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Крівцун І.В.1Хаскін В.Ю.2, Коржик В.М.1,2, Клочков І.М.1, Квасницький В.В.3, 

Бабич О.А.1,2, Цай Д.2, Ло З.2, Хан Ш2 

1 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна; 

2 – Китайсько-український інститут зварювання ім. Є. O. Патона, Гуанчжоу, 

КНР; 3 – НТУУ «Київський Політехнічний Інститут ім. І. Сікорського», Київ, 

Україна 

 

Конструкції з тонколистових титанових сплавів широко застосовують при 

виготовленні техніки з важливими масо-габаритними показниками і 

необхідністю експлуатації в умовах корозії і механічних навантажень. Одним із 

перспективних способів отримання таких контструкцій є гібридне лазерно-

плазмове зварювання. Цей спосіб дозволяє зберегти якість зварних з'єднань 

близькою до якості лазерного зварювання у сполученні із зниженням вартості за 

рахунок часткової заміни лазерної потужності плазмовою складовою.  

Метою даної роботи було відпрацювання базових технологічних прийомів 

гібридного лазерно-мікроплазмового зварювання тонколистового титанового 

сплаву Ti-Al-V марки ТС4 (аналога ВТ6), вибір параметрів режимів для таких 

прийомів, а також дослідження механічних властивостей зварних з’єднань.  

Гібридне лазерно-мікроплазмове зварювання тонколистового титанового 

сплаву ТС4 проводили в аргоні. Установлено, що в стикових з’єднаннях 

зварюваних кромок із зазором до 0,1 мм гібридне зварювання дозволяє 

отримувати якісні шви без необхідності використання присаджувального дроту, 

а також усувати небезпеку виникнення підрізів і провисань, характерних для 
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лазерного зварювання. При цьому швидкість гібридного процесу перевищує 

швидкість лазерного на 30-40%, а плазмового – приблизно вдвічі. 

Визначення механічних властивостей одержуваних гібридним лазерно-

мікроплазмовим зварюванням з'єднань з титанового сплаву ТС4 показало, що 

стосовно основного металу їх міцність на статичний розрив становить близько 

85...90%, а відносне подовження – понад 40 %. Порівняння погонних енергій 

розглянутих зварювальних процесів показало, що в усіх випадках плазмовий 

процес має найбільший енерговклад, при зварюванні листів товщиною 1,0 мм 

найменший енерговклад забезпечує лазерний процес, а в разі зварювання листів 

товщиною 3,0 мм гібридний і лазерний процеси за вкладаною енергією 

порівнюються. Порівняльні дослідження проварів сталі SUS304 лазерним, 

мікроплазмовим і гібридним способами показали, що глибина гібридного 

провару приблизно на 25...30% перевершує суму глибин лазерного і 

мікроплазмового проварів. При цьому сума погонних енергій складових 

процесів відповідала погонній енергії гібридного зварювання. Це свідчить про 

наявність гібридного ефекту в разі лазерно-мікроплазмового зварювання. 

 

Примітка. Роботу виконано в межах проекту №2018GDASCX-0803 «Research 

and development of laser and plasma technologies for hybrid welding and cutting 

(Науково-дослідні розробки лазерних і плазмових технологій гібридного 

зварювання і різання)», Guangzhou, China, а також в межах спеціального 

проекту №2017GDASCX-0411 Сapacity – Building of Innovation – Driven 

Development for Special Fund Projects Програм Академії наук провінції Гуандун 

(КНР) «Дослідження фізико-хімічних процесів при взаємодії парової плазми з 

поверхнею металів і розробка наукових основ технології водо-повітряного 

плазмового різання листових сталей для одержання зварних з’єднань».  
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ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНО-ДУГОВАЯ СВАРКА ЛАЗЕР + МАG 

АУСТЕНИТНОЙ И АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНОЙ СТАЛЕЙ 

 

Турык Э., Банасик М., Стано С., Урбаньчык М. 

Исследовательская сеть Лукасевич - Институт сварки, г. Гливице, Польша 

 

Гибридная лазерно-дуговая сварка HLAW (Hybrid Laser Arc Welding) лазер 

+ MAG элементов крупных конструкций из нержавеющих сталей является 

относительно новой. При сварке необходимо выбрать параметры сварочной дуги 

и лазерного луча, подходящую смесь защитного газа и пространственное 

расположение обоих используемых источников энергии (конца электродной 

проволоки и пятна фокусировки луча) по отношению друг к другу и по 

отношению к линии стыка кромок для каждого типа соединения. В работе 

рассмотрены особенности технологии сварки HLAW аустенитной стали 

X2CrNi18-9 и аустенитно-ферритной X2CrNiMoN21-5-1 с использованием 

дискового лазера мощностью 12 кВт и специальной гибридной головки. 

Исследования показали, что стабильность гибридного процесса, 

требуемую форму швов и минимальное разбрызгивание обеспечивает газовая 

смесь 97,5% Ar + 2,5% CO2. Глубина проплавления и ширина стыкового 

соединения были измерены для четырёх значений диаметра используемого 

световода и двух направлений проплавления. Замеры подтвердили, что 

независимо от направления сварки, глубины проплавления сопоставимы для 

отдельных диаметров световодов, а с увеличением диаметра световода 

уменьшается глубина проплавления и увеличивается ширина в нижней части 

шва. Важное значение имеет взаимное пространственное положение системы 

«лазерный луч - сварочная горелка MAG - свариваемый элемент». В процессе 

гибридной сварки лазерный луч в значительно большей степени чем сварочная 

дуга влияет на глубину проплавления; лазерный луч устанавливается 

перпендикулярно соединяемым элементам. Для данной технологической 
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головки угол наклона держателя MAG относительно оси лазерного луча 

составил 25°. 

Расположение фокуса лазерного луча относительно свариваемого 

материала определяли на листах толщиной 40 мм (P = 11 кВт, v = 0,7 м/мин) с 

различной настройкой положения фокальной точки лазерного луча: f = 0, -5 и -

10 мм. Глубина проплавления существенно не изменялась, составляла от 12,8 мм 

до 14 мм. Исходя из этого рекомендовано установить в дальнейшем положение 

фокусировки лазерного луча на поверхности свариваемого материала. 

Исследование зависимости глубины проплавления и геометрических 

размеров сварных швов от мощности лазерного луча в про-цессе HLAW 

показали, что в зависимости от мощности в диапазоне 6 ÷ 12 кВт глубина 

проплавления составляла 12,5 ÷ 18,5 мм. Существенное влияние на глубину 

проплавления оказывает также зазор соединяемых элементов, что было 

подтверждено испытаниями при зазоре 0 и 0,8 мм. 

Технологические испытания сварки стыковых соединений толщиной 8÷20 

мм после лазерной и плазменной резки показали, что шероховатость поверхнос-

ти свариваемых кромок до Rz = 70,0 мкм не вызывает нарушения стабильности 

процесса HLAW. Характерный для плазменной резки скос кромок может выз-

вать осевое смещение отдельных сварных швов в двухстороннем соединении. 

Аттестационные испытания стыковых соединений согласно требованиям 

стандарта EN ISO 15609-6 показали положительные результаты. 

Выводы 

1. Гибридная сварка лазер + MAG позволяет выполнять с полным 

проплавле-нием в нижнем положении двусторонние стыковые соединения стали 

X2CrNi18-9 и X2CrNiMoN21-5-1 толщиной 8, 12 и 20 мм, а также стыковые 

соединения этих листов с подваркой методом MAG и HLAW. 

2. Гибридная сварка позволяет выполнять в нижнем положении тавровые 

соединения листов толщиной 8, 12 и 20 мм со стыковым швом с частичным 

проплавлением, часто заменяющие тавровые соединения с угловым швом. 
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INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS BY LASER 

WELDING AT JOINTS MICROSTRUCTURE OF ZR-BASED BULK 

METALLIC GLASS 

 

Wang H. Y.1, Ma Y.Y.2, Zhang Y.P.1, Dong C.L.1, Yi Y.Y.1, Huai X.1 

1 –Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Welding Technology, 

Guangdong Welding Institute (China-Ukraine E.O. Paton Institute of Welding), 

Guangzhou, China; 2 – School of Materials Science and Engineering, Shenyang 

University of Technology, Shenyang, China 

 

Zr-based bulk metallic glass (BMG) with many outstanding merits has been 

considered as promising candidates for various potential applications. However, their 

relatively weak glass forming ability and the demand for quenching process limits their 

development of large-scale products. In this regard, laser welding has attracted 

extensive interests owing to their superiorities of fast welding velocity, deep welding 

penetration and high energy density. Herein, laser welding is employed to weld 

Zr67.8Cu24.7Al3.43Ni4.07 bulk metallic glass with sizes of 60 mm×20 mm×1 mm. It is 

critical to control the laser energy input to alleviate heat accumulating in welding zone. 

So, the influences of these two parameters on the microstructure of welding joints are 

studied.  

First, optical microscopy is used to characterize the microstructures of joints. In 

HAZs, the bright spots are corresponding to the crystallization area. The sample which 

is welded under laser power and velocity of 600 W and 110 mm/s, respectively, shows 

the weakest degree of crystallization. When the welding velocity increases from 90 

mm/s to 110 mm/s, the crystallization is successively weakened. The relatively larger 

welding velocity is beneficial to promote the heat conduction and thermal quench 

happening in HAZs. When the laser power is 570 W, the bottom of the weld is 

incompletely fused. As the laser power increases to 600 and 630 W, the BMG joints 

become completely fused but exhibit the largest crystallization area.  
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Second, TEM is employed to understand the difference of microstructures 

between WFZs and HAZs. In HAZs, many grains as well as grains boundaries can be 

observed, and the HRTEM result exhibiting ordered lattice further verifies the 

crystalline structure of HAZs. On the contrary, only several nano-grains are identified 

in WFZs. The microstructure is generally amorphous, and the nano-grain is with a size 

of about 80 nm. The formation of such nano-grains is ascribed to the high speed and 

high-energy density of laser welding, which results in the increasing nucleation rate 

and quickly drop of temperature to retard grain growth. These nano-grains are regarded 

as the key to improving the mechanical properties of materials. 

