 

Модуль зсуву 432,5 МПа 

Межа міцності м’яка  – 190÷220 МПа 

тверда – 280÷400 МПа 

Межа текучості м’яка – 60÷80 МПА 

тверда – 28÷34 МПА 

Відносне подовження м’яка   – 60 % 

тверда – 6 % 

Твердість м’яка – 45 НВ 

тверда – 110 НВ 

Ударна в’язкість 160÷180 кДж /м
3
 

Температура рекристалізації 180÷300 ºС 

Температура гарячої деформації 1050÷750 ºС 
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проведеної попередньої пластичної деформації. Чиста мідь має високу плас-

тичність але невисоку міцність. При зниженні температури пластичні власти-

вості міді практично не змінюються, але міцностні властивості знижуються. 

Мідь має ГЦК кристалічну решітку (а = 0,36150 нм; N = 4), температура ки-

піння 2567 ºС (2840 К).  

Мідь має діамагнітні якості та високу електропровідність. Якщо порів-

няти з іншими металами, то мідь поступається тільки сріблу. Завдяки таким 

особливостям мідь широко використовується у промисловості, наприклад її 

електропровідність приймається за еталон (100 %) по відношенню до інших 

металів. Чим вище чистота міді (зменшення кількості домішок) тим вище 

електропровідність та менше питомий електроопір. Шкідливі домішки такі 

як: P, As, Al, Fe, Sb, Sn суттєво знижують електропровідність.  

Найменший питомий електроопір має відпалена мідь (99,999 % Cu)  у 

неї мінімальна концентрація сторонніх домішок – 0,0166 мкОм
.
м.  Марка міді 

М00б (99,99 % Cu) отримана вогневим рафінуванням має максимальну елек-

тропровідність. Якщо мідь піддається пластичній деформації, наприклад тис-

ку, то кристалічна решітка металу спотворюється і  в ній виникають напруги. 

Підвищується кількість дефектів решітки. Змінюється структура металу – зе-

рна металу роздроблюються та втрачається рівноважна форма яка була до 

деформації, а та рівноважна їх форма що спостерігалася до деформації, втра-

чається. Уламки зерен найчастіше мають довгасту форму, в напрямку дії зов-

нішньої сили. Кристалічні решітки зерен приймають нову просторову орієн-

тацію. Таким чином треба ураховувати ці положення при виконанні пластич-

ної деформації міді і її сплавів. 

В табл. 1.3 приведені хімічні склади деяких марок міді, які випуска-

ються у промисловості України [6-10]. 
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Таблиця 1.3 

Хімічні склади деяких промислових марок міді  

Марка 
Вміст,  % Домішок 

всього Cu Bi Sb As Fe Ni Pb Sn S O Zn P Ag 

М1 99,9 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,005 0,05 0.005 0,04 0,003 0.1 

М1р 99,9 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,002 0,005 0,01 0.005 - 0,003 0.1 

М2р 99,7 0,002 0,005 0,01 0,05 0,2 0,01 0,05 0,01 0,01 - - - 0.4 

М3р 99,5 0,005 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 - 0,04 - 0.4 
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Залізо основний елемент сталі тому необхідно привести основні його 

властивості. Треба відзначити відмінності властивостей заліза від міді, теп-

лоти перетворень: плавлення – 13,2 кДж/моль; випарювання 305,8  кДж/моль 

[6]. Розглядаючи властивості заліза необхідно відзначити, що це один з най-

поширеніших елементів у природі, його вміст в земній корі складає 4,65 % за 

масою. При звичайному тиску існують три кристалічні поліморфні модифі-

кації заліза: 

– до температури 910 ºС існує α-Fe с ОЦК гратами (а = 0,286645 нм; 

N = 2). Ця модифікація феромагнітна, але із зростанням температури при 

768 ºС (точка Кюрі), фазовий перехід другого роду переходить у парамагніт-

ний стан β-Fe без зміни сінгонії та інших властивостей окрім магнітних. 

– в інтервалі 910…1392 ºС  існує γ-Fe з ГЦК гратами (а = 0,3656 нм; 

N = 4). 

– вище 1392ºС існує δ-Fe з ОЦК гратами (при 1425 ºС а = 0,293 нм; 

N = 2). Тому що α-Fe і δ-Fe мають ОЦК грати і близький параметр елемента-

рного вічка, то частенько замість δ застосовують α-позначення. Однак іден-

тичність цих фаз не доведена. Післязварювальне нагрівання сталей особливо 

низьколегованих з карбонітрідними елементами у міжкритичному інтервалі 

температур викликає підвищення твердості за рахунок дисперсійного твер-

діння та зниження ударної в’язкості. Тому для таких сталей доцільно після 

зварювальне нагрівання виконувати до межі дисперсійного підвищення твер-

дості [9,10]. 

Залізо – це най поширений метал який використовується при виготов-

ленні сучасної обладнання, приладів, техніки. Але у чистому вигляді залізо 

через його низьку міцність не використовується. Зате здатність заліза утво-

рювати різноманітні сплави з іншими металами  дуже широко використову-

ється у сучасному машинобудуванні. До речі і чинність заліза у сучасній 

промисловості визначається саме  його широким розповсюдженням у приро-

ді (залізо займає друге місце 4,65 % за масою, на першому місці алюміній). 

Поверхня заліза на повітрі і у вологій атмосфері вкривається оксидною плів-
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кою, з невисокої захисною властивістю. Але у сплавах з іншими хімічними 

елементами має зовсім інші властивості: корозійностійкі сплави, зносостійкі, 

тверді, зі спеціальними властивостями. Особливі властивості мають сплави 

латуні і бронзи до яких входить і залізо: малий коефіцієнт тертя, висока ко-

розійна стійкість та ін. Деякі металургійні властивості заліза приведені в 

табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Металургійні властивості заліза 

 

Повторний нагрів високотемпературної  зони термічного впливу (ЗТВ) 

при наступному охолодженні аустеніту, який залишився і який знову створе-

ний, приводить до підвищення температури його перетворення. Утворення 

феритної і бейнітної фази окрім того достатньо висока температура мартен-

ситного перетворення значно підвищує стійкість сталі ЗТВ проти утворення 

холодних тріщин, якщо після зварювання виконано повторне нагрівання у 

міжкритичному інтервалі температур [9]. Підвищення швидкості охолоджен-

ня зварного шва  також приводить до значної зміни кінетики перетворення 

аустеніту сталі. При зміні швидкості охолодження існують три типи перетво-

рення аустеніту: перлітне, бейнітне і мартенситне. Тобто є можливість керу-

вання процесом кристалізації  і отримання зварних швів заданої якості [10]. 

Фізико-механічні властивості деяких сталей приведені в табл. 1.5 і табл. 1.6. 

Характеристика Значення 

Температура плавлення 1535 ºС (1808 К) 

Температура кипіння 2750 ºС (3023 К) 

Теплоти перетворень: 

α→ β 

β→ γ 

γ→ δ 

 

1,72 кДж 

0,91 кДж 

0,63 кДж 

Теплоти  перетворень: 

плавлення 

кипіння 

 

14,9 кДж 

351 кДж 
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Таблиця 1.5   

Фізико-механічні властивості низьковуглецевих сталей, які застосовуються для зварювання міді зі сталлю 

 

Марка  

сталі 

Хімічний склад, в мас % Механічні властивості 

С Мп Si Р S Сr Ni Сu 
σв, 

МПа 

σт, 

МПа 

δ, % 

ВСт.Зкп 0,14÷0,22 0,30÷0,60 < 0,07 < 0,04 < 0,05 < 0,30 < 0,30 < 0,30 360÷460 215÷235 27÷24 

ВСт.Зпс 0,14÷0,22 0,40÷0,65 0,08÷0,17 < 0,04 < 0,05 < 0,30 < 0,30 < 0,30 370÷480 225÷245 26÷23 

ВСт.Зсп 0,14÷0,22 0,80÷0,11 0,12÷0,30 < 0,04 < 0,05 < 0,30 < 0,30 < 0,30 380÷490 230÷250 25÷22 

Сталь 10 0,07÷0,13 0,35÷0,65 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
340 220 31 

Сталь 15 0,12÷0,18 0,35÷0,65 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
380 240 27 

Сталь 20 0,17÷0,24 0,35÷0,65 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
420 260 25 

Сталь 10Г 0,07÷0,24 0,7÷0,1 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
440 230 28 

Сталь 15Г 0,12÷0,18 0,7÷0,1 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
480 250 26 

Сталь 20Г 0,17÷0,24 0,7÷0,1 0,17÷0,37 - - 
кожного 

< 0,25 
520 280 24 
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Таблиця 1.6   

Фізико-механічні властивості низьколегованих сталей які застосовуються для зварювання міді зі сталлю 

 

 

Марка  

сталі 

Хімічний склад, в мас % Механічні властивості 

С Мn Si V Сr Ni Сu 
σв, 

МПа 

σт, 

МПа 

δ, % ан, 

МДж/м
2
 

09Г2 0,12 1,6 0,26 - <0,3 <0,3 <0,3 450 305 21 0,35 

14Г2 0,15 1,4 0,26 - <0,3 <0,3 <0,3 465 3350 21 0,33 

16ГС 0,15 1,1 0,55 - <0,3 <0,3 <0,3 480 410 21 0,35 

09Г2С 0,12 1,5 0,65 - <0,3 <0,3 <0,3 480 320 21 0,38 

10Г2С1 0,12 1,5 1,1 - <0,3 <0,3 <0,3 500 360 21 0,35 

15ГФ 0,15 1,1 0,26 0,6 <0,3 <0,3 <0,3 500 360 21 0,35 

15ХСНД 0,12 0,6 0,55 - 0,7 0,5 0,3 500 350 21 0,30 

10ХСНД 0,12 0,6 1,0 - 0,7 0,6 0,5 530 400 19 0,50 

16Г2АФ 0,16 1,5 0,45 0,1 <0,3 <0,3 <0,3 590 435 20 - 
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1.2. Особливості зварюваності міді і сталі 

 

Особливості зварювання міді із сталлю, які вивчались і визначені нау-

ковцями такі [12-21]: 

– низька розчинність міді в залізі і заліза в міді; 

– відмінності в температурі плавлення і кипіння, теплоти перетворень і 

випарюваній; 

– відмінності в складі, структурі і властивостях металів, які 

з’єднуються при зварюванні; 

– можливість утворення в зоні сплавлення міді із сталлю крихких кри-

сталізаційних і дифузійних прошарків які виникають із-за міжкристалітного 

проникнення міді в сталь; 

– створення в зварному шві зовсім нових фазових і структурних скла-

дових, які відсутні у вихідних металах; 

– широкий температурний діапазон кристалізації сплавів міді при зва-

рюванні, який сприяє утворенню дефектів зварювання – гарячих тріщин; 

– існування температурного інтервалу провалу пластичності мідних 

сплавів і збільшення крихкості; 

– висока спорідненість міді до кисню, причому вона збільшується з-за 

розчинів між рідким металом і Сu2О; 

– з-за виділення водню з рідкої міді є можливість утворення несуціль-

ностей – пор у металі зварного шва, при охолодженні і кристалізації. 

Не зважаючи  на низьку розчинність заліза в міді при зварюванні крис-

талізація розплавленого металу іде з великою швидкістю і в результаті те за-

лізо, яке розчинилося в рідкої міді не встигає виділитися з твердого розчину 

(заліза з міддю) і тому залишається у зварному шві у вигляді пересиченого і 

понаднасиченого твердого розчину навіть при концентрації до 2% заліза 

(рис.1.1) [11-12]. 
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х600 

Рис. 1.1. Пересичений твердий розчин залізу в міді 

 

Незважаючи за те що залізо і мідь – різнорідні метали їх фізико-хімічні 

властивості сприяють утворенню міцного металевого зв'язку. Наприклад: пара-

метри кристалічних грат у  α-Fe і у міді однакові – γ-Fe (а = 0,3656 нм), у міді 

(а = 0,36150 нм); тип грат такий же – кубічні  гранецентровані;  атомні об'єм 

міді і заліза приблизно однакові – міді (7,100), заліза (7,089) [22, 23]. 

Тому що мідь і її сплави мають високу теплопровідністю то для  місцево-

го розплавлення металу при зварюванні необхідно застосовувати джерела теп-

лоти з високою тепловою потужністю і концентрацією енергії в плямі нагріву. 

Із-за високої теплопровідності і швидкого відведення теплоти погіршується фо-

рмування шва, зростає схильність до появи в зварних швах дефектів (непрова-

рів, підрізів, напливів, тріщин, пористості). У зв'язку з цим зварювання металу 

великої товщини (більш 10÷15 мм) зазвичай виконують з попереднім і супутнім 

підігріванням [3, 4, 6]. Попереднє підігрівання забезпечує більш рівномірний 

розподіл теплоти в зварювальній ванні, покращує умови кристалізації зварного 

шва, знижує внутрішню напругу і вірогідність виникнення тріщин. Вироби при 

зварюванні підігрівають газовим полум’ям, розосередженою дугою і іншими 

способами. Вироби з міді підігрівають до температури 250÷350 С. 

дендрити 

заліза 

Мідь М1 

Ст.3.сп5 
межа сплавлення  

міді зі сталлю 
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Тонколистові конструкції з товщиною стінки 1,5÷2 мм зварюють встик 

без оброблення або з відбортовкою кромок. Висота відбортовки 1,5÷2s (s – то-

вщина листів які зварюються). Листи товщиною до 5 мм зварюють також без 

оброблення кромок, але з зазором до 2 мм. Листи завтовшки понад 10 мм зва-

рюють з обробленням кромок: під ручне дугове зварювання з кутом оброблення 

70 С і притупленням кромок до 3 мм [3,5,6]. Стикове з'єднання зварюють, як 

правило, на формуючих підкладках з міді, графіту, кераміки і подушці флюсу. 

Таврові з'єднання великої товщини для утримання рідкої ванни рекомендується 

зварювати в «човник». При зварюванні застосовують пресовані прутки або дріт 

діаметром 3÷10 мм. Хімічний склад присадних стрижнів (дротів) вибирають за-

лежно від вимог до зварних швів і методу зварювання. 

Конструкції з міді зварюють з присадним дротом аналогічного складу або 

легованою фосфором і кремнієм до 0,2÷0,3 %. При введенні в зварювальну ван-

ну вказаних розкислювачів, відбувається відновлення Cu2O. Продукти реакції 

переходять в шлак, метал шва очищується від кисню. Для підвищення міцнос-

них властивостей металу шва використовують присадні стрижні, леговані кре-

мнієм, фосфором, марганцем, оловом, залізом і іншими елементами. 

Дугове зварювання покритими електродами виконують на постійному 

струмі зворотної полярності, прагнучи підтримати коротку дугу без коливання 

кінця електроду. Силу струму вибирають залежно від діаметру електроду. Фі-

зичні і механічні властивості зварних швів забезпечують відповідним підбором 

хімічного складу електродного матеріалу (стрижня) і покриття. Якщо при зва-

рюванні необхідно забезпечити високу теплопровідність і електропровідність 

металу шва, використовують електроди для ручного зварювання, наприклад 

«Комсомолець-100» із стрижнем з міді (М1) [2, 4, 7]. 

Автоматичне зварювання міді і її сплавів під флюсом виконують на пос-

тійному струмі зворотної полярності. У поєднанні з електродним дротом М1 

використовують флюси АН-348, ОСЦ-45, АН-20, АН-26 та інші або керамічні 

флюси.  
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Дугове зварювання в середовищі захисних газів (ручне або автоматичне) 

може бути виконано в середовищі аргону, гелію або їх сумішей вольфрамовим 

електродом або плавким електродним дротом. При зварюванні як присадний 

матеріал використовують зварювальний дріт БрХ07, БрКМп3-1 або мідь марки 

М1 з добавкою фосфору і кремнію до 0,1÷0,2 %. Фосфор і кремній добре розки-

слюють зварювальну ванну, знижують пористість і забезпечують високі фізико-

механічні властивості зварних швів [1, 2, 6]. 

Проблема якісного зварювання міді і її сплавів ще знаходиться у стадії 

вирішення, оскільки отримання зварних з'єднань без дефектів з цього технічно 

дуже важливого металу не гарантується більшістю відомих методів електроду-

гового зварювання. Деякі дослідження різних поєднань зварюваних металів 

(мідь і залізо) які були проведені, представлені в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Поєднання зварювальних металів 

Зварювальні метали Джерело 

1 2 3 

М3С, МНЖ3Т-1, М1 Ст.3 [12] 

М1 Сталь 20 [23, 24] 

М1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2 Сталь 20 [25] 

М3р, МЖ5-1 12Х18Н10Т [26] 

Бр.Х1 Ст.3 [13] 

Бр.КМц3-1 Сталь20 [27] 

МНЖМц11-1,1-0,6    

30Ni-70Cu 

SG-CuNi30Fe 

09Г2С [28-30] 

Бр.ОЦ10-2 М1 [31-32] 

Бр.А9ЖВ4, 

Нікаліум 
Ст3.сп.5 [33] 

М1 НП2 [34] 

Бр.ХО-8 ЕІ811 [35] 

М1, М3, АН-26С,  

ПП Бр.ХТ-12-2 
М1, М3 [4] 

МНАЖМцб-1,5-1-1 

(Куніаль БС) 
Сталь 20 [36] 
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Продовження табл.1.7 

1 2 3 

Бр.Мц14А7Ж3Н2, 

Суперстоун 70 
09Г2 [37] 

Бр.А9Ж4Н4 ВСт.3 [38] 

Бр.КМц 3-1 Х25Т [39] 

Бр.КМц 3-1 45Г17Н3 [39] 

Бр.КМц 3-1 2Х13 [39] 

Бр.АМц 9-2 09Г2 [40] 

Бр.АМц 9-2 У8 [40] 

М3 Сталь 25Л [41] 

М3 Сталь 18-8 [18] 

М1 30ХГСА [17] 

М1 34ХНМ [17] 

М1 Сталь 45 [17] 

М1 Сталь 45Х1 [17] 

Бр.АМц 9-2 Сталь 20 [25] 

 

Але при зварюванні і наплавленні різних зварюваних металів, розроблені 

технології не враховують термодинамічні властивості міді, заліза і мідних 

сплавів. Так дані, отримані різними авторами про розчинність міді в залізі і за-

ліза в міді, дещо відрізняються один від одного.  

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

Таблиця 1.8 

Розчинність залізу в міді і міді в залізі 

№ 

з/п 

Розчинність  

Cu в  Fe, % 

Розчинність  

Fe в  Cu, % 

Літературне 

джерело 

1 2 3 4 

1 

850 ºС 

(α-Fe) 
910÷1392 ºС 

(γ-Fe) 

більше 

1392 ºС 

(δ-Fe) 

650 ºС 750 ºС 1050 ºС 
[1] 

1,4 8,0 6,5 0,2 0,4 4,0 

2 

857 ºС 

(α-Fe) 
900÷1392 ºС 

(γ-Fe) 

1050 ºС 

 
650 ºС 750 ºС 1050 ºС 

[42] 

2,01 0,24 7,35 0,212 0,450 2,59 

3 

900 ºС 

(α-Fe) 
900÷1370 ºС 

(γ-Fe) 

1470 ºС 

(δ-Fe) 
700 ºС 800 ºС 1025 ºС 

[43] 

0,21 12,0 10,0 0,57 1,02 2,84 
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Продовження табл.1.8 

1 2 3 4 

4 

841 ºС 

(α-Fe) 
900÷1370 ºС 

(γ-Fe) 

1470 ºС 

(δ-Fe) 
650 ºС 700 ºС 1060 ºС 

[44,45] 

1,79 12,0 10,0 0,24 0,37 2,94 

5 

850 ºС 

(α-Fe) 
900÷1370 ºС 

(γ-Fe) 

більше 

1392 ºС 

(δ-Fe) 

650 ºС 750 ºС 1094 ºС 
[45] 

1,4 8,0 6,5 0,2 0,4 4,0 

 

Для визначення можливості отримання якісних з’єднань важливу роль 

особливо при зварюванні міді і мідних сплавів із сталями грає точна оцінка їх  

хімічної активності. Характер взаємодії із шлаками, отже, і легування металу 

часто небажаними домішками, необхідність розкислювання і характер розкис-

лювачів для даних сплавів міді повністю визначається спорідненістю міді до 

кисню. Далі, наявність розчинів закису міді в рідкому металі може приводити 

до появи реакційних пір, а інколи і тріщин в результаті взаємодії з газовою ат-

мосферою дуги. У роботах присвячених дослідженню хімічної активності і роз-

чинності міді і мідних сплавів в залізі визначена максимальна розчинність міді 

в залізі і максимальна розчинність заліза в міді [22-23]. Мідь з киснем утворює 

два оксиди Сu2О и СuО, які можуть утворювати розчини між собою, а закис мі-

ді може значно розчинятися в рідкій міді. На (рис.1.2) приведена діаграма плав-

лення системи Сu-О, на якій область ненасичених  розчинів Сu2О  у рідкій міді 

позначена штрихуванням (L1). Область, межована лінією BCD, відповідає кон-

центраціям насичених розчинів залежно від температури. При насиченні розчи-

нів до 1200 °С з них випадають кристали Сu2О, а при температурах вище 

1200 °С з’являється вторинний рідкий, взаємонасичений розчин L2, складу Сu2О 

і СuО.  

Таким чином, лише при концентраціях кисню, які перевищують концентрації 

насичених розчинів лінія BCD, з’являється в системі третя фаза в вигляді крис-

талів Сu2О або розчина L2,і константа рівноваги реакції розкладання закису міді 

перестає залежати від концентрації рідкого розчину Сu2О в Сu [24-26]. 
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Рис. 1.2. Діаграма плавкості системи Сu-О 

 

Визначено, що при зварювальних температурах утворюються з'єднання 

складної валентності за рахунок обмінних реакцій з компонентами флюсів. 

Спорідненість міді до кисню зростає при розчиненні закису міді в рідкій міді. 

Встановлено що, гази які утворюються в результаті реакцій не розчиняються в 

міді, проте вони зменшують суцільність металу при порушенні металевого зв'я-

зку між зернами мікроструктури [22-25]. 

Висока опірність корозії, антифрикційні властивості, висока міцність, 

термостійкість досягається при зварюванні міді із сталлю введенням в зварюва-

льні матеріали додаткових легуючих елементів. Тому високі експлуатаційні по-

казники, як правило, досягаються при використанні легованих зварювальних 

матеріалів (порошкових дротів, порошкових стрічок спеціального складу). Ле-
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гуючі елементи які знаходяться в сталях  – хімічні сполуки, оксиди, або тверді 

розчини. Легуючі елементи, звісно також і мідь, розчиняються в залізі і впли-

вають на температурний інтервал існування алотропних модифікацій заліза. 

Якщо такі елементи збільшують область існування аустеніту їх називають аус-

тенізаторами, а елементи, що збільшують область існування фериту – ферити-

заторами. Серед таких елементів (аустенізаторів є і мідь а також нікель, марга-

нець, кобальт. 

Відоме явище дисперсійного твердіння, пов’язане із змінами розчинності 

міді (Cu) в фериті, це викликає підвищення міцності, але в той же час розчин-

ність міді в фериті приводить до зниження пластичних властивостей сталі. Мідь 

збільшує корозійну стійкість сталі в атмосферних умовах. Не зважаючи на те, 

що мідь є м’яким металом, проте при холодному куванні мідь ущільнюється і 

стає твердою, але не гартується. 

Основні недоліки міді при виготовленні окремих деталей це анізотропія 

механічних властивостей при пластичній деформації, погана оброблюваність 

різанням, низька рідиноплинність. 

Технологія зварювання таких різнорідних металів як мідь і залізо, а та-

кож сталі зумовлюється високими показниками теплопровідності, коефіцієнтів 

лінійного розширення і лінійної усадки. У табл.1.9 приведені дані фізичних 

властивостей зварюваних металів [4]. 

Таблиця 1.9 

Фізичні властивості зварювальних металів 

 

 

 

Метал 
Коефіцієнт лінійного розширен-

ня а, 10
-5

 К
-1 Усадка, в % 

Мідь 17 4,7 

Залізо 12 2,0 

Сталь 12 1,5÷2,0 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
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1.3. Термодинамічні властивості міді і сталі 

 

Дані, які отримані при експериментах вітчизняними та зарубіжними нау-

ковцями, показують істотний розкид значень, а це не дозволяє зробити на їх ос-

нові 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 [27, 46-48], тому при дослідженнях необхідно підтве-

рдження цього висновку. 

У опублікованих наукових працях, зарубіжних авторів присвячених ви-

вченню термодинамічних властивостей твердих розчинів на основі заліза (-

фаза) і міді (-фаза), приведені дані активності міді і її парціальні ентальпії. 

Окрім згаданих вище значень активності міді в рідких сплавах, представлені її 

значення при 1300 °С для двох складів, відповідних -фазі і двох складів, які 

знаходяться в гетерогенної області це рідина – -фаза.  

Спектроскопічно визначені активності міді і її парціальні ентальпії в ін-

тервалі температур 1200÷1650 К. Активність міді також досліджена в інтерва-

лах температур 1049÷1492 °С  по її рівноважному розподілу між розплавами 

Ag-Cu і пластинами з чистого заліза. Але побудова ізотерм 1480
Cu  і 1583

Cu  пока-

зала, що вони перетинаються між собою, хоча дані отримані для 1323
Cu  узго-

джуються з даними отриманими для іншої системи. 

Таким чином, істотний розкид даних досліджень не дозволяє однозначно 

оцінити термодинамічні значення ентальпії і ентропії при ході зварювальних 

процесів з’єднання міді із залізом.  

В табл. 1.10 та 1.11 представлені параметри ентропії  і високотемперату-

рні складові ентальпії речовин, які взаємодіють при зварюванні міді із сталлю. 
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Таблиця 1.10 

Високотемпературні складові ентропії   º º
298TS S  для основних стандартних станів 

Елемент Стан 

º º
298TS S   при температурі, Т, °С 

128 327 528 730 928 1128 1328 1530 1728 2728 
Літератур-

не джерело 

С графіт 0,700 2,103 3,880 4,484 5,448 6,300 7,069 7,763 8,395 10,921 [49] 

С графіт 0,72 2,11 3,38 4,48 5,45 6,3 7,06 7,74 8,35 10,77 [50] 

С алмаз 0,5696 1,852 3,082 4,179 - - - - - - [51] 

Сu кр.,ж 1,752 4,280 6,151 7,651 8,910п 12,350 13,351 14,235 15,025 43,525 [52] 

Fe кр.,ж 1,8340 4,6975 7,0754 9,4073т 11,7402 13,0235 14,1886т 15,4450п 18,4244 22,8845к [53] 

 

В таблиці позначено º
298S     

Т-поліморфний перехід; П - плавлення; К - кипіння 
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Таблиця 1.11 

Високотемпературні складові ентальпії 

Елемент Стан 

º º
298TH H при температурі, Т, °С 

128 327 528 730 928 1128 1328 1530 1728 2728 
Літературне 

джерело 

С графіт 0,295 0,946 1,837 2,829 3,886 4,995 6,146 7,324 8,524 14,767 [49] 

С графіт 0,250 0,947 1,831 2,824 3,883 4,988 6,122 7,274 8,442 14,412 [50] 

С алмаз 0,1999 0,842 1,700 2,685 - - - - - - [51] 

Сu кр.,ж 0,608 1,857 3,159 4,509 5,886п 10,488 11,988 13,488 14,988к 94,991 [52] 

Fe кр.,ж 0,637 2,057 3,717 5,820т 8,375 10,041 11,737 13,920п 19,413 30,413к [53] 

Для метастабільних станів Fe (розрахункові показники) 

Fe γ - - - - 8,187 10,052 11,938 - - - [53] 

Fe γ - 3,857 5,287 6,789 - - - 13,613 15,519 - [53] 

Fe γ - - - - - - - - 15,998 - [53] 

Fe γ - - - - 10,613 12,813 15,013 17,213 - - [53] 

 

В таблиці позначено: 

Т-поліморфний перехід; П - плавлення; К - кипіння 
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В табл. 1.12 приведені основні термодинамічні властивості міді, заліза, 

вуглецю.    

Таблиця 1.12 

Термодинамічні властивості 

 

В результаті досліджень термодинамічних властивостей рідких розп-

лавів мідь-сталь, та експериментальних  визначень теплоти утворення рідких 

сплавів, і визначення активності міді і заліза в рідких розплавах при зварюва-

льних температурах показали, що термодинамічні властивості фаз системи 

мідь-залізо дуже сильно відрізняються від фаз ідеального стану.  

Для вдосконалення технологічних процесів зварювання міді із сталлю, 

нових технологій і матеріалів необхідна інформація про якісні і кількісні ха-

рактеристики розплавів в широких температурних і концентраційних інтер-

валах. Проте в опублікованих літературних джерелах приведені дані які від-

різняються один від одного. Різні дослідники отримували дані при різних по-

чаткових умови системи. Окрім цього, весь необхідний об'єм інформації про 

термодинамічні взаємодії, залежності зміни концентрацій міді і заліза при ре-

акціях і інших параметрах систем не може бути отриманий експерименталь-

но. Доцільно необхідний розвиток методів термодинамічного моделювання і 

комп'ютерного аналізу рідких металевих систем, для уточнення всіх необхід-

них даних. Необхідність уточнення термодинамічних даних очевидна. 

На рис. 1.3 [54, 55, 56] приведені дані отримані різними науковцями. 

Елемент Стан 
º º
298 0H H

 

º
298S  

298 0

298 15

G H

,



 
pC  Література 

Fe Kp(α) 1,073 6,52 -2,92 5,97 [50] 

Cu Kp 1,195 7,913 -3,95 5,843 [51] 

C графіт 0,231 1,290 -0,505 1,87 [52] 

C графіт 0,251 1,372 -0,530 2,038 [53] 
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Рис. 1.3. Інтегральні ентальпії змішування, отримані науковцями при 

температурах: 1 - 1600 °С [54], 2 - 1600 °С [55] , 3 - 1500…1600 °С [56] 

 

Дані більшості вчених які виконували експерименти системи мідь – за-

лізо показують, що при визначенні ентальпії зсуву в широких концентрацій-

них межах графік функції практично симетричний і трохи зміщений в об-

ласть максимуму сплавів з високою концентрацією міді [29, 30, 46-48, 54-56]. 

Виникла необхідність в уточненні інформації про ентальпії змішування в ро-

зплавах системи мідь-залізо, причому при вивченні фазових перетворень не-

обхідно враховувати протікання як рівноважних, так і нерівноважних проце-

сів. Таким чином, згідно з цими роботами ентальпії змішування є значними 

ендотермічними величинами. В той же час, ці експериментальні дані демон-

струють істотний розкид, який не дозволяє зробити на цій підставі однознач-

ний висновок про значення цієї функції. Крім того, наявні дані не дозволяють 

зробити висновок про характер температурної залежності ентальпії змішу-
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вання [57-59]. Для уточнення концентраційної залежності термодинамічних 

властивостей і встановлення характеру їх температурної залежності необхід-

но визначити і вивчити теплоти утворення розплавів міді із залізом при тем-

пературах 1400 °С і 1600 °С. Вибраний температурний інтервал для дослі-

дження відповідає середньомасової температури металу в зварювальній ван-

ні. 

На експлуатаційну стійкість деталей металургійного устаткування, на-

приклад доменних кисневих фурм і кристалізаторів МНЛЗ, істотно впливає 

якість зварних з'єднань міді із сталлю, тому дуже важливо уточнити концент-

раційні межі існування стабільних і метастабільних рівноважень сплавів міді 

із сталлю при зварювальних температурах. Розрахунок кожної фази при пла-

вленні міді із сталлю необхідно виконати шляхом створення термодинаміч-

ної моделі. 

Розглядаючи діаграму стану залізо-мідь, необхідне відзначити, що за-

лізо з міддю сплавляється у всіх співвідношеннях [2], при цьому максималь-

на розчинність міді в δ-залізі складає 6,5%, у  γ-залізі 8%, α-залізі 1,4% при 

850 ºС, проте для вдосконалення технологічного процесу зварювання і під-

вищення якості зварного з'єднання міді із сталлю необхідне вивчення фізико-

хімічних особливостей взаємодії компонентів в зварювальній ванні. Основою 

для уточнення параметрів структуроутворення є термодинамічні параметри 

взаємодії міді і заліза [59]. Тому необхідний детальний аналіз про фазові пе-

ретворення при утворенні зварного шва.  

При виконанні важливого завдання забезпечення антифрикційних влас-

тивостей наплавленого металу и застосуванні при цьому сплавів і псевдосп-

лавів міді при наплавленні їх на сталь – найчастіше застосовують газотерміч-

не напилення. Так, наприклад методом напилення для отримання антифрик-

ційних властивостей застосовують самофлюсуючий мідний порошок  

ПГ- 19М-01. Вихідна форма порошку ПГ-19М-01 не дуже сприятлива, оскі-

льки є частки незграбної, витягнутої, викривленої форми, але після прохо-

дження полум'я частки піддаються диспергуванні і сфероїдизації, що сприят-
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ливо відбивається на технологічному процесі напилення. Напилення механі-

чною сумішшю з порошків не приводить до створення нових фаз. Таким чи-

ном  при напиленні механічною сумішшю порошків, навіть при максималь-

ній продуктивності – кожна частка порошкової суміші плавиться, деформу-

ється і кристалізується індивідуально, практично не вступаючи з іншими час-

тками у взаємодію. Тому і для таких технологічних процесів необхідно тер-

модинамічне дослідження компонентів суміші [60]. 

 

1.4. Зварювальні матеріали для дугового зварювання міді зі  

сталлю 

 

Зварювальні матеріали, призначені для зварювання міді із сталлю це 

один з чинників, які впливають на якість зварного шва. Перспективні зварю-

вальні матеріали, це порошкові дроти. Відоме застосування порошкових дро-

тів як для зварювання міді і її сплавів, так і для зварювання міді зі сталлю 

[61, 62], але немає даних про спосіб виготовлення дротів, немає даних про 

енергосилові параметри плющення. Енергосилові параметри плющення на-

пряму вливають на якість виготовлення (волочіння) порошкових дротів. Як-

що оболонка дроту виконана з м'якого металу, наприклад мідь, то дуже важ-

ливо, при її волочінні визначити параметри волочіння для того, щоб не допу-

стити руйнування, розривів оболонки. При виготовленні порошкових дротів 

в монометалічній оболонці частенько спостерігаються такі дефекти оболон-

ки. Для прогнозування можливого руйнування оболонки при волочінні необ-

хідно знати рівень напруги, який виникає в оболонці, а також міру її дефор-

мації. 

Автори роботи [63] використовували для зварювання міді незахище-

ною дугою порошковий дріт з введенням до складу осердя дроту рідкоземе-

льних елементів з низьким потенціалом іонізації, проте для поліпшення пе-

ренесення електродного металу виконувалося додаткове легування кремнієм, 

марганцем і іншими елементами. Немає відомостей про процентне співвід-
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ношення цих елементів і немає відомостей про енергосилові параметри 

плющення такого дроту. 

Порівняння показників продуктивності зварювання електродами і по-

рошковими дротами показує, що завдяки вищій щільності струму, порошкові 

дроти дозволяють досягти вищої продуктивності наплавлення, ніж при засто-

суванні дроту суцільного перетину [64,5]. Крім того, порошкові дроти за ра-

хунок композиції осердя забезпечують найбільш сприятливі характеристики 

плавлення дуги і зварювально-технологічні властивості. Дуже важливі пи-

тання які ставляться в роботі [65], тому що математичне моделювання термі-

чного стану порошкових електродів спрямоване на отримання більш якісних 

показників зварного шва. Проте не досліджені зміни характеристик порош-

кового дроту при виготовленні, оскільки істотний вплив дають напруги у зо-

ні деформації при плющенні (або волочінні порошкового дроту). Вивчення 

цього впливу дозволить поліпшити якісні показники готового дроту, розро-

бити оптимальні технологічні режими волочіння, розрахувати оптимальну 

форму інструменту (волоки) і у результаті понизити витрати на виробництво 

і підвищити якісні показники зварного шва. 

 

1.5. Технологічні способи підвищення якості зварного шва 

 

Попереднє підігрівання. У зв'язку з великою відмінністю теплопровід-

ностей міді і заліза при їх зварюванні потрібно джерела живлення підвищеної 

потужності для забезпечення підвищеної погонної енергії [2, 4, 6]. Переваж-

но використання попереднього підігрівання для забезпечення сповільненої 

кристалізації і здійснення повноти протікання металургійних реакцій. Підіг-

рівання може бути загальним або місцевим залежно від габаритів і товщини 

зварюваних виробів. У всіх випадках попередній підігрів зазвичай викону-

ється при температурі 300…400 °С [2, 4, 6]. 

Попереднє підігрівання зварюваних деталей зменшує градієнт темпе-

ратурного поля і знижує швидкість охолоджування, тим в значній мірі сприяє 
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зниженню рівня внутрішньої напруги і вірогідності утворення як гарячих, так 

і холодних тріщин. Виконати попереднє підігрівання всієї конструкції перед 

зварюванням не завжди доцільно, а частенько просто неможливо. В більшос-

ті випадків виконується місцеве попереднє підігрівання. На практиці місцеве 

підігрівання виконується різними джерелами тепла наприклад нагрів газоки-

сневими різаками, зварювальною дугою і т. і. Сучасний розвиток виробницт-

ва газополум'яного устаткування дозволяє усе більш широке вживання для 

цієї мети спеціальних газокисневих пальників, які працюють на пропан-

бутановій суміші або природному газі. 

Підігрівання газовим полум'ям неможливо здійснити з точним регулю-

ванням температури нагріву, крім того додаткове насичення поверхні зварю-

ваних деталей газами призводить до зниження якості зварного шва. Склад-

ність регулювання температури попереднього підігрівання по всьому пере-

тину зварювання, якщо застосовується газовий спосіб, то він приводить до 

нерівномірного термічного циклу зварювання і до зниження якості зварю-

вання міді із сталлю. Газовий пальник – джерело тепла малої зосередженості, 

тому підтримка оптимальних температур і розмірів зварної ванни украй 

скрутно. Гази, що утворюються при зварюванні, зокрема, водень розчиня-

ються в міді. Якщо порівняти розчинність водню в залізі і міді, то можна зро-

бити висновок про те, що при температурі 1100 °С розчинність водню в міді 

в 1,5 рази більш ніж в залізі, при температурі 1500 °С майже в 2 рази. Оскіль-

ки швидкість кристалізації зварювальної ванни при зварюванні міді дуже ви-

сока, то природно водень не встигає виділитися з міді і утворює несуцільнос-

ті – пори. Крім того високі температурні градієнти в зоні зварювання викли-

кають термічну дифузію водню направлену проти потоків тепла тобто з ос-

новного металу до лінії сплаву [63-64]. Концентрація водню на лінії сплаву 

збільшується і коефіцієнт сегрегації водню, який залежить від режиму зва-

рювання досягає великих значень. Таким чином, водень, що міститься в ос-

новному металі, може створювати дефекти в зварному з'єднанні [63, 64]. Вза-

ємодію водню з міддю вивчали багато дослідників [65-67]. Були проведені 
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прецизійні виміри адсорбції водню об'ємним методом на плівках, отриманих 

шляхом конденсації пари міді на склі при температурі -195 °С. Вони показа-

ли, що адсорбція водню на чистій міді в даних умовах є фізичним процесом і 

що здібність до адсорбції в міді значно менше, ніж в нікелю. 

Теоретичні питання механізму реакцій гідрування міді поки що недо-

статньо вивчені, зокрема питання про те, яка з основних стадій процесу, ка-

талітична активація речовини (міді), що гідрується, або (водню), є ключовою, 

тобто що визначає швидкість і селективність каталітичного перетворення ре-

човини.  

Крім того, важливо передбачити можливі склади і композиції елемен-

тів на основі Cu-Fe складу [68]. На рис. 1.4 приведені ізотерми фізичної ад-

сорбції водню на міді. 

 

 

Рис. 1.4. Ізотерми адсорбції водню на міді відновленої при 140 °С 

[64, 69-70] 

 

Оклюзія водно твердою і рідкою міддю була детально досліджена Сі-

вертсом та іншими науковцями [72]. Встановлено, що в інтервалі температур 

500÷1500 °С абсорбція водню твердою і рідкою міддю пропорційна квадрат-

ному кореню тиску газу. Під час переходу міді з твердого стану в рідкий спо-

стерігається різке збільшення розчинності. На рис.1.5 приведені ізобари ад-

сорбції водню на міді. 
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Рис. 1.5. Ізобари адсорбції водню на міді  [71, 72]: 1 – фізична адсорб-

ція, 2 – розчинення, 3 – активована адсорбція, 4 – загальна адсорбція 

 

Висновки науковців про те, що система водень-мідь при звичайних і 

підвищених температурах є «твердим розчином» ґрунтується  лише на факті 

збільшення розчинності водню в міді при підвищенні температури [70, 71]. З 

іншого боку є експериментальні дані про те, що водень в твердій і рідкій міді 

може знаходитися при підвищених температурах у вигляді протона, який має 

можливість проникати в електронні оболонки міді окрихчуючи її [67]. Таким 

чином, додаткове насичення міді газами призводить до зниження міцнісних 

характеристик зварного шва. Водень в рідкій міді розчиняється в значних кі-

лькостях [72-74]. За даними [74] водень в рідкій міді 400 ºС розчиняється в 

значних кількостях і найінтенсивніше відбувається в точці плавлення міді. 

Присутність водню в безкисневій міді особливого впливу на властивості міді 

не надає. Проте абсолютно по-іншому поводиться в атмосфері водню закис 

міді. (Утворення закису міді природне при попередньому підігріванні газо-

вим полум'ям). У цих умовах водень виступає як активний розкислювач, 

утворюючи чисту мідь і пари води. Пари води мають малу швидкість дифузії 

через мідь. Тому пари води, що утворюються в поверхні розплавленої зварю-

вальної ванни, не потрапляють всередину зварного шва і віддаляються кон-
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вективними потоками повітря. А пари води, які дисоціюють усередині зва-

рювальної ванни не встигають піти в атмосферу і скупчуються в міжкриста-

літних порожнечах. Унаслідок величезного тиску в місцях скупчення, а та-

кож об'ємної напруги – в металі шва виникає розтягуюча напруга, яка утво-

рює сітку пор і мікротріщин [74]. 

Таким чином, попереднє підігрівання газовим полум'ям може виклика-

ти додаткові дефекти в зварному шві із-за насичення шва воднем і іншими 

газами. 

Плющення зварних швів. Підвищення щільності і міцності зварного 

шва міді із сталлю можна здійснити шляхом ущільнення зварного шва про-

ковуванням, плющенням і іншими методами що підвищують щільність звар-

ного шва. Проковування зварного шва рекомендується при температурі 

550…800 ºС і швидке охолодження у воді що запобігає сегрегації закису міді 

Сu2О по межах зерен [75, 76]. Для виправлення зварювальних деформацій і 

пластичної деформації – плющать посилення зварних швів з метою поліп-

шення властивостей зварних з'єднань. Для цього застосовують спеціалізовані 

верстати для плющення і проковування. Плющення здійснюється роликами, а 

проковування – високошвидкісним ударним пневматичним пристроєм. При 

плющенні і проковуванні метал осаджується по товщині, внаслідок чого від-

бувається його роздача в подовжньому і поперечному напрямах. Це приво-

дить до невеликого усунення поперечної усадки і істотного або повного усу-

нення подовжніх деформацій укорочення зони зварювання [76-79]. 

Плющення зони зварних з'єднань зменшує розтягуючу напругу, а при 

значному тиску може створити напругу стискування до величини, близької 

до межі текучості металу [78]. При плющенні циліндровими роликами вста-

новлені певні залежності тиску на ролики, від механічних властивостей ме-

талу і товщини плющеного металу. Плющенню піддають ті ділянки зварних 

швів, де необхідно створити пластичні деформації за рахунок осідання мета-

лу по товщині. Традиційно це зварний шов і біляшовна зона. Ролики вико-

нують з гладкою циліндровою поверхнею. Якщо неможливо відразу охопити 
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всю необхідну зону плющенням, то плющення виконують по черзі (рис.1.6) 

[78]. Холодна деформація підвищує межу текучості і межу міцності металу. 

Залежно від матеріалу це зміцнення виходить або унаслідок лише нагартову-

вання або в поєднанні нагартовування з подальшим старінням. Ці два прийо-

ми використовуються для підвищення міцності зварних стикових з'єднань 

плющенням роликами. Найбільший інтерес представляють зварні з'єднання, 

виконані з присадним металом. За рахунок осідання посилення зварного шва 

можна отримати необхідну величину пластичної деформації і викликати не-

обхідне зміцнення зварного з'єднання. 

 

 

Рис. 1.6. Схема плющення роликами: 1, 2, 3, 4, 5 – черговість плющен-

ня 

 

Технічні характеристики роликів такі, що вони повинні мати гладку 

циліндрову поверхню. Крім того, існує певна залежність між зусиллям плю-

щення (тиском на ролики) і залишковою зварювальною напругою. Можливе 

зниження статочних зварювальної напруги, яка близька до межі текучості, до 

мінімальних значень. Формула розрахунку тиску на ролики приведена в дже-

релі [78]. 
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де Р0, – тиск на ролики, МПа; 

s, d – ширина і діаметр робочого пояску роликів, м;   

δ – товщина металу в зоні плющення, м; 

σt, E  – відповідно межа текучості і модуль пружності плющеного матеріа-

лу, МПа. 

 

Для вдосконалення технології зварювання міді із сталлю необхідно 

уточнити енергосилові параметри плющення зварного шва з урахуванням то-

го, що енергосилові параметри плющення сталі і міді сильно відрізняється 

один від одного [79]. 

Виготовлення порошкових дротів. Основним способом виготовлення 

порошкового дроту є формування стрічки і заповнення заготівки шихтою в 

спеціальному пристрої з подальшим волочінням [6, 64]. Для виготовлення 

порошкового дроту застосовується стрічка з низьковуглецевої сталі холодно-

го плющення, неполірована, особливо м'яка. Вимоги до стрічки обумовлені 

ГОСТ 503-81. Розміри стрічки по товщині і ширині визначаються технологі-

єю виготовлення дроту заданого діаметру. Тимчасовий опір розриву стрічки 

270…510 Н/мм
2
. Стрічку, що поставляється в рулонах, завод-виготівник по-

рошкового дроту піддає різанню на необхідний розмір. Стрічка, що поступає, 

перед виготовленням дроту очищається від масла і забруднень. Є два спосо-

би очищення: механічний і хімічний за допомогою ультразвуку. Механічний 

спосіб полягає в тому, що стрічка пропускається через спеціальні барабани з 

віденським вапном і знежирюється. Компоненти шихти повинні відповідати 

певним вимогам по хімічному складу і грануляції. Розмір часток пороша, що 

входять до складу шихти, визначає сипучість останньої і, як наслідок, – 

якість дозування при заповненні дроту. Тому в порошках, використовуваних 

для виготовлення дроту, небажана наявність пилоподібної фракції з розміром 

часток менше 0,05 мм. Виготовлення порошкового дроту здійснюється на по-

токовій лінії, що включає два основні агрегати – волочильний стан і форму-

ючий пристрій. Для підвищення коефіцієнта заповнення порошкового дроту 
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застосовуються різні методи, наприклад способи, наведені у літературних 

джерелах [64, 80-84], але всі ці методи не враховують оптимізацію енергоси-

лових показників плющення порошкового дроту. При плющенні порошково-

го дроту, такі показники, як зусилля при плющенні, відносне обтискання, по-

точні значення нормальної контактної напруги, відносна щільність порошко-

вого осердя впливають на отримання якісних порошкових матеріалів для зва-

рювання. 

 

1.6. Постановка задачі 

 

Огляд літературних даних показав, що основні хімічні елементи які 

взаємодіють при зварюванні міді і сталі це залізо і мідь – різнорідні метали, 

але їх фізико-хімічні властивості дозволяють утворити металевий зв'язок при 

зварюванні. Параметри кристалічних решіток в заліза і в міді однакові; тип 

грат також однаковий – кубічна гранецентрована; атомні об'єми міді і заліза 

приблизно однакові. Однак є фактори які впливають на якісні показники зва-

рювання і ці фактори треба вирішувати для досягнення мети підвищення те-

хніко-економічних показників якості зварного шва.  

Застосування термодинамічних методів для дослідження хімічних реа-

кцій між металевою, газовою і шлаковою фазами дає можливість встановити, 

які з реакцій в даній системі при заданих температурі, тиску і концентраціях 

можуть протікати мимоволі, яке положення рівноваги, і як слід змінити умо-

ви, щоб процес протікав в потрібному напрямі в потрібній мірі. Тому, почат-

ком роботи для аналізу і створення зварного з’єднання, є визначення термо-

динамічних особливостей металів які планується зварювати (розрахунок вла-

стивостей фаз, параметрів хімічних реакцій і оцінка рівноважного стану сис-

теми. 

Схема основних напрямків досліджень показана на рис.1.7. 
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Рис.1.7. Схема основних напрямків досліджень 

 

Основні завдання які необхідно вирішити: 

– уточнити термодинамічні параметри процесу формування зварного 

з’єднання міді зі сталлю з урахуванням теплоти утворення розплавів (енталь-

пії змішування компонентів) і термодинамічних активностей компонентів, на 

основі чого розробити термодинамічну модель структуроутворення в системі 

Fe-Сu та визначити концентраційні межі області розшарування рідких розчи-

нів міді і заліза при зварювальних температурах; 

– провести комплекс досліджень щодо вдосконалення складу і вмісту 

флюсуючих компонентів для електродів та порошкових дротів при зварю-

ванні міді зі сталлю; 

– розробити математичну модель та оптимізувати хімічний склад по-

рошкових дротів для зварювання міді зі сталлю; 
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– визначити енергосилові параметри волочіння порошкового дроту зі 

сталевою та мідною оболонкою, удосконалити технологію виготовлення по-

рошкового дроту для зварювання міді зі сталлю; 

– дослідити вплив температури попереднього підігріву на структуру та 

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

нології попереднього і супутнього підігріву при зварюванні; 

– дослідити і удосконалити спосіб оброблення крайок деталей перед 

зварюванням методом ударного пластичного деформування; 

– дослідити і удосконалити спосіб післязварювальної обробки зварного 

шва локальною пластичною деформацією. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА  

ПРИЛАДІВ 

 

 

2.1. Термодинамічні дослідження 

 

На експлуатаційну стійкість деталей металургійного устаткування, на-

приклад доменних фурм і кристалізаторів, істотно впливає якість зварних 

з'єднань міді із сталлю. Одним з основних чинників низької працездатності 

таких деталей є тріщиноутворення по зварному шву мідь-сталь. Тому, опти-

мізація процесів зварювання сталевих і мідних виробів є важливим техноло-

гічним завданням.  

Технологічні параметри процесу зварювання можуть бути оптимізовані 

на підставі розгляду впливу основних технологічних чинників на властивості 

металу шва. До таких чинників, в першу чергу, можуть бути віднесені: його 

температура і склад. Для розгляду впливу температури зварювальної ванни 

та її складу на якість металу шва може бути використаний фізико-хімічний 

аналіз. В основу останнього може бути покладений такий прийом, як виді-

лення основних (визначальних) взаємодій в даній системі. При розгляді взає-

модії рідких міді і сталі в зварювальній ванні, можна припустити, що визна-

чальною взаємодією в ній є взаємодія двох основних компонентів – рідкої 

міді і заліза. В цьому випадку, спираючись на фізико-хімічний розгляд їх мі-

жчасткової взаємодії в розплаві, характер стабільних і метастабільних перет-

ворень з їх участю, можна зробити основні висновки про вплив основних те-

хнологічних чинників процесу зварювання на властивості, хімічний склад і 

фазовий склад зварного шва. 

Основною інформацією про характер міжчасткової взаємодії компоне-

нтів металевих розплавів, є інформація про термодинамічні параметри про-

цесу структуроутворення – теплоту утворення розплавів (ентальпії змішу-
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вання компонентів) і термодинамічну активність компонентів [85]. Термоди-

намічні дані, які використовуються для розгляду важливих технологічних 

процесів, повинні відрізнятися високою надійністю. В цьому випадку перева-

га має бути віддана результатам прямих експериментальних вимірів.  

Калориметрія є єдиним прямим експериментальним методом вивчення 

теплоти утворення металевих розплавів [85-89]. Будова різних калориметрів 

неоднакова і визначається характером теплових процесів, що протікають в 

них. Так, для наукових досліджень, необхідне переважно використання пре-

цизійних мікрокалориметрів виготовлених по методу Тіана-Кальве [87,89]. 

Головні переваги теплопровідного калориметра полягають в наступно-

му:  

– він допускає лише дуже малі зміни температури, оскільки відомий 

великий вплив змін температури на кінетику хімічних реакцій; 

– прилад може бути використаний по нульовому методу при строгій 

компенсації тепловиділень ефектом Пельтьє – в цьому випадку він буде 

майже ізотермічним; 

– він дуже зручний у використанні та дозволяє вести швидкий і безпе-

рервну фіксацію теплоти, що виділяється в калориметрі; 

– чутливість приладу дуже велика (він дозволяє вимірювати теплову 

потужність порядку 0,2 мкВт), а надійність така, що його можна застосовува-

ти з упевненістю для вимірів практично необмеженою тривалістю (місяць і 

більше). 

Калориметр для досліджень був виконаний на базі високотемпера-

турної вакуумної печі СШВЛ-0.6.2/16-М01 [89]. До складу установки входять: 

система вакуумування і напуску інертного газу, власне калориметр, система 

регулювання і автоматичної підтримки температури, вимірювальна система 

(рис. 2.1-2.2). Оскільки більшість конструкційних матеріалів і досліджуваних 

речовин в умовах високих температур активно взаємодіють з компонентами 

повітря, то для запобігання небажаним реакціям, камера, яка містить калори-
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метр і нагрівач, перед початком досліду вакуумується і заповнюється інерт-

ним газом. 

 

 

 

Рис. 2.1. Калориметр, виконаний на основі високотемпературної  

вакуумної печі СШВЛ-0.6.2/16-М01 

 

 

 

Рис. 2.2. Вимірювальні блоки установки, потенціометри Р-363, КСП-4. 
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До складу системи вакуумування і напуску інертного газу входять: 

форр-вакуумний насос 2НВР-5ДМ, дифузійний насос Н-05, джерело інертно-

го газу и мановакууметр, вакуумний затвор і система вакуумних кранів [89]. 

Залишковий тиск у вакуумній камері після відкачувань не перевищує 5∙10
-2

 

Па. Контроль над вакуумом здійснюється за допомогою іонізаційного  термо-

парного вакуумметра ВІТ-3. Система напуску інертного газу дозволяє ство-

рювати в калориметричній камері тиск до 2∙10
5
 Па. Схема центральної час-

тини калориметру приведена на рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Схема центральної частини калориметра 

 

Калориметричний пристрій (1) зроблений з молібдену містить змонто-

вану в ньому вимірювальну диференційну термобатарею і тигель (2) з дослі-

джуваною речовиною (3). Калориметричний пристрій (1) розташовано в по-

рожнистій частині масивного молібденового блоку (4), встановленого всере-

дині ізотермічної зони вольфрамового нагрівача (5), оточеного, для змен-
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шення тепловтрат, блоком відбиваючих екранів (6) з тонкого молібденового 

металу.  

Висока температура в калориметричній камері створюється розсіюван-

ням великої потужності на U-подібному нагрівачі (5). Висота нагрівача 

310 мм, внутрішній діаметр 80 мм.  

Для виміру з високою точністю температури досліду, яка дорівнює те-

мпературі блоку (4), в ньому змонтована батарея термопар (7), яка містить 

три послідовно включених спаї вольфрам-ренієвої термопари. Блок (4) вико-

нує функції ізотермічної оболонки. Велика маса блоку, і отже, його велика 

теплоємність, сприяє згладжуванню коливань температури нагрівача, що по-

ряд з високою теплопровідністю матеріалу, приводить до створенню в поро-

жнистій внутрішній частині блоку (4) простору, температурного поля,  яке 

характеризується однорідністю. 

Тигель, калориметричний пристрій і блок ізольовані один від одного 

прокладками і підставками з алунду (8), що сприяє поліпшенню умов їх тер-

мостатування. В нижній частині блоку (4), теплоізолюючих прокладках (8), 

нижній кришці блоку екранів (6) виконано вертикальний отвір (9), через який 

виводяться назовні електроди диференціальної термобатареї, змонтованої у 

вічку (1). Верхня частина блоку (4) і верхня кришка блоку екранів (6) містять 

отвір, в який встановлюється трубка скидання (10) зразків в тигель. На верхній 

кінець трубки скидання (10) надівається напрямна воронка (11), яка одночасно 

призначена для її центрування в робочій камері вакуумної печі. Зразки потра-

пляють у воронку з двох'ярусного барабанного дозатора (12), встановленого на 

кришці печі.  

Вимірювальна система забезпечує реєстрацію змін температури розп-

лаву, викликаних падінням в нього добавок та їх подальшим розчиненням, і 

температури блоку. Температура масивного молібденового блоку вимірюєть-

ся трьома послідовно включеними термопарами. Зміни температури розплаву 

фіксуються диференціальною батареєю термопар. Верхні спаї диференціаль-

ної термобатареї знаходяться в безпосередній близькості від тигля з розпла-
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вом. Нижні спаї диференціальної термобатареї розташовані поблизу масив-

ного молібденового блоку. Сигнал з термобатареї подається на потенціометр 

Р-363. Частина сигналу, відповідна умові теплової рівноваги в калориметри-

чному вічку, компенсується на потенціометрі, а друга частина, викликана те-

пловим розбалансом, пов'язаним з падінням в тигель зразка, посилюється і 

подається для реєстрації на самописному потенціометрі КСП-4 у вигляді 

кривих теплообміну. При чутливості шкали потенціометра 300 мм/мВ, в по-

єднанні зі швидкістю розгортки діаграмної стрічки 1800 мм/год, вимірюваль-

на система забезпечувала запис піків у зручній для подальшої обробки формі. 

Чутливість диференціальної батареї термопар, відповідно фізичній картині 

теплообміну, залежить від температури і змінюється від 0,04 мВ/Вт при тем-

пературі 1200 °С  до 0,02 мВ/Вт при температурі 1600 °С. 

Система регулювання і підтримки температури діє таким чином. В об-

ласть нагрівання вводиться термопара, сигнал якої поступає на блок преци-

зійного програмного терморегулятора РИФ-101, де відбувається його порів-

няння із заданим сигналом і формується сигнал розузгодження, що переда-

ється потім на блок керування який забезпечує керування струмом, що прохо-

дить через первинну обмотку знижувального трансформатора ОСУ-20. З вто-

ринної обмотки трансформатора потужність подається на нагрівач. Автома-

тична підтримка температури здійснюється з точністю ±0,2 K в робочому ін-

тервалі температур 800 °С1600 °С.   

Вимірювальне високотемпературне калориметричне вічко розташова-

не в порожнистій частині масивного молібденового блоку, який характери-

зується високою однорідністю та безградієнтністю температурного поля 

( 210T 


 К/мм). Верхня частина вічка виконується у вигляді магазина пазів 

під робочі частини термобатареї – ізолююча термопарна соломка і, змонтовані 

в її каналах, термопарні дроти. Верхні спаї термобатареї змонтовані на різній 

висоті і рівномірно оточують тигель з розплавом, а нижні спаї розташовані в 

нижній частині вічка. Тут же зібраний вузол для виведення електродів тер-

мобатареї вниз. Для збільшення частини тепла, що проходить через стінки 
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тигля у напрямі верхніх спаїв, тигель з розплавом встановлюється на теплоі-

золюючій алундовій підставці. 

Верхня частина вічка, що містить тигель і верхні спаї термобатареї, ви-

конує функцію робочої вимірювальної камери. Нижня частина, що містить 

нижні спаї термобатареї, грає роль еталонної камери порівняння. Тут розмі-

щено велику кількість спаїв, які рівномірно оточують тигель, вимірювальна 

термобатарея дозволяє однаково повно інтегрувати потік, що проходить че-

рез стінки тигля, незалежно від геометричного місця падіння зразка в розплав 

і міри заповнення тигля.  

Таким чином, конструкція устаткування для визначення термодинаміч-

них властивостей сплавлення міді з залізом повністю задовольняє процес 

проведення досліджень. 

 

2.2. Дослідження механічних властивостей зварного шва міді зі 

сталлю 

 

Випробування зварних швів на розрив [90] виконувалося на розривній 

машині Universal Testing Machine UTN-60 (60кН) (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Обладнання для випробування на розривання 
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Використовувалися зразки, зварені порошковим дротом з мідною обо-

лонкою, і зразки, зварених порошковим дротом з сталевою оболонкою. Зра-

зок для випробування показано на рис. 2.5.  

 

 

 

Рис.2.5. Зразок для випробування на розрив 

Зварні шви міді зі сталлю виконували з застосуванням низьковуглеце-

вих сталей звичайної якості ДСТУ 2651:2005 та низьколегованих сталей 

09Г2С ГОСТ 19282-73.  

На рис. 2.6 показано результат випробування зварного шва міді зі стал-

лю на міцність. 

 

Рис.2.6. Результат випробування зварного шва 

 

Результат випробування показав, що місце розриву знаходиться на зоні 

термічного впливу міді зі зварним швом. Зварний шов не зруйновано – це 

вказує, що у шві немає дефектів. 

На розривній машині виконували випробування зварного шва для оцін-

ки його міцності згідно вимог ГОСТ1497-84 «Металлы. Методы испытаний 

на растяжение». 
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При аналізі газового попереднього підігріву застосовували газополу-

м'яне  обладнання ГЗУ «Донмет-262» м. Краматорськ (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Наконечник пальника  ГЗУ «Донмет-262»  

 

 

2.3. Дослідження енергосилових параметрів плющення порошково-

го дроту 

 

Механічні властивості зварного шва визначаються багатьма чинника-

ми: режимом зварювання, зварювальними матеріалами, кваліфікацією звар-

ника, вибором виду зварювання і застосованого  устаткування.  

Чимало чинників пов'язано з якісними характеристиками зварювальних 

матеріалів – електродів, порошкового дроту, флюсу і т.п., якість яких обумо-

влюється на стадії їх виготовлення. Наприклад, порошковий дріт отримують 

шляхом плющення осердя з порошкового матеріалу в металевій оболонці. 

Перед волочінням електроди формують, шляхом вигину металевої стрічки з 

одночасним заповненням профілю порошком. Обтискання при волочінні по-

рошкового дроту задається з умови отримання необхідних характеристик 

електроду: зовнішнього діаметру, товщини металевої оболонки, густини по-
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рошкового осердя. При виготовленні порошкових дротів використовували 

авторські свідоцтва автора порошкових дротів [91-94]. 

На характеристики порошкового дроту при волочінні істотно вплива-

ють механічні напруги в зоні деформації. Вивчення цього впливу дозволить 

поліпшити якісні показники готового дроту, розробити оптимальні техноло-

гічні режими волочіння, розрахувати оптимальну форму інструменту (воло-

ки) і, в результаті, знизити витрати на виробництво.  

Для дослідження енергосилових параметрів волочіння використовува-

ли Стан для волочіння дроту виготовлений в лабораторії ДДМА (рис.2.8) 

[95]. 

 

 

 

Рис. 2.8. Стан для волочіння порошкового дроту 

 

При плющенні порошкового дроту використовували лабораторний мі-

ні-стан  100х100 Г Донбаської державної машинобудівної академії. (рис.2.9 і 

рис.2.10). 
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Рис. 2.9. Лабораторний міні-стан 

 

Рис. 2.10. Склад і план розташування обладнання головної  лінії робо-

чої кліті лабораторного прокатного міні-стану 

 

Лабораторний міні-стан містить: мотор-редуктор (1) типу МЦ 2С-63 

(n = 40 об/хв); моторну муфту (2); одноступінчастий циліндричний зубчастий 

редуктор (3) з передавальним відношенням – 4,0; проміжну муфту (4); шес-
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теренну кліть (5); універсальні шпинделі (6) на підшипниках кочення; меха-

нізм їх пружної рівноваги (7) і двохвалкову робочу кліть (8).  

Безпосередній вимір і подальшу кількісну оцінку виконували відносно 

наступних основних технологічних параметрів: 

– геометричні характеристики зварювальних порошкових електродів 

(порошкові стрічки і порошкові дроти) і після плющення, виміряні за допо-

могою інструментальних мікрометрів і штангенциркулів; 

– витяг порошкового електроду в даному проході, який визначається по 

мірі зміни базової відстані між заздалегідь нанесеними рисочками; 

– величину випередження, яка визначається згідно із загальноприйня-

тою методикою [96-98] за співвідношенням відстаней між рисочками, нане-

сеними заздалегідь на твірні поверхні робочих валків та їх відбитками на по-

верхні прокатаної заготовки; 

– силу і моменти плющення, які вимірюються, відповідно, за допомо-

гою месдоз і тензометричних датчиків опору, наклеєних на тіла універсаль-

них шпинделів 5 головної лінії робочої кліті (рис. 2.11) [97, 98]; 

– величину переднього і заднього натягнень прокатуваних стрічок, що 

заміряється за допомогою тензометричних датчиків опору, наклеєних відпо-

відно до мостової схеми [97-100] на опорну консоль обвідних роликів; 

– величину струму і напруги живлення електродвигунів головних лі-

ній робочої кліті та моталок [98-100]; 

– кутову і окружну швидкості обертання робочих валків, а також шви-

дкості переміщення прокатуваних стрічок до і після деформації, що фіксу-

ються, відповідно, за допомогою електричного тахогенератора типу  

ЕТ 7/110, розташованого співвісно з валом електродвигуна головної лінії ро-

бочої кліті, і за допомогою тахогенераторів того ж типорозміру, зв'язаних за 

допомогою циліндричних редукторів обвідних роликів; 

– кінематичні параметри роботи електромеханічного натисного меха-

нізму робочої кліті, вимірювані сельсином-датчиками, які фіксуються осци-
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лографічно, розміщеними на їх валах дисковими переривниками електрично-

го сигналу [99,100]. 

 

 

Рис. 2.11. Месдози для дослідження зусиль при плющенні порошкового  

дроту 

 

Виміри виконувалися за допомогою месдоз, які були виготовлені для 

виміру сили і моментів плющення порошкових електродів. 

Запис дослідних параметрів в усіх, розглянутих вище випадках, вико-

нували з допомогою світлопроменевих осцилографів Н-145, окрім яких до 

складу відповідних вимірювальних ділянок входили джерело живлення пос-

тійного струму АГАТ і тензометричний підсилювач ТОПАЗ-3-01.  

Крім того, запис реєстрованих параметрів виконували і за допомогою 

ПЕВМ з вбудованим аналого-цифровим перетворювачем АЦП-АВС16-32, що 

забезпечує можливість виміру по 16 диференційним каналам. Вхідний сигнал 

в цьому випадку оцифровувався шістнадцятибітним аналого-цифровим пере-

творювачем з частотою до 100 кГц і амплітудою сигналу у діапазоні від  

2-10 мВ÷1-10 В.  

На рис. 2.12- 2.13 показані місця встановлення месдоз для визначення 

енергосилових параметрів плющення. 
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Рис. 2.12.  Встановлення месдоз для визначення параметрів плющення 

 

 

Рис. 2.13. Встановлення месдоз для визначення енергосилових параме-

трів плющення 

 

місця встанов-

лення  месдоз 

місця встанов-

лення месдоз 

місця встанов-

лення  месдоз 



83 

 

Дослідження характеристик зварного шва міді із сталлю після плю-

щення виконували на устаткуванні кафедри АММ ДДМА [95].  

Оскільки, енергосилові параметри плющення сталі та міді сильно відрі-

зняється один від одного, необхідно було провести дослідження щодо ство-

ренню математичних моделей енергосилових характеристик плющення. Для 

отримання  даних, в процесі досліджень враховано, що на працездатність ме-

сдоз з тензодатчиками опору впливають недоліки в технології їх виготовлен-

ня, такі як: 

– замикання спіралі тензодатчика на корпус; 

– обрив вивідних провідників тензодатчиків; 

– потрапляння на тензодатчик вологи і внаслідок цього зменшення 

опору ізоляції; 

– потрапляння вологи на контакти роз'єму, що сполучає вивідний ка-

бель месдози з лінією. 

Всі недоліки враховані ретельністю їх виготовлення.  

Виконане дослідження методу підвищення міцносних характеристик 

зварного шва шляхом його плющення. В процесі роботи зварні шви плющи-

лися на прокатному стані. 

При виконанні плющення зварного шва використані розраховані дані 

енергосилових характеристик зони плющення.   

Плющення виконувалося в двох режимах:  

- плющення підсилення зварного шва по висоті на 10÷15%; 

- плющення підсилення зварного шва по висоті на 100%. 

Виконували плющення зварного шва на 30-100% тобто часткове плю-

щення  і плющення з повністю видаленим підсиленням зварного шва 

(рис.2.14). 
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Рис.2.14. Плющені зварні шви 

 

При плющенні зварного шва вище за 30 % відбувається збільшення йо-

го ширини набагато більше ніж межа зони термічного впливу, для якісного 

зовнішнього виду треба додатково зачищати місце де було підсилення звар-

ного шва. 

 

2.4. Дослідження мікроструктури зварного шва 

 

В технології дугових видів зварювання зварний шов утворюється з ви-

користанням основного металу та присадного і формується у вузькій зоні 

кристалізації розплавленого металу. Метал зони зварного шва оцінюють за 

показниками аналогічним основному металу: міцність, пластичність, в'яз-

кість та іншим показникам.  

Особливе значення при зварюванні має вміст вуглецю вище 0,3%, що 

призводить до втрати пластичності зони зварного шва. Окрім того, вміст до-

мішок Bi, Pb, S і O в міді викликає утворення евтектичних з'єднань, які також 

призводять до втрати пластичності зварного шва. Тому, оцінка макро- і мік-

роструктур – є необхідною умовою при визначенні якості зварного шва. На 

рис.2.15 показано досліджуваний зварний шов. 
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Рис. 2.15. Зварний шов міді зі сталлю 

 

Зразки для металографічного аналізу вирізали механічним способом з 

ділянок, які охоплювали всі зони зварного шва (зразки товщиною 6 мм): без-

посередньо шов, зону термічного впливу, а також захоплювали і зони основ-

них металів – сталі і міді (рис.2. 16). Причому в напрямі впоперек зварного 

шва і вздовж зварного шва – із зони термічного впливу сталі. 

 

Рис. 2.16. Схема вирізання зразків:  

1 – зразок для дослідження мікроструктури і механічних властивостей 

зварного шва; 

2, 3 – зразки для дослідження мікроструктури і механічних властивос-

тей  межі сплавлення і зони термічного впливу 

 

Сталь Ст.3 

Мідь М1 

зварний 

шов 
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Вирізані зразки із зони термічного впливу уздовж зварного шва з боку 

сталі (рис. 2.17)  і з боку міді (рис. 2.18)   свідчать про відсутність в цій зоні 

дефектів (рисочки на зразку залишилися після попередньої шліфовки).  

 

 

 

Рис. 2.17. Зразок із зони термічного впливу сталі 

 

 

Рис. 2.18. Зразок із зони термічного впливу міді 

 

Мікроскопічний аналіз складається з декількох етапів : 

а) приготування мікрошліфів; 

б) протравлення мікрошліфів; 

в) вивчення макроструктури; 

г) вивчення мікроструктури під мікроскопом. 

Процес приготування мікрошліфів полягав в шліфуванні та поліруван-

ні. Дана поверхня мікрошліфа має бути абсолютно пласкою і дзеркальною. 
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Найбільш зручними розмірами мікрошліфа зони термічного впливу міді і 

сталі є паралелепіпед зі сторонами а = 8 мм и довжиною  

h = 50 мм. 

Дослідження мікроструктури зварних швів виконувалося згідно мето-

дикам [101-104] і вимогам стандартів [108-115].  

Для отримання високої якості мікрошліфів, полірування зразків здійс-

нювалося з послідовною заміною робочого інструменту – спочатку шліфува-

льні полотна з крупною, а потім з дрібної зернистістю на шліфувально-

полірувальному верстаті Мonfasupal лабораторії ДДМА. 

Мікроструктури зразків вивчали на мікроскопах: ERNST LEIST GmbH 

Dialux (рис. 2.19) та NEOPHOT-30 (рис. 2.20).  

 

 

 

Рис. 2.19. Мікроскоп ERNST LEIST GmbH Dialux для дослідження мік-

роструктури 
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Рис. 2.20. Мікроскоп NEOPHOT-30 

 

Хімічний аналіз компонентів зварного шва виконували на емісійному 

спектрографі з іскровим збудженням спектру (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Емісійний спектрограф 

 

На емісійному спектрографі вивчалися мікроструктури зварних швів з 

дефектами і без дефектів. Аналізувався фазовий склад з’єднання. 
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2.5 Теоретичні методи досліджень 

 

Розрахунок термодинамічних показників. Використання зміни тер-

модинамічних властивостей при зварюванні металів, тобто в результаті про-

тікання хімічних реакцій в металевій, газовій і шлаковій фазах, дає можли-

вість досліджувати ці реакції. Причому, в результаті дослідження таких сис-

тем, вивчаються умови довільного протікання таких реакцій. Дослідження і 

розробка методики розрахунку термодинамічних властивостей фаз, парамет-

рів реакцій і рівноважного стану системи, необхідне для моделювання зако-

номірностей протікання реакцій в зварювальних середовищах при розробці 

нових зварювальних матеріалів та удосконалення технологічного процесу 

зварювання.Для практичного розрахунку термодинамічних показників в тер-

мо-динамиці зварювальних процесів взаємодії міді і заліза використовували 

рівняння Тіана-Кальве [116-118]. Термодинамічні параметри фаз системи 

мідь-залізо були отримані, застосовуючи метод CALPHAD (Calculation of 

Phase Diagrams) [119]. Для опису термодинамічних моделей рівноваги, вра-

ховувалася температурна залежність, а для фаз, що мають областю гомоген-

ності, – температурно-концентраційну залежність вільної енергії Гіббса [120-

122].  

При розрахунках з введенням додаткових членів у рівняння Гіббса, по-

в'язаних  з магнітним вкладом і вкладом в енергію Гіббса, залежну від тиску, 

використовували методики, наведені в роботах [123, 124]. 

Математичне моделювання напружено-деформованого стану про-

цесу волочіння порошкового дроту. При математичному моделюванні на-

пружено-деформованого стану процесу волочіння порошкового дроту в мо-

нометалічній оболонці, визначали напругу і відносну густину порошку в міс-

ті деформації залежно від вихідних параметрів процесу: вихідний і кінцевий 

діаметр дроту; товщина оболонки; фізико-механічні властивості матеріалу 

оболонки і осердя; геометричні характеристики волоки; рівні переднього і 

заднього натягнень [95, 125-128]. За основу при розрахунках прийнято метод 
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спільного вирішення умов статичної рівноваги і умови пластичності при мо-

делюванні волочіння монометалічного дроту, а також при моделюванні про-

цесу плющення порошкових матеріалів [128-133] з врахуванням реального 

характеру розподілів геометричних параметрів, механічних властивостей та 

умов контактного тертя вздовж місця деформації, а також можливість плас-

тичної деформації оболонки, причому, як при виготовленні оболонки з міді, 

так і при виготовленні оболонки дроту із сталі. При вирішенні проблем виго-

товлення різних порошкових дротів необхідно розробити алгоритм автомати-

зованого проектування процесу волочіння дротів. Автоматизоване проекту-

вання процесу волочіння, з урахуванням необхідного коефіцієнту запасу, до-

зволяє, з одного боку, забезпечити необхідну міру надійності технологічного 

процесу, з іншого – добитися максимально можливого завантаження устат-

кування, тобто скоротити час технологічної переробки і, тим самим, понизи-

ти собівартість металопродукції. 

Розрахунок параметрів плющення зварного шва міді зі сталлю 

Є методики які дозволяють виконати розрахунки щодо зміни швидкос-

ті та температури деформації при плющенні порошкових дротів. Однак, за 

відносною простотою розглянутих рішень є і значні недоліки – це наявність 

досить великого обсягу емпіричних значень коефіцієнтів для цілого ряду ме-

талів і сплавів. Тому доцільно при експериментах використовувати саме такі 

показники, які домінують при плющенні з врахуванням зміни міцнісних по-

казників в залежності від зміни ступеня деформації. При використанні мето-

дик, які є алгоритмічним розвитком залежності методики Ардріюка по ви-

значенню опору деформації, можна врахувати зміну швидкості і температури 

деформації по довжині зони пластичної формозміни, а також врахувати 

вплив міждеформаційного зниження міцності за рахунок відповідної корекції 

величини ступеня деформації. При плющенні зварних швів домінує вплив 

сил зовнішнього тертя на контактних поверхнях робочих роликів, тому ана-

ліз напружено-деформованого стану виконували на основі чисельного реку-

рентного вирішення кінцево-різницевої форми умови статичної рівноваги 
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виділеного елементарного об'єму зони деформації [95, 134-137]. Це дало змо-

гу врахувати реальних характер розподілів геометричних параметрів, механі-

чних властивостей і умов контактного тертя як по довжині, так і по ширині 

зони пластичної формозміни металу зварного шва [95, 132, 137]. 

Математичне моделювання і оптимізація. Математичне моделю-

вання і оптимізація складів порошкових дротів для зварювання міді зі сталлю 

та режимів зварювання виконувалася за допомогою програми Statistica 6 

[138]. Для виявлення основної тенденції процесу був використаний метод 

найменших квадратів розрахунку параметрів математичної моделі. 

При вирішенні завдань нелінійної оптимізації використовувався метод 

прямого пошуку з поверненням. Пошук min f (x1,x2,…,xn) здійснюється в об-

ласті допустимих значень аргументів будь-яким методом безумовної оптимі-

зації, наприклад, метод градієнта з постійним кроком і методом найскорішо-

го спуску [138-140]. Алгоритм методу прямого пошуку з поверненням перед-

бачає перевірку виконання обмежень в початковій  точці і після кожної зміни 

значень x1,x2,…,xn. В разі невиконання деяких з них, формується функція 

G(x1,x2,…,xn) і значення x1,x2,…,xn змінюються до тих пір, поки не буде забез-

печено виконання всіх обмежень.При аналізі та оптимізації порошкових дро-

тів з великою кількістю компонентів порошкового дроту, немає можливості 

побудувати загальну математичну модель, яка б включала всі компоненти. 

Тому, для виявлення залежності між досліджуваними чинниками, проводився 

графічний аналіз. Як засіб – використовувався 2М візуальний аналіз, а саме 

діаграми розмаху (Box-Whiskers) [141-143]. Запропоновані до цієї пори, не-

численні моделі побудовані або на основі чистих регресійних рівнянь, з ви-

користанням баз даних конкретних процесів, що обмежує сферу їх застосу-

вання, або на основі фундаментальних рівнянь перенесення, але без враху-

вання всіх процесів, які протікають, що призводить до відмінності поведінки 

досліджуваного дроту, від прогнозованого математичною моделлю. Тому, 

актуально і доцільно подальше вдосконалення і розвиток математичного мо-

делювання та оптимізація порошкових дротів. Для виявлення основної тен-
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денції процесу, був використаний метод найменших квадратів розрахунку 

параметрів математичної моделі. Найбільш часто використовуваними мето-

дами пошуку мінімуму нелінійної функції при заданих обмеженнях є методи 

штрафних функцій, прямого пошуку з поверненням, можливих напрямів, ви-

падкових напрямів, порівняння значень функції на сітці значень аргументів.  

Для оптимізації параметрів режиму зварювання в даній роботі був ви-

користаний метод прямого пошуку з поверненням, причому алгоритм методу 

прямого пошуку з поверненням передбачав перевірку виконання обмежень в 

початковій точці і після кожної зміни значень.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для дослідження термодинамічних параметрів вибрано прецизійний 

мікрокалориметр виготовлений по методу Тіана-Кальве, якій повністю задо-

вольняє умовам проведення експериментів.  

2. Для визначення механічних властивостей (межа міцності, відносне 

подовження) зварних швів вибрана розривна машина з випробуваннями за 

стандартними методиками згідно ГОСТ1497-84. 

3. Для визначення енергосилових параметрів волочіння і плющення по-

рошкових дротів застосували лабораторне обладнання ДДМА з додатковими 

пристроями: тензометричний підсилювач ТОПАЗ-3-01, світлопроменевих 

осцилографів Н-145,  аналого-цифровий перетворювач АЦП-АВС16-3. Це 

обладнання забезпечило запис досліджуваних параметрів та отримання гра-

фічних залежностей енергосилових параметрів. 

4. Для отримання фотографій і аналізу мікроструктури зварних швів 

міді зі сталлю використовували мікроскопи ERNST LEIST GmbH Dialux та 

NEOPHOT-30. 

Матеріали наведені у даному розділі опубліковані у роботах (далі пере-

лік публікацій з додатку А – список трудів здобувача) [5, 7, 9, 10, 13, 14, 25, 

26, 30, 33, 45]. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ УМОВ КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ 

«МІДЬ/ЗАЛІЗО» 

 

 

3.1. Методологічний підхід до практичних розрахунків в термоди-

наміці зварювальних процесів 

 

При зварюванні взаємодія хімічних елементів носить гетерогенний ха-

рактер, а багато реакцій йдуть в дифузійному режимі. В таких умовах зміни у 

складі металу шва визначаються, головним чином, часом і швидкістю реагу-

вання. В той же час, розробка нових технологічних зварювальних середовищ 

та оптимізація вже відомих процесів, неможлива без термодинамічної оцінки 

процесів, які відбуваються у відповідних системах [116-117]. Застосування 

термодинамічних методів для подібного дослідження хімічних реакцій між 

металевою, газовою і шлаковою фазами дає можливість встановити, які з ре-

акцій в даній системі при заданих температурі, тиску і концентраціях можуть 

протікати довільно, яке положення рівноваги, і як слід змінити умови, щоб 

процес протікав в потрібному напрямі в потрібній мірі [120-121]. 

Метою роботи є розробка методики розрахунку термодинамічних влас-

тивостей фаз, параметрів реакцій і рівноважного стану системи, яка дозво-

лить провести моделювання закономірностей протікання процесів в зварюва-

льних середовищах при розробці нових зварювальних матеріалів. Термоди-

намічні параметри реакцій визначаються термодинамічними властивостями 

речовин, які беруть участь в реакції. Найважливішими з цих властивостей є: 

внутрішня енергія U, Дж; ентальпія H, Дж/кг·К; ентропія S, Дж/кг·К;  ізобар-

но-ізотермічний G  та ізохорно-ізотермічний F потенціали, кДж;  теплоєм-

ність С, Дж/кг·К.  Використання цих величин для характеристики хімічних 

властивостей речовин і параметрів хімічних реакцій дозволяє кількісно відо-

бражати вплив зовнішніх чинників рівноваги і моделювати останні за різних 
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умов, що представляє інтерес для тих або інших технологічних процесів. До-

вільно будь-яка система може переходити лише з менш стійкого стану до 

більш стійкого. При постійній температурі і тиску такий перехід завжди су-

проводжуватиметься зменшенням ізобарно-ізотермічного потенціалу систе-

ми ΔG, який зменшується до моменту досягнення системою рівноважного 

стану згідно з рівнянням Гіббса-Гельмгольца. 

 

кДж/моль.G H T S,         (3.1) 

 

Довільному перебігу процесу сприяють великі негативні значення ΔН і 

великі позитивні значення ΔS. Для не дуже складних реакцій перший чинник 

відображає звичайне підвищення енергетичної стійкості системи при змен-

шенні запасу її внутрішньої енергії, а другий – тенденцію до посилення про-

цесів дисоціації на простіші частки і дегазації під дією теплового руху.  

В реакціях, які наближають систему до стану рівноваги, ці два чинники 

діють в протилежних напрямах і загальний перебіг процесу визначається ді-

єю переважаючого з них [116-118, 122]. Таким чином, завдання моделювання 

рівноваги в системі, в якій відбувається хімічне перетворення компонентів, 

може бути розбито на декілька окремих підзадач, спільне і правильне вирі-

шення яких може забезпечити коректність висновків і встановлення ефекти-

вних шляхів дії на процеси, які діють в системі. 

Першою з таких підзадач є необхідність опису термодинамічних влас-

тивостей компонентів системи і фаз, які ці компоненти утворюють. В загаль-

ному випадку для вирішення цієї проблеми потрібно врахування не лише 

термодинамічних властивостей чистих речовин, але і побудова моделей, які 

адекватно описують властивості розчинів, що утворюються при реакції, а та-

кож можливість врахування зміни параметрів системи під час переходу речо-

вин в метастабільні стани під дією технологічних чинників і середовищ. Зок-

рема, при моделюванні процесів зварювального виробництва, необхідно вра-
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ховувати можливість переохолодження металевої ванни нижче за рівноважні 

температури кристалізації. 

Другою підзадачею є проблема розрахунку термодинамічних парамет-

рів процесів, що протікають в системі. Для цього можуть бути використані, 

наявні в літературі, дані про термодинамічні параметри взаємодії чистих 

компонентів системи, але вирішення цієї підзадачі в загальному випадку ви-

магає врахування створених між ними розчинів.  

Третя і найбільш складна під задача – полягає в знаходженні парамет-

рів рівноваги системи. Особливо ускладнюється процес її рішення, якщо в 

системі можливе одночасне протікання декількох конкуруючих процесів, що 

супроводжуються міжфазним переходом компонентів. Саме такими і є про-

цеси, що відбуваються в зварювальній ванні. 

В цій роботі, на підставі критичного аналізу сучасних літературних да-

них і довідкової інформації, розглянуті можливі шляхи вирішення цих підза-

дач.  Підвищення інтересу до хімії високих температур, а саме до цієї катего-

рії відносяться хімічні процеси, що протікають під час зварювання, призвело 

до посиленого вивчення термодинамічних властивостей речовин при високих 

і дуже високих температурах. При розгляді термодинамічних властивостей 

речовин, що беруть участь в процесах при постійному тиску, найчастіше ви-

користовують дані про їх теплоємність СР. При цьому, на основі даних про 

температурну залежність теплоємності, визначається вплив температури на 

інші термодинамічні властивості. Залежність теплоємності від температури в 

даний час можна представити рівняннями вигляду [116, 17]:  

 

2
0 1 2 Дж/кг КpС a a T a T ,        (3.2) 

або    

                       2
0 1 2 Дж/кг К.pС a a T a T ,                                    (3.3) 

де 0a , 1a , 2a  – коефіцієнти;   

Т – температура, К. 
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Подібна інформація у поєднанні з відповідними співвідношеннями хі-

мічної термодинаміки і довідковими даними про стандартні ентальпії  0
298H  і 

стандартні ентропії 0
298S  утворення речовин, служить підставою для розра-

хунку термодинамічних властивостей речовин при різних температурах [120-

122]: 

 

T T TG H TS  ,                      (3.4)  

       0 2 2 3 3 1 1
298 0 1 2 2

1 1
298 298 298 298

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

        

 (3.5) 

     0 2 2 2 2
298 0 1 2 2

1 1
298 298 298

298 2 2
T

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

       
  

  (3.6) 

де 2a  – коефіцієнт рівняння. 

 

Проте, слід враховувати, що кожне з рівнянь для теплоємності, ізобар-

ного або ізотермічного процесу відносяться до певного фазового стану даної 

речовини. Тому рівняння (3.5) і (3.6) можуть застосовуватися без додаткових 

ускладнень лише для речовин, які в даному температурному інтервалі не за-

знають зміни агрегатного стану або поліморфних перетворень. Інакше – слід  

врахувати тепловий ефект, зміну ентропії фазового переходу і зміну темпера-

турного ходу теплоємності в точці фазового переходу, що ускладнює розра-

хунок. Останнім часом в довідкових виданнях зібрана достатня кількість ін-

формації, що дозволяє проводити подібні розрахунки термодинамічних влас-

тивостей широкого кругу речовин в широкому інтервалі температур. Поряд з 

цим, широке використання комп'ютерів при розрахунках термодинамічних 

функцій методами статистичної термодинаміки, виявлення закономірностей, 

пов'язаних із складом і будовою речовин, а так само розвиток термодинаміч-

них банків і нових підходів до проблеми моделювання хімічних і фазових рі-

вноваг, дозволили запропонувати сучасний варіант вирішення розглянутої 
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вище задачі.  В його основу покладений опис ізобарно-ізотермічного потен-

ціалу кожного елементу в кожній із стабільних або метастабільних фаз, які 

він може утворювати в чистому стані або в з'єднаннях з іншими елементами 

[118, 119, 144-145]. Потенціал речовини представляється як температурний 

степеневий ряд типу: 

 

  nG a b T c T ln T d T ,            (3.7) 

де а, b, c, d – коефіцієнти,   

n – ціле число. 