Third, the Vickers hardness of difference zones in as-welded BMG joints is 

evaluated by a micro-hardness tester under the force of 1 kg and dwell time of 10 s. 

The hardness of WFZs as 514~523 HV is generally higher than that of base materials 

(BMs) as 507~509 HV, which is attributed to the nano-crystallization happening in 

WFZs. On the contrary, the hardness of HAZs is greatly decreased to 436~500.2 HV, 

respectively. It is considered that the severe thermal crystallization during welding is 

the main reason for this sharply weakened hardness in HAZs. 

In summary, both laser power and welding velocity are of significance on the 

microstructures of BMG joints. The WFZs’ microstructure remain amorphous 

generally. Nano-grains are formed to improve the Vickers hardness of WFZs. As for 

HAZs, the joint welded with laser power of 600 W and velocity of 110 mm/s exhibits 

the lowest degree of crystallization. Larger laser power or slower welding speed would 

cause excessive heat accumulation, and, therefore, result in severe crystallization and 

deterioration of the mechanical properties of BMG materials.  

 

Примітка. This work is supported by the following grants: GDAS’s Project of 

Constructing Domestic First-class Research Institutions (2019GDASYL-0103075), 

GDAS’s Project of Science and Technology Development (2017GDASCX-01), Science 

and Technology Planning Project of Guangdong Province (2014B070705007) and 

Science and Technology Planning Project of Guangzhou (ZWY201704002). 
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FATIGUE STRENGTH AT HIGH-CYCLE LOADING OF TI-6AL-4V ALLOY 

THICK PLATES JOINTS OBTAINED BY ELECTRON BEAM WELDING 

 

Dong CL, Zhang YP, Wang YQ*, Hou B, Yu C, Fang WP, Xu WH 

Advanced Materials Center, Guangdong Welding Institute (China-Ukraine E.O. Paton 

Institute of Welding), Guangzhou, 510651 PR. China 

 

The 100mm thickness Ti-6Al-4V plates were welded by the electron beam 

(EBW) method under vacuum condition. In the case of the heavypiece parts (the 

thickness ≥30mm), the casting, forging and heat treating states of the pieces could 

greatly influence the heterogeneity of the mechanical property of the welding joint.  

Our former study revealed that the EBW welding seam has coarse β phase and 

spiculate α’ phase, and the columnar crystals grow from the seam edge to the central 

line from both sides, moreover the grain size has the trend to decreases gradually from 

the upper side to the lower side in the vertical direction, although there may be anomaly 

grain growth in some local areas, for the EBW seam, there are also two defect 

concentration areas located near the seam surface and the nail tip. It is interesting to 

reveal the heterogeneity of the fatigue property of the heavy piece Ti-6Al-4V and found 

out the characteristics. Therefore, the micro-structures and mechanical properties 

including tensile and fatigue fracture behaviors (Sampling from 3 layers in the 

thickness direction) of the joint have been studied.  

The Ti-6Al-4V heavy pieces (600×150×100mm3) have been heat treated at 

750oC for 2 hrs before the EBW welding. The as-welded joint was divided to 3 layers 

(layer l1, l2 and l3) for the fatigue property investigation (Fig.1a). The fatigue 

specimens were cut from different layers to characterize the fatigue properties in the 

thickness directions. The specimens for the micrographs were polished by the abrasive 

polishing machine, cleaned by the acetone and hence etched by the distilled water, 

hydrofluoric acid (HF) and nitric acid HNO3 combinations. The microstructures of the 

specimens were investigated by the optical microscope (Axio Imager.M2m, ZEISS). 

The fatigue properties of the joint at different layers were tested by the HF fatigue 
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testing machine (QBG-20, Changchun, CCQB), the one-way peak load is 100KN, the 

cycle frequency is 100Hz, the cyclic waveform is the sinusoid. Six stress levels were 

chosen in at least 8 groups of tests. The cross-section morphologies of the fatigue 

fracture were observed by the scanning electron microscope (S-3400, Hitachi), and the 

microstructures of the fatigue fractures were analyzed by the transmission electron 

microscope (JEM-2100, JEOL). 

The results shown that the joint has heterogeneity not only in the microstructure 

but also in fatigue properties. In the thickness direction, the microstructure of the seam 

has basket-weave microstructures, including acicular martensite and dendrite phases. 

The dendrite crystals have the trend to become finer and finer in the thickness direction 

from the upper seam surface to the bottom. The microstructures of the HAZ have the 

trend to change from widmannstatten structure and crumby structure to basket-weave 

structure. 

The fatigue strength under 107 cycle-load of the layer l2 is lower than those of 

the layer l1 and layer l3. The fatigue life of the l3 layer under the 95% joint survival 

rate is higher than that of the l1, and the fatigue life of the l2 is the lowest one. The 

fatigue crack propagation functions have been got by the Paris formula and the 

experimental conditions. The fatigue crack of all the 3 layers originated on the free 

surface and have transgranular fracture mode with the crack propagation. The 

dislocation wall structure could be found in the specimens taken from each layer. The 

fatigue deformations of the joints develop with the changing of the dislocations in the 

planar-slip mechanism. 

This work is supported by the funding of the projects No. 2016B070701025, No. 

2014B070705007, No.2017A070701026, No. 2017GDASCX-0113, Pangang project-

2014-03 and 2015-10. 

  



16 
 

АДАПТИВНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИ TIG СВАРКЕ 

КОНСТРУКЦИЙ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 

Лобанов Л.М., Шаповалов Е.В., Гончаров П.В., Долиненко В.В., Тимошенко А.Н., 

Скуба Т.Г. 

Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ 

 

Предложен подход к созданию технологии TIG сварки элементов 

конструкций сложной геометрической формы из нержавеющей стали малой 

толщины при помощи роботехнической адаптивной системы, которая позволяет 

адаптироваться к изменению формы поверхности свариваемых изделий в 

процессе сварки и минимизации вероятности появления дефектных сварных 

соединений и цветов побежалости на поверхности изделия.  

Адаптивная робототехническая система может реализовать сложный 

алгоритм изменения технологических параметров сварки, а также осуществлять 

контроль за траекторией движения и положения сварочной горелки. Разработана 

технология адаптивной роботизированной сварки неплавящимся электродом 

углового соединения тонколистовых элементов конструкций из нержавеющей 

стали марки AiSi 304, 210, 430 с толщиной соединяемых листов от 0,8 до 1,5мм. 

Результаты сварочных экспериментов показали, что разработанные алгоритмы 

взаимодействия между техническими средствами адаптации могут быть 

использованы в системах автоматического управления процессом TIG сварки. 

Проведенные металлографические исследования сварного соединения показал, 

что сварной шов имеет цельную литую структуру с плавным переходом от 

горизонтальной пластины к вертикальной без наплывов, а также отсутствуют 

видимые дефекты такие как: поры, трещины, нарушения целостности шва. Такие 

результаты по геометрии сварного шва позволяют заключить, что разработанная 

технология роботизированной TIG сварки нержавеющие стали толщин 0,8-1,5 

мм может быть использована при изготовлении изделий с требуемыми 

качествами сварного соединения. 
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ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАНЕСЕННЯ ДОДАТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА ЗОНАЛЬНУ НЕОДНОРІДНІСТЬ ПРИ ДУГОВИХ ПРОЦЕСАХ 

Перемітько В.В., Коломоєць І.В., Гладуш Р.С 

ДДТУ,м. Кам’янське, Україна 

Особливістю експлуатації багатьох деталей, що працюють в умовах тертя, є 

нерівномірність їхнього зношування по контактній поверхні. Вирішенням даної 

проблеми бачиться у формуванні покриттів, диференційованих за хімічним 

складом та механічними властивостями. Вивчення досвіду нанесення таких 

шарів металу із застосуванням високовуглецевих дротів та легуючих флюсів 

виявило, що складність представляє розробка зручної та непрацемісткої 

технології даного процесу. З огляду на це, більш зручним шляхом наплавлення 

диференційованих шарів виглядає попередня фіксація легувальних присадок на 

периферії запланованого валика. В ході досліджень розглядався вплив способу 

фіксації на структурну, хімічну та механічну неоднорідність наплавленого 

металу. Застосувалися у якості додаткових матеріалів волокна фулерену С60 , що 

фіксувалися лише ґрунтовкою ГФ-021 та пастоподібна емульсія TiC, що 

фіксувалася ґрунтовкою та в чистому вигляді. Волокна фулерену вводилися 

лише локально, в той час як емульсію TiС вводили локально та по всій поверхні 

запланованого валика. На основі отриманих значень твердості та результатів 

металографічних досліджень було встановлено, що більш ефективним 

матеріалом є TiC. Локальна фіксація легувального матеріалу за допомогою 

ґрунтовки позначається на механічній неоднорідності та структурних 

перетвореннях. Про це свідчить локалізація зон більшої твердості в межах 

валиків та наявність в них мартенситної структури із збільшенням карбідних 

включень по мірі наближення до місця введення матеріалу. Більшу ефективність 

TiC відносно С60 підтверджують отримані при однакових питомих витратах 

абсолютні значення твердості (259 HB проти 237 HB відповідно). Подібний 

підхід виглядає перспективним для реалізації при зварюванні різнорідних 

сталей. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ СПЛАВУ 

СИСТЕМИ Al-Mg, ОТРИМАНИХ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ У РІЗНИХ 

ПРОСТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ 

 

Ниркова Л.І., Лабур Т.М., Осадчук С.О., Коваленко С.Ю., Клименко А.В., 

Мельничук С.Л., Шинкаренко В.С., Коваль В.А. 