 

З цього рівняння можуть бути отримані рівняння температурної залеж-

ності інших властивостей:  

 

  1nS b c c ln T n d T ,                             
(3.8) 

 1 nH a c T n d T ,                           (3.9) 

  11 nC c n n d T .                     
              (3.10) 

 

Число математичних виразів (3.7) і, пов'язаних з ним виразів (3.8)-(3.9), 

для кожної фази кожного елементу задовольняє вимозі обхвату всього інтер-

валу температур, що цікавить при практичних розрахунках. В деяких випад-

ках до виразу (3.7) можуть бути додані спеціальні доданки для врахування 

вкладу, пов'язаного із зміною тиску в системі presG і магнітного вкладу у ві-

льну енергію magG [116, 123, 124, 146]. 

Дані для кожної фази представлені у вигляді ізобарно-ізотермічного 

потенціалу віднесеного до стандартного стану елементу («Standard Element 

Reference») і позначаються як SERG H . Для стандартного стану елементу, 

як правило, вибирається фаза стабільна при 298 К і тиску 10
5
 Па. Подібна ба-

за даних на сьогоднішній день розроблена для 78 елементів [144] і рекомен-
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дована SGTE (Scientific Group Thermodata Europe), як найбільш вичерпна, са-

моузгоджена і авторитетна для розрахунків в області неорганічної хімії і ме-

талургії. Тому надалі, при обчисленнях термодинамічних властивостей речо-

вин, ми віддаватимемо перевагу інформації, представленій саме в ній.  

Раніше вже наголошувалася необхідність коректного опису термоди-

намічних властивостей фаз, що є розчинами. Для таких фаз в рамках викори-

станого нами підходу передбачений опис ізобарно-ізотермічного потенціалу 

ФG , який складається з трьох частин: адитивної складової 
addG , ідеальної 

складової idG та надлишкової частини EG :  

Адитивна складова відповідає вільній енергії механічній суміші ком-

понентів, що знаходяться в певних кількостях при температурі, яка нас ціка-

вить: 

 

     add
i SER IG x G H ,     (3.11) 

де xi – мольні долі компонента у розчині. 

 

Ідеальна складова idG відповідає зміні вільній енергії при утворенні 

одного моля ідеального розчину і дорівнює: 

 

     id
i iG RT x ln x ,      (3.12) 

де R – універсальна газова постійна, Дж /(моль·К). 

 

Найбільш важкою для аналітичного опису є величина третього вкладу 

– EG , що характеризує відхилення властивостей розчину від ідеальності. Як 

правило, для адекватної оцінки його величини потрібна наявність експери-

ментальних калориметричних даних про теплоту взаємодії компонентів роз-

чинів або експериментальних даних про термодинамічні активності компо-

нентів ia : 
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 id E
i iG G RT a ln a   .    (3.13) 

 

В багатьох випадках задовільний опис властивостей розчинів можна 

досягти, використовуючи деякі спрощені уявлення про їх властивості, напри-

клад, модель регулярного розчину або широко розвинений в металургійних 

розрахунках апарат параметрів взаємодії. В деяких випадках вкладом EG при 

проведенні відповідних розрахунків можна нехтувати.  

В основу оцінки впливу температури на термодинамічні властивості 

процесу покладено уявлення про зміну теплоємності системи в ході його 

протікання. Відповідно рівнянням (3.2) і (3.3), зміна теплоємності в результа-

ті протікання реакції дорівнює:  

 

2 2
0 1 2 2pC a a T a T a T ,

                   (3.14) 

 

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

пеню Т  в (3.2) и (3.3). 

 

Наприклад, для першого коефіцієнту: 

 

   0 0 0i ,i i ,iкін поч
a k a k a ,        

     (3.15) 

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

відповідають продуктам реакції і вихідним речовинам.  

Шукані залежності для ентальпії 0
TH  і ентропії 0

TS  реакції в явному 

вигляді у межі діапазону температур, що охоплюється рівняннями (3.2) и 

(3.3) будуть: 

 

       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 

              

 (3.16) 
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     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

 
               

 (3.17) 

0 0 0 0 0 0

2 21 1 1 1
1 1 1 1

 або  
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
                  

 
(3.18) 

 

Підставивши у вираз (3.18) рівняння (3.13) і винісши з-під інтегралів 

постійні коефіцієнти 0a , 1a , 2a , 2a , отримаємо:  

 

0 0 0
298 298 0 1 22 2

298 298 298 298

2 2
22 2

298 298 298 298

T T T T

T
T T T T

T T T T

T T T T

dT dT
G H T S a dT a TdT a T

T T

dT dT
T dT a T dT .

T T




           

     

 (3.19) 

 

При різних розрахунках, зокрема при розрахунках термодинамічних 

властивостей металургійних реакцій, широко використовуються в різній мірі 

наближення. Вважають, що залежність 0G для різних реакцій з достатньою 

точністю можна представити формулою [147, 148]: 

 

0G M N T ,          (3.20) 

де M  і  N – коефіцієнти близькі до середніх значень теплових ефектів і зміни 

ентропії для відповідних реакцій,  Дж /моль.   

 

Але, на сьогоднішній день, коли накопичена достатня кількість експе-

риментальної інформації про термодинамічні параметри речовин і їх зміни в 

ході процесів, недоцільно використовувати які-небудь спрощення, які мо-

жуть вплинути на точність розрахунків.  

Найважливішим етапом у визначенні положення хімічної рівноваги в 

системі є розрахунок константи рівноваги К. Константа рівноваги – це зв'язок 

між активностями, концентраціями або парціальним тиском компонентів ре-
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акції. Константи рівноваги хімічних реакцій визначаються безпосередньо за 

експериментальними даними або розраховуються за рівнянням: 

 

0 0
T TR T lnK H T S .           (3.21) 

 

Згідно рівнянь (3.16) та (3.17), залежність логарифма константи рівно-

ваги від температури може бути представлена наступним чином: 

 

         

0
0298
298 0 12 2

298 298 298 298

2 2
2 22 2

298 298 298 298

T T T T

T T T T

T T T T

T T T T

H dT dT
R ln K S a dT a dT

T T T

dT dT
a T dT a T dT .

T T



           

     

     (3.22)

   

 

На підставі значень константи рівноваги і фактичних концентрацій ре-

агуючих речовин може бути розраховане зміна ізобарно-ізотермічного поте-

нціалу системи при її ізотермічному переході з даного стану в рівноважний:  

 

ki
ікінц.

ki
іпочатк.

П
G RT ln lnK ,

П

 
  
 
 

     (3.23) 

де  
ki
ікінц.П  і 

ki
іпочатк.П  – результати множення фактичних концентрацій вихід-

них речовин і продуктів реакції, піднесених до ступенів, рівних відповідним 

стехіометричним коефіцієнтам. 

 

В металургійних системах, зазвичай присутні одночасно декілька фаз, в 

яких можливе паралельне протікання декількох реакцій. Традиційно, для з'я-

сування напряму протікання процесу і встановлення переважаючих компоне-

нтів в рівноважній системі, використовується підхід, при якому аналізуються 

часткові рівноваги реакцій. При цьому основними параметрами, порівняння 

яких дозволяє зробити висновок, до чого прагнутиме рівновага в складній 
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системі, є зміни ізобарно-ізотермічного потенціалу часткових рівноваг  реак-

цій і величини відповідних констант рівноваги. В той же час, це завдання 

може мати точне рішення [116, 117, 119, 145, 148]. В його основі лежить ві-

доме положення про те, що складна рівновага досягається лише при одноча-

сному досягненні в системі всіх можливих часткових рівноваг. При цьому 

система характеризується мінімальним значенням ізобарно-ізотермічного по-

тенціалу, а парціальні ізотермічні потенціали кожного компоненту в кожній 

фазі рівні і, тим самим, виконується умова фазової рівноваги.  З математич-

ної точки зору завдання зводиться до знаходження мінімуму ізобарно-

ізотермічного потенціалу системи [119]: 

 

     sism
i SER i i i ii

G n G H RT n ln p RT a ln a ,                (3.24) 

де in  – число молів компонентів; 

ip – парціальний тиск газоподібних компонентів; 

ia – активності компонентів які знаходяться в розчині.  

 

В виразі (3.24) перший додаток характеризує вклад в енергію системи 

від складових її елементів і речовин, другий додаток характеризує взаємодію 

компонентів в газовій фазі, третій додаток описує термодинамічні властивос-

ті кожного з розчинів, що утворюються в системі.  

Для вирішення подібного завдання необхідно задатися вихідними кіль-

костями вихідних речовин, температурою і тиском в системі, а так само об-

межити число можливих приватних рівноваг.  

Викладена методика розрахунку термодинамічних властивостей фаз, 

параметрів реакцій і рівноважного стану системи реалізована в комп’ютерній 

термодинамічній базі даних FACT (Facility for the Analysisof Chemical 

Thermodynamics), зокрема, в її розрахункових модулях COMPOUND, 

REACTION і EQUILIBRIUM [119]. 
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3.2. Дослідження термодинамічних властивостей взаємодії міді зі 

сталлю 

 

Термодинамічні властивості взаємодії міді зі сталлю при зварюванні 

вивчалися на мікрокалориметрі типу Кальве [87-89]. 

Для дослідження термодинамічних властивостей рідких металів, в яких 

процеси протікають порівняно швидко, найбільш відповідним є ізоперіболіч-

ний режим роботи калориметра. В калориметрах такого типу температура 

калориметричної оболонки підтримується постійною впродовж досліду, а 

температура калориметричного ядра може змінюватися. Виникаючий тепло-

вий потік між калориметричним ядром і оболонкою є функцією лише темпе-

ратури. Ця залежність може бути визначена градуюванням калориметра. 

Внаслідок теплообміну між оболонкою і ядром, його температура змінюється 

протягом деякого часу до тих пір, поки не повернеться до рівноваги при Т0. 

Тому, калориметр з ізоперіболічним режимом роботи відноситься до калори-

метрів теплового потоку. Тепловий баланс процесу, що діє в такому калори-

метрі, описується рівнянням Тіана-Кальве [86, 89]: 

 

 

     

1 2
k

d T dQ dQ
C

dt dt dt


   ,

   
            (3.25) 

де kC – сумарна теплоємність тиглю з розплавом, Дж/кг·К; 

p oT T T    – різниця температур між розплавом і оболонкою, де pT – те-

мпература розплаву, К; 

 1dQ

dt
 – член, який характеризує потужність теплового процесу розчинення;  

2dQ

dt
 – член, який характеризує швидкість теплообміну з ізотермічною 

оболонкою.  
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Звідси можна отримати рівняння: 

 

 

1
k

dQ d T
C K T ,

dt dt


          (3.26) 

де К – константа теплообміну калориметру, яка може бути визначена лише 

експериментальним шляхом. 

 

При падінні в тигель холодної добавки металу, йдуть наступні процеси: 

нагрівання холодної добавки до температури досліду; розчинення її в розпла-

ві; теплообмін розплаву з оболонкою. Результуючий вигляд термічної кривої 

визначається співвідношенням всіх трьох процесів. Умови проведення експе-

рименту в ізоперіболічному калориметрі такі, що повернення температури 

розплаву до первинної відбувається досить швидко.  

В результаті інтегрування рівняння (3.26), отримаємо наступне: 

 

1 0
0

kQ c T K Tdt,





        (3.27) 

де τ∞ – час закінчення процесу теплообміну між калориметричним ядром і 

оболонкою, сек. 

 

Враховуючи те, що, при завершенні теплообміну, перший член суми 

(3.27) дорівнює нулю, отримаємо вираз: 

 

1
0

Q K Tdt.


        (3.28) 

 

З іншого боку, тепловий ефект складається з власного ефекту розчи-

нення та ентальпії нагрівання холодної добавки: 
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1 298
T

p iQ Q n H   ,    (3.29) 

де  pQ  – тепловий ефект розчинення, кДж/мольК; 

 ni – число молів добавки;  

298
TH  – ентальпія нагрівання одного молю добавки від 298 К до темпера-

тури досліду Т,  кДж/мольК. 

 

Підставивши значення Q1 в рівняння (3.29), отримаємо: 

 

298
0

T
p iQ n H K Tdt.


        (3.30) 

 

Методика розрахунку ентальпій змішування за даними про теплові 

ефекти розчинення зразків міді і заліза заснована на припущенні, що тепло-

вий ефект розчинення компоненту можна представити у вигляді результату 

множення числа молів його добавки in  на парціальну мольну ентальпію змі-

шування даного компоненту iH [143, 144]. Останню при цьому, відносять до 

середини інтервалу зміни складу розчину за рахунок розчинення добавки. 

 

298
0

T
i

i

K
H H Tdt.

n


         (3.31)  

 

Треба відзначити, що цей спосіб не є строгим теоретично, оскільки за-

міщає похідну кінцевим приростом. Проте, якщо розчинення добавки трохи 

змінює склад розчину (від 1 до 2 атомних процентів), допустима похибка при 

цьому мала [148, 149]. Етапи технології наукового дослідження:   

– послідовне введення в розплав міді та заліза з розташованого на кри-

шці печі барабанного дозатора;  

– реєстрація відповідних кривих теплообміну. 
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Площа під кривою теплообміну відповідає значенню інтеграла 
0

Tdt

  

з рівняння (3.31). Тут і надалі слід враховувати, що реально вимірюваною ве-

личиною є не вимір температури, а пов'язана з ним зміна ЕДС термобатареї. 

Однак, враховуючи, що:  

 

1T K E,        (3.32) 

де 
1K – коефіцієнт Зеєбека термобатареї, останній може бути внесений під 

константу, і ми користуватимемося позначенням T . 

 

Тепловий ефект процесу оцінювали за площею під кривою теплообмі-

ну. З метою визначення константи K, в кожному досліді проводилося каліб-

рування калориметру шляхом скидання в тигель зразків калібрувальної речо-

вини – еталонних зразків. В разі попадання в тигель еталонного зразка i ми 

маємо константи калориметру 

 

298

0

T
i

i

H n
K ,

Tdt


 
 



     (3.33) 

де 298
TH – високотемпературна складова ентальпії еталонної речовини, 

кДж/моль. 

 

Числове значення площі калориметричного піку визначалося зважу-

ванням на аналітичних вагах, тому розмірність константи – кДж/г. 

Як вже наголошувалося вище, для визначення залежності константи 

калориметра від кількості речовини в тиглі, впродовж досліду скидалися ета-

лонні зразки і для кожного з них обчислювалося значення константи. 
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Згідно роботам [148, 149], константа в ході досліду в міру додавання 

речовин в тигель лінійно залежала від маси речовини у ньому. В цьому випа-

дку рівняння (3.31) набуває наступного вигляду: 

 

 
298

0

T
Ме

i

ат b
H H Tdt,

n


         (3.34)  

де а  і b  – коефіцієнти лінійної регресії, які визначені методом найменших 

квадратів; 

m – загальна маса речовини в тиглі, г.  

 

При дослідженні сплавів мідь-залізо, для визначення залежності конс-

танти K від маси сплаву, використовувалася наступна схема калібрування ка-

лориметру: на початку досліду в тигель вводилися мідні зразки, в середині і в 

кінці досліду вводилися зразки вольфраму. Було встановлено, що константа 

калориметра практично не залежить від маси речовини в тиглі, а спостережу-

вана залежність із задовільною точністю може бути представлена, як лінійна. 

До моменту виконання цієї роботи, ентальпії змішування в системі 

мідь- залізо були вивчені калориметричними методами в роботах [54-58, 150-

152]. Згідно з цими роботами, ентальпії змішування є значними ендотерміч-

ними величинами. В той же час, як буде показано нижче, ці експерименталь-

ні дані демонструють істотний розкид, який не дозволяє зробити на їх підста-

ві однозначний висновок про значення цієї функції. Крім того, наявні дані не 

дозволяють зробити висновок про характер температурної залежності ента-

льпії змішування.  

З метою уточнення концентраційної залежності термодинамічних влас-

тивостей і встановлення характеру їх температурної залежності було зробле-

но калориметричне вивчення теплоти утворення рідких сплавів міді із залі-

зом при температурах 1400 °С і 1700 °С. Цей температурний інтервал відпо-

відає середньомасовій температурі металу в зварювальній ванні.  
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Характеристики, використаних в роботі матеріалів, приведені в 

табл. 3.1. Всі метали мали достатню чистоту для проведення калориметрич-

них експериментів з вивчення парціальних ентальпій змішування компонен-

тів. Досліди проводилися в атмосфері спектрально чистого аргону. Зразками 

металів були циліндри заввишки 5÷10 мм і діаметром 0,5÷2,0 мм. Контейне-

рами для розплаву були алундові тиглі об'ємом 6 см
3
 і діаметром 20 мм. 

 

Таблиця 3.1 

Характеристики використовуваних матеріалів 

Матеріал Марка Вміст основного компоненту, мас. % 

Fe карбонільне, класу А-2 99,95 

Cu електролітична 99,99 

W A-2 99,96 

 

Молярні ентальпії нагрівання металів до температури досліду 

T( 298
TH )  визначалися за довідковими даними. При перерахунку на рідкий 

стан парціальних ентальпій розчинення заліза, вивчених при температурах 

менших, ніж його температура плавлення, до парціальних ентальпій розчи-

нення відповідних компонентів додавалися члени T
тв рідH  , які характери-

зують ентальпію переходу при даній температурі T твердого металу в перео-

холоджену рідину. Вся необхідна для цих розрахунків інформація запозичена 

з [119]. В табл. 3.2 приведені величини високотемпературних складових ента-

льпій і теплоти плавлення металів, використані нами в подальших розрахунків 

парціальних ентальпій змішування. 

Таблиця 3.2 

Високотемпературні складові ентальпій металів 

Метал T, °С 
298
TH , кДж/моль Tпл., °С T

тв рідH  , кДж/моль 

Fe 1400 54,37 1536 13,80 

Fe 1600 75,38  - 

Cu 1400 52,54 1084 - 

Cu 1600 58,73  - 

W 1600 44,08 3407 - 
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Ентальпії змішування міді і заліза були досліджені при температурах 

1600 °С  і 1400 °С [85]. При температурі 1600 °С дослідження були проведені 

в усьому інтервалі складів. Два досліди були проведені з боку чистої міді, два 

з боку заліза. Контейнером для розплаву служили тиглі з оксиду алюмінію. 

Початкові навіски металу-розчинника в тиглі складали 3,5÷4,5 г. Маси 

еталонних зразків, які додавалися, були в межах 0,1÷0,3 г для металів-

розчинників і 0,4÷0,6 г для вольфраму, що складало не більш 6÷8% від поча-

ткової навіски металу розчинника. 

Маси зразків металів-добавок змінювалися в межах 0,03÷0,15 г і були 

підібрані так, щоб збільшення вмісту компонента в результаті введення одно-

го зразка не перевищувало 0 01x ,  . Концентраційна залежність парціальних 

ентальпій змішування в інтервалі складів 0 0 12Fex ,  , описана наступними 

математичними виразами: 

 

   21600 21 59 07 84 44 56 25Fe Fe Fe FeH x , , x , x     ,               (3.35) 

 1600 2 2102 29 123 94 56 25Cu Cu Cu CuH x , , x , x    .   (3.36) 

 

При дослідженнях перша ентальпія змішування заліза склала 

59,1  3,2 кДж/моль, перша ентальпія змішування міді 34,6  3,5 кДж/моль. 

Отримані значення парціальних ентальпій змішування приведені на рис. 3.1.  

Концентраційну залежність інтегральної ентальпії змішування можна 

представити рівнянням: 

 

  1600 21 59 07 43 22 18 75 кДж/мольFe Fe Fe FeH x x , , x , x ,     .       

(3.37) 

 

На графіку видно, що інтегральна ентальпія змішування міді із залізом 

досягає свого екстремуму 10,8  0,6 кДж/моль при xFe = 0,42. 
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Рис. 3.1. Парціальні ентальпії змішування міді і заліза при температурі 

1600 °С 

 

При температурі 1400 °С  було проведено два досліди. Початкові навіс-

ки міді складали 4,0÷5,1 г. Маси еталонних зразків міді були в межах 

0,09÷0,17 г і для заліза 0,03÷0,12 г. Отримані значення парціальної ентальпії 

змішування заліза представлені на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Парціальна ентальпія змішування заліза при температурі 

1400°С  

 

Концентраційний хід парціальної і інтегральної ентальпій змішування в 

інтервалі складів xFe = 0÷0,12 можна описати рівняннями: 

 

   
21400 1 62 074 70 491Fe Fe FeH x , , x    ,   (3.38) 

  1400 1 62 75 35 45 кДж/мольFe Fe FeH x x , , x ,    .         (3.39) 
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Незначна ширина, вивченого при 1400 °С, концентраційного відрізка 

обумовлена тим, що з приближенням складу розплаву до області міжфазної 

рівноваги рідини і ГЦК-заліза при даній температурі швидкість розчинення 

твердих зразків металу становиться дуже низькою для отримання калоримет-

ричних піків задовільної якості. Як вже наголошувалося вище, термодинамі-

чні функції розплавів міді і заліза характеризуються позитивними відхилен-

нями від ідеальності. Приведені розрахункові і експериментальні значення 

інтегральних ентальпій змішування отримані методами високотемпературної 

калориметрії [54-58, 85, 150-152]. В роботах отримані позитивні значення цієї 

властивості, але координати максимуму інтегральної ентальпії змішування 

варіюються в межах 9÷24 кДж/моль за величиною і від xFe = 0,39 до xFe = 

0,70 – за складом. Розраховані для округлених складів значення ентальпії 

змішування міді і заліза при температурі 1400 °С і 1600 °С представлені в 

табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Розрахункові значення ентальпій змішування Cu–Fe 

Fex  H  FeH  CuH  

T=1400 °С 

0,00 0 62,7  2,8 0 

0,05 2,9  0,1 53,4  2,5 0,24  0,07 

0,10 5,3  0,2 45,1  3,0 0,91  0,40 

T=1600 °С 

0,0 0 59,4  3,3 0 

0,1 5,0  0,2 41,4  1,9 0,9  0,02 

0,2 8,2  0,3 28,2  1,2 3,2  0,1 

0,3 10,1  0,4 18,8  1,0 6,3  0,2 

0,4 10,8  0,6 12,3  1,0 4,8  0,4 

0,5 10,6  0,9 7,8  0,9 13,5  0,9 

0,6 9,7  0,8 4,7 0,5 17,2  1,2 

0,7 8,1  0,6 2,6  0,3 21,1  1,5 

0,8 6,0  0,5 1,2  0,1 25,3  1,9 

0,9 3,3  0,3 0,3  0,03 30,3  2,8 

1,0 0 0 36,6  3,9 
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 Інтегральні ентальпії змішування в системі Cu–Fe при T = 1400 °С і  

T = 1600 °С приведені на рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Інтегральні ентальпії змішування в системі Cu–Fe 

 

Більшість авторів, які досліджували ентальпії змішування в широких 

концентраційних інтервалах, отримали результати, що показують концентра-

ційний хід цієї функції на близький до симетричного або на незначний зсув її 

максимуму в область сплавів, багатих міддю [54, 55, 57, 150, 153]. Аналіз до-

сліджень дозволяє поставити під сумнів результати роботи [55], в якій вста-

новлено більш ніж двократне зростання інтегральних ентальпій змішування 

зі збільшенням температури від 1200 °С  до 1500 °С. 

Як випливає з даних дослідження і характеру концентраційної залеж-

ності, вони узгоджуються з результатами робіт [56, 58, 151]. В роботах [55, 

152] також приведені близькі значення ентальпій змішування в області спла-

вів багатих залізом, але відмічений симетричний концентраційний хід ΔН з 

максимумом 8,7 кДж/моль.  
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Максимальне значення інтегральної ентальпії змішування, близьке до 

величини, отриманої нами, наведене в роботі [57] – 10,3±1,0 кДж/моль при  

xFe = 0,70.  

Слід зазначити, що результати жодної з інших робіт не підтверджують 

подібного зсуву екстремуму цієї властивості в область складів, багатих залі-

зом. Задовільне узгоження отриманих нами результатів спостерігається так 

само з даними [147, 148], в яких ентальпії змішування були досліджені при  T 

= 1600 °С  в область складів, багатих залізом. 

Узагальнюючи результати проведеного калориметричного дослідження 

і наявну в літературі інформацію про ентальпії змішування в розплавах сис-

теми мідь-залізо, можна відзначити, що дані розплави утворюються із знач-

ними позитивними тепловими ефектами [85]. Це вказує на те, що в цих розп-

лавах переважна міжчастинкова взаємодія спостерігається між односортними 

атомами, тоді як різносортні атоми випробовують взаємне відштовхування. 

Найбільш інтенсивна подібна взаємодія виявляється поблизу еквіатом-

ного складу, при якому інтегральна ентальпія змішування досягає своїх мак-

симальних значень. З пониженням температури інтенсивність вибіркової мі-

жчастинкової взаємодії односортних атомів збільшується, про що свідчить 

збільшення теплоти сплавоутворення з пониженням температури. Легко пе-

редбачити, що при збереженні подібної тенденції в переохолоджених розпла-

вах системи може відбуватися розшарування розплаву. Важливість останньо-

го висновку для аналізованого технологічного процесу очевидна в зв'язку з 

тим, що для рідкого металу при формуванні зварного шва характерне перео-

холодження нижче температури ліквідус за рахунок  інтенсивного тепловід-

воду до стінок зварюваних деталей.  

Детальніший розгляд можливості протікання цього та інших метастабі-

льних перетворень за участю переохолодженого розплаву, можливий на ос-

нові одночасного аналізу експериментальних даних про теплоти утворення 

розплавів, термодинамічних активностей, утворюючих його компонентах і 

даних про фазові перетворення з участю рідкої фази.  
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Тому, основним чинником, що визначає працездатність зварних швів 

міді зі сталлю – є міжатомна взаємодія міді та заліза в розплаві. Для розпла-

вів міді та заліза характерна переважна взаємодія односортних атомів, що по-

силюється з пониженням температури. Такий характер взаємодії компонентів 

може приводити до неоднорідності металу шва, що негативно впливає на 

працездатність зварних швів міді зі сталлю. 

На сьогоднішній день експериментально визначені активності міді та 

заліза в рідких розплавах. Якнайповніша діаграма стану системи мідь-залізо 

була приведена в роботі [45]. Проте, в цій діаграмі не були встановлені гори-

зонтальна частина кривої ліквідусу, монотектичні рівноваги, не були розра-

ховані термодинамічні параметри фаз, не визначені межі розшарування мета-

левого розплаву, не досліджені високотемпературні складові термодинаміч-

них параметрів відповідних зварювальним температурам. У подальші роки 

опублікована розрахована діаграма стану системи мідь-залізо [153, 154], при-

ведена розчинність заліза в міді та міді в залізі але, ті параметри про які гово-

рилося вище, так і залишилися не досліджені. Діаграма стану системи мідь-

залізо отримана розрахунковим шляхом з використанням уявлень про над-

лишкові хімічні потенціали компонентів, зміни яких при фазовому переході 

плавлення-кристалізація характеризують їх неідеальну поведінку в сплавах. 

Приведені дані, узгоджуються з даними досліджень [85, 146]. 

Проте, відсутність досить повного опису параметрів фазових рівноваг і 

термодинамічних властивостей фаз, особливо у високотемпературній частині 

діаграми стану мідь-залізо, знижують можливість розробки зварювальних 

матеріалів з якіснішими показниками зварювально-технологічних властивос-

тей.  

На діаграмі плавлення мідь-залізо наведена інтегральна ентальпія змі-

шування, яка отримана в результаті розрахункових даних і експериментів 

(рис.3.4), на якій вказаний небезпечний концентраційний інтервал вмісту міді 

та заліза в сплаві. 
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Таким чином термодинамічні властивості фаз які утворюються при 

зварюванні міді і сталі грають вирішальну роль у визначенні чинника утво-

рювання дефектів зварного шва. 

 

 

 Рис. 3.4.  Діаграма плавлення мідь-залізо з графіком інтегральної ента-

льпії змішування  

 

З пониженням температури інтенсивність вибіркової межчастинкової 

взаємодії односортних атомів збільшується, про що свідчить збільшення теп-

лоти сплавоутворення з пониженням температури. Наближення графіку інте-

гральної ентальпії сплавоутворення Cu–Fe до спінодалі (див. рис.3.4), приз-

водить до можливості розшарування при переохолодженні 30÷50 К. Таке пе-

реохолодження можливе при порушенні концентраційних складових порош-

кових електродів, а також при порушенні технології зварювання. З урахуван-

ням досить великих розбіжностей коефіцієнтів теплопровідності міді і сталі, 
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необхідне підтримання термічного стану деталей при зварюванні для змен-

шення ризику переохолодження рідкого розплаву Cu–Fe при кристалізації. 

Одним  з  можливих  метастабільних процесів за участю переохолодженої рі-

дкої фази  є  утворення  пересичених  твердих розчинів. Теоретична границя 

насичення  -фази визначається концентрацією, при якій спинодаль рідкої 

фази перетинається з лінією Т0 
Р/

, котра є геометричним місцем точок, що  

відповідають  рівності  вільної  енергії  Гіббса -фази і рідкої фази. Ця теоре-

тична межа  насичення  буде  досягнута тільки  в тому  випадку,  якщо  буде  

досягнута необхідна  швидкість  охолодження,  і  рушійна  сила  процесу  

утворення пересиченого розчину перевищить рушійну силу  процесу  розша-

рування переохолодженого  розплаву  або процесу кристалізації будь якої 

іншої конкуруючої фази.  

Координати критичної точки розшарування сплавів мідь-залізо склали  

хFe (0,548 і 1428 °С). Розрахунки показали можливість перебігу метастабіль-

ного синектичного перетворення 1 2P P при температурі 1107 °С і метас-

табільного монотектичного перетворення 1 2P P   при  температурі  

1428 °С. Теоретична межа насичення ГЦК-розчину системи Cu–Fe  визнача-

ється концентрацією, при якій спінодаль рідкої фази перетинається з лінією 

Т0 
Р/ГЦК

. Для ГЦК-розчину на основі міді (ε-фаза) і на основі заліза (γ-фаза) 

спостерігається однозначна відповідність між розрахованими і експеримен-

тальними величинами. 

Термодинамічний опис системи сплавлення міді і заліза проведено, як 

за експериментальними даними, так і за розрахунковими показниками пара-

метрів фазових рівноважень і термодинамічних властивостей фаз діаграми 

стану мідь-залізо, які визначені з використанням методу CALPHAD 

(Calculation of Phase Diagrams) [119].  При розрахунку фазової рівноваги в 

термодинамічній системі мідь залізо необхідно що сума вільної енергії Гібб-

са всіх фаз, була мінімальною [89, 119, 123, 124]: 
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G n G min,         (3.40) 

де n  – число молів;  

G  – енергія Гіббса фази . 

 

Тому, термодинамічні властивості кожної фази, що бере участь в рів-

новазі, мають бути описані відповідними моделями, які для чистих речовин 

повинні враховувати температурну залежність, а для фаз, що мають область 

гомогенності – температурно-концентраційну залежність вільної енергії Гіб-

бса [119, 154-160, 124].  

При моделюванні вільної енергії Гіббса чистих елементів необхідно 

враховувати термодинамічні властивості для кожної фази, яку може утворю-

вати даний елемент в стабільних і метастабільних умовах розплаву зварюва-

льної ванни, а також для кожної фази, яку він може утворювати, розчиняю-

чись або взаємодіючи з іншими елементами.  Термодинамічні дані активнос-

тей γ і  фази (рис.3.4) були побудовані на основі робіт [89, 119, 161-167]. Ре-

зультати досліджень, присвячених вивченню термодинамічних властивостей 

ГЦК розчинів системи Cu-Fe, свідчать про істотні позитивні відхилення від 

ідеальності, які мають тенденцію до збільшення з пониженням температури 

[54-58, 89, 145, 147, 148]. 

Сучасні уявлення про діаграму стану Cu-Fe викладені в роботах 

[44, 85, 89, 121, 122, 148-151, 158, 167-169]. Так в системі є три області пер-

винної кристалізації фаз ,   і . Встановлена наявність двох перитектичних 

p     і p     та одного евтектоїдного      перетворень. Уто-

чнення термодинамічних параметрів фаз при зварювальних температурах ви-

конане в роботах [85, 89, 120-122]. Такі дослідження були проведені з метою 

визначення діапазону зварюваності міді і заліза методом дослідження міжча-

сткової взаємодії вказаних компонентів [85]. Параметри трифазних рівноваг 

системи представлені у (табл. 3.4) [85, 89, 121, 122]. 
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Таблиця 3.4 

Параметри рівноважних і метастабільних нонваріантних перетворень  

в системі Cu-Fe при температурі зварювальної ванни 

p     

Т , °С p
Fex  Fex  Fex  

1487 0,896 0,931 0,942 
p     

1095 0,035 0,050 0,924 
     

847 0,010 0,975 0,984 

2 1p p   

1425 0,490 0,591 0,912 

1 2p p   

1380 0,058 0,127 0,931 

 

На рис.3.5 приведені дані термодинамічних активностей компонентів   

і а фази. 

 

 

Рис. 3.5. Термодинамічні дані активностей компонентів γ та  фази  

 

Так, в рідких розплавах на основі заліза γ-фаза і фаза   – для рідкої міді 

які присутні у зварювальній ванні спостерігається відхилення від ідеальних 

розчинів досить суттєве, причому у позитивну сторону. Проведені експери-

γ 
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менти підтверджують дані науковців [16, 24, 34, 85, 123]. На рис. 3.6 приве-

дені мікроструктури зварного шва при зварюванні міді і сталі, які показують 

зміні у мікроструктурі при підвищенні концентрації заліза у сплаві при крис-

талізації. 

      
                                     ×600                                       ×600 

                                       а)      б) 

 Рис. 3.6. Мікроструктури металу зварного шва: а) концентрація залізу 

менше 2 мас.%; б) концентрація залізу  більше 30 мас.% 

 

Проведені дослідження [85, 89, 121, 122], свідчать про те, що при зва-

рюванні міді зі сплавами, які містять до 1 мас.% заліза, значної зміни показ-

ників механічних властивостей не відбувається. При мікроструктурному ана-

лізі встановлено, що у зв'язку з великими швидкостями охолоджування при 

зварюванні в перехідному шарі утворюється перенасичений твердий розчин 

міді з залізом. Навіть при концентрації до 2 мас.% заліза в перехідному шарі 

структурно-вільне залізо не виявляється. Лише починаючи з концентрації за-

ліза 5 мас.% (рис.3.6 а), різко підвищується міцність зварних швів – це обу-

мовлено двохфазною структурою міді з дрібними зернами, між якими розта-

шовані частки сплаву на залізній основі. Межа лінії сплавлення міді та заліза 

чітко позначена включенням фаз, збагачених залізом різних розмірів. При 

концентрації заліза в сплаві від 10 до 40 мас.% основа мікроструктури сплаву 
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містить фази на основі заліза, збагаченого частками мідного сплаву (рис.3.6 

б).   

Дослідження підтвердили ходу метастабільного процесу кристалізації 

p   в інтервалі концентрацій складів Fex = 0,43÷0,96  і метастабільного 

синектичного перетворення  1 2p p   при температурі 1132 °С. Розраху-

нок границі розшарування в переохолоджених розплавах компонентів Cu-Fe, 

дозволяє зробити висновок про те, що цей процес протікає в концентраційній 

області, практично симетричній відносно еквіатомного складу, а критична 

температура лежить нижче на 20÷50 К лінії ліквідус.  

Таким чином, дані свідчать про те, що в рівноважній системі Cu-Fe ві-

дсутнє розшарування, але при зварюванні, залежно від розроблених техноло-

гічних процесів, існує небезпека переохолодженні зварювальної ванни, в ре-

зультаті якого утворюється розшарування фаз. Експериментальним і розра-

хунковим шляхом визначені умови існування розшарування фаз. Межі цього 

метастабільного процесу розташовуються поблизу еквіатомного складу від-

носно рівноважної лінії ліквідус. Тобто, в концентраційному інтервалі  

Fex = 0,35÷0,65  переохолодження рідкого розплаву міді зі сталлю приводить 

до того, що будуть досягнуті межі спінодалі рідкої фази, а це, у свою чергу, 

означає розшарування розплаву і досягнення структурної неоднорідності в 

твердій фазі – дефекти зварного шва. Саме тому уточнення області існування 

метастабільних фазових станів має велике значення для розуміння процесів, 

що відбуваються в зварювальній ванні при зварювані міді і заліза. 

 

 

3.3. Основи для вдосконалення електродних і флюсуючих  

матеріалів 

 

Проведені теоретичні дослідження флюсуючи  компонентів для елект-

роді і порошкових дротів при зварюванні міді зі сталлю. При зварюванні тех-

нічно чистої міді необхідно прагнути мінімального внесення до металу шва 
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домішок. Для виготовлення повітряних фурм існує необхідність застосування 

мідних листів з міді марки М1р ГОСТ 859-78 (зовнішнього конуса, внутріш-

нього циліндра і рильної частини). Отже, як зварювальний матеріал слід за-

стосовувати мідний дріт марки М0 або марки М1 згідно ГОСТ 16130-90. По-

верхня дроту має бути чистою, блискучою, сухою. В процесі зварювання під 

такими плавленими флюсами, як АН-348, АН 348А, ОСЦ-45, АН-20 ГОСТ 

9087-90 та їм подібними, мідь змінює свої фізико-хімічні властивості внаслі-

док неминучого забруднення її хімічного складу шкідливими домішками з 

флюсу. Деякі автори [12, 14] вказують, що плавлені флюси приведених вище 

марок, не взаємодіють з розплавленою міддю і не можуть бути причиною її 

легування. Така думка не може вважатися достовірною, оскільки вона похо-

дить з припущення, що металургійні процеси протікають лише в зварюваль-

ній ванні при середній температурі 1400÷1600 °С. Насправді, є всі підстави 

вважати, що при електродуговому зварюванні міді плавким електродом осно-

вні металургійні процеси протікають при температурі кипіння металу під час 

утворення крапель і при їх перенесенні через дуговий проміжок. А у зварю-

вальній ванні переважають обмінні реакції, дифузійні процеси вирівнювання і 

тому подібне, тобто процеси, які в меншій мірі відбиваються на кінцевих ре-

зультатах зварювання, наприклад, на хімічному складі металу шва. Таке по-

ложення, багато разів доведене для зварювання сталі [13, 15-17], має бути тим 

більше вірогідним при зварюванні міді, оскільки час перебування в рідкому 

стані мідної зварювальної ванни приблизно в 7 разів менше аналогічного часу 

для випадку зварювання сталі за інших рівних умов. Приведені вище марки 

флюсів, як відомо, є силікатними системами оксидів і солей. Наприклад, 

флюси АН-20С, АН-348А, ОСЦ-45 і т.п., мають в своєму складі SiO2, MnO, 

CaO, CaF2  деяку кількість Fe2O3, а також оксиди інших металів. Кількісний 

склад вказаних речовин для деяких марок флюсів приведений в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Флюси зварювальні плавлені 

Марка 

флюсу 

Вміст елемента в % 

CaF2 Al2O3 CaO MgO SiO2 MnO Fe2O3 

FeO 

P S 

АН-

348А 

3,0-

6,0 

<13,0 <12,0 <7,0 40,0-

44,0 

31-38 0,5-

2,2 

<0,12 <0,11 

АНФ-6 основа 25,0-

31,0 
8,0 - 2,5 -   5 0,02 0,05 

АН-20С 25,0-

33,0 

27,0-

32,0 

3,0-

9,0 

9,0-

13,0 

19,0-

24,0 

<5,0 <8,0 0,03 0,06 

ОСЦ-45 6,0-

9,0 

<5,0 <10,0 <2,5 38,0-

44,0 

38,0-

44,0 
2 0,15 0,15 

АН-26С 9,0-

13,0 

- 13,0-

17,0 

6,5-

10,5 

28,0-

32,0 

14,0-

18,0 
2 <0,05 <0,05 

 

При зварюванні міді плавким електродним дротом під флюсом між ро-

зплавленим металом, шлаком і газовою фазою ідуть складні фізико-хімічні 

процеси. В системах метал-шлак і метал-газ в зварювальній ванні можлива 

хода процесу дисоціації ряду оксидів, що містяться в шлаку: заліза, марган-

цю, кремнію та інших з подальшим розчиненням відновлених елементів в рі-

дкій міді. Можливість утворення подібних реакцій і їх напряму можуть бути 

встановлені термодинамічними розрахунками [49, 55-57]. Такі розрахунки 

можна виконати для реакцій, що протікають в зварювальній дузі, лише в 

припущенні рівноважного стану реагентів і чисто термічній дії дуги. При 

зварюванні в умовах безперервної зміни температури, надзвичайно високих 

швидкостей нагріву і охолоджування важко передбачити існування рівноваги 

систем, то термодинамічні розрахунки, природно, не можуть дати точних кі-

лькісних значень шуканих величин. Проте, такі розрахунки корисні для якіс-

ної оцінки, що протікають в зоні зварювальної дуги металургійних процесів. 

При зварюванні міді можливо хода реакцій між активними плавленими флю-

сами, тому для зменшення утворення домішок при зварюванні завжди засто-

совують флюси з низьким вмістом кремнію. Мірою хімічної спорідненості 

може служити зміна вільної енергії або зміна ізобарного термодинамічного 
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потенціалу.  Значення зміни стандартній вільній енергії реакцій дисоціації 

оксидів можуть бути з достатньою точністю обчислені по рівняннях для змі-

ни енергії Гіббса ΔGºТ, прийняті в припущенні, що зміна теплоти реакції (в 

стандартних умовах при температурі Т) ΔHºТ і  зміна стандартних абсолют-

них ентропій учасників реакцій при температурі Т)  ΔSºТ  в інтервалі темпера-

тур, які нас цікавлять, – постійні [116, 117, 12, 121]. 

 

3.4. Розрахунок зміни енергії  Гіббса для оксидів в зоні  

зварювальної дуги 

 

Розрахунок зміни енергії Гіббса для реакцій дисоціації закису заліза 

виконано в наступній послідовності (табл.3.6). 

Таблиця 3.6 

Рівняння ізобарного термодинамічного потенціалу 
0
TG  

Хімічна реакція 
Номер  

рівняння 

Рівняння вільної 

 енергії, Дж/моль О2 

Температур-

ний інтер-

вал, К 

2Feα + O2 [Г]        2FeO[Т] 3.41 0
TG  = -524774 + 127,12Т 843÷1184 

2Feγ + O2 [Г]        2FeO[Т] 3.42 0
TG = -526384 + 128,44Т 1184÷1650 

2Feγ,δ + O2 [Г]        2FeO[Р] 3.43 0
TG = -457868 + 86,92Т 1650÷1809 

2Fe[Ж] + O2 [Г]      2FeO[Р] 3.44 0
TG = -479974 + 99,14Т 1809÷3000 

Примітка: в табл. 3.6 і далі прийняті наступні позначення: [Г] –газова 

фаза, [Т] –тверда фаза, [Р] –рідка фаза 
 

Результати розрахунку зміни енергії Гіббса, при зміні температури в 

діапазоні 843÷3000 К для реакцій дисоціації закису заліза, згідно рівнянь 

(3.41)-(3.44) приведені в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Розрахункові значення зміни енергії Гіббса 

Номер рівняння Температура, К Вільна енергія, Дж/моль О2 

3.41 843 - 417613,0 

3.41 900 - 410366,0 

3.41 1000 - 397654,0 

3.41 1100 - 139832,0 

3.42 1184 - 374310,0 

3.42 1200 - 372256,0 

3.42 1300 - 359412,0 

3.43 1400 - 346568,0 

3.43 1500 - 333724,0 

3.43 1600 - 320880,0 

3.43 1650 - 314450,0 

3.43 1700 - 310104,0 

3.43 1800 - 301412,0 

3.44 1809 - 300630,0 

3.44 1900 - 291608,0 

3.44 2000 - 281694,0 

3.44 2100 - 271780,0 

3.44 2200 - 261866,0 

3.44 2300 - 251952,0 

3.44 2400 - 242038,0 

3.44 2500 - 232124,0 

3.44 2600 - 222210,0 

3.44 2700 - 212298,0 

3.44 2800 - 202382,0 

3.44 2900 - 192468,0 

 

Послідовність реакцій окислення марганцю і рівняння ізобарного тер-

модинамічного потенціалу для них приведені в табл. 3.8 [70, 118, 170, 171]. 

Однак для реакції (3.48) – 2Mn[Г] + O2 [Г]        2 MnO[Р]  в літератур-

них джерелах немає відомостей, тому умовно прийнято, що температура ки-

піння закису марганцю дорівнює температурі кипіння металевого марганцю  

Ткип (MnO) = Ткип (Mn). Для реакцій перетворення  Mn[Р] → Mn[Г]  приріст 
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теплоти реакції перетворення буде рівний  Δ Ï ÐH = 230748 Дж/моль [70, 118].  