Институт електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ 

 

Зварні з’єднання алюмінієвих сплавів системи Al-Mg при всіх методах 

зварювання плавленням мають найбільш високі механічні властивості, що 

забезпечило їх широке застосування в різних галузях промисловості, зокрема 

суднобудуванні. Під час ремонтно-відновлювальних робіт виникає необхідність 

виконувати зварювання безпосередньо на об’єкті, коли з’єднувальні фрагменти 

розташовуються не завжди горизонтально. Отримані зразки зварних з’єднань, 

зварених у горизонтальному та вертикальному положеннях та під кутом 30о 

відносно горизонтальної площини. Проведені електрохімічні дослідження 

зварних з’єднань сплаву АМг5А, отриманих у різних просторових положеннях 

(0, 30 та 90о), в розчині 3% NaCl. Досліджено розподіл потенціалів та 

поляризаційні властивості таких зварних з’єднань. 

З експериментальних даних встановлено, що досліджені зварні з’єднання 

матимуть корозійну стійкість не гірше за основний метал. Відмічені деякі 

особливості електрохімічних властивостей з’єднання, отриманого під кутом 30о, 

а саме: більш позитивний потенціал корозії та найменший, порівняно з іншими 

зварними швами, граничний дифузійний струм. Для структуру зварного шва 

порівняно і іншими. 

З отриманих даних зроблено припущення про те, що зварне з’єднання з 

такими електрохімічними властивостями та структурою, за умови задовільних 

інших показників (механічна міцність, пластичність, властивості 

мікроструктури) матиме найвищу корозійну стійкість порівняно із зварними 

з’єднаннями, отриманими в інших просторових положеннях. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА 316L 

Усенко Б.О., Бабенко Р.Г., Новокшонов Е.А. 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное им. М.К. 

Янгеля», г. Днепр, Украина 

В докладе рассмотрены практические результаты изготовления деталей 

(образцов) инновационным методом селективного лазерного плавления из 

порошкового металлического материала 316L, сравнительных исследований 

структуры и физико-механических свойств материала 316L, совместного 

влияния термической обработки и ориентации образцов относительно плиты 

построения на физико-механические свойства и структуру образцов из сплава 

316L. Представлены результаты сравнительных исследований физико-

механических свойств и структуры образцов, изготовленных по технологии 

селективного лазерного плавления с горизонтальным и вертикальным 

размещением относительно плиты построения; зависимость предела прочности 

и относительного удлинения от температуры отжига; приведена оценка 

возможности и целесообразности применения технологии селективного 

лазерного плавления для изготовления деталей и изделий ракетно-космической 

техники. Экспериментальные исследования режимов термической обработки 

образцов после селективного лазерного плавления позволили определить 

оптимальный режим для сплава 316L. Результаты механических испытаний, 

полученных образцов, показали, что технология селективного лазерного 

плавления обеспечивает создание изделий из материала 316L с оптимальным 

комплексом физико-механических свойств. Показано, что переход к технологии 

селективного лазерного плавления позволит изготавливать изделия ракетно-

космической техники, в частности сложнопрофильные детали из материала 

316L, за один технологический цикл, исключив операции раскроя на заготовки, 

штамповки, доводки, обрезки, сварки, изготовления специальной оснастки или 

штампов. 
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АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО УТВОРЕННЯ 

ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ПРИ РУЧНОМУ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 

ЛЕГОВАНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ 

 

Безушко О.М., Левченко О. Г., Лук'яненко А.О. 

Інститут Електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 

 

Зварювання як термодинамічний процес незворотного перетворення 

енергії зварювальної дуги та речовини  це спосіб одержання монолітного 

металевого з’єднання за рахунок використання енергії, яка йде не тільки на 

розплавлення матеріалів, а й на їх випаровування, в результаті чого утворюється 

зварювальний аерозоль (ЗА). Процеси утворення ЗА і до нашого часу мало 

досліджені через складні фізичні, хімічні, фізико-хімічні та інші процеси та 

явища, які протікають у зоні зварювальної дуги. Для аналізу складу 

зварювального аерозолю, зокрема виду сполук хрому, як найнебезпечнішої 

речовини, яка може утворюватись під час зварювання високолегованих 

хромонікелевих сталей, були розглянуті ймовірні хімічні реакції. 

Для умов дугового зварювання (при постійному тиску Р = const) виділення 

(передавання) теплоти (самочинно від нагрітого тіла до холодного) можливе за 

рахунок зміни ентальпії системи Q = ΔH. При цьому слід пам’ятати, що ентальпія 

та ентропія мають екстенсивні властивості, що залежить від кількості речовини. 

Для визначення ймовірності та умов рівноваги реакції (в даному випадку при Р 

= const) введено таку термодинамічну функцію, як функція Гіббса.  

Розрахунками термодинамічних характеристик підтверджено, що 

введення у склад зварювальних електродів титану, кремнію, марганцю та 

алюмінію сприяє відновленню шестивалентного оксиду хрому як надзвичайно 

небезпечної речовини, що може бути у складі зварювального аерозолю, до 

помірковано небезпечного тривалентного оксиду. При температурі 3000 К 

здатність даних металів відновлювати шестивалентний хром збільшується у 

такому порядку: Ti, Si, Mn, Al.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В СВАРНОМ ШВЕ 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Левенец В.В., Щур А.А., Белаш Н.Н., Коблик Д.В. 

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», 

г.Харьков, Украина 

 

Ядерно-физическими методами анализа вещества на пучке ускоренных 

протонов исследовались сварные швы сплава Zr1%Nb, полученные с помощью 

дуговой сварки. Сканированием пучком протонов с энергией 1.6 МэВ и 

диаметром пучка Ø1 мм различных участков зоны шва без его разрушения было 

получено распределение газовых примесей N, O, F и элементов Li, Be, B, Cl, Ca, 

Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Nb, Mo, Cd, Sn, Hf, Pb. Опеределение содержания элементов 

с Z < 9 осуществлялось по ядерным реакциям, остальные элементы определялись 

по характеристическому рентгеновскому излучению. γ излучение из реакций в 

диапазоне 100 кэВ – 10 МэВ регистрировалось Ge(Li) спектрометром с 

разрешением 2.1 кэВ на линии 1332 кэв. Рентгеновское излучение 

регистрировалось Sipin детектором с разрешением 150 эВ на линии 6.4 кэВ. 

Получены данные о распределении газовых примесей и элементов в зоне 

шва и на противоположной стороне шва. Сделаны выводы о возможной причине 

неоднородностей в содержании элементов. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЧАДНОГО ГАЗУ В ЗАМКНЕНОМУ 

ПРОСТОРІ В ПРОЦЕСІ ЗВАРЮВАННЯ 

 

Березуцький В.В.1, Хондак І.І.2 

1-Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, 2-Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, 

Україна 

 

Всі процеси зварювання супроводжуються викидами шкідливих речовин. 

Дана робота присвячена дослідженню небезпек повітряного середовища 

виробничих приміщень, які зв’язані з утворенням чадного газу в робочому 

просторі під час ручного дугового зварювання.  

Дослідження з визначення рівня концентрацій СО проводилося в 

лабораторії зварювання на дослідному заводі НТУ «ХПІ» сигналізатором-

аналізатором газів багатокомпонентним індивідуальним «ДОЗОР-С-М». 

Проводився вимір і аналіз концентрації чадного газу на робочому місці, а також 

побудована математична модель вмісту чадного газу в повітрі робочої зони з 

урахуванням 5 робочих місць. В ході експериментальних досліджень нами були 

зняті залежності концентрації чадного газу від часу роботи зварювального 

апарату в обмеженому просторі і під витяжним зонтом. Проведені дослідження 

дозволяють зробити висновки, що концентрація чадного газу за межами 

локальних об’ємів пристроїв місцевої вентиляції, тобто в повітрі робочих зон, 

залишається постійною і не перевищує ГДК (20 мг/м3). Це свідчить про те, що в 

розглянутих умовах загально-обмінної вентиляції достатньо для забезпечення 

безпеки за фактором чадного газу в повітрі робочих зон. При відмові загально-

обмінної вентиляції концентрація чадного газу зростає в експоненційній 

залежності, в результаті чого безпека не забезпечується. Очевидно, що для її 

забезпечення потрібне прийняття додаткових заходів (сигналізація, евакуація, 

застосування засобів індивідуального захисту та ін.).  
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Отримані моделі можуть бути використані для оцінки ризиків і прийняття 

рішень з управління ними при експлуатації вентиляційних систем в умовах 

шкідливих виробничих процесів. 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ATIG-СВАРКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ 

 

Илюшенко В.М., Бондаренко А.Н., Лукьянченко Е.П. 

ИЭС им.Е.О.Патона НАН Украины 

 

Системные исследования в Украине в области сварки и наплавки медных 

сплавов тесно связаны с именем канд.техн.наук И.И.Джеваги – одного из первых 

руководителей кафедры сварочного производства НУК им. адмирала Макарова. 