Отже, для    2Mn[Р] → 2Mn[Г] Ï ÐH  = 461496 Дж/моль. 

Таблиця 3.8 

Параметри реакції окислення марганцю і рівняння ізобарного  

термодинамічного потенціалу 
0
TG  

Хімічна реакція 
Номер  

рівняння 

Рівняння вільної  

енергії, Дж/мольО2 

Температурний 

інтервал, К 

2Mn[Т] + O2 [Г]        2 MnO[Т]  3.45 0
TG = -770372 + 147,46Т 298÷1517 

2Mn[Т] + O2 [Р]        2 MnO[Т]  3.46 0
TG = - 798307 + 164,22Т 1517÷2051 

2Mn[Т] + O2 [Р]        2 MnO[Р]  3.47 0
TG = - 678645 + 105,86Т 2051÷2423 

2Mn[Г] + O2 [Г]        2 MnO[Р]  3.48 0
TG = - 786165 + 142,24Т 2423 і вище 

2Mn[Г]+O2 [Г]        2 MnO[Г]  3.49 0
TG = - 786174 + 150,25Т 2423 і вище 

 

Підрахуємо зміну ентропії в результаті перетворення:  

 

2 2 230748
190 47 Дж/моль К

2149

ПР
ПР

H
S ,

Tкип

 
     .  (3.50) 

 

Зміна ентропії всієї реагуючої системи буде: 

 

105 86 142 24 190 47 296 33 Дж/моль КПРS , S , , ,       .         (3.51) 

 

Відповідно і приріст теплоти реакції буде: 

 

   678645 2 678645 461486 1140131Дж/моль К.ПРH H            (3.52) 

 

Таким чином, для реакції (3.48) отримаємо наступне рівняння: 

 

0 1140131 296 33  Дж/моль К.TG , T        (3.53) 
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При прийнятому припущенні, що при температурі 2423 К закис марга-

нцю з рідкої фази буде переходити в газову, необхідно врахувати відповідну 

зміну вільній енергії. Тому для Mn[Р] → Mn[Г]  можна підрахувати згідно 

[118, 170, 171]:    2 Г Г2Mn O 2MnO , теплота випару для реакції буде –

424258 Дж/моль, для реакції    2

1

2
Ã ÃO O  буде +247274 Дж/моль, а для 

реакції    2

1

2
Ã Ã

Mn O MnO буде  

–176984 Дж/моль, тоді 
353966

146 09 Дж/моль К
2149

випS ,    . 

Отже, для реакції     2 Ã Ã2Mn O 2MnO повна зміна ентропії складе: 

 

296 33 296 33 146 09 147 24 Дж/моль КвипS , S , , ,       , 

 1140131 353966 786165 Дж/моль К.H      
 

 

Значення ізобарного термодинамічного потенціалу буде дорівнювати: 

 

0 786165 147 24  Дж/моль К.TG , T        (3.54) 

 

Розрахункові значення зміни енергії Гіббса для реакцій окислення мар-

ганцю (3.45)-(3.49) приведені в табл. 3.9.   

Таблиця 3.9 

Розрахункові значення зміни енергії Гіббса 

Номер  

рівняння 
Температура, К Вільна енергія, Дж/моль О2 

1 2 3 

3.45 600 - 682296,0 

3.45 700 - 667850,0 

3.45 800 - 653204,0 

3.45 900 - 638558,0 

3.45 1000 - 623912,0 

3.45 1100 - 609266,0 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

3.45 1200 - 594620,0 

3.45 1400 - 565328,0 

3.45 1500 - 550682,0 

3.46 1517 - 549165,3 

3.46 1600 - 535555,0 

3.46 1700 - 519133,0 

3.46 1800 - 502711,0 

3.46 1900 - 486289,0 

3.47 2051 - 461826,1 

3.47 2100 - 456339,0 

3.47 2200 - 445753,0 

3.47 2300 - 435167,0 

3.47 2400 - 424581,0 

3.48 2423 - 422118,0 

3.48 2600 - 395524,0 

3.48 2700 - 380499,0 

3.48 2800 - 365474,0 

3.48 2900 - 350449,0 

3.48 3000 - 335424,0 

3.49 2423 - 441517,0 

3.49 2600 - 416341,0 

3.49 2700 - 402117,0 

3.49 2800 - 387893,0 

3.49 2900 - 373669,0 

3.49 3000 - 359445,0 

 

Дисоціація кремнезему в зоні зварювальної дуги на відміну від дисоціа-

ції закису марганцю йде ступінчасто за наступною схемою [118, 170, 171]: 

 

2SiO SiO Si.    (3.55) 

 

При цьому можливі наступні реакції [118, 170]: 

 

2 2Si O SiO ,     (3.56) 

2 22 2SiO O SiO ,    (3.57) 

22 ,Si O SiO      (3.58) 
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22SiO SiO Si.     (3.59) 

 

В табл. 3.10 і 3.11 приведена послідовність проходження реакцій окис-

лення кремнезему (3.60)-(3.66), а також рівняння ізобарного термодинаміч-

ного потенціалу. 

Таблиця 3.10 

Реакції окислення кремнезему і рівняння ізобарного 

термодинамічного потенціалу TG 0  

Хімічна реакція 
Номер  

рівняння 

Рівняння вільної  

енергії, Дж/мольО2 

Температурний 

інтервал, К 

   T 2 T 2 TSi O SiO   3.60 0
TG = - 912237+180,74 Т 298÷848 

   T 2 Ã 2 TSi O SiO   3.61 0
TG = - 90655 + 174,05 Т 848÷1298 

     T 2 Ã 2 TSi O SiO   3.62 0
TG = - 902536+170,95 Т 1298÷1690 

     P 2 Ã 2 TSi O SiO  3.63 0
TG = - 911803+205,35 Т 1690÷1986 

     P 2 Ã 2 PSi O SiO  3.64 0
TG =- 902363+ 200,77 Т 1986÷2500 

     P 2 Ã 2 ÃSi O SiO  3.65 0
TG = - 536263 + 54,33 Т 2500÷2560 

     P 2 Ã 2 ÃSi O SiO  3.66 0
TG = - 912823 + 87,77 Т 2560 і вище 

 

Рівняння ізобарного термодинамічного потенціалу реакцій (3.60)  і 

(3.56) складені з врахуванням зміни агрегатного стану реагуючих речовин. 

Зміна вільної енергії перетворення     2 2Ж ГSiO SiO , згідно [118,170] при  

366100 Дж/моль КПРH   
 
складе: 

 

366100
146 44Дж/моль К,

1876

ПР
ПР

H
S ,

Tкип


    

  
     (3.67) 

 

0 366100 146 44  Дж/моль КTG , T        (3.68) 
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Тоді зміну ізобарного термодинамічного потенціалу всієї реагуючої 

системи елементів можна представити, як різницю між 0
TG  для рівняння 

(3.64)  і  (3.66): 

 

   0 03902363 200 77 366100 146 44

536263 54 33  Дж/мольК.

T TG , T G , T

, Т ,

         

    

 

Перетворення     P ГSi Si  для температури 2287 К і вище також су-

проводжується зміною вільної енергії.  

Якщо прийняти, що приріст теплоти хімічної реакції перетворення 

376560Дж/моль КH      [70,118], а зміна ентропії: 

 

376560
142 1Дж/моль К

1603

ПР
ПР

H
S , ,

Tкип


       (3.69) 

 

то отримаємо зміну ізобарного термодинамічного потенціалу перетворення 

   Ж ГSi Si  

 

0 376560 142,1 , Дж/моль К.TG Т              (3.70) 

 

При цьому загальний ізобарний термодинамічний потенціал реакції ви-

значається, як сума двох потенціалів реакцій (3.65) і (3.70),  

   0 0 03 65 3 70T T TG G . G .     ,   (3.71) 

,     

де  0 для 3 65 536263 54 33TG . , T       

                   

Підсумовуємо і отримаємо результат 
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0 912823 87 77  Дж/моль K.TG , T ,        (3.72) 

 

Для реакцій (3.56)-(3.57) рівняння підрахунку вільної енергії виходять 

непрямими шляхами за допомогою співвідношень [70,118,170]: 

 

0 0 02 (3.56) (3.57)T T TG G G       (3.73) 

 

Отримані рівняння зведені в (табл. 3.11-3.12). 

Таблиця 3.11 

Послідовність реакцій 2SiО + O2 = 2SiO2 і рівняння  ізобарного  

термодинамічного потенціалу TG 0  для них 

Хімічна реакція 
Номер  

рівняння 

Рівняння вільної  

енергії, Дж/мольО2 

Температур-

ний інтервал, К 

     2 22 2Т Г ГSiO О SiO  3.74 0
TG = - 922990 + 211,84 Т 298÷1986 

     2 22 2Т Г РSiO О SiO  3.75 0
TG = - 905418 + 202,97 Т 1986÷2173 

     2 22 2Г Г РSiO О SiO  3.76 0
TG = - 157720 + 493,67 Т 2173÷2500 

     2 22 2Г Г ГSiO О SiO  3.77 0
TG = - 805002 - 200,79 Т 2500 і вище 

 

Таблиця 3.12 

Послідовність реакцій 2SiО = SiO2 + Si і рівняння  ізобарного  

термодинамічного потенціалу TG 0  для них 

Хімічна реакція 
Номер  

рівняння 

Рівняння вільної  

енергії, Дж/мольО2 

Температурний 

інтервал, К 

     22 Т Т ТSiO SiO Si  3.78 0
TG = - 503335 + 30,13 Т 298÷848 

     22 Т Т РSiO SiO Si  3.79 0
TG = - 11840,7 + 6,63 Т 848÷1298 

     22 Т Р РSiO SiO Si  3.80 0
TG = - 3054,3 + 2,19 Т 1298÷1690 

     22 Г Р РSiO SiO Si  3.81 0
TG = - 634838 - 92,90 Т 1690÷1986 

     22 Г Г РSiO SiO Si  3.82 0
TG =- 268738 + 46,46 Т 1986÷2500 

     22 Г Г ГSiO SiO Si  3.83 0
TG = + 107822 - 0,632 Т 2500…2560 
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Металургійні реакції, що протікають в шлаковому пузирі, це комплек-

сний процес взаємодії між газовою фазою, шлаком і рідкою міддю, які утво-

рилися в результаті теплової дії зварювальної дуги на флюс, електродний 

дріт і основний метал. У цих умовах ізобарний термодинамічний потенціал 

залежить не лише від температури, але і від концентрації металів і їх окси-

дів, що містяться в зоні зварювання. 

Утворені в металевому вигляді залізо, марганець і кремній розчиня-

ються в розплавленій міді, що також підтверджується термодинамічним роз-

рахунком.  

На рис. 3.7 представлені графічні зображення залежностей зміни віль-

ній енергії Гіббса, коли в реакціях утворення – дисоціації оксидів беруть 

участь лише метали і оксиди конкретної реакції, а вихідний тиск кисню рів-

ний 101325 Па. 

 

 

Рис. 3.7. Залежність зміни вільної енергії 0
TG   від температури 

 

Згідно закону Рауля [172,173], тиск пари розчинника над розчином 

пропорційний мольній частці розчинника у розчині: 
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0

1 1 1P P x  , МПа,                (3.84) 

де 0
1P – тиск пари чистого розчинника над розчином, МПа;  

    1x – мольна частка розчинника в розчині, %.  

 

Для бінарного розчина закон Рауля можна представити наступним чи-

ном: 

 

0
0 1 1

1 1 20
1

1
P P

P x x ,
P


   

         
(3.85) 

 

 

тобто відносне пониження тиску пари розчинника над розчином дорівнює 

мольній частки 2x  розчиненої речовини.  Якщо обидва компоненти розчину 

летучі, то закон Рауля виконується для кожного з компонентів: 

 

0
2 2 2P P x  .          (3.86) 

    

При розрахунку загальний тиск пари над розчином дорівнює сумі пар-

ціального тиску 1P   і 2P : 

 

 0 0 0 0 0
1 2 1 1 2 2 2 1 2 1P P P P x P x P P P x ,                  (3.87) 

 

тобто тиск пари лінійно залежить від складу розчину.  

В ідеальних розчинах закон Рауля виконується для обох компонентів у 

всьому інтервалі складів. У реальних гранично розбавлених розчинах, для ро-

зчинника виконується закон Рауля, а для розчиненої речовини виконується 

закон Генрі [173]: 

 

2 2 2P K x  ,       (3.88) 
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де K2 – константа Генрі. 

 

 В ідеальних розчинах закон Генрі збігається із законом Рауля. Якщо 

прийняти за первинний стан чистий рідкий елемент, а за кінцевий – його роз-

чин в рідкій міді, то зміна ізобарного термодинамічного потенціалу розчи-

нення визначається рівнянням: 

 

0 , Дж/моль K,T iG RT lnN                  (3.89) 

 

де R = 8,314 Дж/моль·К – молярна газова постійна. 

 

При переході до десятичних логарифмів, отримаємо наступний вираз: 

 

0 19 55 , Дж/моль K.T iG , T lg N        (3.90) 

 

Молярну частку легуючих елементів в розчині можна виразити че-

рез їх концентрацію   i j f% ,% ...%  і їх атомні ваги  i j fq ,q ...q , отримуємо на-

ступний вираз для  iN : 

 

%

% %%
i

i
j fi

i j f

N ,

...
q q q



  

    (3.91) 

 

а зміна ізобарного термодинамічного потенціалу розчинення тоді визначить-

ся наступним рівнянням: 

 

0 15 55 Дж/моль K.i
T

j fi

i j f

%
G , T lg ,

% %%
...

q q q

   

  

   (3.92) 
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В тому випадку, якщо мідь легується залізом, марганцем або кремнієм, 

то рівняння приймає наступний вигляд. Наприклад, для заліза: 

 

0 63 57
19 55

100

63 57
19 55 Дж/моль K.

100

T
f

f

Fe Cu Fe

, %Fe / qFe
G Fe , T lg

%%Fe %Fe
...

qFe qCu q

, %Fe / qCu
, T lg ,

q %Fe q %q

  


  


  

  

  (3.93) 

 

І конкретно для заліза, марганцю, кремнію: 

 

0 63 57
19 55 Дж/моль K,

5585 7 72
T

, %Fe
G Fe , T lg ,

, %Fe


   

 
  (3.94) 

0 63 57
19 55 Дж/моль K,

5993 8 64
T

, %Mn
G Mn , T lg ,

, %Mn


   

 
  (3.95) 

 
0 63 57

19 55 Дж/моль K.
2808 7 35 483

T

, %Si
G Si , T lg ,

, , %Si


   

 
      (3.96) 

 

Повну зміну ізобарного термодинамічного потенціалу системи можна 

представити в реакційному вигляді: 

 

 

 

2

2

2Me O 2MeO,

2 Me 2Me,

2 Me O 2Me.





    (3.97)   

 

В результаті проведених розрахунків побудовані графічні зображення 

залежності  0
TG  реакції окислення від температури і концентрації: заліза і 

марганця (рис.3.8-3.10). 
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Рис. 3.8. Залежність Δ 0
TG   реакції  22Fe O 2FeO  від температури і 

концентрації 

 

 

Рис.3.9. Залежність Δ 0
TG   реакції 22Mn O 2MnO  від температури і 

концентрації 
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Розрахована залежність енергії Гіббса реакцій  заліза з киснем при різ-

них концентраціях при температурах зварювальної ванни. Отримані залеж-

ності показують монотонне збільшення енергії Гіббса при підвищенні конце-

нтрації елементу (заліза) і підвищенні температури. Зміна температури впли-

ває на рівноважний стан реакцій заліза. Тобто відбувається зміщення стану 

рівноваги від положення при нормальних умовах. 

При аналізі зміни ізобарного термодинамічного потенціалу марганця з 

киснем враховано, що при температурах вище 2700 К закис марганцю буде з 

рідкої фази переходити у газову із зміної стану рівноваги і позитивним вкла-

дом ізобарного термодинамічного потенціалу. 

А в загальному вигляді зміна ізобарного термодинамічного потенціалу 

буде дорівнювати: 

 

0 0 0
T T дисоц. T розчин.G G G         (3.89) 

 

Необхідність такого розрахунку пов’язана аналізом поведінки складо-

вих флюсових компонентів і визначенням необхідності їх включення до 

складу флюсу при зварюванні міді зі сталлю. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розроблено методологічний підхід до дослідження термодинамічних 

властивостей міді і сталі в зварювальній ванні і проведено експериментальне 

дослідження властивостей компонентів. Встановлено основний чинник впли-

ву на якість зварного шва – міжатомна взаємодія міді і заліза в розплаві.  

2. Виконано аналіз графічних залежностей термодинамічних парамет-

рів і встановлено, що при переохолодженні зварювальної ванни на 30÷50 К 

відносно лінії ліквідус приводить того, що будуть досягнуті межі спінодалі 

рідкої фази, а це у свою чергу означає розшарування розплаву і досягнення 



137 

 

структурної неоднорідності в твердій фазі – дефекти зварного шва. 

3. Підтверджені термодинамічні дані свідчать про істотні позитивні ві-

дхилення від ідеальності розчинів ГЦК системи Cu- Fe, які мають тенденцію 

до збільшення з пониженням температури тобто при переохолодженні зва-

рювальної ванни. 

4. Виконані дослідження, підтвердили ходу метастабільного процесу 

кристалізації  ра→а  у інтервалі концентрацій складів xFe = 0,43÷0,96 і мета-

стабільного синектичного перетворення компонентів Р1 1+ аР2аа  при те-

мпературі 1405 К. 

5. Виконано розрахунок зміни енергії Гіббса і побудовані графічні зо-

браження для реакцій з залізом, марганцем і кремнієм залежно від темпера-

тури і концентрації в зоні зварювальної дуги. 

6. Уточнено зміни енергії Гіббса при металургійній взаємодії міді із 

залізом, марганцем, кремнієм теоретичним розрахунком. Причому рівняння 

ізобарного термодинамічного потенціалу реакцій складені з урахуванням 

зміни агрегатного стану реагуючих речовин при температурних змінах зва-

рювальної ванни. 

 

Матеріали наведені у даному розділі опубліковані у роботах (далі пере-

лік публікацій з додатку А – Основні публікації за темою дисертації): 

[14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 35, 43, 44, 51, 52, 60]. 
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РОЗДІЛ 4  

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ХІМІЧНОГО 

СКЛАДУ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ ПРИ ЗВАРЮВАННІ  

МІДІ ЗІ СТАЛЛЮ 

 

 

4.1. Зниження розбризкування при зварюванні міді зі сталлю 

 

Не дивлячись на інтенсивний розвиток механізованих і автоматизова-

них способів зварювання, ручне дугове ремонтне зварювання і зварювання в 

будівництві займає не менше 80 % загального об'єму зварювальних робіт. 

Конкретні деякі переваги ручного дугового зварювання покритими електро-

дами [6, 7]:  

– простота і дешевизна устаткування в порівнянні з механізованими і 

автоматизованими способами зварювання; 

– висока маневреність технологічного процесу, можливість виконання 

зварних швів будь-якої форми і будь-якої довжини в різних просторових по-

ложеннях; 

– можливість виконання зварювання у важкодоступних і незручних  

місцях; 

– можливість здобуття необхідного складу та якості металу зварного 

шва, застосовуючи легування через електродне покриття. 

Але порошкові дроти – також мають переваги в порівнянні з звичайни-

ми електродами. Основні переваги: більш висока швидкість зварювання та 

наплавлення – тобто висока продуктивність; зручність використання з-за мо-

жливості використання струменевого перенесення металу при плавленні; га-

рантована глибина проплавлення; можливість виготовлення порошкових 

дротів з будь-яким складом хімічних елементів. Застосування порошкових 

дротів підвищує продуктивність зварювання, особливо при зварюванні тов-

щин металу більше 6÷10 мм. Але необхідно приділяти увагу факторам, які 
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знижують якість зварювання порошковими дротами: недостатній рівень ви-

готовлення якісних порошкових дротів,  пороутворення, необхідність опти-

мізації складу, необхідність оптимізації параметрів технології (особливо 

швидкості зварювання великих товщин). 

Проведено дослідження впливу розбризкування на якісні показники 

зварювання. Розбризкування при зварюванні приводить до істотної зміни 

якісних показників зварного шва, особливо при застосуванні порошкових 

електродів. При збільшенні розбризкування знижується продуктивність, під-

вищується хімічна неоднорідність металу зварного шва, втрати при розбриз-

куванні ведуть до неповного протікання хімічних реакцій при зварюванні. 

Дослідження традиційно проводять за відомими методиками [174-176]. Ме-

тою проведених досліджень є визначення залежності коефіцієнтів розбризку-

вання від режимів зварювання і діапазону мінімального розбризкування [174, 

184] є встановлення режиму мінімального розбризкування і визначення ма-

тематичної залежності між струмом і напругою при мінімальному розбризку-

ванні. Використовували для досліджень порошковий дріт [184]. 

Викладення основного матеріалу досліджень. 

Досліджено зміни характеристик плавлення порошкового дроту при 

зміні зварювального струму від 160 А до 440 А при зварюванні міді зі сталлю 

(зварювання доменних фурм) з напругою 28÷30 В. Як джерело живлення ви-

користовували ВС-600. Режими зварювання приведені в табл. 4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Режими зварювання при проведенні досліджень 

Зварюва-

льний 

струм, А 

Напруга, 

В 

Швидкість 

зварювання, 

м/год 

Виліт по-

рошково-

го дроту, 

мм 

Діаметр 

порошко-

вого дро-

ту, мм 

Полярність 

160-440 28-30 20-22 25 3,0 зворотна 
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Розрахунок параметрів виконували з урахуванням положень [80, 174, 

175]. Коефіцієнт розплавлення визначали за формулою: 

 

 г/А год,ПЕ ПМ
p

ЗВ

V m
a ,

I


       (4.1) 

де  ПЕV – швидкість подавання електроду, м/год.;   

ПМm – питома маса погонного метра порошкового електроду, г/м;  

ЗВI – величина зварювального струму, А. 

 

Коефіцієнт наплавлення визначали за формулою: 

 

3600
, г/А год,Н

н
ЗВ

G
a

I t


 


      (4.2) 

де НG  – маса наплавленого металу, г;   

t – час наплавлення, год. 

 

Коефіцієнт втрати на розбризкування визначали з наступної формули: 

 

 
3600

100 100 , г/А год,БР БР
БР

P p o ЗВ

G G
% %

G a K P I t



  

 
   (4.3) 

де БРG  – маса бризок, створених за час наплавлення, г; 

PG – маса розплавленого металу, г; 

100Ш
о

С

G
K %

G
 – відносна маса осердя порошкового дроту; 

P  – частка металевої добавки в шихті осердя; 

ШG – маса шихти осердя порошкового електроду, г; 

СG  – маса стрічки (оболонки порошкового електроду), г.  
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Відносну масу осердя оK  можна визначити за відомим коефіцієнтом 

заповнення порошкового електроду ЗK : 

 

100Ш
З

ПЕ

G
K %,

G
          (4.4) 

де 
ШG  – маси шихти осердя порошкового електроду заданої довжини, г;  

ПЕG  – маса порошкового електроду тієї ж довжини, г. 

 

Відносний коефіцієнт маси визначали за формулою: 

 

100 .
1

З
В

З

К
K %

К



                          (4.5) 

 

Для порошкового електроду, який застосовувався при зварюванні 

КЗ = 49 % и Р = 71 %. Здійснювали наплавлення на мідні пластини марки М1 

розміром 10х120х200 мм. На початку роботи і після наплавлення пластини 

зважували на технічних вагах ВЛТ-1 з точністю 0,1 г. Зважування бризок ви-

конували на технічних вагах ВЛТ-200 з точністю 0,01 г. На кожному режимі 

наплавили по п’ять валиків і визначали середні значення коефіцієнтів αр, αн і 

ψБР. Коефіцієнт втрат на розбризкування, іншими словами інтенсивність ро-

збризкування, залежить від багатьох факторів: 

– режиму зварювання (співвідношення між напругою і струмом зварю-

вання); 

– динамічних характеристик джерела живлення і його справності; 

– стана зварюваної поверхні та інших чинників. 

За результатами розрахунків формули (4.1)-(4.5) і експериментальними 

даних побудовані графічні залежності коефіцієнта розплавлення від величи-

ни зварювального струму (рис. 4.1), графічні залежності коефіцієнта наплав-

лення від величини зварювального струму (рис. 4.2), графічні залежності ко-
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ефіцієнта втрат на розбризкування від величини зварювального струму 

(рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.1. Залежність коефіцієнту розплавлення від струму 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Залежність коефіцієнту наплавлення від струму наплавлення 
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Рис. 4.3. Залежність коефіцієнта розбризкування від струму наплавлен-

ня 

 

В цій роботі були досліджені залежності коефіцієнтів розплавлення і 

залежності коефіцієнтів розбризкування від струму наплавлення.  Аналізую-

чи результати досліджень треба відзначити, що з підвищенням величини зва-

рювального струму, значення коефіцієнтів розплавлення і наплавлення моно-

тонно збільшуються. Найстабільніше процес наплавлення відбувається при 

значеннях зварювального струму 300÷400 А. Збільшення зварювального 

струму понад 360 А призводить до збільшення коефіцієнта розбризкування і 

до погіршення формування наплавлених валиків (рис.4.3).  

Для отримання оптимально сформованих наплавлених валиків тради-

ційно підвищують напругу дуги. В той же час, як показали результати дослі-

дження, збільшення напруги призводить до підвищення втрат металу на роз-

бризкування. Необхідна оптимізація режимів наплавлення, тобто – співвід-

ношення між струмом і напругою на дузі. 

Характер залежності коефіцієнта розбризкування від струму наплав-

лення (рис. 4.3) показує, що мінімальне розбризкування має місце при таких 
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режимах: струм наплавлення –340÷350 А, напруга 28 В (табл. 4.1). Для іншої 

напруги можна отримати аналогічні залежності.  

Для визначення залежності напруги від струму наплавлення при міні-

мальному розбризкуванні виконали наступне дослідження. При напрузі 24 В, 

26 В, 28 В, 30 В, 32 В визначали залежність коефіцієнта розбризкування від 

струму наплавлення. До цього граничні значення струму і напруги вибирали 

з урахуванням стабільного ходу процесу і якісного формування наплавленого 

валика (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Режими наплавлення при визначенні коефіцієнта розбризкування 

Напру-

га на 

дузі, В 
24 26 28 30 32 

Зварю-

вальний 

струм, А 

1
7
0
 

1
9
0
 

2
1
0
 

2
3
0
 

2
5
0
 

2
1
0
 

2
4
0
 

2
7
0
 

3
0
0
 

3
3
0
 

2
3
0
 

2
6
0
 

3
0
0
 

3
4
0
 

3
8
0
 

2
5
0
 

2
9
0
 

3
3
0
 

3
7
0
 

4
1
0
 

2
9
0
 

3
3
0
 

3
7
0
 

4
1
0
 

4
5
0
 

 

Виконували наплавку валиків порошковим електродом при фіксовано-

му значенню напруги і при зміні величини зварювального струму.  

Визначали коефіцієнт розбризкування при змінних значеннях напруги 

дуги і змінних значеннях зварювального струму.  

Отримані результати визначення коефіцієнта розбризкування предста-

влені на рис. 4.4. Представлені графічні залежності дають можливість визна-

чити коефіцієнт мінімального розбризкування від струму та фіксованій на-

прузі дуги. 

Математичним методом кореляційного аналізу встановлені зв’язки між 

досліджуваними параметрами (коефіцієнтом розбризкування і коефіцієнтом 

розплавлення) при створенні математичної моделі процесу. Контроль якості 

створюваної математичної моделі виконували за допомогою паралельного 

розрахунку величини достовірності апроксимації з урахуванням методу най-

менших квадратів. 
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Рис. 4.4. Залежність коефіцієнту розбризкування від струму наплавлен-

ня при фіксованій напрузі дуги: 1 – 24 В; 2 – 26 В; 3 – 28 В; 4 – 30 В; 5 – 32 В 

 

В загальному вигляді завдання ставиться таким чином: 

 

    
22 2 3 4

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

Y Y Y c c x c x c x c x min        
      

(4.6) 

де iY  – відоме значення залежного показника, 

pY – розрахункове значення залежного показника, 

1 2 3 4c ,c ,c ,c – шукані коефіцієнти регресійного рівняння, 

ix – незалежні фактори моделі. 

 

Якість моделі контролювалася паралельним розрахунком величини до-

стовірності апроксимації: 

 

2 SSE
R 1 ,

SST
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де SSE  – дисперсія, яка виникає за рахунок мінливості факторів,      

 
2

i p
i

SSE Y Y  , 

SST – загальна дисперсія, 

2
i

2 i
i

i

Y

SST Y ,
n

 
 

     
 

   

де n – число спостережень. 

 

В результаті розрахунків були отримані математичні моделі з довірчим 

інтервалом 0,95: 

- для коефіцієнту розбризкування 

 

4 3 20 0014 0 0213 0 1183 0 9257 12 927;БР , x , x , x , x ,           (4.7) 

 

- для коефіцієнту розплавлення 

 

0 5327 12 804pa , x , ,             (4.8) 

де  150 25x I    – проміжна змінна,  

I – струм наплавлення, А. 

 

Можна обійтися без проміжної змінної, але тоді моделі виглядатимуть 

так: 

– для коефіцієнта розбризкування 

 

4 2
30 0014 6 0 0213 6 0 1183 6

25 25 25

0 9257 6 12 927;
25

БР

I I I
, , x ,

I
, ,


     

           
     

 
   

 

 (4.9) 

 

– для коефіцієнта розплавлення 
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0 0213 9 6078pa , I , .                (4.10) 

 

В загальному вигляді завдання нелінійної оптимізації записується та-

ким чином: 

 

 1 nmin f x ,...,x ,     (4.11) 

 1 1 1a g x b  ,     (4.12) 

де 1 1, a b   – нижні і верхні границі обмежень, 

    
  1g x  – функції-обмеження. 

 

При пошуку мінімуму нелінійної функції найчастіше використовують-

ся: методи штрафних функцій, прямого пошуку з поверненням,  можливих 

напрямів,  випадкових напрямів, порівняння значень функції на сітці значень 

аргументів [177, 178]. В методі штрафних функцій наявність обмежень вра-

ховується шляхом зміни цільовій функції – введення в неї штрафу за пору-

шення обмежень. Одним з методів безумовної оптимізації здійснюється по-

шук мінімуму функції. 

 

     1 1 1n n nx ,...,x f x ,...,x Ø x ,...,x ,       (4.13) 

де   – позитивне число, вибиране так, щоб усюди за межами області D (об-

ласті допустимих значень) виконувалася нерівність: 

 

 
   1 2 1 2  1 2n n

i i

dШ x ,x ,...,x df x ,x ,...,x
j , ,...,n.

dx dx
       (4.14) 

 

Функцію штрафу звичайно записують у вигляді: 
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    1 2 1 1 2
1

m

n n
j

Ш x ,x ,...,x q x ,x ,...,x ,


     (4.15) 

    де  
   

 

2

1 1 2 1 1 2
1 1 2

1 1 20 0

n n
n

n

g x ,x ,...,x ,g x ,x ,...,x
q x ,x ,...,x ,

,g x ,x ,...,x

      
  

  

 

Якщо обмеження одне ( 1m  ), то необхідно знайти мінімум функції: 

 

     
2

1 n 1 n 1 1 2 nF x ,...,x f x ,...,x k g x ,x ,...,x ,         (4.16) 

де  
 
 

1 2

1 2

1 0
0

0 0

n

n

,g x ,x ,...,x
k ,

,g x ,x ,...,x

  
  

  
  

 

Недоліком методу є складність правильного вибору значення α. При 

дуже малому значенні α може бути знайдена точка за межами допустимої об-

ласті, а при дуже великому – функція  1 2 nF x ,x ,...,x утворює яр вздовж повер-

хні g(x1,x2,…,xn) = 0. Метод не чутливий до вибору початкової точки пошуку: 

якщо вона виявиться за межами допустимої області, то штраф буде включе-

ний відразу. 

В методі прямого пошуку з поверненням, пошук min f (x1,x2,…,xn) здій-

снюється в області допустимих значень аргументів будь-яким методом безу-

мовної оптимізації, наприклад, методом градієнта з постійним кроком і мето-

дом найскорійшого спуску. При порушенні в ході пошуку хоча б однієї з не-

рівностей, пошук припиняється і здійснюється повернення у вихідну область 

по напряму векторної суми градієнтів відповідних функцій 

   1 1 2 1 2ng x ,x ,...,x , j , ,...,m . Іншими словами, повернення в область викону-

ється по градієнту функції згідно рівнянь: 

 

   1 2 1 1 2
1

m

n n
j

G x ,x ,...,x d x ,x ,...,x ,


     (4.16) 
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де  
   

 
1 2 1 2

1 2
1 2

0

0 0

j n j n
j n

j n

g x ,x ,...,x ,g x ,x ,...,x
d x ,x ,...,x ,

,g x ,x ,...,x

  
  

  

  

 

тобто значення параметрів завдання змінюються таким чином: 

 

 
   

2

1 2 1 21

1

,

k k k k k k
nn nk k

i i
ji i

dG x ,x ,...,x dG x ,x ,...,x
x x h

dx dx





 
    
 
 

  (4.17) 

де  1 2
k k k

nx ,x ,...,x  – точка, в якій порушуються обмеження, 

h – поточне значення кроку пошуку в області D. 

 

Дроблення кроку робиться, коли значення функції в допустимої області 

збільшується. Ознака закінчення пошуку – виконання нерівності:h .   

Так само, як і метод штрафних функцій, метод прямого пошуку з повернен-

ням не чутливий до вибору початкової точки пошуку. На практиці обмежен-

ня часто задаються у вигляді: 

 

 1 2min max
i i ix x x ,i , ,...,n   .     (4.18) 

 

При порушенні деяких з них, для повернення в область D по нормалі до 

лінії обмеження, досить зменшити або збільшити відповідні параметри на ве-

личину кроку пошуку. Оскільки повернення в область D виконується по но-

рмалі до лінії обмеження, цей метод програє в швидкості методу штрафних 

функцій, але не пов'язаний з утворенням "ярів" цільової функції.  

Алгоритм методу прямого пошуку з поверненням передбачає перевірку 

виконання обмежень в початковій точці і після кожної зміни значень x1, x2,…, 

xn. В разі невиконання деяких з них, формується функція G(x1,x2,…,xn) і зна-

чення x1,x2,…,xn змінюються до тих пір, поки не буде забезпечено виконання 

всіх обмежень. Для оптимізації параметрів режиму зварювання був викорис-
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таний метод прямого пошуку з поверненням. Результати оптимізації параме-

трів режиму зварювання представлені в табл. 4.3. для порошкового дроту 

[184]. 

Таблиця 4.3 

Оптимізація коефіцієнту розплавлення і коефіцієнту розбризкування 
 

100БР , %  , AI  , г/А годpa   

7,8 369 17,4 

 

Кореляційний аналіз отриманих даних (табл. 4.4) показує наявність си-

льного зв'язку між даними параметрами (коефіцієнт розбризкування від 

струму наплавлення і коефіцієнт наплавлення від струму наплавлення), при-

чому значення коефіцієнту розбризкування знаходиться в зворотній залежно-

сті від останніх параметрів [176-182, 184]. 

Таблиця 4.4 

Коефіцієнти кореляції між даними дослідження 

 

Графічний вигляд математичної моделі показаний на рис.4.5. 

 

Коефіцієнт 

розплавлення 

Коефіцієнт ро-

збризкування 

Зварювальний 

струм 

Виліт поро-

шкового 

дроту 

Коефіцієнт  

розплавлення 1 - - - 

Коефіцієнт  

розбризкування -0,82703 1 - - 

Зварювальний 

струм 0,99646 -0,84996 1 - 

Виліт порошко-

вого дроту 0,99646 -0,84996 1 1 
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Рис.4.5. Залежність коефіцієнтів наплавлення і розбризкування від 

струму дуги 

 

Таким чином,  визначити задані коефіцієнти можна використовуючи 

заданий струм при зварювальних технологіях. Виконано експериментальне 

зварювання, яке показало достовірність створеної математичної моделі. 

На рис. 4.6 приведена фотографія зварного шва міді зі сталлю з мініма-

льним розбризкуванням. 

 

 

Рис. 4.6. Зварний шов міді зі сталлю 

 

З представленого фото видно, що формування зварного шва добре, без 

дефектів, розбризкування мінімальне. 



152 

 

Аналіз результатів дослідження коефіцієнта розбризкування показує, 

що: 

– мінімальне розбризкування 8÷9 % має місце при стабільному проті-

канні процесу наплавлення, напруга 28÷30 В; 

 – кожному значенню напруги відповідає мінімальна величина коефіці-

єнту розбризкування у відповідному діапазоні струму; 

 – мінімальному розбризкуванню відповідає лінійна залежність напруги 

від струму. 

В табл. 4.5 представлені мінімальні значення коефіцієнтів розбризку-

вання при оптимальному струмі наплавлення.  

 

Таблиця 4.5 

Мінімальні значення коефіцієнтів розбризкування 

100ÁÐ, %  Напруга, В Струм, А 

11,0 24 230 

10,8 26 290 

9,1 28 330 

7,9 30 340 

10,2 32 400 

 

Апроксимуючи залежність напруги від зварювального струму при мі-

німальному розбризкуванні, приводимо рівняння до такого [174]: 

 

  0 047 12 7y , x , .              (4.19) 

 

Таким чином, визначаємо напругу (y), якщо відомий зварювальний 

струм (x). З метою дослідження наявності тріщин і інших дефектів виконали 

ультразвукову діагностику зварювального шва – тріщин та інших дефектів не 

виявлено.  
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В результаті досліджень визначені особливості технології зварювання, 

встановлені залежності коефіцієнтів розбризкування від режимів зварювання, 

визначено діапазон мінімального розбризкування. Кожному значенню напру-

ги відповідає мінімальне розбризкування в певному діапазоні струму. Вста-

новлена математична залежність між струмом і напругою при мінімальному 

розбризкуванні для порошкового електроду який використовувався при зва-

рюванні. Отримана математична залежність, за якою, можливо розрахувати 

напругу для відомого струму при застосуванні конкретного порошкового 

електроду. 

 

4.2. Вплив швидкості зварювання на якість зварного з'єднання 

 

При зварюванні мідних конструкцій, особливо товстостінних, заро-

дження тріщини і її подальший розвиток, згідно макро- і мікродосліджень, 

відбувається в результаті руйнування зв'язків по границях зерен [5, 178-180]. 

Це можна пояснити недостатнім розкислюванням металу зварного шва. В 

процесі охолоджування після первинної кристалізації розчинність кисню в 

зварному шві зменшується. На границях кристалітів виділяється надмірна 

фаза закису міді у вигляді крихкого прошарку. Пластичність такого металу 

дуже низька. За наявності напруги в конструкції, що перевищує пластичність 

металу, відбувається утворення тріщини. 

Дослідження можливості підвищення якості зварювання шляхом ви-

вчення впливу погонної енергії представлене в цій роботі. В роботі дослі-

джено вплив погонної енергії зварювання (швидкості зварювання) на виник-

нення кристалізаційних тріщин при зварюванні порошковими електродами 

[184]. При виготовленні порошкових електродів застосовані рекомендації 

створення системи флюсу [181-185]. Зразки міді марки М1р розміром 

60х80х200 мм зварювали порошковим електродом  стиковим швом. Підгото-

вка крайок зварюваних деталей здійснювалася згідно рекомендацій даної ро-

боти. 
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Для зварювання використовували обладнання, створене і виготовлене 

під керівництвом відомого науковця А.В. Грановського (на УкрНДІМеталур-

гмаш м. Слов'янськ). Джерело живлення забезпечене системою охолодження 

антифризом, циркуляція якого здійснюється відцентровим насосом.  

Режими зварювання приведені в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

 Режими зварювання 

Діаметр по-

рошкового 

дроту, мм 

Напруга  

дуги, 

В 

Струм  

зварювання, 

А 

Кут нахилу 

порошкового 

дроту, ° 

Швидкість 

зварювання, 

м/год. 

5,0 48-50 1200-1400 15°  

кутом назад 

2,7-3,3 

 

Особливу увагу приділяли підготовці зразків до зварювання. Зразки 

були зачищені до металевого блиску і, безпосередньо перед зварюванням, 

знежирені в бензині БР-1  ГОСТ 443-76 (розчинник типу Нефрас С-2  80/120). 

Підготовку кромок зразків проводили згідно РТМ 21.004.88-77. 

При дослідженні виконували примусову зупинку процесу зварювання і 

вивчали вплив зміни швидкості зварювання. На дослідних зразках встанов-

лювали початкові і кінцеві вивідні планки. Таким чином спостерігали зміни в 

макроструктурі зварного з'єднання.  

Вивчення макроструктури темплетів, вирізаних з різних ділянок звар-

ного шва, показало, що на початку шва в місці вимушеної зупинки спостері-

гається повне проплавлення шва, однак, в верхній частині шва є ділянка не-

сплавлення і в зварному шві утворюється гаряча кристалізаційна тріщина 

(рис. 4.7). Такі дефекти недопустимі при виконанні якісних зварних з'єднань 

для деталей і вузлів машин. 



155 

 

 

х 0,5 

Рис. 4.7. Макроструктура зварного шва 

 

Залежність струму зварювання від швидкості подачі для заданої тов-

щини зразків представлена на рис. 4.8.  

 

 

Рис. 4.8. Залежність струму зварювання від швидкості подачі електроду 

 

Аналізуючи рис. 4.8 треба відзначити, що для стійкого процесу зварю-

вання потрібна швидкість подачі не нижче 60 м/год. При збільшенні швидко-

сті подачі – збільшується струм зварювання. 

При продовженні процесу зварювання тріщини зникають, але має місце 

непроварення кореня шва (рис. 4.9). 
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х 0,5 

Рис. 4.9. Непровар кореня зварного шва 

 
 

Непроварення кореня шва недопустимий дефект. При стабільному ста-

лому режимі зварювання на погонній ділянці шва непроварення кореня шва 

монотонно зменшується і на відстані 100÷110 мм від початку зварювання 

дефектів зварного шва не спостерігається. На рис. 4.10 приведено макрошліф 

погонної ділянки зварного шва – без дефектів. 

 

 

х 0,5 
 

Рис. 4.10. Основна ділянка зварного шва 

 
 

З основної ділянки зварного шва вирізали шліфи для металографічного 

аналізу. 

Металографічному аналізу піддавали ділянки основного металу 

(рис. 4.11, а, б). 
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                  х500                                               х500 

                             а)     б)  

Рис. 4.11. Мікроструктура зразків шва: а) мікроструктура ділянок осно-

вного металу; б) мікроструктура поблизу зони термічного впливу. 

 

Структура  основного металу – це структура металу з невеликими зер-

нами, яка характерна для міді і мідних сплавів. Характер розташування зерен 

(двійників) свідчить про те, що деформація металу проходила при темпера-

турі нижче, ніж температура рекристалізації (рис. 4.11, а). Розмір зерен двій-

ників також збільшений.  

Неметалеві включення розташовані по границях зерен. Твердість мета-

лу 62÷65 HRB. Розмір зерна 3÷4 бали.  

Структура зварного шва поблизу лінії сплавлення з більш крупними зе-

рнами і розмір їх неоднаковий тому, що метал був нагрітий при високій тем-

пературі.   

В зоні термічного впливу під дією високих температур спостерігається 

зростання розміру зерна (рис. 4.11, б). Розмір зерна на таких ділянках різний 

в межах 1÷4 бали. Твердість металу 62÷65 HRB.  

На рис. 4.12, а приведена мікроструктура зони зварного шва, а на 

рис. 4.12, б – зони шва поблизу зони термічного впливу. 
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                                                 х500                                                    х500 

а)      б) 

Рис. 4.12. Мікроструктура зразків шва: а) мікроструктура зони зварного 

шва; б) мікроструктура поблизу зони термічного впливу. 

 

Аналізуючи мікроструктуру металу в зоні сплаву відзначаємо, що ме-

тал також піддавався дії високих температур і також зростає розмір зерна. В 

зоні сплаву метал має характерну грубозернисту структуру перегрітого мета-

лу (рис. 4.12, а). Деякі зерна завдовжки 0,1÷0,2 мм. Орієнтація зерен в лінії 

сплаву – до лінії тепловіддачі, що характерно для кристалізації однофазної 

структури. 

Досліджені і визначені оптимальні швидкості зварювання для різної то-

вщини міді (рис. 4.13).  

Досліджено вплив швидкості подачі зварювального електроду і струму 

зварювання на появу дефектів в зварному шві. В результаті дослідження 

впливу швидкості подачі порошкового електроду на струм зварювання і ная-

вність дефектів в шві визначена їх графічна залежність. При великих швид-

костях подачі електроду недостатнє тепловкладення в одиницю часу, тому 

знижується глибина проплавлення металу. При підвищенні швидкості пода-

вання – збільшується зварювальний струм. Налагодження режимів зварю-

вання необхідне для отримання деталей високої якості методом зварювання 

міді з залізом. 
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Рис. 4.13. Вплив товщини зразків на швидкість зварювання 

 

Оптимальну швидкість зварювання визначають для конкретної товщи-

ни деталей. Наприклад, для металу завтовшки 60 мм оптимальна швидкість 

зварювання 2,7÷3,3 м/год. Зниження швидкості зварювання призводить до 

дефекту непроплавлення кореня шва. На початку процесу зварювання на ви-

відних планках виникає непроплавлення кореня зварного шва.  

Збільшення швидкості зварювання вище оптимальної – призводить до 

повного проплавлення (можливо наскрізного) і до появи гарячих тріщин.  

Математичне моделювання режимів зварювання виконано в програмі 

STATISTICA V 6.0 [138, 139]. Математичне моделювання виконано з метою 

оптимізувати швидкість зварювання і підвищити якість зварного шва. Визна-

чення меж оптимальної швидкості зварювання деталей різних товщин необ-

хідне для забезпечення повного проплаву деталей, зниження ризиків появи 

гарячих кристалізаційних тріщин. 

Найчастіше при створенні математичних моделей для визначення впливу 

факторів незалежних чинників технології зварювального виробництва на шука-
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ні фактори (наприклад дефекти, тріщини, пори тощо) застосовують центральні 

композиційні плани [138, 139]. 

На рис. 4.14 приведена таблиця даних для математичного моделювання 

[139]. 

 

Рис. 4.14. Таблиця даних для математичного моделювання 

 

Для вказаної товщини зварюваного метала виконано математичне мо-

делювання впливу швидкості подачі електрода, зварювального струму на до-

вжину кристалізаційних тріщин в корені зварного шва.  

Використовуючи для розрахунку центральний композиційний план 

проведення експерименту, для побудови поверхні відгуку заповнюємо таб-

лицю підсумки змінних (рис. 4.15), в якій вказуємо максимальні та мінімаль-

ні значення чинників. 

Враховуючи те, що план ортогональний і рандомізований, виводимо на 

екран план-матрицю експерименту (рис. 4.16). 

Виконуємо аналіз центрального композиційного плану проведення екс-

перименту з врахуванням головних лінійних/квадратичних ефектів і 2 взає-

модій [139]. Результати аналізу представлені в вигляді таблиці ANOVA table 

(рис. 4.17). 
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Рис. 4.15. Таблиця підсумок змінних 

 

 

Рис. 4.16. План-матриця експерименту 

 

 

Рис. 4.17. Таблиця підсумки аналізу 
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З таблиці (рис. 4.17) видно що, достовірність величини апроксимації 

складає R-sqr = 0,96687. При статистичному аналізі видно, що р-значення ви-

користаного тесту більше 0,05 – це означає, що математична модель предста-

вляється адекватною для опису відгуку. 

На рис. 4.18 представлено розташування коефіцієнтів моделі на графі-

ку. 

 

 

Рис. 4.18. Ймовірнісний графік 

 

Розглянемо Normal probability plot, з якого видно, що всі члени рівнян-

ня математичної моделі розташовані вдалині по лінії нормального розподілу, 

що вказує на відсутність переважного впливу будь-якого коефіцієнту моделі і 

відсутність коефіцієнтів з особливою статистичною значущістю. Тобто немає 

коефіцієнтів регресійного рівняння які особливо впливають на значущість 

математичної моделі. Карта Парето призначена для визначення особливостей 

коефіцієнтів. Згідно результатів розрахунку, карта Парето підтверджує відсу-

тність переважного впливу коефіцієнтів (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Карта Парето 

 

Після цього, розраховуємо коефіцієнти регресійного рівняння і будує-

мо математичну модель (рис.4. 20). 

 

 

Рис. 4.20. Коефіцієнти регресійного рівняння 

 

Визначаємо область мінімальних і максимальних значень відгуку ма-

тематичної моделі за допомогою поверхні відгуку (рис. 4.21) і контурного 

графіка математичної моделі (рис. 4.22). 
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Рис. 4.21. Поверхня відгуку математичної моделі  

 

На рис. 4.22 представлений контурний графік залежності відгуку від 

заданих факторів 

 

Рис. 4.22. Контурний графік відгуку математичної моделі 

 

На контурному графіку темним кольором зображена зона мінімальних 

дефектів (0 – дефекти відсутні). Параметри такої зони Vзв = 1200÷1300 А;  

Vпод від 60 м/год. Більш детально розглянемо область максимуму (максимум 

функції – відсутність кристалізаційних тріщин) на контурному графіку. 
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Аналізуючи графічні відображення математичної моделі приходимо до 

висновку, що область, обмежена оптимальними значеннями швидкості пода-

вання електроду і струмом зварювання, дає значення величини тріщини – не-

гативне. Це означає, що практично тріщин немає. Виконуючи математичне 

моделювання, можна визначити допустимі межі значень режимів зварювання 

для бездефектних зварних швів.  

Результати математичного моделювання: 

– оптимальна швидкість подачі визначається для конкретної товщини 

деталей. Визначена оптимальна швидкість зварювання для металу завтовшки 

60 мм, яка складає 60÷70 м/год; 

– збільшення швидкості подачі вище оптимальної приводить до повно-

го проплавлення (можливо наскрізного) і до появи гарячих тріщин; 

–  при зниженні швидкості зварювання (на початку процесу зварюван-

ня) виникає дефект непроплаву кореня шва. Такий дефект утворюється на 

початкових планках і основному металі (рис.4.10). Крім того, при зварюванні 

міді зі сталлю важливим етапом є методи запобігання утворенню кристаліза-

ційних тріщин особливо при з'єднанні міді з іншими хімічними елементами, 

які при кристалізації схильні до утворення кристалізаційних тріщин.  

Особливо схильні до утворення кристалізаційних тріщин мідні сплави 

з евтектичними і перитектичними структурами, причому це відноситься до 

сплавів з евтектикою і малою розчинністю легуючого елементу. Наприклад, з 

киснем, сіркою, бором (температура евтектики відповідно 1065 °С, 1067 °С, 

1060 °С), причому гранична розчинність цих елементів мала (≤0,005 %; 0,002 

%; 0,08 %). У зв'язку з малою розчинністю такого роду хімічних елементів 

при зварюванні утворюються структури псевдоевтектики Cu2O, Cu2S, Cu2B. 

Такі хімічні сполуки добре змочують границі зерен і при кристалізації мат-

ричної фази сталі, рідка мідь проникає в мікротріщини, заповнюючи розкли-

нює їх в процесі термічної напруги розтягування. 

Згідно даним металургійних заводів, понад 30 % виходу з ладу домен-

них фурм приходиться на долю дефектів зварних з'єднань, а час простою пе-
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чей через заміни фурм від 2 до 28 годин. Руйнування фурм відбувається, як 

по зварному шву, так і по лінії сплаву. Характер зламу свідчить про те, що 

зародження тріщин починається із зовнішньої, більш нагрітої, поверхні верх-

нього конуса з подальшим розвитком її на всю товщину стінки. Таким чином 

задля зменшення ризику утворення кристалізаційних тріщин необхідно: 

1) враховувати рекомендації по вибору хімічного складу основного і 

присадного металу. 

2) для детального і більш якісного вибору хімічного складу різнорід-

них металів необхідно використовувати термодинамічне дослідження інтег-

ральних ентальпій змішування. 

3) вибирати такі технології зварювання, які забезпечують мінімальні 

деформації і усадку. 

4) доцільно виконувати аналіз конструктивної форми зварного 

з’єднання з урахуванням експлуатаційних навантажень і максимального теп-

ловідведення для визначення  оптимальної конструкторської форми зварного 

вузла. 

На рис. 4.23 приведені експериментальні підтвердження залежності ро-

зчинності заліза в міді при різних концентраціях. 

 

  

                                                      х320                                             х320 

                                   а)                        б)          

Рис. 4.23.  Мікроструктури зварного шва міді і заліза: а) вміст заліза 

0,9÷4,0 %; б) вміст заліза до 30 %.  
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При концентраціях заліза до 4 % у зварному шві присутні окремі денд-

ритні включення, причому хаотично спрямовані (рис.4.23, а). При збільшенні 

концентрації до 30 % – дендрити заліза розташовуються у напрямку теплові-

дведення, що спостерігається на рис. 4.23 б.  

Низька концентрація заліза призводить до зменшення межі міцності 

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

при навантаженнях протилежних знаків. 

 

4.3. Оптимізація зварювальних матеріалів 

 

Порошкові дроти дозволяють вести процес зварювання на струмі висо-

кої щільності, таким чином, використовуючи для підвищення продуктивності 

розплавлення не лише теплоту зварювальної дуги, але і теплоту, яка виділя-

ється в оболонці дроту нагрітою, струмом великої щільності який по ній про-

ходить. Такий спосіб додаткового підігрівання металевої оболонки забезпе-

чує збільшення об'єму розплавлюваної оболонки. За наявності в сердечнику 

порошкового дроту металевих компонентів у вигляді залізного порошку, ще 

більше підвищується продуктивність [63]. Однак, підвищена концентрація 

дендриту заліза біля кордону сплаву забезпечує підвищення твердості звар-

ного шва і міцності, але в той же час зменшується пластичність зварного шва, 

і з'являються дефекти, тим самим знижуючи експлуатаційні властивості зва-

рного з'єднання. Підвищення якості зварних з'єднань міді із сталлю можливо: 

шляхом вдосконалення технології виготовлення зварювальних матеріалів 

[129]; шляхом вдосконалення технології зварювання [2, 174, 179]; вдоскона-

лення зварювальних матеріалів для зварювання міді зі сталлю 

[181, 129, 184, 185]. Виконана робота по моделюванню і оптимізації складу 

порошкового дроту, при цьому досліджувався вміст компонентів в порошко-

вому дроті для зварювання міді і наплавлення мідних сплавів (табл. 4.7) з ме-

тою виявлення оптимального складу в сенсі мінімізації поростворення і під-

вищення продуктивності розплавлення, за основу взято винахід [184]. 
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В зв'язку з великою кількістю компонентів порошкового дроту (m = 12) 

не є можливою побудова загальної математичної моделі, яка включає всі вка-

зані компоненти. Тому для виявлення залежності між досліджуваними чин-

никами провели графічний аналіз. Умовні позначення елементів порошково-

го дроту табл.4.7 (Al, Zr, Ft, Cu, Gm, С, Cr, Itr, Рs, Na, Fт, Fs) призначені для 

комп’ютерної програми.  

Як засіб використовувався 2М візуальний аналіз, а саме діаграми роз-

маху (Box-Whiskers) [142] Це спеціальний вид графіків у яких присутні інте-

рвальна змінна і категоріальна змінна. Особлива зручність таких графіків у 

тому, що можливо саме графічно порівняти значення змінних для двох різ-

них груп.бГрупуючих показників в даному дослідженні два: поростворення 

(Por) і продуктивність розплавлення (Proizv). На рис. 4.24 приведена діаграма 

розмаху компонента Al, значення згруповані відносно величини пороство-

рення.  

Таблиця 4.7 

Компоненти порошкового дроту [184] 
Найменування ком-

поненту 

Вміст компонентів, мас. % 

в експериментальних складах дротів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алюміній (Al) 66,7 60,1 54,1 42,3 37,2 40 56 60 71,2 75 

Цирконій (Zr) 0,5 0,8 0,9 1,5 2,0 0,3 1,5 0,8 0,6 0,7 

Ферротитан (Ft) 1,1 1,2 1,4 1,8 2,1 1,1 1,2 0,9 0,4 0,3 

Мідний порошок (Cu) 8,0 7,9 9,2 12,0 15,0 9,0 9,1 6,1 3,1 5,0 

Гематит (Gm) 4,0 5,0 5,3 7,0 5,9 7,9 6,1 3,1 1,1 2,3 

Графіт (С) 1,5 2,0 2,2 5,0 8,0 9,0 2,0 4,0 2,0 3,0 

Хром (Cr) 4,9 7,0 7,4 8,8 6,0 4,0 7,0 9,0 7,0 2,7 

Оксид іттрія (Itr) 3,1 4,0 5,1 6,0 7,0 5,0 3,4 5,4 3,9 1,9 

Плавиковий шпат (Рs) 5,1 5,8 6,2 1,1 5,2 9,2 6,0 2,0 6,0 4,6 

Кремнефтористий на-

трій (Na) 

2,3 2,9 4,1 6,6 9,9 10,9 3,5 2,5 1,5 2,2 

Ферромарганець (Fт) 1,2 1,4 1,6 3,2 0,8 0,7 1,8 2,8 1,8 1,1 

Ферросилицій (Fs) 1,6 1,9 2,5 4,7 0,9 2,9 2,4 3,4 1,4 1,2 

Продуктивність розп-

лавлення, кг/год 

5,8 6,3 6,7 7,2 5,1 5,2 5,3 6,8 5,7 5,4 

Поростворення кільк. 

пор на 100 мм шва 

2 - - 3 1 2 3 - 2 3 
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Box Plot (NEW1.STA 14v*10c)
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Рис. 4.24. Діаграма розмаху компонента Al 

 

По представленій варіації значень можна бачити зв'язок між групую-

чим і залежним показниками. Передбачаючи, що залежна величина розподі-

лена нормально, можна визначити оптимальний вміст компонента Al в поро-

шковому дроті: 54,1÷60,1 %, при якому значення Por = 0.  Для визначення 

зв’язку між змінними показниками порошкового дроту (вмістом складових 

хімічних елементів)  побудована діаграма розмаху компонентів порошкового 

дроту (рис. 4.25) з групуючим показником «продуктивність розплавлення», і 

отримано результат зв’язку між компонентами порошкового дроту з заданим 

групуючим показником: 54,1÷60,1 %, медіана дорівнює 58 %.  

Аналогічно були побудовані інші діаграми, де проаналізовано зв'язок 

між компонентами порошкового дроту і їх впливом на показники пороство-

рення і продуктивність розплавлення. 

При аналізі всіх компонентів порошкового дроту побудовані графічні 

залежності впливу: алюмінію, цирконію, феротитану, мідного порошку, гема-

титу, графіту, хрому, оксиду іттрія, плавикового шпату, кремнефтористого 

натрія, ферромарганця, феросилиція на такі показники, як «пороутворення» і 

«продуктивність розплавлення». 
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Box Plot (NEW1.STA 14v*10c)
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Рис. 4.25. Діаграма розмаху з групуючим показником «продуктивність 

розплавлення» 

 

Для визначення впливу складових компонентів порошкового дроту по-

будовано графіки Box-Whiskers для всіх компонентів порошкового дроту. Бу-

ло використано 2 завдання визначити вплив компонентів на кількість пор у 

зварному шві і вплив компонентів на продуктивність розплавлення. 

  В результаті були отримані дані для створення оптимального складу 

порошкового дроту згідно  завданню (рис. 4.26-4.28).  

Box Plot (NEW1.STA 14v*10c)

Median;  Box: 25%, 75%;  Whisker: Non-Outlier Min, Non-Outlier Max
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Рис. 4.26. Діаграма розмаху компонентів порошкового дроту 
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Box Plot (NEW1.STA 14v*10c)

Median;  Box: 25%, 75%;  Whisker: Non-Outlier Min, Non-Outlier Max

 Zк

 Ft

 Fm

 Fs
4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6

PROIZV

0

1

2

3

4

5

 

Рис. 4.27. Діаграма розмаху компонентів порошкового дроту та їх 

вплив на продуктивність наплавлення: цирконій (Zr), феротитан (Ft), ферома-

рганець (Fm), феросиліцій (Fs) 

 

Box Plot (NEW1.STA 14v*10c)

Median;  Box: 25%, 75%;  Whisker: Non-Outlier Min, Non-Outlier Max
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Рис. 4.28. Діаграма розмаху компонентів: мідний порошок (Cu), гема-

тит (Gm), графіт (С), хром (Cr), оксид іттрія (Itr), плавиковий шпат (Рs), кре-

мнефтористий натр (Na) і їх вплив на продуктивність наплавлення. 
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Таким чином аналізуя вплив складових порошкового дроту (рис.4.26-

4.29) на задані показники пороутворення і продуктивністбь розплавлення ви-

брали оптимальний склад порошкового дроту для дослідження табл. 4.8.  

Діаграми з групуючими показниками необхідні саме для встановлення 

зв’язків між компонентами порошкового дроту з урахуванням якісних і кіль-

кісних показників. З урахуванням зв'язків між групуючим і залежним показ-

никами, виконавши аналіз – отримали дані для оптимального складу порош-

кового дроту. Ці дані використали при виготовленні порошкового дроту для 

зварювання міді зі сталлю.  

 

Таблиця 4.8 

Результати досліджень вмісту порошкових дротів 

Найменування ком-

поненту 

Вміст компонентів в по-

рошковому дроті, мас. % 
Се-

ренє 

Ме-

діана 

Міні

ні-

мум 

Ма-

кси-

мум 

Std. Dev 

Стандарт-

не відхи-

лення 

Опти-

мальний  

склад 

Зра-

зок  

2 

Зра-

зок  

3 

Зра-

зок  

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алюміній (Al) 54,1-60,1 60,1 54,1 60 56,26 58,0 37,2 75,0 13,078 

Цирконій (Zr) 0,8-0,9 0,8 0,9 0,8 0,96 0,8 0,3 2,0 0,534 

Ферротитан (Ft) 1,2-1,8 1,2 1,4 0,9 1,15 1,15 0,3 2,1 0,552 

Мідний порошок (Cu) 6,1-9,2 7,9 9,2 6,1 8,44 8,5 3,1 15,0 3,389 

Гематит (Gm) 3,1-5 5,0 5,3 3,1 4,77 5,15 1,1 7,9 2,137 

Графіт (С) 2,0-4,0 2,0 2,2 4,0 3,87 2,6 1,5 9,0 2,673 

Хром (Cr) 7,0-9,0 7,0 7,4 9,0 6,38 7,0 2,7 9,0 2,013 

Оксид іттрія (Itr) 4,0-5,4 4,0 5,1 5,4 4,48 4,5 1,9 7,0 1,508 

Плавиковий шпат (Рs) 2,0-6,2 5,8 6,2 2,0 5,12 5,5 1,1 9,2 2,261 

Кремнефтористий  

натр (Na) 
2,9-4,1 2,9 4,1 2,5 4,64 3,2 1,5 10,9 3,353 

Ферромарганець (Fт) 1,4-2,8 1,4 1,6 2,8 1,64 1,5 0,7 3,2 0,814 

Ферросилицій (Fs) 1,9-3,4 1,9 2,5 3,4 2,29 2,15 0,9 4,7 1,155 

Продуктивність ро-

зплавлення, кг/год 
6,3-6,8 6,3 6,7 6,8 5,2 5,5 5,7 5,9 5,7 

Пороутворення,  

кільк. пор на 100 мм 

шва 

- 1 1 - 2 2 4 6 8 

 



173 

 

Результати дослідження вмісту порошкового дроту ПП-А-Ц-Ф-М при-

ведені в табл. 4.8 у колонці оптимальний склад. Якісні показники зварюван-

ня: відсутність пор і висока продуктивність наплавлення.  

 

4.4. Дослідження локальної термічної обробки металу при  

зварюванні. Газове попереднє підігрівання 

 

Зварювання міді з міддю, а також міді зі сталлю повинне виконуватися, 

по можливості, без перерви і можливо з більшою швидкістю. Це істотно 

знижує кількість закису міді Cu2O, що інтенсивно утворюється при темпера-

турі, близької до температури плавлення, і є незмінним супутником газового 

зварювання міді. З цієї точки зору також вельми бажане попередній або су-

путній підігрів, оскільки він прискорює процес зварювання [4, 186]. 

Виконувати підігрів всієї конструкції перед зварюванням не завжди до-

цільно, а часто і неможливо через технічні складнощі. Раціональнішим є міс-

цевий підігрів. На практиці місцевий підігрів виконується різними джерела-

ми тепла – нагрів газокисневими різаками, зварювальною дугою і тому поді-

бне. Сучасний розвиток виробництва газополум'яного устаткування дозволяє 

все більш широке вживання для цієї мети спеціальних газокисневих пальни-

ків типа ГЗУ, що працюють на пропан-бутановій суміші або природному газі. 

Велика теплова потужність таких пальників дозволяє виконувати ефективний 

нагрів локальної зони зварної конструкції, а в ряді випадків (при невеликих 

розмірах) і всієї конструкції в цілому [186]. При дослідженнях використано 

газополум'яне устаткування з метою термічної обробки зварного з'єднання, 

як в процесі зварювання, так і після зварювання (розділ 2). 

При зварюванні кольорових металів, з позиції термічного циклу 

найбільші складнощі викликає зварюванні міді, а також зварювання міді зі 

сталлю. Зважаючи на високу теплопровідність міді, велика частина тепла, що 

вводиться при зварюванні, відводиться від зони тепловкладення, що 

призводить до необхідності підведення до місця зварювання значно більшої 
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кількості тепла, ніж при зварюванні інших металів. Тому зварювання міді зі 

сталлю виконувалася з попереднім і супутнім підігрівом.  

Оптимізація процесів зварювання сталевих і мідних виробів є 

важливим технологічним завданням. Технологічні параметри процесу 

зварювання можуть бути оптимізовані на підставі того, що визначальною 

взаємодією при зварюванні різнорідних металів міді і сталі, є взаємодія двох 

основних компонентів – рідкої міді і заліза [77, 85]. При призначенні 

технологічних параметрів врахована висока теплопровідність міді. Для 

рівномірного формування шва джерело попереднього підігрівання 

розташовували симетрично відносно зварюваних кромок. Окрім цього, у 

зв'язку з великою рідиноплинністю міді, застосовані особливі технологічні 

прийоми, направлені на зменшення розмірів зварювальної ванни і 

мінімального часу перебування металу в рідкому стані. 

Виконували експериментальне дослідження спрямоване на досягнення 

оптимального термічного стану при зварюванні за допомогою аргоно-

дугового зварювання зразків з міді марки М0 і сталі 09Г2С товщиною 6 мм. 

Як електродний матеріал застосовували присадковий дріт типу МРЗТЦрБ 

0,1-0,1-0,1-0,1. Температура попереднього підігріву становила 300÷400 °С. 

Технологічні параметри зварювання зразків приведена в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Технологічні параметри зварювання 

Зазор між 

 кромками,мм 

Струм, А Напруга, 

В 

Швидкість зва-

рювання, м/год. 

Витрата газу, 

л/год. 

Захисний газ аргон 

1,0÷1,5 380÷400 12÷16 30÷35 80÷90 

 

При зварюванні має місце безперервне охолоджування, причому харак-

тер структурних перетворень відрізняється від випадку розпаду аустеніту 

при ізотермічній витримці. При безперервному охолоджуванні значення ін-

кубаційного періоду в 1,5 рази більше, ніж при ізотермічному. Зі збільшен-
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ням швидкості охолоджування, отримувана структура зварного шва (в зоні 

ізотермічного впливу) подрібнюється, а твердість її підвищується. Якщо 

швидкість охолоджування перевищує критичну швидкість, утворення струк-

тур гарту неминуче.  

Способом боротьби із створенням гартівних структур, як в зоні зварно-

го шва, так і в зоні термічного впливу, є регулювання теплового стану звар-

ного з'єднання. Для отримання якісних зварних швів необхідно понизити 

швидкість охолоджування нижче критичної для запобігання утворенню гар-

тівних структур, зважаючи на те, що в зоні термічного впливу найбільш ба-

жані структури, які добре оброблюються, пластичні: перліт, сорбіт і т.п. По-

переднє і супутнє підігрівання сприяє перлітному перетворенню і є дієвим 

засобом виключення гартівних структур. Тому попередній підігрів служить, 

як попередня термічна обробка зварних з'єднань (нагрів до зварювання і в 

процесі зварювання – супутній). Змінюючи швидкість охолодження, можна 

отримати бажану твердість в зоні термічного впливу. 

Вибір теплових режимів, в основному, має за мету недопущення холо-

дних тріщин. Одним з найтехнологічніших засобів, що знижують ризик поя-

ви тріщин, також є підігрівання. Для зварювання таких різнорідних металів, 

як мідь і сталь необхідне застосування підвищених погонних енергій. Проте, 

в цьому випадку спостерігається зростання зерна аустеніту і утворюється 

грубозерниста ферито-перлітна структура відманштетового типу зі зниже-

ною ударною в'язкістю. З метою виключення появи гартівних структур за-

стосована локальна термічна обробка зварного з'єднання – мідну частину 

звареної деталі після зварювання не нагрівали, а локально нагрівали лише 

сталеву частину деталі. Досліджували мікроструктуру зварного шва після 

проведеної термообробки. На рис. 4.29 приведена мікроструктура мідної час-

тини звареного зразка. 
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Рис. 4.9. Мікроструктура мідної частини звареного зразка 

 

Аналізуючи мікроструктуру можна відзначити, що при термообробці 

не сталося змін в мідній частині зразка. Структура характерна для міді: полі-

едрична, крупні зерна альфа твердого розчину на основі міді, ближче до гра-

ниці сплаву міді та сталі, видно зменшені зерна, двійникування.  

При виконанні локальної термічної обробки сталевої частини зразка 

було поставлено завдання отримання мікроструктури бейніту. Оскільки при 

зварюванні практично термічна витримка не має місця, то процеси кристалі-

зації металу шва і структурні перетворення в біляшовній зоні в більшості ви-

падків зумовлюють технологічні та експлуатаційні характеристики з'єднань. 

Природне охолоджування зварного шва зі швидкістю охолоджування 18÷22 

К/с призводить до створення структури мартенситу [85, 122]. При охоло-

дженні зі швидкістю 8÷12 К/с в стальному зразку формується структура ни-

жнього бейніту з невеликою долею мартенситної складової [182-185, 270]. В 

діапазоні швидкостей охолодження 2÷6 К/с формується проміжна фаза зер-

нистої морфології – зернистий бейніт.  

На рис. 4.30 представлена фотографія мікроструктури стальної частини 

зразка. 
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Рис. 4.30. Мікроструктура стальної частини зразка 

 

Мікроструктура стальної частини деталі поблизу лінії сплавлення: 

більш світла частина – ферит, темна – перліт. Структура крупнозерниста з-за 

впливу підвищеної температури при зварюванні і високої швидкості 

охолодження, тобто швидкість охолодження була більше ніж 15 К/с. 

Результати механічних випробувань зварних зразків приведені в 

табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Результати механічних випробувань 

Межа міцності зварного шва, МПа 
Межа міцності границі зони 

 термічного впливу, МПа 

334 359 

 

Мета застосування локальної термічної обробки (попередній підігрів, 

супутній підігрів, зниження швидкості охолодження деталей після зварюван-

ня): 

– змінити мікроструктуру зони термічного впливу зварного шва з мар-

тенситною на зернистий бейніт; 

– підвищити пластичність зони термічного впливу, покращити оброб-

люваність металу після зварювання; 
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– істотно знизити витрати на механічну обробку зварних швів після 

зварювання.  

Значний вплив на якість зварного з’єднання міді зі сталлю надає спосіб 

підігрівання деталей перед зварюванням. 

 

4.5. Вплив газового підігрівання на якість зварного з'єднання 

 

Традиційно попереднє підігрівання ведуть газовими пальниками, що 

працюють на пропан-бутановій суміші або природному газі [4]. Велика теп-

лова потужність таких пальників дозволяє виконувати ефективний нагрів ло-

кальної зони зварювання. Проте, при підвищених температурах попереднього 

підігріву відбувається збільшення зерна аустеніту в сталях з утворенням фе-

рито-перлітної структури яка має низьку ударну в'язкість.  

Для зменшення ризику появи твердих та крихких фаз у зварному 

з’єднанні виконували попереднє підігрівання з окремими тепловими наван-

таженнями на мідь та сталь.  В результаті отримані задовільні показники яко-

сті зварного шва [186]. 

Різкий перепад температур, висока теплова напруга приводить до висо-

кої залишкової зварювальної напруги, сприяючої появі гарячих тріщин. Крім 

того, в умовах зварювання мідь окислюється, як за рахунок газової атмосфе-

ри, так і за рахунок обмінних реакцій з компонентами флюсів і електродних 

покриттів. Вуглецювання поверхні зварюваних деталей в результаті газового 

підігріву знижує якісні показники зварного шва міді зі сталлю. Про взаємо-

дію міді з газами в зоні зварювання, зручно судити за величинами констант 

рівноваг цих газів. 

Водяні пари в зоні зварювання дисоціюють в основному двома най-

більш вірогідними способами [83]: 

 

2 2 22 2 483 7 кДж,H O H O ,      (4.20)  

2 22 2 553 29 кДж.OH O H O ,      (4.21) 
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В процесі дисоціації водяної пари може створюватися два види стану 

атмосфери при зварюванні – окислювальна та відновна [187].  Наприклад, 

для реакції (4.20) константу рівноваги можна виразити наступними рівнян-

нями: 
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де pK  – константа рівноваги;  

2OP – парціальний тиск кисню, МПа; 

2H OP – парціальний тиск водяної пари, МПа; 

2HP – парціальний тиск водню, МПа. 

 

Реакцію окислення міді в зоні зварювання можна представити наступ-

ною формулою: 
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    (4.25) 

 

константу рівноваги для якої можна виразити наступним рівнянням:  
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      (4.26)  

де Cua  – концентрації чистої міді; 

  
2OP – парціальний тиск кисню, МПа; 

  2Cu Oa  – концентрація закису міді; 

 

Якщо прийняти в розрахунках концентрацію чистої міді за одиницю 

1Cua  , (згідно ГОСТ 859-2001), а концентрацію 2Cu O  в розчинах можна ви-

разити через відсотковий вміст: 
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      (4.27) 

 

то в цьому випадку константа рівноваги для реакції (4.25) буде обчислена за 

формулою: 
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При дисоціації водяної пари хода наступної реакції: 

 

2 2 22розч.Cu O H Cu H O      .   (4.29) 

  

Для цієї реакції константа рівноваги в зоні зварювання настає за умови:  

 

1

2 2O OP P           (4.30) 
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в системі 2H H O  над розчином 2Cu O  

Цю умову рівноваги можна виразити таким чином: 
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або 
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Якщо ж розрахунок для зони зварювання, тоді умови: 

 

1

2 2O OP P          (4.33) 

 

в системі 2H H O  над розчином 2Cu O  

то середовище дисоціюючої водяної пари по відношенню до рідкої міді буде 

окислювальним. А якщо в зоні зварювання: 

 

1

2 2O OP P           (4.34) 

в системі 2H H O  над розчином 2Cu O  

то середовище дисоціюючої водяної пари по відношенню до рідкої міді буде 

відновним. 

Розглядаючи вплив реакції зварювання (4.21), що протікає в зоні, необ-

хідно відзначити те, що вільний гідроксил є також сильним окислювачем, 

тому істотного впливу не надає. Дисоціація пари води по реакції (4.20) су-

проводжується виділенням водню, а це є однією з причин підвищення його 

розчинності в міді [187].  Якщо ж в зварювальній ванні будуть присутні пари 
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металів, що мають більшу хімічну спорідненість до кисню ніж мідь (напри-

клад залізо, марганець та ін.), то пари води окислюватимуть їх [187]. При 

зварюванні міді зі сталлю в зварювальній ванні природно присутні пари води 

і  водень, який звільнився при окисленні заліза, розчинятиметься в міді, ви-

кликаючи так звану «водневу хворобу», знижуючи тим самим якісні показ-

ники зварного шва. 

 

2 2Me H O MeO H           (4.35) 

 

Нагрів газовими сумішами металу перед зварюванням, призводить до 

додаткової взаємодії розплавленого металу (міді і сталі) з вуглекислим газом 

[187]. Взаємодія розплавленої міді з вуглекислим газом аналогічна її взаємо-

дії з водяною парою. Якщо порівняти різниці пружностей дисоціації закису 

міді і вуглекислого газу із закисом міді і водяною парою, то для взаємодії з 

вуглекислим газом вона більша, ніж для взаємодії з водяною парою, а це 

означає те, що можливість окислення міді вуглекислим газом декілька мен-

ша, ніж водяною парою. Процес дисоціації можна виразити наступною реак-

цією: 

 

2 22 2 ,CO O CO        (4.36) 

     

а константу рівноваги для цієї реакції, можна визначити: 

2
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        (4.37) 

     

або за формулою: 
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       (4.38) 
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Причому, в наступній реакції: 

 

 2 22
розч.

Cu O CO Cu CO      (4.39) 

 

рівновага настане за умови: 

 

1

2 2O OP P          (4.40) 

 

в системі 2CO CO  над розчином 2Cu O  

тобто за умови: 
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           (4.41) 

    

Якщо замінити 2
2

2

p

O

K
K

P
 , то в результаті отримаємо: 

 

  22
2

Cu O

%CO
a K .

%CO
          (4.42) 

 

При інших співвідношеннях між 
2OP  і  

1

2OP  

 

в системі 2CO CO  над розчином 2Cu O  

 

створюється відновна або окислювальна атмосфера у відношенні до розплав-

леної міді. Приведені розрахункові дані (рис.4.31) реагування розплавленої 

міді з водяною парою, вуглекислим газом і оксидом вуглецю узгоджуються з 
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експериментальними даними констант рівноваги, які отримані відомими нау-

ковцями [86, 123-124, 190-192]. 

 

 

Рис. 4.31. Розрахункові дані констант рівноваги  

 

Вуглецювання зварного шва надає підвищеної твердості поверхні і під-

вищує крихкість поверхневої частини зварного шва. 

Таким чином, визначені залежності при високих зварювальних тепло-

вих напругах показують їх сприяння можливості появи гарячих тріщин. Крім 

того, можливе вуглецювання поверхні зварного шва, якщо використовувати 

газовий підігрів, також знижує якісні показники зварного шва міді із сталлю. 

Інертна, за звичайних умов, мідь при нагріві реагує з киснем, сіркою, фосфо-

ром і галогенами. З азотом мідь не реагує, що дозволяє використовувати йо-

го, як захисний газ для зварювання міді, так само, як аргон і гелій. В умовах 

зварювання мідь може окислюватися, як за рахунок газової атмосфери, так і 

за рахунок обмінних реакцій з компонентами флюсів або електродних пок-
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риттів. Таким чином, найбільш стійкий оксид міді 2Cu O  утворює розчини в 

рідкій міді. Проте, при кристалізації він втрачає свою стійкість через утво-

рення евтектики 2Cu Cu O . Водень (пари води), який розчиняється в металі, 

взаємодіє з оксидом міді і відновлює його до Cu , але, пари води, що утво-

рюються при цьому, не мають здатність дифузії в метал, а руйнують його по 

межах зерен. Вуглекислий газ, присутній при газовому підігріванні, при 

будь-яких показниках температури надає шкідливої дії на якість зварного 

шва. 

Таким чином, газозварювальне полум'я надає сильної теплової і хіміч-

ної дії на зварювані метали. Хімічна дія може полягати в окисленні або роз-

кислюванні металу, у вуглецюванні і, нарешті, в насиченні воднем. Найбільш 

значимі недоліки газового підігрівання це те, що характер протікання тієї або 

іншої реакції залежатиме, як від складу полум'я, так і від відстані між нако-

нечником пальника і поверхнею деталі. Тому. навіть при ретельному регулю-

ванні полум'я, при газовому підігріві може утворитися ряд оксидів, що за-

бруднюють шов, а інколи й перешкоджають сплаву основного і присадного 

металу [192]. Для попереднього підігріву при зварюванні міді зі сталлю доці-

льно використовувати такі види підігріву, які не забруднюють зварювальний 

шов шкідливими елементами і не знижують якість зварного шва. Для попе-

реднього підігріву може бути використаний спосіб контактного підігріву з 

плавним регулюванням теплової потужності. Таким чином: 

– газове полум'я надає сильної хімічної і теплової дії на метали при 

зварюванні; 

– вуглецювання металу, окислення, «воднева хвороба» міді – це нас-

лідки попереднього газового підігріву; 

– наразі необхідне дослідження інших видів попереднього підігріву, 

наприклад індукційного і контактного для підвищення якості зварних швів 

міді із сталлю. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Встановлено режим мінімального розбризкування і визначена мате-

матична залежність між струмом і напругою при мінімальному. Причому мі-

німальне розбризкування складає менше 8 % при Iзв=369 А. 

2. В результаті дослідження впливу швидкості подавання порошкового 

електроду на струм зварювання і наявність дефектів в шві визначена їх гра-

фічна залежність. При великих швидкостях подавання електроду недостатнє 

тепловкладення в одиницю часу тому знижується глибина проплавлення ме-

талу. При підвищенні швидкості подавання – збільшується зварювальний 

струм. Оптимальну швидкість зварювання визначають для конкретної тов-

щини деталей.  

3. Математичне моделювання виконано для зварювання міді великих 

товщин 40÷60 мм і попереднім підігрівом 480 °С з метою оптимізувати шви-

дкість зварювання і підвищити якість зварного шва. Аналізуючи графічні ві-

дображення математичної моделі приходимо до висновку, що область обме-

жена значеннями швидкості подавання електроду (діаметром 5,0 мм) 

68÷80 м/год. і струмом зварювання більше 1300 А  – дає значення величини 

тріщини – негативне.  

4. Виконана оптимізація зварювальних матеріалів (порошкових дротів) 

з метою виявлення оптимального складу в сенсі мінімізації поростворення і 

підвищення продуктивності наплавлення.  

5. Обгрунтовано, що при аналізі складових порошкового дроту кількіс-

тю більше 4-5 доцільно використовувати саме графічний аналіз. За допомо-

гою графічного 2М візуального аналізу із застосуванням діаграми розмаху 

Box-Whiskers визначено оптимальний хімічний склад порошкового дроту для 

зварювання міді зі сталлю, застосування якого забезпечує зменшення на 

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

ня на 20…25 % продуктивності розплавлення порошкового дроту. 
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6. Виконаний аналіз впливу газового попереднього підігрівання на 

якість зварного з'єднання міді зі сталлю і розраховані константи рівноваги хі-

мічних взаємодій співпадають. Підтверджено що в умовах зварювання мідь 

може окислюватися як за рахунок газової атмосфери, так і за рахунок обмін-

них реакцій з компонентами флюсів або електродних покриттів.  

7. Виконаний аналіз та експерименти підтверджують надоліки газового 

підігріву: окислення поверхні, «воднева» хвороба, вуглецювання поверхні, 

твердість поверхні збільшується і тим самим відбувається окрихчування ме-

талу. Для зменшення ризику впливу газового підігрівання на зварювальні ме-

тали необхідно застосовувати інші види попереднього підігрівання (індукцій-

ний, контактний, підігрів імпульсним струмом тощо).  

 

 

Матеріали наведені у даному розділі опубліковані у роботах (далі пере-

лік публікацій з додатку А – Основні публікації за темою дисертації) [4-6, 12, 

14, 17-19, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 49, 51, 54, 56, 62-69]. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ  

ЗВАРЮВАННЯ МІДІ ЗІ СТАЛЛЮ 

 

 

5.1.  Особливості процесу волочіння порошкового дроту 

 

Порошковий дріт – один з найбільш поширених електродних матеріа-

лів для автоматичного та напівавтоматичного зварювання і наплавлення еле-

ктродуговим методом деталей машин і механізмів в різних галузях промис-

ловості. В порівнянні з дротами суцільного перетину, порошкові дроти за-

безпечують вищу продуктивність роботи, великі можливості для легування 

наплавленого металу. До шихти порошкових дротів можна вводити газо- і 

шлакотворні компоненти та різні добавки, які стабілізують процес горіння 

дуги, внаслідок чого, можна наплавляти відкритою дугою, не застосовуючи 

інші засоби захисту зварювальної ванни [6, 67, 125, 129, 143].  

Проте, при волочінні дроту практично важко врахувати ряд чинників, 

наприклад, зміну форми і довжини деформаційної зони внаслідок неспівпа-

діння осей волочильного каналу і профілю заготівки до входу в осередок де-

формації і після виходу з нього, неоднорідність протягуваного металу і мас-

тила, наявність поверхневих і внутрішніх дефектів в оброблюваному металі, 

що знижують його міцносні характеристики, і т. і. Крім того, існує недоско-

налість волочильних машин (конструктивні недоліки або внаслідок зношення 

деталей механізму) – це викликає  коливання швидкості волочіння, зв'язане із 

застосуванням зубчастих передач, а також вібрацію протягуваного порошко-

вого дроту, особливо при великих швидкостях волочіння [80-83, 84, 95, 125].  

Всі ці чинники помітно змінюють сили і натягнення при волочінні та 

відхилюють їх від розрахункових. Тому, для нормального перебігу процесу 

необхідно, щоб метал після виходу з волоки мав деякий запас міцності, тобто 
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щоб напруга волочіння не перевищувала деякої долі опору розтягуванню 

[126-128]. 

Одним з основних технологічних показників, що характеризують якіс-

не протікання процесу волочіння, є коефіцієнт запасу міцності зК , він визна-

чається як: 

 

1 1з ТК ,       (5.1) 

де 1Т  – межа текучості матеріалу, що деформується, в перетині на виході з 

зони деформації, МПа; 

1  – поточне значення нормальної напруги в матеріалі оболонки на ви-

ході з зони деформації, напруги переднього натягнення, МПа. 

 

При малих коефіцієнтах запасу в оболонці порошкового дроту спосте-

рігаються місцеві стоншування (перетяжки), а інколи внутрішні або навіть 

повні розриви. Отже, краще вести процес за оптимальних умов, тобто з міні-

мальним числом переходів, при яких забезпечуються надійні коефіцієнти за-

пасу. Вивчення діючих процесів волочіння, показало, що при добре викона-

них захватах (відсутність надривів і великих місцевих стоншувань металу), а 

також при плавному досягненні робочих швидкостей волочіння, процес йде 

надійно, якщо середні значення коефіцієнта запасу зК  не нижче 1,35÷2,0, але 

при цьому більший коефіцієнт запасу міцності відповідає дротам меншого 

поперечного перетину [122, 125, 126]. 

Традиційно порошковий дріт виготовляють шляхом волочіння, викори-

стовуючи при цьому такі пристрої, як: розмотувальний пристрій, оснащений 

котушкою з металевою стрічкою для оболонки дроту; формуючий пристрій з 

двохроликовими клітями і живильниками для дозування шихти; волочильний 

стан з регулюванням швидкості волочіння і механізм знімання котушок (мо-

тків з дротом) [80-84,91-94]. Металева стрічка, проходячи через ролики лов-

ця, потрапляє у формуючий пристрій, де формуються проміжні та остаточні 
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розміри і форма жолоба для порошкового дроту (рис. 5.1). У цей жолоб заси-

пається порція шихтового матеріалу, потім в калібрувальних фільєрах дріт 

протягується до остаточного розміру і форми.  

 

 
Рис. 5.1. Калібрування роликів для формування порошкового дроту 

трубчастого профілю і профілю з перекриттям перетинів I, II, III, IIIА. 

 

При застосуванні порошкових дротів для зварювання міді зі сталлю 

[184, 185, 193], застосовуються дроти як із сталевою, так і з мідною оболон-

кою (наприклад а.с. 1582528, МКИ В 23К 35/368 Порошковая проволока. 

В.М. Карпенко, П.А. Гавриш, А.В. Грановский, А.В. Дубинин, 

Н.А. Макаренко). На характеристики порошкового дроту при виготовленні 

істотного впливу надають напруги в зоні деформації. Для прогнозування мо-

жливого руйнування оболонки при волочінні, необхідно знати рівень напру-

ги, що виникає, як в оболонці, так і в порошковій складовій осердя дроту, а 

також міру деформації. Розробка математичної моделі волочіння дроту до-

зволяє поліпшити якісні показники готового дроту, розробити оптимальні те-

хнологічні режими волочіння, розрахувати оптимальну форму інструменту 

(волоки) і в результаті – понизити витрати на виробництво. Оскільки для зва-

рювання міді зі сталлю застосовуються порошкові дроти з мідною і сталевою 

оболонкою, то і математичне моделювання має буті проведене для цих двох 

варіантів. 

Математичне моделювання напружено-деформованого стану процесу 

волочіння порошкового дроту з мідною оболонкою. 
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5.1.1. Моделювання поведінки осердя дроту. 