В книге «Электродуговая сварка цветных металлов и сплавов» (Л. Судпромгиз, 

1961), которая и в настоящее время не утратила своей актуальности, 

И.И.Джевага изложил основы электродуговой сварки наиболее часто 

встречающихся в практике судостроения цветных металлов и сплавов. Особое 

внимание уделено механизированным процессам сварки под флюсом и в среде 

защитных газов. 

За последние несколько десятилетий в области сварки и наплавки цветных 

металлов достигнуты серьезные успехи: особенно эффективно развивается 

ведущий технологический процесс – сварка в среде защитных газов, 

отличающаяся большой универсальностью и простотой решения задачи защиты 

металла сварочной ванны от воздействия окружающей атмосферы. Новым 

перспективным направлением при сварке неплавящимся (вольфрамовым) 

электродом является так называемый ATIG-процесс – применение 

активирующих флюсов-паст с целью повышения проплавляющей способности 

дуги, а также улучшения металлургического качества сварных швов. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований по разработке 

флюсов-паст приенительно к решению конкретных технологических задач 

сварки технических марок меди и некоторых ее сплавов. Основой флюсов-паст 

являются фториды щелочных и щелочно-земельных металлов и алюминия. 

Показано, что для предупреждения образования пор в швах необходимо 

введение в состав флюсов-паст небольших количеств активных раскислителей 

(B, P, Si).  

Наиболее эффективным ATIG-процесс является в случае применения в 

качестве защитного газа аргона. Для металла толщиной до 4-5 мм этот способ 

может быть альтернативой гелиево-дуговому процессу. 

Изучены также особенности ATIG-процесса, когда фторидные флюсы 

вводились в зону сварки с присадочной порошковой проволокой. 

Экспериментально установлена зависимость проплавления (или термического 

КПД процесса) от массы флюсового наполнителя в присадочной порошковой 

проволоке. 

Технология ATIG-сварки разработана как для технических марок меди, так 

и для ряда сплавов типа бронз, медно-никелевых сплавов и латуней малых 

толщин. При этом обеспечивается хорошее формирование и внешний вид швов. 

Новая технология успешно освоена рядом заводов по обработке цветных 

металлов при укрупнении рулонов с целью их последующей прокатки, а также 

при сварке ряда ответственных изделий из медных сплавов, где предъявляются 

повышенные требования к герметичности сварных швов и их прочностным 

свойствам. 
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ЗВАРЮВАННЯ З ПРИСКОРЕНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ СТАЛІ 120Г3С2 

СТРУКТУРА ЗОН ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ 

Калінін Ю.А.1, 1-ПАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Бриков М.М.2 2-Національний університет «Запорізька політехніка» 

Звичайною практикою зварювання сталей з підвищеним вмістом вуглецю 

є попередній та супутній підігріви з метою виключення утворення крихких 

гартівних структур. Якщо є необхідність зварювання високовуглецевих сталей, 

які загартовано навмисно, наприклад для підвищення зносостійкості певної 

деталі, попередній і супутні підігріви призведуть до значної втрати 

зносостійкості через небажаний високий відпуск або навіть рекристалізацію 

металу. Тим не менш, для доевтектоїдних та евтектоїдних сталей немає 

альтернативи підігріву перед зварюванням, навіть якщо це значно погіршує 

зносостійкість. Але для заевтектоїдних сталей гіпотетично є можливість 

застосовувати прискорене охолодження під час зварювання, оскільки у такому 

разі у навколошовній зоні повинен утворюватися прошарок залишкового 

аустеніту певної товщини. Через підвищену пластичність аустеніту ймовірність 

утворення тріщин має значно знизитись. В роботі проведено зварювання 

кутовим швом сталі 120Г3С2, яку попередньо загартовано від 800 оС (800-

820 HV0.5), та сталі 09Г2С (170-180 HV0.5). Зварювання виконували на 

змінному струмі високовуглецевим нікелевим електродом (99 %Ni, 1 %C). 

Зварювані елементи (пластини) завтовшки 5 мм було занурено у воду окрім 

зварюваних крайок. Таким чином, метал біля лінії зплавлення і на певній відстані 

від неї зазнав повторного гартування. Аналіз мікроструктури виявив утворення 

прошарку аустеніту завтовшки 0,8-1,0 мм твердістю 220-250 HV0.5, який 

знаходиться у контакті із лінією зплавлення. За аустенітним прошарком 

утворюється аустеніто-мартенситна зона, твердіть якої поступово збільшується і 

на відстані 1,5-2,0 мм від лінії сплавлення досягає 800 HV0.5, що відповідає 

майже повністю мартенситній структурі. Далі йде зона (до 4 мм) зниженої 

твердості через відпуск попередньо загартованого матеріалу.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ КОРПУСНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЯХТ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С 

МИНИМАЛЬНЫМИ МЕСТНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ 

 

Симутенков И. В.1, Драган С. В.2 

1-Марин Дизайн Инжиниринг Николаев», г Николаев, 2-Национальный 

университет кораблестроения, г. Николаев 

 

При постройке яхт из алюминиевых сплавов проблемой остается 

обеспечение необходимых мореходных качеств и товарного внешнего вида 

корпуса из-за влияния остаточных деформаций от приварки подкрепляющего 

набора. Правка или шпатлевание обшивки секций после сварки – трудоемкие и 

дорогостоящие технологические операции, поэтому проектирование 

конструкций с обеспечением их изготовления с минимальными затратами, в том 

числе и на мероприятия по снижению местных деформаций от сварки, – 

актуальная задача. 

Разработанная методика проектирования, апробированная при постройке 

яхт из алюминиевого сплава 5083Н111, предусматривает два этапа: 1) разработка 

конструкции секции, включая выбор толщины обшивки и размеров ячейки 

набора, в соответствии с Правилами классификационных обществ или 

стандартом ISO12215-5; 2) проверка обшивки секции на вероятность потери 

устойчивости в результате приварки набора.  

Однако при изготовлении тонколистовых конструкций яхт образующиеся 

при сварке местные деформации обшивки, не превышая допустимых значений 

по условиям прочности, могут оказаться неприемлемыми с точки зрения 

эстетики. Добиться максимального снижения деформаций только путем 

оптимизации конструкции секции не представляется возможным.  

Предлагается при сварке комплексно применить мероприятия, 

ограничивающие вложение тепла в основной металл - максимально снизить 

степень перегрева и объем наплавленного металла, но с обеспечением расчетной 
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толщины шва, регламентированной Правилами. Технология сварки может быть 

реализована с использованием специальной горелки, оснащенной устройством 

для генерирования низкочастотных механических колебаний электродной 

проволоки. 

 

 

 

TIG СВАРКА И НАПЛАВКА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 С 

ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ И 

ПРИСАДОЧНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ 

 

Прилуцкий В.П., Шваб С.Л., Ахонин С.В. 

ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев 

 

Высокопрочный термически упрочняемый титановый сплав ВТ22 

(система Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr) нашел широкое применение при изготовлении 

силовых элементов в самолетах типа «АН». Применение сплава ВТ22 в качестве 

конструкционного материала для изготовления сварных конструкций весьма 

затруднительно, т.к., обладая высокой прочностью (более 1200 МПа) и низкой 

пластичностью, он весьма чувствителен к концентраторам напряжения, в том 

числе к сварным швам и наплавкам. При сварке титанового сплава ВТ22 швы, 

выполненные без изменения химического состава по сравнению с основным 

металлом, не обладают необходимым комплексом механических характеристик. 

Возможным путем решения этой проблемы является снижение степени 

легирования сварного шва за счет правильного подбора присадочного материала. 

В ИЭС им. Е.О. Патона разработан принципиально новый присадочный 

материал для сварки титанового сплава ВТ22 - порошковая проволока, 

состоящая из оболочки титана марки ВТ1-00, и сердечника, в состав которого 

входят металлическая (сплав ВТ22) и флюсовая компоненты (фториды 

щелочноземельных элементов). 
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Установлено, что использование титановой присадочной порошковой 

проволоки в сочетании с управляющим магнитным полем положительно влияют 

на свойства сварного соединения при выбранном стандартном режиме отжига. 

Прочность металла шва (1121,5 МПа) несколько выше, чем прочность основного 

металла (1057,5 МПа), а его ударная вязкость составляет 70... 75% от ударной 

вязкости основного металла. 

Использование порошковой проволоки в качестве присадки при 

аргонодуговой наплавке обеспечивает возможность восстановления 

изношенных поверхностей деталей из титанового сплава ВТ22 авиационного 

назначения с высоким уровнем эксплуатационных характеристик.  

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ІОНІВ КИСНЮ 

ТА ОКСИДУ КРЕМНІЮ В ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВАХ 

 

Дученко А.М., Гончаров І.О. 

ІЕЗ ім. Є.О.Патона, Київ, Україна 

 

Проведений аналіз сучасних тенденцій розвитку низьколегованих сталей, 

що використовуються при виробництві зварних конструкцій, показав, що в 

останні роки все ширше застосовуються ВМНЛ сталі, мікролеговані 

легкоокислюваними елементами, зокрема титаном, а також ніобієм та ванадієм. 