Метою математичного моделювання напружено-деформованого стану 

при реалізації процесу волочіння порошкового дроту в монометалічній обо-

лонці є визначення напруги і відносної густини порошку в зоні деформації 

залежно від вихідних параметрів процесу: вихідного і кінцевого діаметру 

дроту; товщини оболонки; фізико-механічних властивостей матеріалу оболо-

нки і осердя; геометричних характеристик волоки; рівнів переднього і зад-

нього натягнень [125, 126].  

Найбільш раціональним, з точки зору поставлених завдань, є спільне 

вирішення диференціальних рівнянь статичної рівноваги та умови пластич-

ності для сипких середовищ [127-129, 133, 136, 137]. 

При цьому в першому наближенні, нехтуючи опором порошкового се-

редовища його ущільненню, пластичну деформацію оболонки можна вважа-

ти відповідною безоправляльного процесу волочіння труб, досить детально 

вивченому, наприклад, в роботах [129, 130].  Для визначення поточного зна-

чення діаметру внутрішньої поверхні деформованої оболонки вздовж зони 

деформації можна використати кінцеве (результуюче) значення, отримане пі-

сля волочіння порошкового дроту методом вимірювання, тобто кінцевий 

внутрішній діаметр 1d  звісно відомий. 

На рис.5.2 представлена розрахункова схема інтегральної зони дефор-

мації процесу волочіння порошкового дроту [126-128], яка використовувала-

ся при розрахунку напружено-деформованого стану порошкового дроту при 

волочінні. Розрахункова схема (рис.5.2 а) включає себе фільєру 1, мономета-

леву оболонку 2 із зовнішніми і внутрішніми діаметрами в її початковому 

0 0D ,d  та кінцевому 1 1D ,d  стані, і схему осердя порошкового дроту, тобто 

власне порошкову складову 3 (рис. 5.2 б).  
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Рис.5.2. Розрахункова схема процесу волочіння дроту: а) розрахункова схема інтегральної зони деформації; б) ви-

ділений елементарний об'єм при волочінні порошкового дроту. 
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Оскільки, результуюче значення 1d  можна вважати відомим, то поточ-

не вздовж зони деформації значення діаметру тієї ж поверхні xd може бути 

виражене на основі степеневої залежності: 

 

 

 
0 1

1 м
d

x a

d d
d d , ,

x l


       (5.2) 

де 0d – внутрішній діаметр монометалевої оболонки на початковому стані, м; 

1d  – внутрішній діаметр монометалевої оболонки на кінцевому стані, м; 

х – геометрична координата, паралельна осі волочіння,  що має свій поча-

ток на виході з зони деформації, м; 

l – загальна протяжність зони деформації, яка визначається, як і в разі тра-

диційних технологічних схем волочіння [128, 129, 193, 194], на основі  відо-

мої геометрії волочильного каналу фільєри і заданих значень діаметрів, 

0 0D ,d  і  1 1D ,d , м; 

ad – статичний показник, що враховує реальну форму поверхні контакту 

оболонки з порошковим матеріалом. 

 

Для визначення реальної картини розподілу характеристик напружено-

деформованого стану у зоні деформації в математичній моделі здійснювали 

розбиття її протяжності  l  на кінцеву множину  n  елементарних об'ємів  абсд 

(рис. 5.2 б). В рамках даної математичної моделі напружено-деформованого 

стану при волочінні порошкового дроту були прийняті ряд припущень, осно-

вними з яких є наступні: 

 змінюючись вздовж зони деформації, поточні значення швидкості пе-

реміщення порошкового матеріалу, показники його механічних властивостей 

і нормальна осьова напруга х в рамках кожного окремого поперечного пере-

тину залишаються величинами постійними; 
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 зміни діаметрів 
1 2x xi i

d d , а також нормальних 
1 2x xc i c i

p p  і дотич-

них 
1 2x xi i

   контактних напруг в рамках кожного окремого i-го елементар-

ного об'єму порошкового матеріалу носять лінійний характер. 

Внаслідок рівності швидкостей переміщення порошкової і монометалі-

чної складових лише в перетині на виході з зони деформації, дотичні напруги 

на поверхні їх контакту х направлені по ходу процесу волочіння, при цьому, 

кількісні оцінки даної напруги відповідають закону Амонтона-Кулона    

2 2 2x i xc i x ip f    та аналітичний опис поточних значень коефіцієнтів зовніш-

нього тертя xf  може бути представлено у вигляді степеневої залежності: 

 

  1 0 1

a f
xf f f f x l ,       (5.3) 

де 0 1f , f  – опорні значення коефіцієнтів зовнішнього тертя в перетинах на 

вході і виході з зони деформації;  

fa  – степеневий показник, що визначає характер розподілу коефіцієнтів 

зовнішнього тертя по довжині зони деформації [126, 128, 129]. 

 

Згідно з прийнятими припущеннями (рис. 5.2 б) і спроектувавши всі 

сили на вісь х, отримаємо умову статичної рівноваги виділеного i-го елемен-

тарного об'єму  порошкового матеріалу abcd . 
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де х – позитивне значення нормальної осьової напруги яке відповідає напру-

зі стискування, а цифровий індекс 1 свідчить про приналежність даної ком-

поненти правому початковому сд, тоді як цифровий індекс 2 – про принале-

жність лівому кінцевому аб граничному перетину виділеного i-го елементар-

ному об'єму  (рис. 5.2б), МПа; 

1 2x i x id ;d  – зміна діаметру порошкового дроту між переходами, м; 

1 2x xc i c i
p ; p  – зміна нормальних напруг при волочінні, МПа; 

1 2i ix ;x  – зміна геометричних координат, м; 

xi – поточне значення кута контакту порошковою і монометалічною скла-

дових композиції, що деформується, °.  

 

В отриманому рівнянні степеневої рівноваги невідомими є три напруги 

2 2x xc i i
p , і  

2x i
  (напруги  

2 2x xc i i
p ,  і 

2x i
  визначаються з умови переходу 

від i-го до (i+1)-го елементарного об'єму);  

1 2x i x if ; f  – значення коефіцієнтів зовнішнього тертя порошкового дроту 

в перетинах на вході і виході з зони деформації. 

 

Зв'язок між контактними 
2xc i

p  і нормальними 
2x i

 напругами можна 

встановити, використовуючи умову пластичності для порошкових матеріалів 

[126, 128]: 

 

       
2 22 2

1 2 2 3 3 1 1 2 3 3

1
0

2
f a .                    

 
     (5.5) 

   

При волочінні дві з головних напруг рівні між собою, тобто можна за-

писати що 1 2 3x x; p      .  

Підставивши ці дані в рівняння (5.5) отримаємо:  
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2 2 21

2 0
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x x x x x x x x sxf p p a p            
 

.  (5.6) 

 

Провівши математичні перетворення, отримаємо умову пластичності 

для порошкових матеріалів при реалізації процесу волочіння: 
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         (5.7) 

де xa ,х – поточні значення коефіцієнтів вздовж зони деформації, які врахо-

вують специфіку деформації саме порошкового середовища; 

sx – поточне значення умовної межі текучості твердої фази порошкової 

композиції даного складу. 

 

Поточні значення коефіцієнтів х і х, можуть бути визначені, як 

[126, 128, 129]: 

 

  21
m n

x x x xa a ;         (5.8) 

де a,m,n  – постійні для кожного конкретного складу значення коефіцієнтів, 

що характеризують інтенсивність зміни xa  і x  в залежності від зміни показ-

ника відносній густини x ; 

0x xp p   – поточне значення відносної густини вздовж осередка дефо-

рмації; 

0xp , p  – поточна густина і густина твердої фази порошкової композиції. 
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Підставивши значення і перетворивши формулу умови пластичності 

(5.7), отримаємо: 

 

2 22 2 2
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x i x i x i
x xc i xc i x sx ii

x i x i x i x i
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p p

a a a a
  

   
      

    
. (5.9) 

 

Підставивши в рівняння статичної рівноваги (5.4) прийнятий закон тер-

тя і умови пластичності (5.3), отримаємо: 
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(5.10) 

З рівняння (5.10) можна визначити нормальну контактну напругу 
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,   (5.11)                                  

де 1 2 3 4i i i it ,t ,t ,t  – допоміжні параметри, які використовуються для спрощення 

запису: 
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Згідно (5.3), (5.4), (5.10), значень нормальних осьових sx2i  і нормаль-

них контактних xc2ip  напруг, можна визначити і поточне значення відносної 

густини порошкового матеріалу 2xc i , що необхідне для обліку реального ха-

рактеру розподілу коефіцієнтів xa і x  вздовж зони деформації.  

Співвідношення показників відповідних деформацій d l   може бути 

визначене, як [127, 129, 131]: 
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   (5.12) 

де відповідно даної осесиметричної схеми навантаження, через прийняті 

припущення має місце виконання співвідношень 2 3 1x x dx x lx;        

2 3 1x x x x xp ;      , шукана величина співвідношення показників міри 

деформації l d/   може бути виражена залежністю наступного вигляду: 
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   (5.13) 

 

Із залежності (5.13) можна визначити показник міри деформації 2lx i  
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          (5.14) 

   

З урахуванням (5.14) результуюча в рамках кожного окремого i-го еле-

ментарного об'єму відносна густина порошкового матеріалу відповідатиме: 
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 2 1 1 2 21x i x i x i x i lx iF F          (5.15) 

 

Тому, в рамках даної математичної моделі, заснованої на чисельному 

рекурентному підході, при розрахунку коефіцієнтів 2x ia  і 2x i   використову-

вали значення відносної густини 1x i , відповідне початковому граничному 

перетину кожного окремого виділеного елементарного об'єму. 

Для прогнозування можливого руйнування оболонки при волочінні не-

обхідно знати рівень напруги, що виникає в оболонці, а також міру її дефор-

мації. Знаючи нормальну контактну напругу в оболонці можна визначити 

останню напругу, що діє, і спрогнозувати можливість її пластичної деформа-

ції.  Міра пластичної деформації надасть змогу передбачити можливість руй-

нування дроту. 

5.1.2. Моделювання поведінки оболонки дроту. 

Для визначення напружено-деформованого стану в металі оболонки 

був використаний той же підхід, що і для порошкового осердя.  

Було здійснено аналогічне розбиття зони деформації на кінцеву безліч 

елементарних об'ємів. Для кожного елементарного об'єму було складено рів-

няння статичної рівноваги всіх сил, що діяли, уздовж осі волочіння:  
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де 1 2x i x iD ,D  – поточні значення зовнішнього діаметру оболонки в перетині 

на вході і виході з елементарного об'єму зони деформації, відповідно, м;  

u  – кут нахилу напрямної волоки, для спрощення завдання прийнятий 

таким, що не змінюється, °;  

1 2xu i xu i,   – поточні значення дотичної контактної напруги в перетині на 

вході і виході з елементарного об'єму зони деформації, МПа.  

 

На рис. 5.3 представлена розрахункова схема виділеного елементарного 

об'єму металу. 

б

с

 

Рис. 5.3. Розрахункова схема оболонки у зоні деформації при волочінні 

порошкового дроту 

 

На відміну від випадку деформації порошкового осердя, тут нормальна 

напруга в металі оболонки дорівнює 2xc i  [126-129]: 

 

2x x xP K   ,     (5.17) 

де 2Кх – коефіцієнт подвоєного опору деформації зрушення, яке можна ви-

значити за формулою: 
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 2 3
0 1 2 32 1155x x x xK , a a a a      ,       (5.18) 

де 0 1 2 3a ,a ,a ,a  – коефіцієнти регресії, що характеризують інтенсивність дефо-

рмаційного зміцнення матеріалу оболонки; 

x – відносна деформація монометалічної оболонки: 
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,            (5.19) 

де 0 xF ,F  – площа поперечного перетину оболонки до пластичної деформації 

і після деформації на виході з елементарного об'єму, м
2
. 

 

 Підставивши в рівняння (5.16) умову пластичності для суцільних сере-

довищ (5.17), закон тертя Амонтона–Кулона, визначаємо нормальну контакт-

ну напругу, що діє в монометалічній оболонці на виході з елементарного 

об'єму зони деформації: 
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(5.21) 

Нормальна і дотична контактна напруга знаходиться з умови пластич-
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ності (5.16). Повний розрахунок напружено-деформованого стану для i-го 

виділеного елементарного об'єму зводиться до визначення нормальних 

2 02xc i x i,    і нормальних контактних напружень 2x ip  на основі величин об-

тискань порошкового осердя і металевої оболонки, змінюючи при цьому діа-

метр 2x id , виходячи з умови рівноваги кінцевого граничного перетину 

[95, 129, 137, 195, 196]: 

 

2 2 02x i xc i x ip p p  .    (5.22) 

 

В міру визначення рxс2i і  рxo2i, кінцевий діаметр dx2i визначали ітерацій-

но, виходячи з умови рівності нормальної контактної напруги 2 02xc i x ip p  

[95, 137, 195]: 

 

   2 2 22 1 x ik d x ik x cikx i kd d A sign p p     ,   (5.23) 

де Ad – крок зміни товщини шару, величина якого залежна від міри набли-

ження до вихідного результату була прийнята змінною;  

sign{pxс2i-pxo2i} – градієнтна оцінка напряму наступного приросту.  

 

Градієнтний приріст  можна розрахувати наступною формулою: 

 

 
02 2

02 2 02 2

02 2

1 при

0 при

1 при

x i xc ci

x i xc ci x i xc ci

x i xc ci

p p

sign p p p p

p p .



  

 

                     (5.24) 

 

Як векторну спрямованість рекурентного рішення, використовували 

напрям власне процесу волочіння, з урахуванням чого початкові умови зв'яз-

ку при переході від розрахунку i-го до розрахунку (i+1) елементарного об'єму 

відповідали: 
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1 1 1i xx ;   1 1 0x i xd d ;   1 01x i x
D D ;


  1 01x ui ux

f f

  

 10 1 0x i x ;    1 1 0x ci x ;    1 1 2x i x x ip p ;     01 1x i   ,        (5.25) 

  21 1 iix x ;    21 1 ix id d ;    21 1 x ix iD D ;     21 1 x ix if f ;     21 1 x uix u if f   

  21 x cixci i ;      2010 1 x ix i ;      21 x i;xi ip p     21 1 x ix i   , (5.26) 

де 0 – напруга заднього підпору, МПа; 

0 – показник вихідної відносної густини порошкового осердя, %. 

 

Практичні експерименти виконувалися на лабораторному прокатному 

міні стані 100х100 Г Донбаської державної машинобудівної академії [95]. 

Виконана робота з виготовлення порошкового дроту з використанням методу 

волочіння. На  рис.5.4 показано обладнання для виготовлення порошкового 

дроту.При виготовленні порошкового дроту визначені енергосилові показни-

ки волочіння порошкового дроту.  

 

Рис. 5.4. Обладнання для виготовлення порошкового дроту 

 

Отримані графічні залежності розподілу поточних значень геометрич-

них характеристик порошкового дроту при волочінні з різними показниками 

відносного обтискання. При відносному обтисканні до 10 % відбувається не-

значна деформація оболонки порошкового дроту, а ущільнення осердя збі-
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льшується на незначну величину. При обтискання від 20 % до 30 % відбува-

ється волочіння із зростанням енергосилових показників.  

В результаті досліджень отримані дані про характеристики порошково-

го дроту при волочінні (рис. 5.5-5.9).  

 

а) 

 

б) 

Рис. 5.5. Розподіл поточних значень геометричних характеристик по-

рошкового дроту при волочінні з відносним обтисканням а)  30 %;   б) 35 % 
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а) 

 

б)  

Рис. 5.6. Розподіл поточних значень нормальної контактної напруги в 

порошковому дроті при волочінні з відносним обтисканням а)  30 %;  б) 35 % 
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а) 

 

б) 

Рис. 5.7. Розподіл поточних значень нормальних контактних напружень 

в порошковому осерді і оболонці при волочінні з відносним обтисканням а)  

30 %;   б) 35 % 
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а) 
 

 

б) 
 

Рис. 5.8. Розподіл поточних значень відносної густини поро-шкового 

осердя при волочінні з відносним обтисканням а)  30 %;   б) 35 % 
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а) 

 

б) 

Рис. 5.9. Розподіл поточних значень подвоєного коефіцієнта опору чис-

тому зрушенню матеріалу оболонки при волочінні з відносним обтисканням 

а)  30 %;   б) 35 % 
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Реалізуючи розроблену математичну модель, отримані розрахункові 

дані розподілу інтегральних характеристик процесу залежно від відносної 

деформації порошкового дроту (для експериментів і розрахунку вибрано 

порошковий дріт [197]).  

На рис. 5.10-5.13 представлені розрахункові розподіли інтегральних 

характеристик процесу [137, 196] в залежності від відносної деформації 

порошкового дроту. 

З представлених залежностей видно, що при збільшенні ступеню де-

формації порошкового дроту мінімальне значення переднього натягнення 

зростає, причому при обтисканнях вище 30% рівень цих зусиль практично 

не змінюється (рис. 5.10). 

 

 

Рис. 5.10. Розрахункові розподіли зусиль переднього натягнення зале-

жно від відносного обтискання дроту 
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Рис. 5.11. Розрахункові розподіли значень коефіцієнту запасу міцності 

залежно від відносного обтискання дроту 

 

 

 

Рис. 5.12. Розрахункові розподіли значень відносної густини осердя за-

лежно від відносного обтискання дроту 
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Рис. 5.13. Розрахункові розподіли геометричних характеристик дроту 

залежно від відносного обтискання дроту 

 

Результати аналізу отриманих залежностей дають наступне:  

– при збільшенні міри деформації порошкового дроту мінімальне 

значення переднього натягнення зростає, причому при обтисканнях вище 

30% рівень цих зусиль змінюється, але не дуже сильно (рис. 5.9 б);  

– при збільшенні міри деформації спостерігається зниження коефіці-

єнта запасу міцності для матеріалу оболонки. При обтисканнях вище 30 % 

коефіцієнт запасу міцності досягає недопустимих значень Кз<1,2, а це мо-

же приводити до руйнування оболонки (рис.5.11); 

– зміна відносній щільності осердя залежно від міри деформації дро-

ту носить нелінійний характер, при цьому інтенсивність збільшення густи-

ни при обтисканнях більше 30% різко зменшується що обумовлене зни-

женням деформації саме порошкової складової композиції порошкового 

дроту (рис.5.12); 
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– при обтисканнях порошкового дроту до 30 % зміна геометричних 

характеристик дроту носить лінійний характер, а при обтисканнях вище 

30 % відбувається нелінійна зміна геометричних характеристик (рис. 5.13).  

 

5.2. Автоматизоване проектування технологічних режимів  

волочіння порошкового дроту 

 

Вивчення діючих процесів волочіння порошкового дроту, показало, що 

при добре виконаних захватах дроту (відсутність надривів і великих місцевих 

стоньшувань металу), а також при плавному досягненні робочих швидкостей 

волочіння, процес йде надійно, якщо середні значення коефіцієнта запасу КЗ 

не нижче 1,2 при цьому більший коефіцієнт запасу міцності відповідає заго-

товкам меншого поперечного перетину [95, 137, 194]. Такі порошкові дроти 

призначені для зварюванні міді зі сталлю [195,196].  Тому доцільно викону-

вати автоматизоване проектування процесу волочіння дроту з врахуванням 

всіх чинників, які помітно змінюють сили і натягнення при волочінні і відхи-

люють їх від розрахункових, що приводить до нестабільного процесу воло-

чіння. 

Автоматизоване проектування процесу волочіння по необхідному кое-

фіцієнту запасу дозволяє, з одного боку, забезпечити необхідну міру надій-

ності протікання технологічного процесу і, з іншого боку, добитися максима-

льно можливого завантаження устаткування, тобто скоротити час технологі-

чного переділу і тим самим понизити собівартість металопродукції, що випу-

скається. 

Одним з основних технологічних показників, що характеризують якіс-

не протікання процесу волочіння, є коефіцієнт запасу міцності КЗ, який ви-

значається як: 

 

1 2з Т x oi i kp
К ,           (5.27) 
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де Т1  – межа текучості матеріалу оболонки в перетині на виході з осередку 

деформації, МПа; 

2x oi i k p
  – поточне значення нормальної напруги в матеріалі оболонки на 

виході з зони деформації, МПа 

 

При малих коефіцієнтах запасу міцності в притягуваному металі спо-

стерігаються місцеві стоншування (перетягування), а інколи внутрішні і на-

віть повні розриви, великі коефіцієнти запасу пов'язані з високим дробом де-

формації (велике число переходів), від якої знижується продуктивність і збі-

льшується витрата енергії. Отже, краще вести процес за оптимальних умов, 

тобто з мінімальним числом переходів, при яких забезпечуються надійні ко-

ефіцієнти запасу.  

Комп’ютерне проектування – це автоматизоване проектування відпові-

дно заданим умовам.  Проектування процесу волочіння за необхідним коефі-

цієнтом запасу міцності дозволяє, з одного боку, забезпечити необхідний 

ступінь надійності протікання технологічного процесу і, з іншого боку, дося-

гти максимально можливого завантаження устаткування, тобто скоротити 

час технологічного процесу і, тим самим, знизити собівартість металопроду-

кції. 

Окрім цього, методика автоматизованого проектування технологічних 

режимів враховує необхідне значення відносної густини порошкового осер-

дя, яке можна представити рівнянням: 

 

 12x i i KR

 


 ,     (5.28) 

де  1  – необхідне значення відносної густини осердя, %. 
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Таким чином, при рішенні даної задачі, досягається варіант технологі-

чних режимів процесу волочіння порошкового дроту, що задовольняє обом 

умовам (5.22) та (5.27).  

В основу вказаного рішення задачі автоматизованого проектування те-

хнологічних режимів був покладений чисельний метод цілеспрямованого пе-

ребору варіантів. Аналітичний опис використовуваного методу може бути 

представлений наступною залежністю при заздалегідь заданому мінімально-

му значенні вихідного діаметру заготовки: 

 

  00 1 kkd d A,        (5.29) 

де k – порядковий номер чергового циклу ітераційної процедури розрахунку;  

A – крок зміни діаметру заготівки, що задається; 

  

Задля недопущення дефектів при волочінні порошкового дроту, особли-

во з матеріалу оболонки із міді, важливо визначити основні технологічні па-

раметри волочіння, кількість переходів, ступінь деформації на кожному пере-

ході, вхідний і вихідні розмірі порошкового дроту.  

Особливо важливі енергосилові параметри технологічного процесу во-

лочіння які впливають утворення дефектів волочіння дроту. Завдання визна-

чення нормальних контактних напружень у оболонці порошкового дроту ви-

рішується з допомогою автоматизованого проектування технології волочіння. 

Програма створена на основі комп’ютерного язику програмування 

QuickBasic і повністю забезпечує завдання створення умов для бездефектного 

волочіння порошкового дроту для зварювання міді зі сталлю. 

Укрупнена функційна блок-схема алгоритму розрахунку основних тех-

нологічних параметрів волочіння порошкового дроту яка використана при 

виготовленні порошкових дротів при експериментальних роботах і при впро-

вадженні технології зварювання на підприємствах України представлена на 

(рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Укрупнена блок-схема алгоритму розрахунку напружено-

деформованого стану при волочінні порошкового дроту 

 

На рис. 5.15 представлені результати автоматизованого проектування 

волочіння мідного порошкового дроту в мідній оболонці з умови забезпечен-

ня необхідного діаметру дроту і густини порошкового осердя. При автомати-

зованому проектуванні ураховані граничні енергосилові параметри волочіння 

з метою недопущення руйнування оболонки порошкового дроту особливо 

коли оболонка виготовлена з міді. 
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Рис. 5.15. Результати автоматизованого проектування технології воло-

чіння порошкового дроту 

 

Представлені графіки прогнозованого волочіння порошкового дроту 

доводять, що розроблені програмні засоби можуть бути використані при ви-

борі діаметру заготовки залежно від необхідних параметрів готового дроту. 

Дані результати раціонально використовувати при обтисканні дроту до 

необхідного діаметру за один прохід. В разі обтискання за декілька проходів 

доцільно використовувати коефіцієнт величини обтискання за прохід, який 

знаходиться при оптимізації технологічного режиму за критерієм забезпе-

чення заданого коефіцієнту запасу міцності і величини вихідного (кінцевого) 

діаметру заготівки із умови забезпечення необхідної густини порошкового 

осердя.  

В табл. 5.1. представлений приклад автоматизованого розрахунку тобто 

реалізації схеми оптимізації параметрів волочіння порошкового дроту. В да-

ному випадку розрахована технологія виготовлення порошкового дроту діа-
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метром D0 =3,0 мм і відносною густиною порошкового осердя 1 = 0,75 при 

початковій густині порошкового осердя 0 = 0,25. 

Таблиця 5.1 

Результати автоматизованого проектування волочіння 

порошкового дроту 
Но-

мер 

про-

ходу 

Зовнішній 

діаметр 

дроту в по-

чатковому 

положенні, 

D0, мм 

Внутріш-

ній діаметр 

дроту в по-

чатковому 

положенні 

d0, мм 

Зовнішній 

діаметр 

дроту пі-

сля воло-

чіння 

D1, мм 

Внутріш-

ній діа-

метр дроту 

після во-

лочіння 

d1, мм 

Сту-

пінь 

дефор-

мації, 

 

Поточне 

значен-

ня від-

носної 

густини 

порош-

кового 

осердя, 

1 

Коефі-

цієнт 

запасу 

міцно-

сті 

Kз 

Зусилля 

перед-

нього 

натягу, 

Т1, Н 

1 4,5 4 3,86 3,36 0,151 0,373 3,0 284,1 

2 3,86 3,36 3,5 3 0,101 0,492 3,0 270 

3 3,5 3 3,23 2,73 0,082 0,621 3,0 256,8 

4 3,23 2,73 3,0 2,5 0,07 0,750 3,0 244,1 

 

Таким чином, на основі фізичного моделювання, спільного чисельного 

рішення кінцево-різницевої форми умови статичної рівноваги і умови плас-

тичності для порошкового осердя і металу оболонки розроблена математична 

модель напружено-деформованого стану при волочінні порошкового дроту, 

яка враховує реальний характер розподілів геометричних параметрів, механі-

чних властивостей і умов контактного тертя по довжині зони деформації, а 

також можливість пластичної деформації оболонки. Встановлені небезпечні 

рівні збільшення міри деформації порошкового дроту. 

Визначено, що при збільшенні обтискань порошкового дроту відбува-

ється більш інтенсивне ущільнення порошкового осердя, а при стоншуванні 

оболонки порошок практично не ущільнюється 

Встановлена нелінійна зміна відносній щільності сердечника залежно 

від ступеню деформації дроту, що обумовлене зниженням деформації саме 

порошкової складової композиції порошкового дроту. 
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5.3. Розробка математичної моделі процесу плющення порошкової 

стрічки 

 

Підвищення якості зварних з'єднань і, кінець кінцем, довговічності зва-

рних виробів, безпосередньо залежить від якості застосованих зварювальних 

матеріалів. Проведені дослідження по волочінню порошкових дротів для зва-

рювання чорних і кольорових металів показали необхідність ведення обліку 

можливості пластичної деформації як сталевої, так і мідної оболонки порош-

кових електродів, для зварювання [129, 137, 198-200]. Застосування порош-

кових стрічок для зварювання, і особливо для наплавлення обумовлено їх пе-

ревагами перед порошковими дротами [200, 201]: 

– вища ефективність плавлення і мінімальне тепловкладення в основ-

ний метал, а значить менша залишкова напруга і деформації після зварюван-

ня і наплавлення; 

– більша площина перекриття при наплавленні по кожному проходу; 

– можливість застосування більш вищих значень зварювальних стру-

мів, без зниження міцності основного металу. 

Тому розробка математичної моделі плющення порошкової стрічки є 

актуальним завданням [200, 201]. 

При виробництві порошкових стрічок необхідно забезпечити ущіль-

нення сердечника, виключити можливість розсипу порошку з оболонки, збе-

реження міцності і геометричних розмірів профілю стрічки. Основним недо-

ліком існуючих математичних моделей [202-204] процесу плющення порош-

кової стрічки є відсутність обліку можливості пластичної деформації моно-

металічної оболонки, що знижує точність визначення таких результуючих 

параметрів, як кінцева густина порошкового осердя і його кінцева товщина. 

В основу запропонованої математичної моделі покладено чисельне ре-

курентне вирішення кінцево-різницевої форми умов статичної рівноваги  ко-

жного окремого виділеного елементарного об'єму порошкової стрічки. Еле-
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ментарні об'єми, отримані шляхом розбиття зони пластичної формозміни на 

їх кінцеве множення (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Розрахункова  схема інтегральної зони деформації 

 

Поточні значення показників, які характеризують умови тертя на кон-

такті порошкової і монометалевої складових порошкової стрічки (згідно за-

кону Амонтона-Кулона) можна визначити з рівняння  x x xf p , а також по-

точні значення показників між шарами осердя xï ì xï ì xf p , визначали з 

урахуванням реального характеру їх розподілу по довжині зони деформації. 
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де fот, fоп, f0мп – опорні значення, відповідні значенням відповідних коефіцієн-

тів тертя в перетині на вході (х = lпл) і в перетині на виході  (х = 0) з зони ущі-

льнення; 

af, afпм – степеневі показники, що характеризують форму епюри розподілу 

коефіцієнтів тертя по довжині зони деформації  af = 0,2÷0,5 (рис.5.9);  

 м, п – індекси, що позначають порошкову і монометалічну складові про-

катуваної порошкової стрічки; 

 lоп  – протяжність зони випередження, мм. 

 

На рис. 5.17. приведена схема виділеного елементарного об'єму. 
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Рис. 5.17. Розрахункова схема виділеного елементарного об'єму 

 



221 

 

 

 

При плющенні, швидкості переміщення складових порошкової стрічки 

у зоні деформації будуть гарантовано еквівалентні лише за умови зварюван-

ня тиском, а отже, лише в перетинах, близьких до виходу з зони деформації 

швидкості будуть однакові: V1п = V1м = V1, тоді як в останніх перетинах вони 

будуть декілька відрізнятися один від одного: Vхп  Vхм і V0п  V0м.  

Отже, кінематичні Vхпi, Vхмi, а разом з ними і геометричні hхпi, hхмi пара-

метри процесу плющення в цьому випадку є невідомими і підлягають визна-

ченню. Відомими в цьому випадку є лише значення вихідної товщини поро-

шкової h0п і монометалевої h0м складової. 

Згідно з використовуваною рекурентною формою рішення, при якої 

компоненти хм1i, хп1i і pх1i є відомими виходячи з результатів розрахунку 

попереднього (i-1) елементарного об'єму, розрахунок напружено-деформо-

ваного стану для i-го виділеного елементарного об'єму зводиться до визна-

чення нормальних хп2i, хм2i і нормальних контактних напружень  pх2i на ос-

нові цілеспрямованого перебору товщини  hxп2i, hxм2i  виходячи з умови рівно-

ваги кінцевого граничного перетину: 

 

2 2 2x i xï i xì ip p p .      (5.31) 

  

З метою визначення нормальної контактної напруги pх2i розглянемо 

умови статичної рівноваги елементарного об'єму зони деформації, які мати-

муть вигляд:  

а) для монометалевої оболонки: 

 

 

 
  

2 2 1 1 1 1 2 2

1 2 1 2
1 1 2 2

0,5

0,5 0;
2

xì xì i xì i xì i xì i x i xì i xì i xì i

x i xì i xì i xì i
x i xì ï i x ò i xì ï i

F h h x P f P f

P P h h
x P f P f

       

 
    

  (5.32) 

 

 

 



222 

 

 

 

б) для порошкового шару: 

   

 
  

2 2 1 1 1 1 2 2

1 2 1 2 0,
2

xï xï i xï i xï i xï i x i xì ï i xï i xì ï i

x i x ï i xï i xï i

F h h x P f P f

P P h h

      

 
 

   (5.33) 

де х – напруга стискування, МПа;  

хп(м) – дотичні контактні напруги, МПа;  

 хпм – міжшарові напруги, МПа. 

 

Нормальна напруга монометалевої складової  х2м  підкоряється умові 

пластичності для суцільних середовищ, а саме: 

 

2x x xp K        (5.34) 

де 2Кх – коефіцієнт подвоєного опору деформації зрушення, який можна ви-

значити по формулі (5.18) [203]. 

де a0, a1, a2, a3 – коефіцієнти регресії, що характеризують інтенсивність дефо-

рмаційного зміцнення металу підкладки; 

x  – відносна деформація монометалічної складової. 

 

Підставивши у рівняння умову пластичності для суцільних середовищ 

можна визначити нормальну контактну напругу, що діє в оболонці на виході з 

елементарного об'єму зони деформації: 
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Для порошкової складової нормальну напругу 2xп i  можна виразити 

через відповідну нормальну контактну напругу 2xп ip  виходячи з умови плас-

тичності для сипких середовищ [204]: 

 

2 2 22 2
2 2 2 2 2 2

2 2

1 2 14
2

1 4 3 1 4

xп i xп i
xп i xп i xп i xп i xп i sxп i

xп i xп i

a a
p p ,

a a
   

 
    

 
 (5.36) 

де aхп2i, хп2i – поточні по довжині зони деформації значення коефіцієнтів, що 

зважають на специфіку деформації саме порошкового середовища; 

2xп i – поточне значення межі текучості твердої фази даної порошкової 

композиції.  

 

Кількісні значення коефіцієнтів хп2i і хп2i, згідно з рекомендаціями ро-

боти [205] можуть бути визначені як: 

 

  2
2 2 2 21

m n
xï i x i xï i x ia ;                (5.37) 

де a, m, n – постійні для кожного конкретного складу порошку значення кое-

фіцієнтів, що характеризують інтенсивність зміни хп і хп залежно від зміни 

показника відносній густини х, який визначається експериментально шляхом 

пресування порошку в закритій матриці по методиці викладеною в роботі 

[202]: 

х2i=х2i /0 – поточне по довжині зони деформації значення відносної гус-

тини; 

 х2i,0 – поточна густина і густина твердої фази даної порошкової компо-

зиції.  

 

Виразивши з рівняння (5.37) величину нормальної напруги і підстави-

вши його в рівняння статичної рівноваги (5.34), можна визначити нормальну 

контактну напругу: 
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(5.39) 

 

В міру визначення Рxп2i і Рxм2i кінцеву товщину hxп2i визначали ітерацій-

но, виходячи з умови рівності нормальних контактних напруг, як це було вже 

вказано раніше Рxп2i  Рxм2i: 

 

   2 2 22 1 xп ik h xп ik xм ikxп i kh h A sign p p     ,  (5.40) 

де 2 1 2 11xï ik xï i x i x ik
h h h h


  – крок зміні товщини шарів порошкового осердя 

(виходячи з первинного припущення про рівність витягів); 

k – цикли ітераційних процедур; 

2 2{ } xп i xм isign p p – градієнтна оцінка напряму наступного приросту. 

 

Однією з основних відмінних особливостей процесу плющення порош-

кових матеріалів на монометалічній оболонці є наявність функціонального 

зв'язку між загальною протяжністю довжини дуги контакту і товщиною обо-

лонки. Досить складним в цьому випадку буде і характер розподілу поточно-

го значення товщини стрічки, кількісний опис якої був визначений на основі 

теорії пружності з припущення прогину оболонки під дією середнього тиску 



225 

 

 

 

при плющенні і відповідного зменшення товщини стрічки на вході у зону де-

формації [205, 206].  

Окрім визначення поточної товщини складових порошкової стрічки, 

необхідне також визначення поточного значення відносної густини порошку. 

Для цього, скориставшись залежностями між головними швидкостями плас-

тичної деформації 1 3,   і головними напруженнями 1 2 3, ,    що надаються 

теорією перебігу пористих матеріалів і виходячи з умови збереження маси, 

результуюче в рамках даного об'єму значення відносної щільності порошко-

вого середовища може бути визначене як: 

 

 

  2 1 1 2 21x i x i xп i xп i lxп ih h ,                                      (5.41) 

де 
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В цілому, представлена сукупність аналітичних описів у поєднанні з 

організацією подальшої чисельної інтеграції і визначенням таких найважли-

віших інтегральних показників  досліджуваного процесу плющення, як вели-

чина сили P, середньоінтегральне значення нормальної контактної напруги 

pср і моменти плющення на кожному з робочих валків M1, M2 склали повний 

алгоритм по одночасному чисельному математичному моделюванню процесу 

плющення порошкової стрічки.  

У розробленій математичній моделі основною з допущень є відсутність 

розширення при плющенні порошкової стрічки, для підтвердження цього до-

пущення були проведені дослідження, за визначенням впливу енергосилових 

параметрів плющення на зміну геометричних розмірів порошкової стрічки і 

склали повний алгоритм по одновимірному чисельному математичному мо-

делюванню процесу плющення порошкової стрічки.  
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Для порівняння як змінюються розміри порошкових стрічок при зварю-

ванні і наплавленні виконували дослідження як при зварюванні міді зі сталлю 

так і при наплавленні порошковою стрічкою. Дослідження виконували шля-

хом виміру ширини і товщини порошкової стрічки після плющення з різним 

обтисканням в двохвалковій кліті стану.  

Для проведення досліджень виготовлялися порошкові стрічки, що міс-

тять у складі осердя комплекснолегований сплав і частки реліту. Вони не 

призначені для зварюванні міді зі сталлю і дослідження виконувалися суто з 

порівняльною метою.  

Порошкові стрічки з комплекснолегованим сплавом у складі осердя за-

безпечували в наплавленому шарі сплав сормайт, коефіцієнт заповнення 

складав 53÷55 %. Інші порошкові стрічки містили лише частки реліту насту-

пних розмірів: 0,2÷0,4 мм; 0,4÷0,63 мм; 0,63÷1,0 мм; 1,0÷1,6 мм і 1,6÷2,5 мм. 

Коефіцієнт заповнення складав 76÷80 % [206].  

Вплив міри обтискання для вказаної порошкової стрічки на зміну її ге-

ометричних розмірів більше, ніж для порошкових стрічок, що містять частки 

реліту. Товщина змінювалася від 4,5 мм до 3,7 мм, а ширина – від 18,5 мм до 

19,6 мм. Для наплавлення сталевих деталей використовували порошкові 

стрічки, що містять у складі осердя комплекснолегований сплав і частки ре-

літу, а для зварювання і наплавлення міді із сталлю використовували порош-

кові електроди складу [129]. Для всіх досліджуваних порошкових стрічок до-

тримувалися однакових умов проведення експериментів. Результати проведе-

них досліджень порошкових стрічок для наплавлення сталей представлені в 

табл.5.2.  

Важливо визначити вплив плющення порошкових стрічок на зміну ко-

ефіціента заповнення порошкового електроду а також на зміну геометричних 

параметрів порошкової стрічки (товщина, ширина) і зусилля плющення по-

рошкової стрічки. 
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Таблиця 5.2.  

Вплив обтискання при плющенні порошкових стрічок  

для наплавлення сталей на їх геометричні розміри 

 

Вони показують, що розширення порошкової стрічки хоча і має місце, 

але воно незначне. При еквівалентних енергосилових параметрах із збіль-

шенням розміру часток шихти можна отримати щільнішу упаковку осердя.  

Таким чином вибираючи силу плющення і склад осердя, можна вигото-

вляти порошкові стрічки із заданими геометричними розмірами. Зміна розмі-

рів порошкової стрічки після обтискання приводить і до різних умов процесу 

її плавлення. Були проведені дослідження впливу обтискання на показники 

плавлення і формування наплавленого шару. Для досліджень показників пла-

Сила плющен-

ня, кН 

Склад осердя Розмір часток, 

мм 

Геометричні розміри    

порошкової стрічки, мм 

товщина ширина 

5 

реліт 0,2-0,4 

5,0 19,1 

10 4,9 19,3 

15 4,8 19,3 

20 4,6 19,2 

25 4,2 19,8 

5 

реліт 0,40-0,63 

5,0 18,9 

10 4,9 18,9 

15 4,6 19,1 

20 4,6 19,3 

25 4,5 19,2 

5 

реліт 1,6-2,5 

5,0 18,5 

10 4,9 18,6 

15 4,5 18,7 

20 4,4 18,8 

25 4,2 18,9 

5 

Комплексноле-

гований сплав 
0,05-0,8 

4,6 18,5 

10 4,5 18,7 

15 4,3 18,9 

20 4,0 19,2 

25 3,7 19,6 
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влення виготовлялися порошкові стрічки з різною мірою обтискання або зу-

силь плющення. Дослідження проводилися для порошкових стрічок компо-

зиційного типа реліт-мельхіор. При наплавленні порошковими стрічками, ви-

готовленими з малою мірою обтискання (сила плющення 5 кН), спостеріга-

ється нестабільність процесу, що пов'язане з розсипом осердя. 

При плавленні порошкових стрічок, виготовлених з силою плющення 

20÷25 кН, зростає час розплавлення, знижується кількість розбризкуваного 

металу. Кількість розбризкуваного електродного металу знижується при на-

плавленні порошковою стрічкою з великою мірою обтискання. Розглядаючи 

залежність показників плавлення від міри обтискання порошкової стрічки, 

слід зазначити, що взаємодія оболонки і осердя визначає характер  перене-

сення електродного металу і формування наплавленого шару. При наплавлен-

ні порошковими стрічками з малою мірою обтискання спостерігається розсип 

осердя, причому кількість компонентів, які можуть просипатися, нерегульо-

вана. Взаємодія розплавленого металу оболонки з холодними компонентами 

осердя приводить до більшого розбризкування. В міру зростання контакту 

між оболонкою і осердям збільшується попереднє підігрівання вильоту по-

рошкової стрічки за рахунок тепла від зварювального струму, і процес плав-

лення стабілізується. Спостерігається рівномірне плавлення оболонки і осер-

дя.  

При зварюванні міді зі сталлю використовували порошкову стрічку ви-

готовлену з використанням [184]. Для плющення порошкової стрічки діапа-

зон плющення складав від 5 до 20 кН.  

При зварюванні міді і заліза властивості зварного шва залежать від рів-

номірності розподілу дендритних включень заліза біля межі сплавлення, тому 

і вивчали мікроструктуру саме межі сплавлення. Дані експерименту приведе-

ні в табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Вплив обтискання при плющенні порошкових стрічок для зварювання 

міді із сталлю на їх геометричні розміри [194] 

Сила плю-

щення, кН 

Склад осердя Розмір часток, 

мм 

Геометричні розміри порош   

кової стрічки, мм 

товщина ширина 

5 А.с. 1540173 

СССР, МКИ 

В23К 35/368 

0,1-0,4 4,0 19,2 

10 3,8 19,6 

15 3,6 19,2 

20 3,2 20 

 

Мікроструктура верхнього шару наплавленого порошковою стрічкою з 

силою плющення 10 кН представлена на рис.5.18.  

 

 

 

Рис. 5.18. Мікроструктура верхнього шару наплавленого порошковою 

стрічкою 

 

При меншій силі плющення спостерігаються дефекти порошкового 

дроту. При дослідженні мікроструктури використовували зразки для вивчен-

ня згідно літератури [207, 208].  

На рис. 5.19 показана мікроструктура шва міді зі сталлю, звареного по-

рошкової стрічкою [197, 198]. На фото мікроструктури видно що поблизу ко-

рдону сплаву з боку міді рівномірний вміст дендриту заліза. 
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Рис. 5.19. Мікроструктура зварного шва міді зі  сталлю  

 

 Застосовуючи порошкові стрічки, прокатані з врахуванням пластичної 

деформації, отримуємо мікроструктури, більш оптимізовані при зварюванні і 

наплавленні чорних і кольорових металів [198, 202, 203]. 

Таким чином, математична модель напружено-деформованого стану ме-

талу процесу плющення зварювальної порошкової стрічки в різних метале-

вих оболонках (як для наплавлення сталі, так і для зварювання і наплавлення 

міді із сталлю), дозволила врахувати вплив наявності металевої оболонки на 

геометричні і енергосилові параметри процесу плющення порошкових елект-

родних стрічок, а також фізико-механічні властивості порошкового осердя. 

Встановлено, що режими обтискання порошкової стрічки при її виготовленні 

істотно впливають на показники плавлення, їх стабільність, долю участі ос-

новного металу в наплавленому і вміст зміцнюючих часток, особливо при 

введенні до складу осердя тугоплавких і енергоємних часток.  

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблена математична модель напружено - деформованого стану 

при волочінні порошкового дроту дозволила визначити характер розподілів 
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геометричних параметрів, механічних властивостей і умов контактного тертя 

по довжині зони деформації порошкової стрічки. 