Ці сталі мають високий рівень міцності та пластичності, забезпечити який можна 

не тільки за рахунок наднизького вмісту шкідливих домішок - сірки, фосфору, 

азоту й водню, а також завдяки обмеженню окислювальної дії шлаку на метал 

при зварюванні і 

забезпеченню рівня вмісту кисню в металі шва до 0,02 - 0,04 %. З метою 

скорочення обсягу складних металургійних експериментів, зменшення часу і 

витрат при розробці сучасних зварювальних матеріалів з обмеженою 

окислювальною здатністю необхідно застосовувати теоретичні і 
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експериментальні дослідження термодинамічної активності іонів кисню, а також 

хімічних сполук, що входять до складу багатокомпонентних флюсів і, 

насамперед, оксиду кремнію. Зроблено висновок, що для визначення рівня 

окислювальної здатності багатокомпонентних шлакових розплавів найбільш 

ефективним є метод електрорушійної сили (ЕРС) із твердим оксидним 

електролітом, яким можна визначити термодинамічну активність іонів кисню в 

шлаковому розплаві. 

Додатковою можливістю впливу на термодинамічну активність іонів 

кисню в шлаковому розплаві може бути введення до складу шихти 

агломерованого флюсу розкислювачів і феросплавів. Введення в розплав 

вуглецю, марганцю та феросиліцію та їх сумішей приводить до тимчасового 

охолодження розплаву, в той час як введення алюмомагнію, навпаки, приводить 

до зростання температури внаслідок протікання металотермічної реакції. 

 

 

 

 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗВАРНИХ З`ЄДНАНЬ 

ПРИ КОНТАКТНОМУ СТИКОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ОПЛАВЛЕННЯМ 

СУЧАСНИХ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ 

 

Антіпін Є.В., Кавуніченко О.В. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 

 

Контактне стикове зварювання рейок (КСЗР) в реальному часі 

контролюється по допускам на основні параметрів процесу згідно з даними, 

закладеними в технічні умови ТУ.У 24.1-40075815-002:2016. Використовуваний 

алгоритм операційного контролю дозволяє своєчасно виявляти неякісні зварні 

з'єднання і неприпустимі відхилення параметрів процесу. Для контролю 

відповідності ТУ зварювання рейок з нових високоміцних сталей додатково до 
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існуючої методики також необхідно враховувати ширину зони термічного 

впливу (ЗТВ) при їх нагріванні.  

При розробці використовувався чисельний метод розрахунку теплових 

полів при стиковому зварюванні та масив репрезентативних даних. Ширина ЗТВ 

розраховується за даними параметрів процесу на етапі оплавлення і за 

величиною осадки. Було використано алгоритм контролю відповідності КСЗР 

ТУ отриманий у вигляді «нечіткого» класифікатора Сугено, вхідними 

величинами якого є розрахункова ширина ЗТВ, параметри процесу при 

підвищенні швидкості укорочення рейок перед осадкою і під час етапу осадки. 

Для розрахунку ширини ЗТВ в реальному часі з необхідною для 

практичного застосування точністю використовувалась регресійна залежність у 

вигляді полінома другого порядку або MLP нейронної мережі зі структурою три 

вхідних нейрона, два в прихованому шарі і один на виході. Прогнозування 

ширини ЗТВ при операційному контролі розширює можливості його 

застосування для контактного стикового зварювання високоміцних рейок. 

Розроблений алгоритм нечіткої логіки з розрахунком ЗТВ по регресійній 

залежності дозволив збільшити точність і надійність операційного контролю 

контактного стикового зварювання в реальному часі. 

 

 

 

TIG СВАРКА И НАПЛАВКА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22  

С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

И ПРИСАДОЧНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ 

Прилуцкий В.П., Шваб С.Л., Ахонин С.В. 

ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, г. Киев 

Высокопрочный термически упрочняемый титановый сплав ВТ22 

(система Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr) нашел широкое применение при изготовлении 

силовых элементов в самолетах типа «АН». Применение сплава ВТ22 в качестве 
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конструкционного материала для изготовления сварных конструкций весьма 

затруднительно, т.к., обладая высокой прочностью (более 1200 МПа) и низкой 

пластичностью, он весьма чувствителен к концентраторам напряжения, в том 

числе к сварным швам и наплавкам. При сварке титанового сплава ВТ22 швы, 

выполненные без изменения химического состава по сравнению с основным 

металлом, не обладают необходимым комплексом механических характеристик. 

Возможным путем решения этой проблемы является снижение степени 

легирования сварного шва за счет правильного подбора присадочного материала. 

В ИЭС им. Е.О. Патона разработан принципиально новый присадочный 

материал для сварки титанового сплава ВТ22 - порошковая проволока, 

состоящая из оболочки титана марки ВТ1-00, и сердечника, в состав которого 

входят металлическая (сплав ВТ22) и флюсовая компоненты (фториды 

щелочноземельных элементов). 

Установлено, что использование титановой присадочной порошковой 

проволоки в сочетании с управляющим магнитным полем положительно влияют 

на свойства сварного соединения при выбранном стандартном режиме отжига. 

Прочность металла шва (1121,5 МПа) несколько выше, чем прочность основного 

металла (1057,5 МПа), а его ударная вязкость составляет 70... 75% от ударной 

вязкости основного металла. 

Использование порошковой проволоки в качестве присадки при 

аргонодуговой наплавке обеспечивает возможность восстановления 

изношенных поверхностей деталей из титанового сплава ВТ22 авиационного 

назначения с высоким уровнем эксплуатационных характеристик. 
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РОЗРОБКА РЕЖИМІВ ДЛЯ КОНТАКТНОГО СТИКОВОГО 

ЗВАРЮВАННЯ РЕЙКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ З РІЗНИМИ ВИДАМИ 

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

 

Кавуніченко О.В., Антіпін Є.В., Лук’яненко А.О. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 

 

При будівництві та ремонті залізничних колій використовуються рейки з 

різними видами термічної обробки. В результаті чого, виникла необхідність в 

розробці режимів зварювання до рейок поверхнево-загартованих (ПЗ), об’ємно-

загартованих (ОЗ) та незагартованих (Н).  

Для зварювання використовувалися високоефективні режими контактного 

стикового зварювання (КСЗ) пульсуючого оплавлення з контрольованим 

енерговкладенням, а основною метою була розробка універсального режиму 

зварювання, який би забезпечував необхідну якість зварних з'єднань рейок з 

різними видами термічної обробки в стані поставки. Оцінка якості зварних 

з'єднань проводилася за результатами механічних випробувань на статичний 

вигин та металографічних досліджень. Проведені металографічні дослідження 

зварних з’єднань показали, що видимих відмінностей мікроструктур з'єднань по 

типу ОЗ+ПЗ, ОЗ+Н, ПЗ+Н від однорідних з'єднань рейок з різним видом 

термічної обробки в стані поставки не спостерігається. Результати 

мікротвердості в ЗТВ зварних швів мають подібний характер у всіх типах 

з'єднань. Розроблено режим для контактного стикового зварювання пульсуючим 

оплавленням для з'єднань типу ОЗ+ПЗ, ОЗ+Н, ПЗ+Н, який забезпечує необхідні 

механічні властивості, згідно вимогам ТУ У 30.2 – 14367980 – 028:2018 та може 

бути використаний у виробництві. 

Було проведено санітарно-гігієнічні дослідження повітря робочої зони для 

КСЗ рейкових закінчень з різними видами термічної обробки. Згідно вимог до 

роботодавців, щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних 

речовин, отримані дані не перевищують гранично допустимих концентрацій та 

відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88. 
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SIMULATION OF WELD METAL DENDRITIC GROWTH WITH SURFACE 

ACTIVE REFRACTORY INOCULANTS 

 

Yermolenko D.Yu., Holovko V.V., Stepanuyk S.M. 

The E.O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Science of Ukraine, 

Kyiv, Ukraine 

 

Refractory inoculants adding to the melt metal are wide used in metallurgy as 

crystallization centers and heat absorbers. Inoculants that were added to the welding 

pool of high-strength low-alloyed (HSLA) steel welds could also influence on 

crystallization processes of weld metal as surface active particles. 

Cellular automata (CA) with additions of finite difference method (FDM) is one 

of the best ways to simulate dendritic growth process with the surface-active 

inoculants. Because it`s easy to add new rules of interaction between the inoculants 

and dendrite surface to the cellular automata model. The inoculants with size that 

comparable with cells size of the model (≈0.4 microns) were distributed evenly in 

computational area. In the contact point between the dendrite surface and the surface-

active inoculant, a surface energy is change depending of the inoculant surface 

properties. Different refractory particles (TiC, TiN, SiC, TiO2, Al2O3 and ZrO2) were 

used. 

It was found that average distance between primary dendrites axis decrease with 

increase of the inoculants wetting angle by melt iron. Obtained results were confirmed 

experimentally on weld metal samples that were obtained by the welding of HSLA 

steels with the surface-active inoculants. 
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2 НАПЛАВЛЕННЯ 

 

NEW SYSTEM OF ELECTRODE WIRE СОNTROL SUPPLY FOR 

MECHANIZED ELECTRIC WELDING AND SURFACING 

 

Lebedev V., Zhuk G. 

E.O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv, Ukraine 

 

Arc mechanized and automatic welding and welding with consumable electrode 

is constantly being improved. Improvement goes in several directions, including 

technical means, technological methods, electrode materials and protective media. 

Recently, special attention has been paid to pulse technologies of welding and 

surfacing, the development of which is based on modern achievements in the field of 

technical equipment. Using pulse algorithms of the main systems of welding 

equipment, you can get a controlled transfer of the electrode metal, which allows you 

to control the shape of the welded joint, the penetration, the heat-affected zone, the 

energy costs of the process and the consumption of active materials. Inverter sources 

of welding current with various control algorithms are widely used to control the 

transfer of electrode metal. As experience and experimental studies of a high level of 

results show in welding welding processes, it can be obtained by applying feeders with 

pulsed control algorithms. At the same time there are several directions of this type of 

arc process. These are pulsed processes with predetermined parameters by frequency, 

duty cycle and amplitude of formation of impulses of movement of the electrode wire. 

In the E.O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of 

Ukraine developed a new way to control the pulse movement of the electrode wire - 

with metered feed. This process is carried out using feedback on the parameters of the 

arc process - current and voltage. Figure 1 shows graphical algorithm for pulsed wiring. 

Figure 2 shows new Universal control unit for wire feed. The system provides the 

classic version of the electrode wire feed, as well as all known pulse motion algorithms 
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Figure 1. Graphical algorithm for pulsed wiring: Vimp, Vrev - velocity of motion in pulse and 

reverse; timp, tp, trev - time of movement in pulse, pause and reverses 

 

Figure 2. Universal control unit for wire feed: 1-switch for selecting and setting the selected 

feed methods; 2 display; 3- setting of feed parameters 

Currently, all the designs of pulse feed systems are based on the use of a new 

development - a gearless, high-speed computerized electric drive with the use of valve 

motors. Such an electric drive provides a pulse feed frequency of up to 50 Hz, which 

makes it possible to control the transfer of electrode metal using solid steel and 

aluminum wires, as well as flux-cored wires in different spatial positions. A universal 

motion control system for electrode wire for mechanized and automatic welding and 

surfacing equipment has been developed, which allows to choose the method and all 

parameters of the pulse feed, as well as visually monitor the set parameters, as well as 

the parameters of the arc process. The developed system has no analogues. 
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НАГРІВ ОСЕРДЯ ПОРОШКОВОЇ ПЛЮЩЕНКИ ПРИ ПЛАЗМОВОМУ 

НАПЛАВЛЕННІ 

 

Макаренко Н.О. 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна 

 

Плазмове наплавлення комбінованим способом із застосуванням в якості 

плавкого електроду порошкової плющенки є новим прогресивним видом 

наплавлення, що дозволяє наносити шари металу з особливими властивостями. 

Даному методу наплавлення притаманні гідності плазмового наплавлення 

– мала глибина проплавлення основного металу, можливість здійснювати 

наплавлення різноманітних матеріалів: сплавів на основі міді, алюмінію, нікелю, 

а також різних сталей і зносостійких сплавів на основі заліза. 

Розроблено методику визначення нагріву плавкого електроду плоского 

перетину теплом плазмових дуг; визначено теплові потоки в порошкову 

плющенку; побудована математична модель температурних полів в осерді 

порошкової плющенки. 

На підставі отриманих результатів розроблена порошкова плющенка для 

наплавлення композитних сплавів. Визначено вплив неметалевих компонентів 

шихти цього дроту на процес плазмового наплавлення і якість наплавленого 

металу. 

Виявлено, що ефективність нагріву плоского плавкого електроду на всіх 

ділянках нагріву вище, ніж електроду звичного перетину, що (на перший погляд) 

пов'язано з виникненням турбулентного руху плазмоутворюючого газу біля 

поверхні плоского електроду і, крім того, пов'язано з інтенсифікацією 

теплообміну між ним і навколишнім біля нього плазмовим потоком. При цьому, 

встановлено, що збільшення струму плазмових дуг призводить до збільшення 

теплового потоку в плоский електрод, а витрата плазмоутворюючого газу (на 

робочій ділянці) практично не впливає на тепловий потік в плоский електрод. 

Найбільш інтенсивний потік в плоский електрод спостерігається в 
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плазмоутворюючому каналі сопла, а також – на ділянці видимого поза 

плазмотроном вильоті.  

Отримані дані дозволяють вивчити нагрів осердя порошкової плющенки 

при плазмовому наплавленні. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ ШТАМПОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА 

 

Голуб Д.М. 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Україна 

 

Существенное повышение стойкости штампового инструмента 

обеспечивается выбором состава штамповой стали и оптимизацией режимов его 

термической обработки. Однако, наиболее эффективным методом повышения 

стойкости штампов является применение наплавки легированных сплавов на 

поверхности, подвергающиеся изнашиванию, так как в этом случае наиболее 

доступно регулирование свойств наплавленного слоя путем изменения состава 

наплавленного металла. 

Разработка новой штамповой стали, организация ее производства, 

разработка технологического процесса ковки и термобработки требуют 

значительно больших затрат, чем разработка наплавочного материала, 

обеспечивающего наплавку новой штамповой стали. Кроме того, наплавленный 

слой можно наносить на основу из конструкционной стали, чем достигается 

экономия дефицитных легированных сталей. Современные методы наплавки 

позволяют наплавлять металл высокого качества, который может применяться 

как непосредственно после наплавки, так и после термообработки. 

Исходя из того, что многие типы штампового инструмента имеют сложную 

форму и конфигурацию контактирующей поверхности, то расширение 
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номенклатуры наплавляемых штампов достигается применением наплавки 

открытой дугой. В связи с этим наиболее широкое распространение получила 

наплавка штампового инструмента покрытыми электродами, которые позволяют 

наплавлять углеродистую хромомолибденовую сталь, обеспечивающую 

повышение стойкости наплавленного штампового инструмента в 2-3 раза по 

сравнению со стойкостью однотипных штампов, изготовленных полностью из 

инструментальной углеродистой стали марки У8. Широкое применение для 

наплавки штампового инструмента находит также самозащитная порошковая 

проволока. Это обусловлено, прежде всего тем, что последняя при высокой 

производительности механизированной наплавки обеспечивает хорошее 

качество наплавленного металла и кроме того, улучшает маневренность 

процесса, позволяет выполнять наплавку в труднодоступных местах, где другие 

методы наплавки неприемлемы. 

С применением самозащитной порошковой проволоки взамен покрытых 

электродов коэффициент загрузки оборудования снижается вдвое. 

При наплавке самозащитной порошковой проволокой наблюдается 

гораздо меньшая чувствительность к влиянию скорости ветра на 

газонасыщенность металла наплавки и его свойства по сравнению с наплавкой 

на открытых площадках. Наплавка в защитной среде, кроме того, требует 

дополнительного оборудования по сравнению с наплавкой самозащитной 

проволокой. 

Поэтому наплавка порошковой проволокой является более перспективной, 

по сравнению с наплавкой покрытыми электродами. 

Порошковые проволоки для наплавки могут производятся по ГОСТ 26101-

84 или отраслевым ТУ и в зависимости от условий эксплуатации инструмента 

могут подразделяться на такие группы: при трении металла о металл и 

знакопеременных нагрузках используют проволоки марок ПП-Нп-30Х5Г2СМ; 

ПП-НП-218Х1Г1М; ПП-Нп-30Х4Г2М; при эксплуатации, создающей 

повышенную термическую усталость и значительные удельные давления 

используют проволоки марок ПП-Нп-25Х5ФМС; ПП-Нп-30Х4В2М2ФС; ПП-
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35В9ХЗСФ; ПП-Нп-45В9ХЗСФ; ПП-Нп-35Х6М2; при сухом трении металла о 

металл и трении качения используют марки проволок ПП-Нп-14СТ; ПП-Нп-

19СТ; ПП-Нп-50ХЗСТ; при значительных ударах и высоких контактных 

нагрузках подходят проволоки ПП-Нп-90Г13Н4; ПП-Нп-12Х12Г12СФ. 

Также для дуговой наплавки инструмента горячего деформирования 

металла можно использовать проволоки марок Нп-45х4В3Ф, Нп-45х2В8Т, Нп-

60ХЗВ10Ф сплошного сечения. 

Для наплавки штампового инструмента горячей обработки металла, 

подверженного ударным нагрузкам в сочетании с высокими температурами 

эксплуатации перспективными являются проволоки сплошного сечения UTP A 

73 G 3, UTP A 73 G 4, SK D12-G, обеспечивающие высокую твердость и 

износостойкость при высоких температурах.  

Также используются проволоки ESAB OK 84.52, обеспечивает твердость 

наплавленного металла 50-56 HRC и повышенную жаропрочность; OK 85.58 

обеспечивает твердость наплавленного металла 46-52 HRC и повышенную 

жаропрочность; OK 85.65, обеспечивает твердость наплавленного металла 56 -

62 HRC, повышенную жаропрочность и стойкость к абразивному износу; OK 

92.35, обеспечивает твердость наплавленного металла 40-45 HRC в сочетании с 

высокой жаропрочностью. 

Таким образом существует широкая номенклатура проволок сплошного 

сечения и порошковых, обеспечивающих получение наплавленного металла, 

соответствующего условиям эксплуатации инструмента. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ ЧАСТОТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ 

 

Пулька Ч.В., Підгурський М.І., Сенчишин В.С., Гаврилюк В.Я. 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. 

Тернопіль, Україна 

 

При індукційному наплавленні з використанням шихти, яка складається із 

суміші флюсу і порошків сплавів типу ПГ-С1 (сормайт 1), в основному 

застосовують лампові генератори частотою 440 кГц. В цьому випадку в масі 

металу індукуються вторинні струми тієї ж частоти, які розподіляються в 

поверхневому шарі металу і нагрівають цей шар. При цьому чим вища частота 

струму тим тонший шар нагрітого основного металу. В присадочній шихті 

металеві гранули ізольовані одна від другої частинками флюсу, внаслідок чого 

електропровідність порошкового шару і виділення в ньому енергії мала. По тій 

причині нагрівання і розплавлення порошкової шихти здійснюється в основному 

за рахунок теплопередачі від нагріваючого струмами високої частоти (СВЧ) 

основного металу. При цьому температура плавлення присадного порошку 

повинна бути меншою за температуру плавлення основного металу.  