2. Встановлено, що при обтисканнях порошкового дроту до 10% – 

пластична деформація матеріалу оболонки відбувається за рахунок витягу, а 

порошкового осердя за рахунок пресування. При підвищенні ступеню дефо-

рмації більше 30% – пластична деформація матеріалу відбувається за раху-

нок зменшення товщини оболонки порошкового дроту, деформація порош-

кового осердя не відбувається. 

3. Встановлено, що при підвищенні ступеня обтискання порошкового 

дроту вище 30% рівень максимальної контактної напруги не змінюється, але 

відбувається перерозподіл контактної напруги уздовж зони деформації із збі-

льшенням площі епюри контактної напруги. При підвищенні ступеню дефо-

рмації більше 30% відбувається підвищення густини порошкового осердя, 

але коли пластична деформація матеріалу відбувається за рахунок зменшення 

товщини оболонки порошкового дроту – підвищення густини порошкового 

осердя не відбувається. 

4. Встановлена гранична ступінь обтискання порошкового дроту у ви-

падках, коли оболонка дроту виготовлена з міді, яка свідчить про те що при 

обтисканнях вище 30 % коефіцієнт запасу міцності досягає недопустимих 

значень Кз < 1,2, а це може приводити до руйнування оболонки, тобто до ви-

готовлення порошкового дроту з дефектами. 

5. Встановлено, що відносна густина осердя змінюється нелінійно за-

лежно від ступеню деформації дроту, що обумовлено зниженням деформації 

самого осердя порошкового дроту. 

6. Створена комп’ютерна програма з автоматизованого проектування 

технологічних режимів волочіння порошкового дроту, що забезпечило під-

вищення якості та збільшення типорозмірів порошкових дротів. 

7. Створена математична модель енергосилових параметрів процесу 

плющення порошкової стрічки та визначення фізичних властивостей порош-
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кового осердя для зварювання і наплавлення в різних металевих оболонках 

(як для наплавлення сталі, так і для зварювання і наплавлення міді із сталлю), 

що забезпечило підвищення якості зварних швів. 

 

Матеріали наведені у даному розділі опубліковані у роботах (далі пере-

лік публікацій з додатку А – список трудів здобувача) [5, 8, 13, 19, 27, 29, 30, 

31, 33, 34, 36, 38, 39, 40-43, 46, 61]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ І  

ПІСЛЯЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ 

 

 

6.1.  Підготовка деталей до зварювання. Попередній підігрів металу 

 

Особливості кристалізації зварювальної ванни в тому, що в зварному 

шві кристалізуються зерна, що належать, як електродному так і основному 

металу, які беруть участь в зварювальному процесі. Погане перемішування 

металів в зварювальному шві пов'язано з невеликим об'ємом розплавленого 

металу і короткочасністю існування зварювальної ванни. В зоні термічного 

впливу із-за швидкого нагріву і швидкого охолоджування різнорідних мета-

лів міді і заліза відбуваються структурні зміни зони термічного впливу. При-

чому, у зв'язку з схильністю міді до зростання зерен, особливо при зварюван-

ні багатошарових швів, необхідно передбачати технологічні заходи, що запо-

бігають дефектам зварних швів [174, 176, 179, 180]. 

Пропонується контактне підігрівання яке здійснюється джерелами 

прямого нагріву [208]. Установками прямого нагріву прийнято називати такі, 

в яких перетворення електричної енергії в теплову – відбувається в матеріалі, 

що нагрівається, або у виробі при безпосередньому підключенні їх до джере-

ла живлення, електроенергією за рахунок проходження через них електрич-

ного струму згідно із законом Джоуля-Ленца. Прямий нагрів не має меж по 

досяжних температурах, має високу швидкість, пропорційно потужності, і 

високий ККД [192]. Деталь (заготівку) включають в електричний ланцюг і 

нагрівають електричним струмом який проходить по деталі. Оскільки опір 

електричному ланцюгу малий, то для нагріву необхідний струм великої сили, 

який підводять до неї за допомогою масивних мідних або бронзових затисків 

(контактів). З точки зору попереднього підігрівання необхідно забезпечить 
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активацію контакту з металом шляхом додатка струму з необхідною енергією 

джоуля. Наприклад, при зварюванні різнорідних металів (мідь і сталь), можна 

використовувати ті умови попереднього підігрівання, які вказані в джерелах 

[192, 208, 209-212]. 

При ручному дуговому зварюванні різнорідних металів, наприклад міді 

і сталі [6], застосовують попереднє підігрівання газовим полум'ям, проте цей 

спосіб має свої недоліки: 

– одночасно нагріваються обидві деталі до однакової температури не-

залежно від їх теплофізичних властивостей; 

– неможливість оперативного регулювання температури підігріву, а та-

кож регулювання підігріву окремо для різних металів, які зварюються; 

– неможливість регулювання зони попереднього підігріву; 

– додаткове насичення поверхневого шару металу вуглецем; 

– окислення поверхневого шару металу; 

– дефекти зварного шва; 

– велика зона термічного впливу при зварюванні. 

Природне охолодження зварного шва при зварюванні сталі зі швидкіс-

тю охолодження 18÷22 К/с призводить до утворення структури мартенситу. 

При охолодженні зі швидкістю 8÷12 К/с у сталевій частині звареної деталі 

формується структура нижнього бейніту з невеликою долею мартенситної 

складової [186]. В діапазоні швидкостей охолодження 2÷6 К/с формується 

проміжна фаза зернистої морфології – зернистий бейніт. Найбільшого впливу 

на характер взаємодії компонентів при зварюванні міді та сталі надають тер-

модинамічні параметри процесу сплавоутворення – теплоти утворення розп-

лавів (ентальпії змішування компонентів) і термодинамічні активності осно-

вних компонентів зварювальної ванни міді та заліза [48, 85]. Експеримента-

льно визначені активності міді та заліза в рідких розплавах [85], проте, в лі-

тературних даних немає відомостей про вплив і механізм попереднього піді-

гріву на якість зварного шва. 
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При зварюванні різнорідних металів таких, як мідь і сталь необхідно, 

щоб у процесі зварювання джерело тепла розташовувалось на деталі, яка має 

більший коефіцієнт теплопровідності з метою підтримання необхідного ре-

жиму термічного стану [183,186,210,212,]. При зварюванні різнорідних мета-

лів таких, як мідь і сталь, доцільно використовувати попередній підігрів – ім-

пульсний нагрів металу, при якому можна отримати виборчий нагрів в тих 

місцях зварного з'єднання, де це необхідно, а також понизити величину зони 

термічного впливу. 

Для підвищення якості зварювання різнорідних металів, доцільно ви-

користовувати для попереднього підігріву імпульсний нагрів металу струма-

ми прямокутної форми [213-216]. В цьому випадку забезпечується форсова-

ний нагрів локальної ділянки до необхідної температури і зменшується зона 

термічного впливу. Важливо правильно обрати відстань контактних роликів 

до зварного шва, причому ця відстань обирається з урахуванням коефіцієнтів 

теплоємності зварюваних металів. Пристрої введення прямого нагріву металу 

– це нерухомі контакти або контактні ролики, що застосовуються при безпе-

рервному шовному зварюванні для невідповідальних зварних з'єднань. Але, 

при цьому способі, через підвищене тепловловкладення,  розширюється зона 

термічного впливу, перегріваються контактні ролики (електроди для підігрі-

ву) оскільки вони відводять половину всього тепла, що виділяється в процесі 

нагріву металу.  

На величину нагріву впливають багато чинників: 

– метал, який нагрівається, його товщина, стан поверхні; 

– обраний режим нагріву, його жорсткість і регулювання; 

– швидкість охолоджування контактних роликів (електродів для підіг-

ріву), витрата охолоджуючої рідини, її температура, фізичні властивості, спо-

сіб підведення; 

– конструкція контактних роликів (електродів для підігріву). 
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Для підвищення інтенсивності охолоджування контактних роликів 

(електродів для підігріву), застосовували спосіб, вказаний в авторському сві-

доцтві [216]. Схема підвищення інтенсивності охолодження показана на 

(рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Схема підвищення інтенсивності охолодження електроду для 

попереднього підігрівання 

 

Охолоджуюче середовище подається трубкою 3, закручується завих-

рювачем 7 відносно подовжньої осі електроду 1, встановленого в обойму 4, 

виходячи з трубки 3 через сітчасту заглушку 6.Охолоджуюча рідина потрап-

ляє в тороїдальну порожнину 5 і, завдяки наявності шнекового завихрювача 

8, закручується ще раз, змінюючи напрями руху на протилежні. Стрілками 

показаний напрям руху охолоджуючого середовища. В результаті, процес 

охолодження інтенсифікується приблизно в 10 разів, причому шнековий за-

вихрювач 8 не дозволяє вироджуватися закручуванню потоку охолоджуючо-

го середовища при обтіканні поверхні 5 і 2 електрода 1. Сітчаста заглушка 6 

ліквідує передачу поперечних збурень потоку середовища, що закручують. 

Причому прохідний перетин водоохолоджуваного каналу 2 менше прохідно-

го перетину трубки 3 так, щоб виконувалася умова турбулентного руху у ву-

злі охолоджування, тобто число Рейнольдса в даному випадку повинно бути 
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Re > 50000. При числі Рейнольдса Re < 50000 на охолоджуваній поверхні 

утворюється ламінарний прошарок, в'язкий підшар надмірної величини – до-

лі міліметру, який знижує інтенсивність охолоджування. Тому, лише при Re 

> 50000 спостерігається стійкий турбулентний рух середовища, що дозволяє 

понизити температуру обойми електроду на 4÷7 %, тим самим підвищуючи 

термін служби електроду для попереднього підігрівання на 10÷12 %. 

При експериментальних дослідженнях виконували зварювання міді зі 

сталлю. Визначали необхідну відстань для установки контактних роликів 

(електродів) і вплив зміни відстані попереднього підігрівання на властивості 

зварного з'єднання. З цією метою використовували генератор імпульсів по-

тужністю 2 кВт з регулюванням частоти імпульсів, шпаруватості і величини 

струму (рис. 6.2.) [209, 215-217, 218]. На блок схемі показані (рис. 6.2): КВ – 

керований випрямляч, КР – контактні ролики (електрод), СК ШІП – система 

керування широтно-імпульсним перетворювачем, ШІП – широтно-

імпульсний перетворювач. 

 

Рис. 6.2. Блок-схема широтно-імпульсного перетворювача 

 

Визначено, що для утворення безпористої області зварного шва і проникнен-

ня легуючих компонентів в метал матрицю без порушення суцільності необ-
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хідні наступні режими: тривалість імпульсного струму, 10 мс; густина стру-

му, 10
3 
А/мм

2
.  

Система керування генератором імпульсного струму оснащена рідкок-

ристалічним індикатором, що дозволяє візуально контролювати задані елект-

ричні режими. Генератор має діапазон частот 20÷8000 Гц, максимальна амп-

літуда імпульсу 10 В, максимальне значення імпульсу струму 200 А, регулю-

вання скважності 20÷80 %. Оцінка якості тимчасових і частотних характери-

стик керованих сигналів, показала низький рівень погрішності формування 

імпульсів по частоті і шпаруватості, складаючи максимум 2% для шпарува-

тості і 2% для задавання частоти [213, 215]. Враховуючи, що у міді та сталі 

різні коефіцієнти теплопровідності (так у сталі Ст3сп – 67 Вт/м·К, а у міді 

390 Вт/м·К,), при визначенні відстані, на якій необхідно застосовувати попе-

редній підігрів, використовували дані джерела [211, 215]. Відстань між кон-

тактними роликами (електродами) склала 18 мм.  

Переваги імпульсного струму візуалізовані на графіках змін величини 

енергії імпульсу від його форми (рис. 6.3).  

 

 

                    а)            б) 

Рис. 6.3. Графіки залежності величини енергії імпульсу від його форми:  

а – змінний синусоїдальний струм; б – імпульсний струм прямокутної форми 
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Порівнюючи енергію імпульсу при одних і тих же значеннях частоти 

[215], напруги і струму, а також опори контакту робочої зони для змінного 

синусоїдального та імпульсного прямокутної форми струму, можна оцінити 

їх можливості при попередньому підігріві зварюваних деталей. Струм пря-

мокутної форми дозволяє виконувати форсований нагрів деталі з високою 

швидкістю до температур, при яких відбувається якісний процес зварювання 

міді зі сталлю (кількість енергії в одиницю часу імпульсного струму прямо-

кутної форми в 2 рази більша, ніж у змінного синусоїдальної форми струму). 

При експериментальних дослідженнях виконували попередній підігрів 

з застосуванням імпульсного струму прямокутної форми. З-за необхідності 

отримання  підвищеної ширини підсилення шва. Зварювання виконували з 

поперечним коливанням електроду. На рис. 6.4 показаний зовнішній вигляд 

зварного з'єднання, виконаного з попереднім підігрівом. 

 

 

х4 

Рис. 6.4. Зварний шов з попереднім підігрівом і поперечними коливан-

нями присадного  дроту 

 

При дослідженні мікроструктури лінії сплаву зварного шва (рис. 6.5) 

видно, що структура, як сталі, так і міді в лінії сплаву має рівномірний харак-

тер. Дендритна будова сталі превалює тим більше, чим далі від лінії сплаву 
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[213, 215]. Ширина підсилення зварного шва відповідає заданим технічним 

умовам на виконання зварювання зразка з’єднання міді зі сталлю. 

 

х600 

Рис. 6.5. Мікроструктура лінії сплавлення сталі та міді 

 

По осі зварного шва перемішування міді та сталі рівномірне, про що 

свідчить мікроструктура осі зварного шва (рис. 6.6). 

 

 

               х600 

Рис. 6.6. Мікроструктура осі зварного шва без дефектів 

 

Згідно аналізу фазового складу, шов містить α і γ тверді розчини на ос-

нові заліза. Збільшення розміру мікроспотворень пов’язане з підвищеною 

швидкістю охолодження при зварюванні. Кількість виявлених фаз: мідна фа-

Лінія  

сплавлення 

Мідь М1 

Сталь 

Ст.3.сп5 
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за  ≈ 34 % , γ-твердий розчин заліза  ≈ 11 %; α-твердий розчин заліза ≈ 55 % 

(за об’ємом). 

 

6.2. Підвищення якісних показників зварювання міді зі сталлю 

 

 

Резерви підвищення продуктивності порошкового дроту для зварю-

вання традиційно пов'язані зі збільшенням кількості залізного порошку в 

складі сердечника дроту [63]. Проте, підвищення вмісту заліза при зварюван-

ні міді зі сталлю призводить до появи біля границі сплаву додаткової кілько-

сті дендриту заліза (рис. 6.7) це підвищує твердість, і міцність зварного шва і 

зони термічного впливу.  

 

 

         х600 

Рис. 6.7.  Дендріти заліза у межі сплавлення 

 

Підвищення міцності призводить до одночасного зниження пластично-

сті зварного з'єднання. Таким чином – знижуючи вміст заліза в зварному шві, 

можна набути необхідних властивостей (пластичності) біляшовної зони і са-

мого шва. Результати дослідження мікроструктури зварного шва, отриманого 

за допомогою оптимізованого складу порошкового дроту [178], і з застосу-

Мідь М1 
дендріти  

заліза 

в міді 

Ст3.сп5 
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ванням технологічних методів підвищення якості зварного шва [216-219], 

показали зниження кількості дендритів біляшовної зони (рис. 6.8). 

 

 

 

                                                                              х600 

Рис. 6.8. Дендрити заліза біля межі сплавлення 

 

Таким чином, на мікроструктурі межі сплаву міді із залізом видно зни-

ження кількості дендриту заліза біля межі сплаву. Запропонований склад по-

рошкового дроту [91, 184, 185] дає можливість отримати більш пластичний 

зварний шов, підвищити продуктивність зварювання і наплавлення та пони-

зити пороутворення [215, 220-222]. 

 

6.3. Запобігання утворенню кристалізаційних тріщин при  

зварюванні міді зі сталлю 

 

Вдосконалення матеріалів для зварювання доменних фурм і розробка 

нових композицій дозволить підвищити якість зварного з'єднання і понизити 

простої доменних фурм в ремонті [223, 224]. При виготовленні доменних 

фурм важливим етапом є запобігання утворенню кристалізаційних тріщин. 

З'єднання міді з іншими хімічними елементами при кристалізації схильні до 

утворення кристалізаційних тріщин. Встановлено, що при зварюванні сплавів 

на основі міді і зварюванні міді зі сталлю можливе утворення тріщин, як в 

дендріти  

заліза 

в міді 

мідь М1 

межа звар-

ного шва 

дендріти  

заліза 
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зварному шві, так і в зоні термічного впливу. При великій товщині металу і 

багатопрохідному зварюванні [223] спостерігаються два типи тріщин. Трі-

щини першого типу утворюються в зварному шві, при високотемпературній 

дії. Поверхня таких тріщин темна, зі слідами сильного окислення, а злам має 

міжкрісталітний характер, тобто тріщини утворюються і розвиваються при 

високих температурах і є гарячими кристалізаційними. Тріщини другого ти-

пу – розташовані в зоні термічного впливу, їх поверхня не окислена або оки-

слена слабо. Як правило, кристалізаційні тріщини утворюються в зоні звар-

ного шва і біляшовній зоні на відстані 0,8÷2,5 мм від границі сплавлення 

[223]. Температурний інтервал утворення тріщин 300÷600 °С. Особливість 

мікроструктури зварного шва міді та сталі – кристалізаційні прошарки 

[12, 27, 223]. Гарячі тріщини в металі шва, як правило, обумовлені широким 

ефективним інтервалом кристалізації сплавів, який, у свою чергу, залежить 

від величини інтервалу кристалізації сплаву. 

На прикладі доменної фурми визначалися причини виникнення кристалі-

заційних тріщин [224]. Один з дуже важливих пристроїв доменної печі, який 

працює в важких умовах  – повітряна фурма. Повітряна фурма доменної печі є 

соплом з водоохолоджуваною сорочкою. Фурма призначена для подачі гарячо-

го повітря в доменну піч. Фурма працює в досить важких умовах:  з одного боку 

вона, контактує з рідким металом або шлаком, з іншого – охолоджується  во-

дою,  сприймає і передає великі теплові потоки і випробовує на собі часті теп-

лозміни. 

В даний час ведуться роботи щодо підвищення терміну служби цих вуз-

лів доменних печей: наносять захисне покриття на рило фурми, виконують які-

сне зварювання в аргоні, роблять післяопераційні випробування, включаючи гі-

дравлічні. Проте, з введенням нових технологічних операцій неминуче збільшу-

ється собівартість продукції, а також ціна виробу.  

Експлуатаційні навантаження фурми дуже складні. Заздалегідь підігрі-

те повітря з домішкою вугільного пилу, горючих масел, природного газу, а 
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частіше за кисень піднімається через сопло фурми в порожнину печі. Фурма 

працює в гарячому газовому міхурі. Передчасний вихід її з роботи знижує 

продуктивність всього агрегату, викликає велику витрату дефіцитної міді та 

зварювальних матеріалів. На рис. 6.9  приведена конструкція доменної фурми. 

 

Рис. 6.9.  Конструкція доменної фурми: 1 – сталевий фланець; 2 – труб-

ка підведення охолоджуючої рідини; 3 – трубка підведення охолоджуючої рі-

дини до рильної частини; 4 – мідна рильна частина; 5 – мідний внутрішній 

конус; 6 – мідний зовнішній конус  

 

Останніми роками число згорілих фурм значно скоротилося в резуль-

таті вдосконалення технології доменної плавки і застосування фурм більш 

досконалої конструкції з раціональнішими параметрами. Проте, кількість 

фурм, що вийшли з роботи, залишається все ще високою.  Так на Україні сьо-

годні працює 13 доменних печей [225] і їх надійна та продуктивна робота 

безпосередньо пов'язана із зростанням промислового виробництва і добробу-

ту України.  

Розглянемо умови роботи і основні причини, що призводять до руйну-

вання доменних фурм. Повітряна фурма призначена для подачі повітряного 

дуття у верхню частину горна доменної печі під тиском 0,14÷0,28 МПа, при 
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цьому, повітря заздалегідь підігрівають до температури  900÷1200 °С. Після 

виходу з фурми, повітря реагує з розжареним коксом, що супроводжується 

значним виділенням тепла. У біляфурменій зоні температура середовища пі-

днімається до 1800÷1900 °С. Різниця температур внутрішнього і зовнішнього 

конусів складає 900÷1000 °С. Між конусами циркулює охолоджуюча вода. 

Наявність такого великого градієнта температур по «товщині» стінки фурми, 

яку можна розглядати, як багатошарову, викликає утворення значних дефор-

мацій і напруги в усій конструкції фурми. В процесі плавки відбувається осі-

дання шихти і рильна частина фурми піддається механічній дії. Причому, при 

дії рідкого чавуну, на рильці фурми виникає небезпека прогару. Тривалість 

роботи доменної фурми лімітується тепловим навантаженням, створюваним 

рідким чавуном, в результаті дії якого прогорає рильце фурми (рис. 6.10). 

 

 

Рис. 6.10. Прогар фурми 

 

На експлуатаційну стійкість фурми істотний вплив має якість зварних 

з'єднань сталевих і мідних деталей фурми. На  рис. 6.11 приведено фото трі-

щини у зварному шві. Причому, з підвищенням вмісту міді в металі шва, схи-

льність до утворення тріщин зростає, оскільки в такому разі, через низьку роз-

чинність міді в сталі, вона виділяється по межах зерен. При дії розтягуючої на-

пруги зварювання і ефекту Ребіндера можуть утворитися тріщини [226]. 
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                                                                                            х800 

Рис. 6.11.  Мікроструктура тріщин по зварному шву з боку міді 

 

Дефекти зварних з'єднань знижують працездатність зварних деталей 

(рис.6.12). 

 

 

                                                                                                                     х50 

Рис. 6.12.  Дефекти зварного з'єднання міді зі сталлю 

 

Особливо схильні до утворення кристалізаційних тріщин ті мідні спла-

ви, які мають евтектику і перитектику. На утворення тріщин впливає наяв-

ність евтектики і низька розчинність легуючого елементу. Наприклад, в мід-

них сплавів з киснем, сіркою, бором (температура евтектики відповідно 

1065 °С, 1067 °С, 1060 °С). Причому, гранична розчинність цих елементів 

невелика (≤ 0,005 %, 0,002 %, 0,08 %). В зв'язку з малою розчинністю такого 
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роду хімічних елементів, при зварюванні утворюються структури псевдоев-

тектики Cu2O, Cu2S, Cu2B. Такі хімічні сполуки добре змочують границі зе-

рен і при кристалізації матричної фази – сталі, рідка мідь проникає в мікро-

тріщини, заповнюючи їх, розклинює в процесі термічної напруги розтягу-

вання. Таким чином, адсорбція при зварюванні, знижуючи вільну поверхневу 

енергію (при контакті з речовинами здібними до дії на міжфазній поверхні),  

сприяє деформації і утворенню дефектів в твердих тілах і, кінець кінцем, 

призводить до їх руйнування. На рис.6.13 показано мікроструктуру з евтек-

тикою Cu-Cu2O  по межах зерен міді. 

 

      

                                                     х600 

Рис. 6.13. Мікроструктура з евтектикою Cu-Cu2O по межах зерен міді 

 

Згідно даним металургійних заводів, більше 30 % виходу з роботи до-

менних фурм припадає на частку дефектів зварних з'єднань, а час простою 

печей через заміни фурм від 2 до 28 годин. Руйнування фурм відбувається, як 

по зварному шву, так і по лінії сплаву. Характер зламу свідчить про те, що 

зародження тріщин починається із зовнішньої, більш нагрітої, поверхні верх-

нього конуса з подальшим розвитком її на всю товщину стінки. 

На рис. 6.14 а, б наведені мікроструктури експериментальних підтвер-

джень залежності розчинності заліза в міді при різних концентраціях заліза. 
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   а )                  б )              

Рис. 6.14. Мікроструктура межі сплавлення міді і заліза: а) вміст заліза 

0,8÷1 %; б)  вміст заліза до 30 % 

 

При підвищенні вмісту заліза його кількість на межі сплавлення значно 

підвищується. Чим більше концентрація заліза у сплаві тим більше міцність 

зварного шва тобто він може витримувати більші експлуатаційні наванта-

ження. Але коли зварний вузол працює при циклічних навантаження, або 

термоциклічних то підвищена міцність зварного шва підвищує і крихкість 

зварених деталей, а це може сприяти появі тріщин втомного характеру. Тобто 

умови роботи з’єднання висувають вимоги механічних якостей зварних швів.  

Експериментальне зварювання сталевих і мідних деталей доменної фу-

рми виконували на зварювальному автоматі [229]. Прихватку деталей і вста-

новлення вивідних планок при зварюванні циліндричної і конічної деталей 

здійснювали перед зварюванням. Після прихватки – виконувався контроль 

розмірів складених деталей відповідно технічній документації. Деталі після 

прихваток встановлювалися у відповідні живильники автоматичної установ-

ки, які подають їх в зону дії маніпулятора. Основне призначення і склад ме-

ханізмів автомата приведені в табл. 6.1.  
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Таблиця 6.1   

Механізми зварювального автомата 

№ 

з/п 
Механізм Виконувані операції 

Кількість 

механізмів 

1 
Механізм центрування 

внутрішній 

Центрування циліндричних 

деталей  
2 

2 
Механізм центрування 

зовнішній 
Центрування фланців, рильця 2 

3 Привід 
Обертання центраторів  

і деталей при зварюванні 
2 

4 
Механізм подавання зва-

рювальної головки 
Підведення і відведення 2 

5 

Маніпулятор подавання 

циліндричних  

деталей 

Захватування, переміщення і 

встановлення в центратор  

деталей 

2 

6 
Живильник  

циліндричних деталей 

Подавання деталей в зону  

захвату маніпулятора 
1 

7 Живильник фланців 
Подавання фланців в зону  

захвату маніпулятора 
1 

8 Живильник рильців 
Подавання рильців в зону  

захватування маніпулятора 
1 

9 
Конвейєр зварених  

вузлів 

Видавання готових зварених 

вузлів 
1 

10 Рама автомату 
Місце монтажу всіх  

механізмів 
1 

 

Система керування побудована на основі мікропроцесорного апарату 

МКА011. Перетворювачі командоапарату забезпечують живлення вико-

навчих елементів напругою 24 В при струмі навантаження 1,5 А. Для керу-

вання пневмопривідом вибрані пневморозподільники з однобічним електро-

магнітним керуванням типу П-373/10-1112-УХЛ4, призначені для робочої 

напруги 24 В. Керування електроприводами механізмів обертання і зварю-

вальним устаткуванням здійснюється через проміжне реле РЕН33 

РФ4.510.022. В кожному положенні керування механізмами встановлені кін-

цеві вимикачі типу МП1-1, які з’єднанні з командоапаратом. Командоапарат 

працює в мультипрограмному режимі. Одночасно і незалежно працюють дві 
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програмні секції: нульове програмне керування працює з першим постом 

складання і зварювання, а перша програмна секція керує другим постом 

складання і зварювання. За допомогою автомата виконували зварювання ци-

ліндричної деталі, фланця і рильця.  

При експерименті виконували: зварювання повздовжнього шва цилінд-

ричної деталі, зварювання циліндричної деталі з рильцем і фланцем. Операції 

зварювання на автоматі виконуються по черзі з подальшим перепрограму-

ванням. На шафі керування встановлені необхідні режими зварювання і при 

необхідності виконується перемикання режимів. На рис. 6.15-6.17 показані 

механізми зварювального автомату. 

 

 

 

Рис.6.15. Загальний вигляд автомату 



251 

 

 

 

 
 

Рис. 6.16.  Механізм подавання зварювальної головки 

 

 

 
 

Рис. 6.17.  Механізм центрування циліндричних деталей 
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Зварювання подовжнього шва циліндрової деталі виконується однією 

зварювальною голівкою в нижньому положенні. Якість зварного шва стабіль-

на.  

При зварюванні мідних конструкцій, особливо товстостінних, заро-

дження тріщини і її подальший розвиток, згідно макро- і мікродосліджень, 

відбувається в результаті руйнування зв'язків по границях зерен [179-182]. Це 

можна пояснити недостатньою розкисленістю металу зварного шва.  

В процесі охолоджування після первинної кристалізації розчинність 

кисню в зварному шві знижується, але кисень утворює з міддю псевдоевтек-

тики по межах зерен і кристалітів. По межах кристалітів виділяється надмір-

на фаза закису міді у вигляді крихкого прошарку.  

Пластичність такого зварного шва міді зі сталлю дуже низька. При 

експлуатації  конструкції або деталей, де присутній зварний шов міді зі стал-

лю, при наявності напруги, яка перевищує пластичність металу, особливо 

при циклічних навантаженнях відбувається зародження і утворення тріщини. 

Тому запобігання появі дефектів треба виконувати згідно аналізу конструк-

тивного оформлення шва і аналізу експлуатаційних навантажень 

Виконуючи зварювання різнорідних металів необхідно приділяти ува-

гу і техніки безпеки для працівника якій виконує зварювання, тому при екс-

периментальних зварюванням була приділена увага і санітарним нормативам. 

При розробці технологічного процесу зварювання  враховані санітарно-

гігієнічні вимоги безпечної роботи зварників. Традиційно, зварювання су-

проводжується виділенням в довкілля аерозолів, хімічний склад яких зале-

жить від застосованих зварювальних матеріалів, зварювальних джерел жив-

лення, технології зварювання. 

Для забезпечення безпечних умов праці встановлені місцеві повітря-

відсмоктувальники (рис. 6.18). 
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Рис. 6.18. Місцевий повітрявідсмоктувальник 

 

Місцевий повітрявідсмоктувальник виконаний регульованим за типом 

шведського ЄSAB (рис. 6.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.19.  Налагодження повітрявідсмоктувальника 

 

 

Виконано порівняння вмісту токсичних речовин при зварюванні елект-

родами «Комсомолець-100» і застосованим при зварюванні порошковим дро-

том. Відбір проб здійснювався аспіраційним способом з використанням філь-

трів АФА-в-18.  

Вміст токсичних речовин визначався хімічним аналізом пилу зібраним 

в спеціальних фільтрах. Результати вимірів приведені в табл. 6.2. 

 

Повітрявідсмокту-

вальник 

Подача зварного 

дроту 
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Таблиця 6.2 

Виміряні показники емісії шкідливих речовин при зварюванні 

Зварювальні  

матеріали 

Кількість шкідливих речовин, що виділяються із  зварю-

вальних матеріалів (г/кг) 

Тверді частинки 
Газоподібні  

компоненти 

пил 
оксид  

марганцю 

оксид  

міді 

фтористий 

водень 

оксид 

азоту 

електроди  

«Комсомолець-100» 
21,4 5,8 10,4 2,3 1,76 

порошковий дріт 

[93,185] 
5,1÷6,1 0,34÷1,2 4,0÷4,5 0,6÷0,8 – 

 

Підтверджено, що кількість шкідливих речовин, що виділяються із  

створеного порошкового дроту не перевищує допустимих концентрацій. 

 

6.4. Підготовка деталей до зварювання. Геометрія оброблення  

кромок при зварюванні міді зі сталлю 

 

Вигляд кристалізації зварювальної ванни міді із сталлю визначається ге-

ометрією ванни розплаву і є асиметричною формою відносно зварного стику. 

Чим більше відстань електроду від стику на основний метал, тим більше ве-

личина асиметрії. На рис. 6.21 показано зварний шов міді зі сталлю.  

 

 

Рис. 6.21. Зварний шов міді зі сталлю  

Ст.3сп 

Мідь М1 
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Згідно вимог ГОСТ 5264-80 підготовка крайок виконується як предста-

влено на рис.6.22. 

 

 

Рис. 6.22. Геометрія підготовки кромок 

 

Аналіз форми оброблення кромок різнорідних металів міді і сталі ви-

конаний згідно методики аналізу конструктивного виконання зварних конс-

трукцій [227,228, 235-236]. Для усунення пропалення і у зв'язку з підвище-

ною рідкоплинністю міді, традиційно ведуть зварювання без зазору, а при 

товщині листів більш 10 мм – зварюють на підкладних листах (графітових, 

вугільних). Оскільки теплопровідність міді в шість разів вище за теплопрові-

дність заліза, то зварювання міді і сталі необхідно вести з підвищеною по-

гонною енергією.  

Притуплювання оброблення кромок зазвичай виконується 0,2 товщини 

металу. При симетричній формі оброблення кромок (рис. 6.22), за рахунок 

великої кількості присадного металу збільшується тепловкладення в основ-

ний метал, збільшуються залишкова напруга і деформації. Тому недоцільно 

збільшувати кут оброблення кромок для сталевої деталі. Для мідної деталі 

необхідний більший кут оброблення у зв'язку з тим, що мідь має більшу теп-

лопровідність, ніж залізо.  

Зварний шов сталево-мідної деталі, який виконано з врахуванням теп-

лофізичних особливостей металів має задані розміри і зовнішній вигляд згід-

но технічних умов. При зварюванні зміщення електроду у бік міді складає 

0,7÷0,8 товщини зварюваних деталей, а зміщення місць прикладення попере-

днього підігрівання з боку сталі – 60 ÷80 мм, з боку міді – 18÷28 мм 
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[85, 122, 208, 211, 213]. Кут підготовки крайок зварювання різнорідних мета-

лів визначається залежно від зворотнопропорційного відношення коефіцієн-

тів теплопровідності металів, які зварюються [210,213, 215]. Особлива увага 

повинна приділятися обробленню кромок під зварювання. Розміри, визначені 

дослідним шляхом згідно (рис. 6.23) і уточнені за допомогою математичного 

моделювання.  

 
Рис. 6.23. Підготовка крайок деталей 

 

Оптимальний кут оброблення крайок для міді 40÷44 °. Оптимальний 

кут оброблення крайок для сталі 09Г2С 16÷18 ° (рис. 6.23). 

Виконувалося аргоно-дугове зварювання і плазмове зварювання з аксі-

альною подачею дроту [220, 230, 231]. 

Зварюваний метал і зварювальний дріт перед зварюванням ретельно 

очищався від забруднень до металевого блиску і знежирювалася. Потім про-

мивався в розчині лугу та у воді. Режими зварювання призначалися з необ-

хідної умови повного проплавлення металу. Геометрична форма зварного 

шва повинна відповідати коефіцієнту форми шва 1,4÷1,8.  

Так, при зварюванні без оброблення кромок, в металі зварного шва іс-

нує неоднорідність концентрації заліза в біляшовній зоні та в самому шві. 

Особлива увага при дослідженнях приділена вмісту дендриту заліза в 

лінії сплаву міді зі сталлю. При дослідженні та вивченні залежності мікро-

структури зварного шва від тепловкладення при зварюванні, яке залежить від 

кута підготовки кромок, і застосовуючи оброблення кромок (рис. 6.23), з 
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урахуванням неоднорідності теплофізичних властивостей зварюваних мета-

лів, виконували зварювання зразків міді зі сталлю.  

При дослідженні мікроструктури і визначенні вмісту заліза виявлена 

така неоднорідність концентрацій (рис. 6.24). 

 

 

        х800 

Рис.6.24. Мікроструктура зварного шва без підготування крайок та без 

урахування теплофізичних властивостей міді 

 

На мікроструктурі (рис.6.24) видно, що існує нерівномірність включень 

дендритів заліза біля межі сплавлення. Зона термічного впливу велика, тер-

мічний стан зварного шва неоднорідний. 

Режим зварювання дослідних зразків приведений в табл. 6.3.  
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Таблиця 6.3 

Режими зварювання 

Діаметр порош-

кового дроту, мм 

Напруга на 

дузі, В 

Струм 

зварювання, 

А 

Кут нахилу 

порошкового 

дроту, ° 

Швидкість 

 зварювання, 

м/г 

6,0 48÷50 1400÷1600 
15°  

кутом назад 
3,0÷3,3 

 

При зварюванні дослідних зразків використовували напрацьовані нові-

тні методи які враховують теплофізичні особливості зварювальних металів 

імпульсний підігрів, підготовка крайок перед зварюванням [220, 230, 231]. 

Аналізуючи мікроструктуру межі сплаву зварного шва з урахуванням дифузії 

міді на міжфазній границі [222, 223, 227, 228, 233] бачимо, що границя чіткі-

ша, кількість дендриту заліза менша (рис. 6.25).  

 

         х600 

Рис. 6.25.  Мікроструктура зварного шва з підготовкою крайок 

 

При вимірюванні мікротвердості отримані дані, які свідчать про те, що 

застосовуючи технологічні прийоми при обробленні кромок і вдосконалену 

технологію зварювання, можна добитися одноріднішої структури межі спла-
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ву. Перехід від значень мікротвердості високих в центрі зварного шва до ни-

жчих біля межі зварного шва з основним металом говорить про те, що неод-

норідність зварного шва в порівнянні з основним металом менша. Доцільно 

використовувати сучасне зварювальне обладнання для отримання якісних 

зварних швів [229-231].  

На рис. 6.26 приведено графік залежності мікротвердості зварного з'єд-

нання міді зі сталлю залежно від відстані до зварного шва (з боку міді і з боку 

сталі). 

 

 

 

Рис. 6.26.  Графік розподілу мікротвердості зварного з'єднання залежно 

від відстані до зварного шва 

 

Графік 1 – при виконанні рівномірного кута оброблення кромок ї з обох 

боків міді і сталі. Графік 2 – при виконанні пропонованого оброблення кро-
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мок (рис. 6.23). Вимірювання твердості виконували приладом ПМТ-3, вико-

ристовуючи правильну 4-х грану піраміду при навантаженні 2Н (ГОСТ 9450-

76). Чисельне значення мікротвердості H  визначали за формулою 

 

5 21 854 10 ,H , F d       (6.1) 

де F – навантаження, Н; 

 d – діагональ відбитка, мкм (звичайно 7÷50 мкм); 

d
2
/1,854 – площа бокової поверхні отриманого пірамідального відбитка, 

мкм
2
. 

 

Мікротвердість межі сплавлення (рис. 6.26) з боку сталі має незначне 

зростання. Це пов'язано з більшою концентрацією заліза в зварному шві. 

Проте, по межі сплаву є стрибок мікротвердості. З боку міді мікротвердість 

межі сплаву вища, ніж в міді, яка піддавалася відпалу через наявність денд-

риту заліза в біляшовній зоні. При зварюванні міді із сталлю, залізо, як еле-

мент, який подрібнює зерно шва і біляшовної зони, присутній в мікрострук-

турі металу. За рис. 6.23 і рис. 6.24 (мікроструктура межі сплавлення) можна 

зробити висновок про міру рівномірності присутності заліза і про його вплив 

на властивості шва і біляшовної зони. Результати дослідження мікрострукту-

ри підтверджують зміну мікротвердості на межі сплаву через зміни концент-

рації заліза в біляшовній зоні. Чим більше концентрація заліза, тим вище по-

казник мікротвердості. 

Результати досліджень мікроструктури зварного шва міді зі сталлю і 

механічних властивостей зварного шва показали, що оптимальний вміст залі-

за в зварному шві 2÷4,4 %. При такій концентрації залізо більш рівномірно 

розподілене по біляшовній  зоні зварного шва [232].  

Продукція зварювального виробництва відрізняється від продукції ме-

ханообробного виробництва наступними особливостями [207, 208]: 

– різноманіттям номенклатури, типів і розмірів; 
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– високими вимогами до якості зварних з'єднань; 

– випуском зварних виробів підприємствами машинобудування і при-

ладобудування з різним технічним рівнем і серійністю виробництва;  

– необхідністю атестації технологічних процесів зварювання, техноло-

гічного, контрольного і випробувального устаткування;  

– потребою високої кваліфікації робітників і фахівців зварювального 

виробництва. 

Якість зварного шва міді із сталлю також схильна до впливу безлічі 

чинників – від підготовчих операцій до виконання зварювання. Це розміри і 

геометрія оброблення кромок, методи очищення кромок, заходи щодо зни-

ження утворення крихких евтектичних прошарків в зварному шві, поперед-

ній підігрів.  

В цілях повного провару зварного шва, що є однією з умов рівноміцно-

сті зварного з'єднання з основним металом, виконують технологічну опера-

цію обробки кромок [2, 6, 7]. Нормативною документацією встановлюються 

розміри підготовки кромок залежно від товщини металу і його теплофізич-

них характеристик. Для відповідальних деталей: видаляють наклепання після 

різання на ножицях гільйотин, а після газового різання виконують додаткову 

механічну обробку кромок (фрезерування, стругання і т.п.). Застосування 

кромкостругальних і торцефрезерувальних верстатів дає високу точність і 

чистоту поверхні кромок. 

Дослідження впливу геометрії оброблення кромок на дефектність звар-

ного шва показали, що змінюючи кут оброблення при підготовці до зварю-

вання деталей можна добитися підвищення якості зварного шва.  

Проблема зменшення утворення оксидної плівки по межах зерен міді 

при зварюванні вирішувалася за рахунок застосування метода підготовки 

крайок деталей перед зварюванням способом ударно-пластичної деформації. 

Виконані дослідження по оброблення крайок для міді 12 мм  способом 

ударно-пластичної деформації. 
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За допомогою ударно-пластичної обробки не лише відбувається фор-

мозміна металу, але і структурні зміни. Пластична деформація металу відбу-

вається за рахунок внутрішньокристалітних (внутризерених) і міжкрісталіт-

них (міжзерених) зрушень (зрушення відбуваються по площині ковзання під 

кутом 45° до напряму сили). Чим більше утворюється таких зрушень, тобто 

чим більша пластична деформація, тим більше зміцнення (наклепання) і тим 

більше зусилля буде потрібне для подальшої деформації металу. Ударно-

пластична обробка – багатократна і переривиста обробка ударами ручного 

або механізованого молоту, або з допомогою тиску спеціального кування 

преса до набуття заданої форми і розмірів. Такий процес називають вільним 

куванням тому, що метал при деформуванні тече вільно в напрямах, не об-

межених поверхнями інструменту. Необхідно пам'ятати, що при цьому міня-

ються не лише форма і розміри заготівки, але і структура металу і його меха-

нічні властивості.  

При обробці металів тиском, в заготівці під дією зовнішних сил вини-

кає напруження [237-239]. Якщо вони невеликі, відбувається пружна дефор-

мація, при якій атоми металу зміщуються з положень рівноваги на дуже малі 

відстані, що не перевищують міжатомні. Після зняття навантаження атоми, 

внаслідок міжатомної дії, повертаються у вихідні положення стійкої рівнова-

ги. Форма тіла повністю відновлюється і жодних залишкових змін в металі не 

відбувається. Значення пружних деформацій дуже малі і складають тисячні 

долі відсотка. Збільшуючи зовнішнє навантаження (підвищуючи частоту 

ударів і силу удару), атоми зміщуються з положень стійкої рівноваги на відс-

тані, що значно перевищують міжатомні. Після зняття навантаження атоми 

займають нові місця стійкої рівноваги, тому геометрична форма деталі (кро-

мки зварювальних деталей) не відновлюється [239].  

Кількісно пластичність характеризується значенням максимальної за-

лишкової деформації, яку можна задати металу до його руйнування. Загальна 

пластична деформація полікристалічного металу складається з деформацій 
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двох видів – внутрішньокристалітної і межкрісталлітної. Пластична внутріш-

ньокристалітна деформація в окремо взятому зерні відбувається, в основно-

му, за рахунок ковзання одних тонких атомних шарів кристаліту відносно 

інших. Зсуви здійснюються по особливій кристалографічній площині, найщі-

льніше упакованим атомами і так званою площиною ковзання.  

Наприклад, для такого металу, як мідь з гранецентрованими кристаліч-

ними ґратами, такою площиною є площина октаедра [237, 238]. При дефор-

муванні міді ударними навантаженнями її пластична деформація може роз-

виватися також за рахунок двійникування, в результаті якого, частина крис-

таліту, що зміщується, займає положення дзеркального віддзеркалення його 

недеформованої частини.  

При виконанні оброблення кромки міді способом ударної пластичної 

деформації в металі виникають додаткові дислокації, утворюються уламки 

кристалітів, які, ускладнюючи подальшу деформацію, викликають збільшен-

ня міцності та твердості металу, зменшення пластичності та зміну його фізи-

чних і хімічних властивостей. Так, електроопір і хімічна активність збільшу-

ються, магнітна проникність і теплопровідність зменшуються [237-239]. Та-

ким чином, застосовуючи ударно-пластичну деформацію оброблення крайок 

міді, створюється наклепаний шар металу. Внутрішньокристалічні зрушення 

міді заважають створенню евтектичних плівок, що розділяють зерна металу, 

з урахуванням дифузії міді в сталь на міжфазній границі. Хімічний склад ме-

талу не змінюється.  

Для ударно-пластичного оброблення крайок міді використовували пне-

вматичний привідний молот моделі МВ4127  [239] (рис. 6.27 а): маса падаю-

чих частин 50 кг; число ударів в хвилину – 225; енергія удару – 0,8 кДж; 

швидкість в момент удару – 5,2 м/с.  
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а)     б)  

Рис. 6.27. Молот і деталь з міді з підготовленої кромкою: а) молот мо-

делі МВ4127; б) деталь з міді з підготовленої кромкою 

 

Пристосуванням для ударно-пластичного оброблення кромки міді є пі-

дкладний штамп, інструмент який формує крайки деталі (бойок), розміщений 

з можливістю зворотно-поступального руху в порожнині П–подібного корпу-

су штампу (рис.6. 28). Напрям руху бойка здійснюється призматичною шпо-

нкою. Робоча поверхня бойка  виконана у формі клину з кутом кромки – 44°. 

Форма робочої поверхні бойка відповідає необхідній формі розділу кромки 

мідної заготовки.   

 

Рис. 6.28.  Пристосування для ударно-пластичної обробки мідної деталі 

 

Мідна деталь розташовується в П-подібній порожнині, де кріпиться 

гвинтом. Молот завдає удару по зовнішній поверхні бойка, який осаджуючи 
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смугу, одночасно забезпечує оброблення кромок під кутом 44°. При цьому 

поверхня міді, піддана деформаційній (ударній) дії, зміцнюється на певну 

глибину, виникає ефект деформаційного наклепання поверхні. Для створення 

деформаційного наклепання на поверхні мідної заготовки достатнє 2÷3 удару 

молота. Створюється наклепаний шар металу,  внутрішньокристалічні зру-

шення якого заважають створенню евтектичних плівок, на межах зерен міді, 

які знижують міцнісні властивості зварного шва. При поверхневому зміцнен-

ні кромки міді міцність зварного шва зростає. 

Для підвищення властивостей металу зварного шва або наплавленого 

металу виготовляли порошкові електроди з урахуванням математичного мо-

делювання їх складу [136,138-141]. 

 

6.5.  Підвищення механічних властивостей зварного шва шляхом 

оптимізації енергосилових параметрів при плющенні зварного шва 

 

Процес плющення, у найзагальнішому випадку, розглядають, як процес 

неперервної в часі пластичної деформації металу між двома робочими валка-

ми, що обертаються в протилежні сторони [96, 240-243]. При цьому, в разі 

плющення, температура металу, що деформується, має бути вище за темпе-

ратуру його рекристалізації, що складає 750÷1250 °С для сталі. 

Серед основних параметрів, що визначають напружено-деформований 

стан та енергосилові параметри при реалізації різних технологічних схем 

процесів, у тому числі і при плющенні зварних швів, слід зазначити: рівні 

механічних властивостей середовища, що деформується; геометрію зони 

пластичної формозміни і характер її сполучення із зовнішніми зонами; умови 

зовнішнього тертя на контактних поверхнях робочих валків. При цьому точ-

ність кількісних оцінок вказаних чинників і їх аналітичні описи зумовлює мі-

ра достовірності і трудомісткість чисельної реалізації конкретних математи-

чних моделей [96, 127, 239-243].  
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Згідно сучасним представленням теорії обробки тиском, механічні вла-

стивості металів і сплавів при їх пластичних формозмінах залежать від цілого 

ряду чинників, серед яких найбільш істотного впливу надають природні ме-

ханічні властивості, які визначаються структурою і хімічним складом, мірою, 

швидкістю і температурою деформації, характером її розвитку в часі, а також 

схемою напруженого стану [127, 239]. При цьому, не дивлячись на чималу 

кількість теоретичних розробок, безпосереднє визначення опору деформації 

конкретного матеріалу визначають, переважно, на основі експериментальних 

методів дослідження. При розрахунках опору деформації при плющенні з пі-

дігрівом (гарячому плющенню) найбільшого поширення набули методики 

термомеханічних коефіцієнтів [243-245].  

Так, наприклад методика Л. В. Андреюка дозволяє визначити величину 

опору деформації σS залежно від показників міри деформації  ε, швидкості U і 

температури t деформації за достатньо простою аналітичною формулою [240-

243]: 

 

   0 10 1000 ,
b ca

S S U t       (6.2) 

де σS0 – опорне значення опору деформації даного металу, яке визначається 

при  -1 o0 1; 1 c ; 1000 C, U t    , МПа;   

b,a,c – степеневі показники, що характеризують міру впливу відповідних 

термомеханічних параметрів. 

 

Поряд з відносною простотою розглянутих рішень, їх перевагами є на-

явність досить великого об'єму емпіричних значень коефіцієнтів для цілого 

ряду металів і сплавів. При використанні методик, які є алгоритмічним роз-

витком залежності (6.2), можна врахувати зміну швидкості і температури де-

формації по довжині зони пластичної формозміни, а також врахувати вплив 

міждеформаційного зниження міцності за рахунок відповідної корекції вели-

чини ступеня деформації ε: 
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 1

00 1 1000 ,
b

c* * a
i si s i i, U t   

 
   (6.4) 
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   (6.6) 

   ( 1) 0 ( 1) ( 1) ( 1)

2
10 1 1000 ,

3

b
c* * a *

sc i s i i i c i c i siU t        

  
      

  
   (6.7) 

де i – порядковий номер чергового циклу деформаційного навантаження; 

,* *
si i  – опір деформації і відповідне йому згідно з формулою значення 

показника міри деформації по закінченню  i-ої  технологічної паузи протяж-

ності; 

*
si  – умовний показник, що визначає міру зміни σS, при зміні швидкості 

і температури деформації. 

 

 *
si si i i i ni...F , ,U ,t ,t    – функціональний зв'язок, який використову-

ється на основі відомих і достатньою мірою широко апробованих рішень, що 

характеризує інтенсивність міждеформаційного зниження міцності даного 

металу або сплаву. 

В той же час, дані рішення не дозволяють повною мірою врахувати на-

явність досить складних розподілів геометричних характеристик, а також 

врахувати пружне сплющення робочих валків з урахуванням асиметрії і реа-

льних розподілів зовнішніх навантажень.  

Методика В.Ф. Потапкина, заснована на використанні методу полів лі-

нії ковзання, дозволяє повною мірою врахувати двовимірний характер плас-

тичної формозміни металу і з точки зору кінематики, і з точки зору умови 

статичної рівноваги [242-244]: 
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1 1 5 1 ñðn , L h    при 1,0,ñðL h        (6.8) 

 1 0 2 1ñðn , L h     при 1,0 2,5,ñðL h        (6.9) 

 1 0,5 1ñðn L h       при 2,5 ,ñðL h    (6.10) 

де μ – коефіцієнт пластичного тертя на контактних поверхнях робочих вал-

ків. 

Та все ж, основним недоліком розглянутих математичних моделей є 

значна трудомісткість їх чисельної реалізації та істотні витрати машинного 

часу. Це, в свою чергу, унеможливлює використання математичних моделей 

розглянутого класу стосовно вирішення цілого ряду багатоваріантних за-

вдань, таких, як завдання імітаційного моделювання, а також завдання опти-

мізаційного плану та автоматизованого проектування. На рис.6.28 дана роз-

рахункова схема. 

 

 

 

Рис. 6.28.  Розрахункова схема зони деформації при плющенні зварного 

шва  
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Власне, само математичне моделювання, в цьому випадку, полягало в 

розбитті всієї осьової протяжності зони деформації на окремі і-ті елементарні 

поперечні перетини (рис. 6.29) і в подальшому аналізі кожного з них.  

Комплексне теоретичне дослідження локальних та інтегральних харак-

теристик напружено-деформованого, а також кінематичного стану металу 

при плющенні зварних швів було проведене на основі методу полів ліній ко-

взання, що дозволяє повною мірою врахувати двовимірний характер пласти-

чної формозміни і відрізняється високою мірою своєї інформативності 

[241,242-248].  

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    .  

На рис. 6.29 показані послідовні перетини зварного шва при плющенні 

(А-А – перед вхожденням у валки, Б-Б – плющення, В-В – найменьший розмір 

плющеного зварного шва).  

З урахуванням спрямованості використовуваного геометричного роз-

биття, відповідного напряму переміщення плющення зварного шва, як пер-

ший (і = 1) елементарного перетину розглядали перетин А-А на вході у зону 

деформації, а останній (і = п +1) елементарний перетин – відповідав перетину 

В-В у площині виходу металу з робочих валків (рис. 6.29). 

Для розрахунку необхідно визначити суто геометричні розміри зміни 

зварного шва при плющенні, тобто як змінюється перетин отриманого звар-

ного шва при проведенні пластичного деформування методом плющення. 
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Рис. 6.29. Перетини зварних швів при плющенні 

 

Логічно використати чисто геометричне розбиття поточного по довжи-

ні зони деформації значення товщини зварного шва hхі, яке може бути визна-

чено: 

 

   1 1 1 2 21- 1- ,xi i ih h R cos R cos                      (6.12) 

де 1h  - кінцева товщина зварного шва в перетині на виході з зони деформації, 

яка відповідає, згідно технологічним особливостям даної схеми плющення, 

товщині S основної ділянки по периметру, м; 
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1R , 2R  – радіуси зовнішнього приводного і внутрішнього неприводного 

валків робочої кліті прокатного стану, м; 

1i 2i,   – поточні значення кутів контакту на відповідних робочих валках, 

які визначаються у свою чергу як (рад) :   

 

 1 1i iarcsin x R  ;  2 2i iarcsin x R .                     (6.13) 

 

З урахуванням відомих, тобто заданих, значень вихідної товщини  h0 

зварного шва, а також ширини його посилень на поверхні В0 і в місці сполу-

чення з основною ділянкою Вп0, на основі чистого геометричного рішення, 

що передбачає умову збереження об'єму і відомого поточного значення тов-

щини hхі, можуть бути визначені і відповідні поточні, а також результуючі В1 

значення ширини посилень плющеного зварного шва Вхі, Впхі.  

Для розрахунку ширини посилень плющеного зварного шва використо-

вували формулу: 

 

      

  

22 2
0 0 0

0 0

,
2

n n xi

xi
n xi

h S B B h S h S
B

B B h S

    


 
                     (6.14) 

  
 

0

0 0

xi
nxi xi

n

h S h S
B B ,

B B

 
 


     (6.15) 

       1 0 0 0 2nB h S B B S .  
                                    

 (6.16) 

 

Тут слід вказати на те, що залежності (6.14)-(6.16) відповідають наяв-

ності еквівалентних по геометрії внутрішніх і зовнішніх посилень. В разі ж 

наявності геометричної асиметрії зварного шва по його товщині, аналогічні 

рішення мають бути виконані диференційовано, тобто окремо для кожного з 

посилень. 

Стосовно складніших чисельних підходів необхідно вказати, що одно-
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вимірні математичні моделі процесу плющення можливо отримати на основі 

чисельної інтеграції диференціального рівняння рівноваги методом Рунге-

 Кутта четвертого порядку. Реалізація цього підходу дозволяє врахувати реа-

льний характер розподілу граничних умов по довжині зони  деформації, тим 

самим підвищивши ступінь достовірності результатів, як в локально-

му, так і  в інтегральному плані. Аналогічний ефект, обумовлений  корект-

ним обліком реального характеру зміни геометричних параметрів, механік-

них  властивостей і умов контактного тертя по довжині зони деформації, був 

отриманий при  використанні чисельного рекурентного рішення кінцево-різ-

ницевої форми умови статичної рівноваги  виділеного елементарного об'є-

му зони пластичної формозміни. 

З урахуванням відомих геометричних параметрів зони пластичної фор-

мозміни безпосередньо використання методу полів ліній ковзання було зве-

дене до рішення четвертої крайової задачі статично визначеного пластичного 

перебігу металу. У методі Рунге-Кутта послідовні значення шуканої функції 

знаходяться при розкладанні в ряд Тейлора с обмеженням наступної функції 

до h
4
  . 

На рис. 6.30 приведено графіки полів-характеристик у фізичній площи-

ні (а) і площині годографу швидкостей (б) при  плющенні зварних швів. 

Дані графіки характеризується наявністю у фізичній площині 

(рис. 6.30 а) лінії ковзання АЕ і особливої крапки А в якій характеристики 

утворюють центроване віяло з відомою за граничними умовами величиною і 

центрального кута φ. 

Окрім чисто графічного рішення, з метою підвищення міри достовірно-

сті отримання необхідних результатів, побудову полів характеристик вико-

нували і шляхом числового визначення геометричних координат всіх особ-

ливих точок, що є точками перетину характеристик двох різних сімейств. 
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а)                                          б) 

Рис. 6.30. Поля характеристик у фізичній площині (а) і площині годографу швидкостей (б) при  плющенні зварних 

швів ( 0 435xi ñðib h , ). 
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В разі ж перетинів, близьких до виходу з валків, тобто при  b/hср > 2,5, 

як наслідок, при домінуючому впливі сил зовнішнього тертя на контактних 

поверхнях робочих валків, аналіз напружено-деформованого стану викону-

вали на основі числового рекурентного вирішення кінцево-різницевої форми 

умови статичної рівноваги виділеного елементарного об'єму зони деформації 

(рис.6.28). 

Згідно вхідним даним, розроблена числова модель, що дозволило вра-

хувати реальний характер: розподілів геометричних параметрів, механічних 

властивостей і умов контактного тертя, як по довжині, так і по ширині зони 

пластичної формозміни металу зварного шва.   

Для оцінювання залежності σs=f(ε), при урахуванні формул (6.3)-(6.8), 

було прийнято допущення про подібність кривих зміни мікротвердості та 

опору деформації залежно від величини ε. Потім вимірювали мікротвердість 

по довжині недокату зварного шва і фактичну межу текучості матеріалу шва 

до і після деформації шляхом випробування на розтягування, після чого ап-

роксимували функцію σs=f(ε) по довжині зони деформації. 

Приклад вирішення даної проблеми показаний на розрахунковій схемі 

чисельної моделі перетинів де геометрична схема підсилення зварного шва 

приведена до геометричної схеми трапеції висотою 1xih , шириною  Вхі, тов-

щиною металу S  з елементарною ділянкою аbcd товщиною j = 1 (рис.6.31). 

На рис. 6.32 приведені залежності межі втомної міцності і мікротвердо-

сті від міри деформації. Для зміцнення зварних з'єднань можуть прикладатися 

різні види тиску – статичні, динамічні, вібраційні. Схема деформації визнача-

ється способом втискання пуансона і може бути точковою, лінійною, кільце-

вою, шовною. 
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Рис. 6.31.  Розрахункова схема чисельної моделі перетинів із співвід-

ношенням b/hср > 2,5 

 

Розрахунковасхема дає наочне представлення зміни перетинів зварного 

шва при виконанні операці плющення. 
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Рис. 6.32. Залежності межі втомної міцності і  мікротвердості від ступе-

ня деформації 

 

З графіку (рис.6.32) видно, що при підвищенні ступеню деформації з 

5% до 40% мікротвердість і міцність зварного шва підвищується з 320 МПа 

до 460 МПа. Для підвищення пластичності і міцності з'єднання інколи засто-

совують підігрів металу і такий спосіб, на відміну від холодного, називають 

пресовим зварюванням, відносячи до різновиду зварювання тиском з підігрі-

вом. Великою перевагою холодного зварювання є можливість міцного з'єд-

нання різнорідних металів, оскільки крихкі інтерметаліди в перехідній зоні 

відсутні. При створенні математичної моделі також було прийнято допущен-

ня про подібність кривих зміни мікротвердості і опору деформації, а при екс-

периментальних дослідженнях це допущення підтвердилося. Безпосередньо 

розрахунок нормальної контактної напруги Рх і подальшу інтегральну оцінку 

сили плющення проводили за традиційними, в рамках використовуваних, ме-

тодиками [95, 135-137, 242-246]. Розрахунок вели для діаметрів валків 100 мм 

і 105 мм лабораторного стану 100х100 і 105/260х250 ДДМА. 

Результати розподілів нормальної контактної напруги по довжині зони 

деформації приведені на рис.6.33. 
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Рис. 6.33. Результати розподілів нормальної контактної напруги по до-

вжині зони деформації 

 

Розподіл контактної напруги (рис.6.33) показує, що нормальна контак-

тна напруга підвищується із зростанням ступеня деформації, але при дефор-

маціях вище 60% відбувається різке зниження контактної напруги. Це 

пов’язано з тим, що підсилення зварного шва зменшилося до нуля і метал 

шва починає текти у вільному напрямі.  Розрахункове зусилля плющення не 

перевищило 20 кН, що дозволило вибрати для проведення експериментів ла-

бораторний стан 100х100 з максимальним зусиллям плющення 40 кН. В ос-

нову математичної моделі енергосилових параметрів процесу плющення зва-

рного шва була покладена числова інтерпретація методу верхньої оцінки, що 

полягає в кількісному визначенні геометричних координат особливих точок 

кінематично можливих полів характеристик у фізичній плоскості і плоскості 

годографа швидкостей [242-246]. Розрахункова схема, яка використовувалася 

у цьому випадку представлена на рис. 6.34. При цьому кількісному визначен-

ню підлягають геометричні координати особливих точок 2, 3 і 4, які характе-

ризують границі розділу жорстких зон I, II і III у фізичній площині Vy і Vz 

(рис.6.34 ,), а також геометричні координати особливих точок  6, 7 і 8, що ха-

рактеризують швидкості переміщення даних жорстких зон у площині годог-

рафа швидкостей. 
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Рис. 6.34. Розрахункові схеми кінематично можливих полів-характеристик в фізичній площині (а) і в площині го-

дографа швидкостей (б) 
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З урахуванням припущення про початкову відому геометричну координа-

ту зY  по відношенню до інших геометричних координат і кутових параметрів 

1 2xi xi,   фізичної площини ZУ (рис. 6.34) очевидними є наступні співвідно-

шення:  

 

2 1 2 3 4 2 42; ; 0 0; 2; 0 0;xi xi xiz b y h z , z b y ,                         (6.16) 

       1 2 3 2 3 2 3 4 4 3; ,xi xiarctg y y z z arctg y y z z                (6.17) 

де xih – поточне значення товщини плющеного металу по довжині зони дефор-

мації, м. 

 

Аналогічно відносно геометричних координат особливих точок в площи-

ні годографа швидкостей Vх, Vz (рис. 6.34), згідно  правилу ортогональності від-

повідних характеристик, отримаємо: 

 

7 234 7 6 6 7 2; 0 0; 0 0; ;V z V V V VZ V Y , Z , Y Z tg     

 8 8 7 10 0; ,V V VZ , Y Z tg  
 
            (6.18) 

де 234zV  – швидкість переміщення плющеної ділянки, яка визначається заданим 

масштабом побудови кінематично можливих полів характеристик в площині 

годографа швидкостей. 

 

Таким чином, стосовно процесу плющення зварних швів завдання з побу-

дови кінематично можливих полів характеристик зводиться до визначення гео-

метричної координати 3Y , кількісна оцінка якої, слідуючи основним положен-

ням варіаційних методів аналізу [136, 194, 243, 244], повинна відповідати міні-

муму сумарної потужності зрушення N .  

Виходячи з відомих значень геометричних координат всіх особливих то-

чок кінематично можливих полів характеристик, аналітична залежність для ви-

значення значення сумарної потужності зрушення може бути визначена як: 
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    (6.19) 

де ijl   – протяжності відповідних відрізків на полі характеристик у фізичній 

площині і площині годографа швидкостей, м; 

1 2xi xiK ,K  – поточні по довжині зони деформації значення опору зрушенню 

металу зовнішнього і кореневого зварних швів, які дозволяють врахувати зміну 

швидкості і температури деформації по довжині зони пластичної формозміни, а 

також врахувати вплив міждеформаційного зниження міцності за рахунок від-

повідної корекції величини міри деформації ε; 

iminN  – мінімум сумарної потужності зрушення і відповідних йому значен-

ню кінематично можливих полів характеристик. 

 

Виходячи з відомого значення мінімуму сумарної потужності зрушення, а 

також згідно інтегральної умови рівноваги  1 1 2 2xi xi xi xip b p b , можуть бути ви-

значені і нормальна напруга на контакті із зовнішнім 1xip   і внутрішним 2xip  

підсиленнями, а разом з цим і сили, що діють на зовнішні Р1 і внутрішні Р2 ро-

бочі валки: 

 

1 2 2 1 ,xi xi xi xip p b b                                                   (6.20) 

  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                  (6.21) 

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                      (6.22) 

    1 1 1 1 1 2 1
2

0 5 ,
n

xi xi x i x i
i

P , p b p b x 


   
 

 

      2 2 2 1 2 1 2
2

0 5
n

xi xi x i x i
i

P , p b p b x. 


   
 

                               (6.23) 
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З урахуванням викладених математичних обґрунтувань, може бути ви-

значений і момент плющення, що діє на зовнішній М1 робочий валок (з виве-

денням проміжної поточної координати ( 1)ci iX  ): 
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      (6.24) 

   1 1 1 1
2

0,5 ,
n

xix i ci i
i

M P P X 


  
 

                                   (6.25) 

де n  – загальна кількість елементарних перетинів, отриманих при розбитті всієї 

протяжності зони деформації при плющенні зварних швів. 

 

Таким чином, при виконанні теоретичних досліджень, локальних і інтег-

ральних характеристик напружено-деформованого, а також кінематичного ста-

ну металу при плющенні зварних швів були використані методи теорії пружно-

сті і пластичності, методи математичного моделювання, у тому числі і числово-

го математичного моделювання на комп'ютері. При цьому, істотна увага приді-

лялася попередньому аналізу вихідних передумов до уточнення граничних 

умов зони деформації.  

Математичні моделі напружено-деформованого стану металу в зоні де-

формації при плющенні зварних швів створені з урахуванням можливих схем 

реалізації, які відрізняються методами і підходами, об'ємом і трудомісткістю 

числової реалізації, а також в міру достовірності результатів, що надаються, не-

обхідних і достатніх для вирішення конкретних технологічних і конструкторсь-

ких завдань різної міри складності і глибини опрацювання. 

Виконані практичні дослідження зміни механічних властивостей зварних 

швів міді із сталлю після плющення. На рис. 6.35 приведена фотографія зварно-

го шва міді зі сталлю деталей кристалізатора. 
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Рис. 6.35. Зварний шов міді зі сталлю 

 

Зварювання виконувалося за допомогою аргонодугового способу на пос-

тійному струмі зворотної полярності. На рис. 6.36 приведені статичні характе-

ристики зварювальної дуги при використанні гелію і аргону. 

 

 

Рис. 6.36. Статичні характеристики зварювальної дуги  

 

При застосуванні суміші гелію і аргону відбувається більш ефективне 

прогрівання металу, тому збільшується глибина проплавлення та підвищується 

продуктивність зварювання. 
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Режими зварювання приведені в табл.6.4. 

 

Таблиця 6.4 

Режими зварювання деталей 

Захисннй 

газ 

Напруга, 

В 

Зварювальний 

струм, А 

Вильот вольф-

рамового елек-

троду, мм 

Довжина 

дуги, мм 

Витрати  

захисного 

газу, л/хв 

Аргон 14 260 6,0 3,0 16 

Гелій 18 280 6,0 3,0 18 

 

Треба відзначити, що для чистоти експерименту, використовували сталеві 

та мідні деталі кристалізатора без попереднього очищення і механічної оброб-

ки, товщина деталей 6,0 мм. 

Формування зварного шва при використанні аргону і гелію добре, але по-

трібно відзначити, що витрата гелію більша, ніж витрата аргону. Крім того, 

енергетичні витрати вище при використанні гелію, як захисного газу. 

Досліджено режими зварювання і статичні характеристики зварювальної 

дуги.  

Після виконання зварювання шва міді зі сталлю, проведено плющення 

зварного шва. Плющення шва виконували на лабораторному стані ДДМА (роз-

діл 2). При виконанні плющення зварного шва використані розраховані дані 

енергосилових характеристик [95-99].  Після плющення виконували механічні 

випробування плющеного зварного шва і зварного шва без плющення. 

Плющення виконувалося в двох режимах:  

- плющення підсилення зварного шва по висоті на 10÷15%; 

- плющення підсилення зварного шва по висоті на 100%. 

Вимірювання переміщень і положень натисних гвинтів виконували згідно 

з принциповою схемою, за якою відбувалося підведення електричного сигналу і 

знімання електричного сигналу.  

На рис. 6.37 приведена принципова схема вимірювання переміщень і по-

ложень натисних гвинтів. 
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Рис. 6.37. Принципова схема системи, яка виконана у вигляді переривни-

ків електричного сигналу: 1 – стальний диск; 2 – діелектричні вставки; 3 – під-

ведення електричного сигналу; 4 – знімання електричного сигналу 

 

На рис. 6.38 приведена фотографія системи вимірювань, яка встановлена 

на прокатному стані.  

 

 

Рис. 6.38. Система вимірювань на прокатному стані 

Підведення електричного сигналу 

Знімання електричного сигналу 



285 

 

 

 

Вимірники переміщення і положення кожного з натисних гвинтів, вико-

нані у вигляді сельсинної системи, а також у вигляді переривників електрично-

го сигналу, які є металевими циліндровими дисками з діелектричними вставка-

ми (рис. 6.38), встановленими на проміжному валу двохступінчатого черв'ячно-

го редуктора натисного механізму.  

Принципова електрична схема забезпечує вимірювання значень моментів 

плющення на зовнішніх і внутрішніх валках прокатного стану, з використанням 

тензометричних датчиків. 

Зовнішній вигляд плющених зразків показаний на рис. 6.39.  

 

Рис. 6.39. Плющений зварний шов міді зі сталлю 

 

Після плющення повністю видалена ”лускатість“ зварних швів. Вм'ятин і 

перегинів не спостерігається [95, 193, 243-246]. Зміна геометричних розмірів 

основних металів міді та сталі поза зоною термічного впливу не виявлена. За-

стосування плющення зварного шва підвищує значення механічних властивос-

тей зварного з'єднання з урахуванням структуроутворення зони термічного 

впливу [233, 248, 251, 252], що підтверджується проведеними механічними ви-

пробуваннями зразків, вирізаних з середини зварного шва (розділ 2). Плющення 

зварного шва на 10% його висоти не призводить до значного підвищення меха-
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нічних властивостей зварного з'єднання, наприклад, межі міцності на розтягу-

вання і лише повне плющення зварного шва на 80÷100% призводить до значно-

го підвищення межі міцності на розтягування більше, ніж на 20%. 

Дійсно, при дослідженнях параметрів плющення і створенні математич-

них моделей, за основне було прийнято допущення про плоску, виключно раді-

ально-тангенціальну (радіально-окружну) пластичну течію металу зварного 

шва. Прийняття такого допущення є повністю обґрунтованим внаслідок наяв-

ності значних ділянок, що не деформуються і унеможливлюють пластичний пе-

ребіг металу зварного шва в осьовому напрямі [247, 248].  

На (рис. 6.39) приведена фотографія плющеного зварного шва міді із 

сталлю. Існують різні методи, за допомогою яких можна створити пластичні 

деформації, протилежні зварювальним. Це – проковування, розтягування, вигин 

і тому подібне.  Найбільш доцільний метод – плющення. Тому що цей метод 

допускає регулювання ступеня деформації, легко процес автоматизується, не-

значні додаткові витрати. В табл.6.5 приведені порівняльні дані випробування 

зразків на розтягування.  

Таблиця 6.5.   

Результати механічних випробувань плющеного зварного шва 

 Межа міцності при ро-

зтягуванні σВ, МПа 

Відсоток плющення 

зварного шва 

Зварний шов без плющення 290÷320 - 

Зварний шов з плющенням 320÷380 до 30% 

Зварний шов з плющенням 380÷420 до 100% 

 

Існують і інші методи підвищення густини та якості зварних швів [231, 

232, 253-255], проте такі методи не мають чіткого теоретичного обґрунтування 

результатів, наприклад, плющення роликом, не завжди стабільні. 

Аналіз результатів визначення механічних властивостей зварного шва мі-

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

підвищення механічних властивостей не відбувається, але при плющенні до 

30 % відбувається підвищення межі міцності після розтягування. 
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При плющенні вище 30 % відбувається розтікання зварного шва на ши-

рину набагато більшу, ніж межа зони термічного впливу, причому, такий шар 

металу не сплавлений з основним і його треба видаляти механічним засобом, 

тобто додатково зачищати місце де було підсилення зварного шва.  

 

6.6. Структурні особливості зварного шва міді зі сталлю 

 

В зварювальних технологіях величезну роль грають рідкі фази металів, 

оскільки вони знаходяться в рідкому стані обмежений час і, до того ж, взаємо-

діють з твердими компонентами металів, які не беруть участь в розчиненні. На 

міжфазній границі, при зварюванні міді зі сталлю, мідний компонент, що розп-

лавився, і обмежена частина сталі, розчинена в ньому взаємодіє з твердим ком-

понентом, що не розплавився – сталлю. На першому етапі взаємодії відбуваєть-

ся змочування твердого компонента рідкою міддю. На другому етапі відбува-

ються хімічні реакції розчинення твердого компонента – сталі в розплаві міді. 

Причому одночасно відбувається процес дифузії міді в тверду сталь. Закономі-

рності цих процесів були сформульовані Щукаревим Н.А. [232, 233, 256, 257]. 

Розчинення твердого компонента – сталі в розплаві міді відбувається при ізоте-

рмічному процесі, оскільки при зварюванні йде підведення тепла зварювальної 

дуги до зварювальної ванни, але цей процес непостійний, враховуючи, що про-

цес кристалізації супроводжує зварювальну ванну після видалення джерела на-

гріву (зварювальна дуга). Лімітуючою стадією розчинення – є процес дифузії 

[257]. У всіх досліджених зварних швах з'єднань міді зі сталлю виявлена дифу-

зійна взаємодія матеріалів, які сполучаються. Проникнення міді в сталь на гли-

бину від декількох мікрометрів до декількох десятків міліметрів при наплав-

ленні, зварюванні і паянні відмічено в роботах багатьох вітчизняних учених 

[12, 27, 121, 232-235]. При цьому допустима глибина проникнення, що не впли-

ває на механічні властивості сталі, обмежується 0,2÷0,4 мм.  
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Вважають, що на проникнення міді в сталь при наплавленні, зварюванні, 

паянні впливають наступні чинники: час контакту розплавленої міді зі сталлю, 

із збільшенням якого збільшується глибина проникнення; напружений стан ме-

талу при наплавленні, зварюванні і паянні; структурний стан; хімічний склад 

сталі. 

При макроструктурних і мікроструктурних дослідженнях, а також при 

виконанні контролю якості зварного шва, доцільно використовувати вимоги до 

методів і засобів контролю [258-260]. При удосконаленні методів попереднього 

підігріву і технології зварювання міді зі сталлю [258-262],  розглядаючи фазову 

будову кристалізаційних прошарків, бачимо, що вони є пересиченим твердим 

розчином α-заліза. Найбільш інтенсивна взаємодія міді із залізом при темпера-

турі зварювальної ванни виявляється поблизу еквіатомного складу, оскільки ін-

тегральна ентальпія змішування досягає своїх максимальних значень 

[85, 121, 217, 232]. Причому дендрит заліза має вигляд витягнутих кристалів, 

розташованих перпендикулярно напряму тепловідводу при зварюванні (рис. 

6.40). Зважаючи на спільну дифузію, відсутні чіткі границі меж з мідною скла-

довою зварного шва [232]. 
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Рис. 6.40.  Мікроструктура границі  сплавлення 
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З пониженням температури, інтенсивність виборчої міжчасткової взаємо-

дії односортних атомів збільшується, про що свідчить збільшення теплоти 

сплавоутворення з пониженням температури [85]. Тобто, при збереженні подіб-

ної тенденції в переохолоджених розплавах системи може відбуватися розша-

рування розплаву [145, 191, 233, 239]. Важливість останнього виводу для аналі-

зованого технологічного процесу очевидна у зв'язку з тим, що для рідкого ме-

талу, який формує зварний шов залізо-мідь, для межі сплаву характерне перео-

холодження нижче температури ліквідус за рахунок інтенсивного тепловідводу 

до стінок зварюваних деталей. Аналіз отриманих даних про залежність питомо-

го електроопору від розмірів дефектів зварного шва (тріщин) дозволяє зробити 

висновок про пряму залежність даного явища [268,269]. Застосовуючи вдоско-

налені зварювальні матеріали [ 251, 255, 259, 262-265] і технологію зварювання 

з урахуванням розрахунку термодинамічних параметрів [85], а також техноло-

гію зварювання, при дослідженнях дослідних зразків [255,266-269] отримані 

дані про зниження зони крісталізаційного прошарку і дані про зменшення кіль-

кості дендритних включень (рис.6.41).  
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Рис. 6.41. Зменшена кількість дендритних включень на границі сплавлення 
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Таким чином, знижуючи кількість дендритних включень на границі лінії 

сплавлення підвищується пластичність зварного шва, що працює в умовах, як 

циклічного навантаження, так і термоциклічних навантаженнях.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Вперше запропоновано попередній імпульсний підігрів при зварюванні 

міді зі сталлю та встановлено його оптимальний режим, що становить: трива-

лість імпульсного струму - 10 мс; густина струму - 10
3 
А/мм

2
, що дозволило: 

виконувати окремий підігрів для різнорідних металів, усунути додаткове наси-

чення вуглецем та окислення поверхневого шару металу, зменшити зону вини-

кнення дефектів зварного шва. 

2. Виконано аналіз зварного вузла з урахуванням: причин появи дефектів 

обумовлених зварюванням; силового навантаження вузла (визначення напру-

женого стану циклічне навантаження або термоциклічне і т.п.); схемно-

компановочного рішення зварного вузла що забезпечило оптимізувати кути пі-

дготовки крайок перед зварюванням. 

3. Запропоновано метод ударно-пластичного деформування крайок дета-

лей з метою зменшення кількості евтектики Cu-Cu2O. 

4. 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 %. 

 

Матеріали наведені у даному розділі опубліковані у роботах (далі перелік 

публікацій з додатку А – список трудів здобувача): [1-3, 8, 9, 11 ,15-18, 20-22, 

25, 26, 28-32, 34-37, 39, 40, 42,44, 48-51, 54-57, 59,63, 65]. 
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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 парамет-

рів 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-
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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 %. 

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. 

9.  
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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


336 

 

 

 

ження розбризкування при зварюванні міді зі сталлю; [20] уточнено термоди-

намічні параметри розплаву міді зі сталлю; [23] запро-поновано технологію ав-

томатичного 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 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 зварюва-ність різнорідних металів; [36] обґрунтовано 

необхідність імпульсного поперед-нього підігріву перед зварюванням; [39] екс-

периментально підтверджено вплив імпульсного попереднього підігріву перед 

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

сті зварних швів «мідь/сталь»; [47] аналіз і експериментальні дослідження; [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] розробле-

но методику визначення зварюва-ності різнорідних металів; [54] модернізовано 

спосіб виготовлення порошково-го електроду; [55] розроблено хімічний склад 

порошкового дроту; [56] аналіз результатів випробування порошкового елект-

роду; [57] розроблено методи зменшення кількості евтектичних прошарків у 

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

криттів на сталь; [59] експе-риментальні випробування зварних швів;  [61] удо-

сконалено технологію зварю-вання 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. 
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ДОДАТОК Б 

 

Програмні засоби з розрахунку напружено-деформованого стану при волочінні 

порошкового дроту 

 

'з урахуванням пластичної деформації оболонки і уточненої умови пластичності 

 

OPEN "po-local.txt" FOR OUTPUT AS 1 

OPEN "po-int.txt" FOR OUTPUT AS 2 

CLS 

CONST pi = 3.1416 

'============== вихідні дані ================= 

 

D00 = 5: d00p = 4.5 

D0 = 5' вихідний загальний діаметр дроту 

D1 = 3: 'кінцевий загальний діаметр дроту d0p = D0 - .5 'вихідний діаметр 

порошка 

y0 = .24 'вихідна відносна щільність порошкового осердя alfa = 5 'град, кут 

нахилу утворюючої волоки 

alfa = pi * alfa / 180 

T0 = .2   'кН, заднє натягнення 

T0 = T0 * 1000 

f0 = .2'коефіцієнт тертя на вході в ОД 

f1 = .25'2'коефіцієнт тертя на виході з ОД 

a0 = 241.2: a1 = 1133.4: a2 = -1195.2: a3 = 525.6 

'a0 = 75: a1 = 885: a2 = -828: a3 = 286 

ad = 1' статечний показник, який характеризує форму контактної поверхні 

af = 1' статечний показник, який характеризує форму епюри тертя 

Beta = 1.155' коефіцієнт Лодэ 

Kr = 100' кількість разбиття зони деформації 

'--- powder --- 

AA = .44: TT = 1: NN = 2.5 

v1 = .03: kv = 1: 

rpu = .25 

rpm = 1:  'G1 = 0 

a0p = 458: a1p = 1: a2p = 0 

y0 = rpu / rpm 

'========== calculation ================ 

 

L = (D0 - D1) / 2 / TAN(alfa)'протяжність зони деформації dx = L / Kr 

'Початкові умови 

x1 = L: Dx1 = D0: dx1p = d0p: Tx1 = T0: Px1m = 0: fx1 = f0 

K2x1 = a0: Gx1 = -Tx1 / pi / (Dx1 ^ 2 - dx1p ^ 2) * 4 
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'--- powder --- 

Al = AA * (1 - y0) ^ TT 

IF Al > .5 THEN COLOR 11: PRINT "al="; Al: Al = .5: SOUND 1000, 2: SLEEP Bt 

= y0 ^ (2 * NN) 

Gsx = a0p * a1p ^ a2p 

Gx1p = 0: Px1p = 0 yx1 = y0: EE = 0 

PRINT USING "i=### Dx=##.### dx=##.### S=#.### Px=###.#  Gxp=###.# 

Gxm=###.# yx=#.### K2=###"; i; Dx1; dx1p; Dx1 - dx1p; Px1p; Gx1p; Gx1; yx1; 

a0 * 1.155 

PRINT #1, USING "i=### x/l=#.### Dx=##.### dx=##.### S=#.### Px=###.#  

Gxp=###.# Gxm=###.# yx=#.### K2=###"; i; x1 / L; Dx1; dx1p; Dx1 - dx1p; Px1p; 

Gx1p; Gx1; yx1; a0 * 1.155 

FlagK2 = 0 

FOR i = 1 TO Kr 

FlagReduce = 0 

x2 = x1 - dx: IF x2 < 0 THEN x2 = 0 

Dx2 = D1 + (D0 - D1) * (x2 / L) ^ ad 

fx2 = f1 + (f0 - f1) * (x2 / L) ^ af 

'==== P O W D E R ==== 

dx2p = Dx2 - (D0 - d0p) 

fx2p = f1 + (f0 - f1) * (x2 / L) ^ af 

10 : 

Px2p = Gsx * SQR(Bt * (1 + 4 * Al) / Al) / 3 

Gx2p = (1 - 2 * Al) * Px2p / (1 + 4 * Al) '- SQR(ABC) 

'==== M E T A L L ===== 

Fx0m = pi * (D0 ^ 2 - d0p ^ 2) / 4 

IF FlagK2 = 0 THEN Fx0m = pi * (Dx1 ^ 2 - dx1p ^ 2) / 4 

IF FlagK2 = 1 THEN Fx0m = pi * (Dx0K2 ^ 2 - dx0pK2 ^ 2) / 4 

IF FlagReduce = 0 THEN dx2p = dx2p + .001 

15 : Fx2m = pi * (Dx2 ^ 2 - dx2p ^ 2) / 4 

ex2 = (Fx0m - Fx2m) / Fx0m 

Fx00m = pi * (D00 ^ 2 - d00p ^ 2) / 4 e0 = (Fx00m - Fx2m) / Fx00m 

GT01 = a0 + a1 * e0 + a2 * e0 ^ 2 + a3 * e0 ^ 3 

GT02 = 2 / 3 * (a1 + 2 * a2 * e0 + 3 * a3 * e0 ^ 2) * ex2 

GT03 = 8 / 15 * (1 - e0) ^ 2 * (a2 + 3 * a3 * e0) * ex2 ^ 2 

GT04 = 16 / 35 * (1 - e0) ^ 3 * a3 * ex2 ^ 3 

K2x2 = Beta * (GT01 + GT02 + GT03 + GT04) 

Px2m = K2x2 * (Dx2 ^ 2 - dx2p ^ 2) + Gx1 * (Dx1 ^ 2 - dx1p ^ 2) 

Px2m = Px2m + Px1m * ((dx1p + dx2p) * dx * (TAN(alfa) - fx1p) - (Dx1 + Dx2) * 

dx * (TAN(alfa) - fx1)) 

Px2m = Px2m / ((Dx2 ^ 2 - dx2p ^ 2) + dx * (Dx1 + Dx2) * (TAN(alfa) + fx2) - dx * 

(dx1p + dx2p) * (TAN(alfa) + fx2p)) 

Gx2 = Px2m - K2x2 
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'==== P E R EH O D ==== 

 

IF FlagReduce= 0 THEN dx2p = dx2p - .001 

IF FlagReduce= 0 AND Px2m > Px2p THEN Px2m = 1.155 * a0 + Gx1: Gx2 = Gx1: 

K2x2 = 1.155 * a0 

PRINT USING "i=###  Px2p=###.##  Px2m=###.##"; i; Px2p; Px2m: SLEEP 1 

DO WHILE Px2m< Px2p 

dx2p = dx2p + .0001: Flag Reduce = 1: 

IF dx2p >= dx1p THEN dx2p = dx1p - .0001: Px2p = 0: GOTO 15 zzz = zzz + 1 

COLOR 2 

GOTO 10 

LOOP 

IF Px2m >= Px2p THEN COLOR 12: Px2p = Px2m: Gx2p = (1 - 2 * Al) * Px2p / (1 

+ 4 * Al)'- SQR(ABC) IF FlagReduce = 1 AND FlagK2 = 0 THEN FlagK2 = 1: 

Dx0K2 = Dx1: dx0pK2 = dx1p 

zzz = 0 

25 : 

'==== P O W D E R ====== 

 

Fdx1p = pi * dx1p ^ 2 / 4: Fdx2p = pi * dx2p ^ 2 / 4 

Eh = (Fdx1p - Fdx2p) / Fdx1p 

DeHx = (Px2p * (1 + 4 * Al) - Gx2p * (1 - 2 * Al)) / (2 * Gx2p * (1 + Al) - 2 * Px2p 

* (1 - 2 * Al)) 

Ex = Eh / DeHx 

yx2 = yx1 * Fdx1p / Fdx2p / (1 + Ex) 

dE = Bt ^ (1 / 2) * (2 / 9 * ((Ex - Eh) ^ 2 + Ex ^ 2 + Eh ^ 2)) / yx2 

Al = AA * (1 - yx2) ^ TT 

IF Al > .5 THEN Al = .5 

Bt = yx2 ^ (2 * NN) 

EE = EE + dE 

'==== yslovia svyazi ====== 

 

x1 = x2: dx1p = dx2p: Dx1 = Dx2: fx1 = fx2: fx1p = fx2p 

Px1m = Px2m: Px1p = Px2p: Gx1 = Gx2: Gx1p = Gx2p: yx1 = yx2 

taux2(i) = Px2(i) * fx2(i) 

Gsx(i) = a0p * (EE + a1p) ^ a2p 

IF i = 1 OR CINT(i / 10) = i / 10 THEN PRINT USING "i=### Dx=##.### 

dx=##.### S=#.### Px=###.# Gxp=###.# Gxm=####.# yx=#.### K2=###"; i; Dx2; 

dx2p; Dx2 - dx2p; Px2p; Gx2p; Gx2; yx2; K2x2 

IF i = 1 OR CINT(i / 10) = i / 10 OR i > 80 THEN PRINT #1, USING "i=### 

x/l=#.### Dx=##.### dx=##.### S=#.### Px=###.# Gxp=###.# Gxm=####.# 

yx=#.### K2=###"; i; x1 / L; Dx2; dx2p; Dx2 - dx2p; Px2p; Gx2p; Gx2; yx2; K2x2 

NEXT 

Tx2 = ABS(Gx2 * Fx2m) 
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Kz = 680 / K2x2 * 1.155 

PRINT USING "D0=##.## dop=##.## D1=##.## d1p=##.## e=#.### y1=#.### 

Kz=##.### T1=#####.#"; D0; d0p; D1; dx2p; ex2; yx2; Kz; Tx2 

PRINT #2, USING "D0=##.## dop=##.## D1=##.## d1p=##.## e=#.### y1=#.### 

Kz=##.### T1=#####.#"; D0; d0p; D1; dx2p; ex2; yx2; Kz; Tx2 
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