Крім того використання високочастотних генераторів для наплавлення 

вимагає застосування спеціальних заходів санітарно-гігієнічного захисту. 

Для індукційного гартування та наплавлення деталей машин з метою 

підвищення зносостійкості та відновлення їх широко використовують лампові 

генератори частотою 66 кГц, які менш шкідливі з санітарно-гігієнічної точки 

зору. 

Являє собою інтерес дослідження можливості використання генераторів з 

меншою частотою 66 кГц для індукційного наплавлення тонких плоских 

деталей, товщиною основного металу 2…5 мм і наплавленого, відповідно 0,8... 

1,5 мм. В зв’язку із цим були проведені дослідження структури, твердості та 

зносостійкості металу, наплавленого індукційним способом з використанням 

лампових генераторів частотою 66 кГц і порівнювали їх з результатами 



41 
 

індукційного нaплaвлeння генератором частотою 440 кГц. Для проведення 

досліджень були використані пластини товщиною 3 мм із сталі СтЗ, 

порошкоподібний твердий сплав ПГ-С1(сормайт 1), а також лампові генератори 

ВЧГ6-60/0,44, частотою 440 кГц і ЛЗ-107 відповідно 66 кГц. 

Мікроструктура наплавленого металу складається з основи, яка 

представляє собою твердий розчин хрому, марганцю, нікелю і кремнію в залізі. 

В твердому розчині спостерігаються включення первинних карбідів типу 

(Fе,Сr)7Сз у вигляді крупних пластин “олівцевого” типу, які досягають 100-135 

мкм в довжину, а також карбіди, які мають гексагональну гратку, з розміром 

грані 7-15 мкм з чітко вираженою межею спряження з матрицею. Травлення 

зразків проводили поетапно: електролітичним способом в 20% -му розчині 

хромової кислоти (напруга 20 В і час витримки 10 с) для виявлення структури 

наплавленого металу, а потім в 4%-му розчині азотної кислоти здійснювали 

хімічне основного металу. 

Слід зазначити наявність доевтектичної зони вздовж лінії сплавлення, яка 

характеризується формуванням дендритів твердого розчину з осями першого та 

другого порядку і карбідної евтектики, яка кристалізується в міждендритному 

просторі. Були проведені вимірювання твердості на твердомірі “LЕСО” при 

навантаженні З Н від поверхні наплавленого металу через лінію з’єднання в 

основний метал. У зразку наплавленому при частоті 440 кГц твердість 

наплавленого металу складала 3080...3660 МПа, основного металу на лінії 

сплавлення - 2690 МПа. В зразку наплавленого металу при частоті 66 кГц, 

відповідно 4540...5430 МПа і 2230 МПа. Проводили також 

мікрорентгеноспектральний аналіз розподілу вуглецю і хрому на межі з'єднання 

основного і наплавленого металу на мікроаналізаторі CAMEBAX моделі SX50 

французької фірми «Cameca». Аналіз проводили приблизно в центрі 

наплавленого шару перпендикулярно лінії сплавлення на глибині 700 і 900 мкм 

від межі сплавлення. Показано, що в металі досліджуваних зразків вуглець 

зв’язаний в карбіди типу (Fе,Сr)7С3 і помітного дифузійного перерозподілу 

вуглецю і хрому у лінії сплавлення не спостерігалось. Проведені дослідження 

зносостійкості наплавленого металу при частотах 440 і 66 кГц при терті металу 

об метал з прошарком абразиву на машині НК-М в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 
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України. Умови випробувань були наступними: абразив – кварцовий пісок з 

розміром частинок 0,2…0,4 мм; шлях тертя 250 м; тиск – 0,466 МПа; еталон – 

відпалена сталь 45. Відмічено, що відносна зносостійкість наплавленого металу 

складала 2,2 при частоті 440 кГц і відповідно 2,5 при 66 кГц, тобто вона 

приблизно знаходиться на одному рівні. 

Таким чином, дослідження показали, що використання для індукційного 

наплавлення генераторів частотою 66 кГц практично не змінює мікроструктуру, 

твердість і зносостійкість наплавленого металу типу сормайт 1, що дозволяє 

використовувати їх для наплавлення тонких плоских деталей. 

 

 

 

ВПЛИВ ГАФНІЮ НА ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОМІЦНОГО НІКЕЛЕВОГО 

СПЛАВУ СМ104 

 

Костін О.М., Мартиненко В.О., Гладченко Д.С. 

Національний університете кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв,  

 

Розвиток сучасного судового газотурбобудування в першу чергу 

пов’язаний з необхідністю підвищення температури робочого середовища на 

вході турбіни. В цьому зв'язку, підвищення експлуатаційних властивостей 

жароміцних нікелевих сплавів є актуальним. 

Відомо, що додавання гафнію поліпшує експлуатаційні характеристики 

нікелевих сплавів, за рахунок позитивної зміни морфології карбідів типу М23С6, 

а також їх стійкість до окиснення та високотемпературної сольової корозії. Крім 

того, гафній дещо збільшує долю евтектичної γ’-фази, що гармонізує структуру 

та підвищує опір повзучості. Легування гафнієм жароміцних нікелевих сплавів 

також сприяє підвищенню термічної стабільності γ’-фази за рахунок збільшення 

температури її повного розчинення в γ- твердому розчині більш, ніж на 70 °С. 

Однак, зміна системи легування матричного сплаву впливає на оптимальні 
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концентраційні границі легування гафнієм і є предметом додаткових досліджень. 

В цьому зв'язку, нами було поставлено локальну задачу визначення впливу 

гафнію на мікроструктуру та експлуатаційні властивості стандартного 

жароміцного нікелевого сплаву СМ104, який широко використовується для 

виготовлення сучасних морських газотурбінних двигунів. 

Для визначення оптимальної концентрації гафнію в дослідному сплаві 

використовували експрес метод комплексної розрахунково-аналітичної 

методики (КРАМ). Розрахунки показали, що підвищення експлуатаційних 

властивостей сплаву СМ104 можливо поліпшити за рахунок додаткового 

легування гафнієм на оптимальному рівні 1,4% мас. В цьому зв'язку, нами було 

виплавлено сплави СМ104 (базовий склад) та з додатковим легуванням гафнієм 

на рівні 1,4% мас. (далі СМ104Hf) за стандартною технологією. 

Рентгенографічні дослідження показали відсутність внутрішніх дефектів у 

виливках. Виливки пройшли стандартний повний цикл термічної обробки: 

гомогенізація Т=1170ºС - 3,5 години; + закалювання Т=1050ºС 3,5 години; + 

старіння Т=850ºС 16 годин. Аналіз мікроструктури дослідних сплавів показав, 

що додаткове легування гафнієм сприяє подрібненню зерен, розгалужує їх 

границі та дещо збільшує об'ємну долю γ՚-фази. Визначені концентрації 

легуючих елементів за фазовими складовими сплавів доводять, що гафній 

нерівномірно розподіляється за фазами. Він переважно прогнозовано входить до 

складу фаз, що зміцнюють та виділяється у вигляді незначних евтектичних 

включень по границях зерен. Заміри твердості зразків дослідних сплавів 

показали, що твердість HRC сплаву СМ104 знаходиться в межах 35,4∙∙∙36,5 од., 

при середньому значенні 35,8 од., а сплаву СМ104Hf – 34,8∙∙∙36,0 од., при 

середньому значенні 34,7 од.  

Таким чином, результати випробувань механічних властивостей 

експериментальних сплавів при розтягуванні при температурі 900ºС показали, 

що додаткове легування гафнієм сплаву СМ104 до рівня 1,4 % мас. зменшує 

твердість, підвищує пластичність, в середньому на 3 – 5 %, при збереженні 

короткочасної та довготривалої міцності. Цей факт має сприятливо впливати на 
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його здатність до зварювання, що є вкрай важливим і є предметом додаткових 

досліджень. 

Ще одним важливим чинником, який також має вирішальну роль при 

експлуатації судових газотурбінних двигунів, є стійкість матеріалів проти 

високотемпературної сольової корозії. Найбільш поширеним лабораторним 

методом визначення корозійної стійкості є тигельний метод випробувань в 

розплаві солей 75% Na2SO4 + 25% NaCl при робочій температурі експлуатації 

двигунів протягом 10…20 годин, з наступним розрахунком середньої швидкості 

корозії за формулою Vк=mк/Sп×tв, де Vк – середня швидкість корозії, мг/см2∙год; 

mк – втрата маси, мг; Sп – площа поверхні зразка, см2; tв – час випробувань, год. 

Зразки дослідних сплавів СМ104 та СМ104Hf витримували в розплаві солей при 

температурі 900ºС на протязі 20 годин. Вимірювання швидкості 

високотемпературної сольової корозії підтвердили, що додаткове легування 

гафнієм підвищує корозійну стійкість сплаву СМ104. Середня швидкість корозії 

сплаву СМ104 складає Vк=0,21 мг/см2∙год, а для сплаву СМ104Hf цій показник 

значно нижчий - Vк=0,12 мг/см2∙год. Загальна середня втрата маси дослідного 

сплаву СМ104 дорівнює 0,19%, а сплаву СМ104Hf – 0,12%. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДНО – ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛЕБАНИЙ СВАРОЧНОЙ ВАННЫ НА ЧАСТОТУ ПЕРЕНОСА 

ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА. 

Лебедев В. А., Новиков С. В. 

ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ, г. Киев  

Применение гармонических механических колебаний частотой до 5 Гц 

сварочной ванны поперёк оси наплавки позволяет не только осуществлять 

контроль за микроструктурой наплавленного металла, но и за тепло – 

массопереносом в основной металл. Согласно осциллограммам, было 

установлено, что при неизменном технологическом режиме наплавки (IН = 125 
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А; VН = 14 м / ч; Uд = 24 ÷ 26 В) частота переноса электродного металла была 

примерно 28 Гц без влияния внешних колебаний (рис. 1). При использовании 

колебаний сварочной ванны частота переноса уменьшалась. Основная тенденция 

заключается в том, что интенсивность снижения частоты переноса капель 

увеличивается с увеличением амплитудно - частотных характеристик колебаний 

сварочной ванны. Так при частоте 3 Гц и амплитудах 3 мм и 7 мм среднее 

значение частоты переноса снижалось до 18 Гц (рис. 2, 3). При частоте внешних 

колебаний 4,5 Гц и амплитуде 3 мм значение частоты снизилось до 12,5 Гц (рис. 

4), а при амплитуде 7 мм и этой же частоте колебаний - до 8 Гц (рис. 5).  

Таким образом, величина амплитуды колебания сварочной ванны тем менее 

влияет на частоту переноса капли жидкого металла в основной металл, чем ниже 

частота колебаний сварочной ванны, а с увеличением частоты колебаний 

возрастает и влияние амплитуды.  

Следует отметить, что степень разбрызгивания электродного металла была 

наименьшей при частоте колебаний сварочной ванны 3 Гц и амплитуде 7 мм, 

наибольшей – при 3 Гц и 3 мм. Среднее время существования жидкой перемычки 

при использовании внешних колебаний сварочной ванны в 1,8 раза меньше, чем 

при наплавке без периодичного воздействия. 

  

Рис. 1 Осциллограмма тока (вверху)  

и напряжения (внизу) при наплавке  

без колебаний  

Рис. 2. Осциллограмма тока (вверху)  

и напряжения (внизу) при наплавке  

с колебаниями сварочной ванны  

частотой 3 Гц и амплитудой 3 мм 

 



46 
 

  

Рис. 3. Осциллограмма тока (вверху) 

 и напряжения (внизу) при наплавке с  

колебаниями сварочной ванны  

частотой 3 Гц и амплитудой 7 мм 

Рис. 4. Осциллограмма тока (вверху)  

и напряжения (внизу) при наплавке  

сколебаниями сварочной ванны  

частотой 4,5 Гц и амплитудой 3 мм 

 

 

 

  

Рис. 5. Осциллограмма тока (красный) и напряжения (синий) при наплавке с колебаниями 

сварочной ванны частотой 4,5 Гц и амплитудой 7 мм 
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УСТАНОВКА ДЛЯ НАПЛАВКИ В СРЕДЕ СО2 С ПОПЕРЕЧНЫМИ 

ГАРМОНИЧЕСКИМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ 

СВАРОЧНОЙ ВАННЫ 

 

Лебедев В. А., Новиков С. В. 

ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ, г. Киев  

 

Для проведення исследовний технологических возможностей и влияния 

гармонических колебаний сварочной ванны - частотой до 4,5 Гц в диапазоне 

амплитуд 3 – 7 мм - на микроструктуру, в ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ была 

создана установка для сварочных работ в среде углекислого газа. Основным 

критериями при создании установки были доступность конструкционнных узлов 

как по цене, так и по наличию на рынке, а также простота эксплуатации и 

ремонта.  

В качестве источника питания для наплавки в среде углекислого газа был 

выбран серийный выпрямитель ВДГ - 506, имеющий удовлетворительные 

динамические свойства для обеспечения скорости нарастания дугового 

напряжения при размыкании сварочной цепи, а также оптимальной скорости 

роста сварочного тока во время короткого замыкания. 

Подача электродной проволоки диаметром 1,2 мм осуществляется 

посредством серийного полуавтомата сварочного ПШ - 107В, где подача 

сварочной проволоки осуществляется двумя парами приводных роликов с 

гладкими коническими канавками. Регулировка скорости вращения роликов для 

контроля сварочного тока осуществляется как дискретно, так и плавно 

соответствующими рукоятками. 

Разработан макетный образец станины, которая состоит из: подвижного 

стола с закреплённой детальью, оуществляющего поперечные колебания 

относительно оси наплавки (рис. 1); серийной сварочной горелки для сварочного 

токадо 400 А, которая закрепляется на подвижной каретке; шагового двигателя, 

закрепленного на одном валу с подвижным столом (рис. 2).  
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Рис. 1 Схема конструкции подвижного стола 

Скорость наплавки регулируется плавно в диапазоне 0 ... .26 м / ч. 

соответствующим регулятором, который расположен на подвижной каретке. 

Шаговый двигатель марки Kinco 2S86Q - 051F6 является серийным и был 

выбран по показателю общего веса конструктивных элементов подвергающихся 

колебаниям. Запуск шагового двигателя, его остановка, контроль и обработка 

режима работы осуществляется соответствующим блоком управления на базе 

драйвера Kinco 2M880N и, соответственно, контроллера Kinco - K306 - 24AT. 

Выбор параметров работы двигателя осуществляется посредством 

программируемого пульта Kinco MD 224L.  

Для управления колебательным процессом задаются 3 основных 

параметра: а - значение углового ускорения в [имп / мкс2]; imp - количество 

микроимпульсов поворота вала двигателя за такт; time - время между 

микроимпульсами в [мкс].  

Амплитуда колебания определялась как величина равная уменьшенному в 

2 раза размаху колебания, который в свою очередь был равен длине следа, 

который оставляет конец недвижной сварочной проволоки на образце при его 

колебаниях. Регулирование величины размаха колебания осуществлялось 

благодаря изменению расстояния от оси вала шагового двигателя до 

поверхности закрепленной детали. 
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Горелка 

Подвижная 

каретка 

Регулятор 

скорости 

наплавки 

Подвижный 

стол 

Шаговый 

двигатель 

Рис. 2 Внешний вид подвижной станины 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

ВАРІАНТІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ІМПУЛЬСНОЇ ПОДАЧІ 

ЕЛЕКТРОДНОГО ДРОТУ 

 

Лебедєв В.О.1, Халімовський О.М.2 

1-ІЕЗіменіЄ. О. Патона НАН України, м. Київ; 2-Національний технічний 

університет України "Київський політехнічний інститут імені 

ІгоряСікорського" 

 

Одним із способів фізичних впливів на зварювальний процес останнім 

часом широко застосовується дозована подача електродного дроту. При цьому, 

як відомо, збільшення частоти імпульсної подачі зварювального дроту підвищує 

якість зварних з’єднань, що обумовлено формуванням змінних значень тиску 

дуги на поверхні зварювальної ванни з частотою подачі електродного дроту. 

Враховуючи наявність такої тенденції, є доцільним проведення досліджень з 

метою розробки системи автоматичного керування (САК), яка дозволить 

забезпечити імпульсну подачу дроту з частотою до 100 Гц. 

Наданий час розроблені досить досконалі системи подачі електродного 

дроту на основі крокових і вентильних комп'ютеризованих електроприводів. 

Експериментальні дослідження показали, що за сукупністю електромеханічних 

властивостей вентильні електроприводи мають кращі показники, ніж крокові. 

Результати математичного моделювання САК зі стандартною моделлю 

вентильного двигуна постійного струму підтвердили можливість підвищити 

частоту імпульсної подачі електродного дроту до 100 Гц. Актуальним, з точки 

зору економічної ефективності використання при умові забезпечення заданих 

показників якості системи, є оцінка можливості використання інших типів 

двигунів в електроприводах імпульсної подачі електродного дроту. Пошук 

альтернативних типів електроприводу може бути ефективним за умови 

адекватності математичних моделей елементів досліджуваної САК їх дійсним 

аналогам. Враховуючи необхідність забезпечення високодинамічних показників 
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якості САК, було проведено дослідження синхронного електроприводу як 

альтернативного варіанту електроприводу імпульсної подачі електродного 

дроту. 

Для оцінки можливості забезпечити необхідні показники якості САК при 

математичному моделюванні використовувалась модель сервоприводу Rexroth з 

номінальною потужністю двигуна Рном=0.2кВт. Результати експериментальних 

досліджень та математичного моделювання роботи САК швидкості обертання 

валу синхронного двигуна при пуску та реверсі представлені на рис. 1 (1а - 

експерименту; 1б - моделі). Порівняльний аналіз результатів 

експериментального та математичного моделювання роботи САК підтверджує 

адекватність її математичної моделі. Це дозволяє використовувати розроблену 

математичну модель системи з векторно-керованим синхронним 

електроприводом для визначення меж його технологічного застосування при 

заданих показниках якості.  

Дослідження роботи векторно-керованого синхронного електроприводу 

для імпульсного режиму подачі електродної проволоки проводились в діапазоні 

частот 50-100 Гц. Результати математичного моделювання імпульсного режиму 

подачі електродної проволоки представлені на рис. 2 (2а –кроку подачі 

електродного дроту при періодичному з частотою f проходженні імпульсних 

сигналів завдання швидкості подачі: L1 – при пилкоподібному; L2 – при 

прямокутному) та (2б– кроку подачі електродного дроту для періодичного з 

частотою f проходження прямокутних імпульсних сигналів завдання швидкості 

подачі при змінній тривалості імпульсу: L3 - для частоти 70 Гц; L4 - для частоти 

90 Гц)). Відносне значення часу дії імпульсу tr, порівняно з періодом тривалості 

імпульсу Tz (рис. 2б), змінювалось від 20 до 80 відсотків. 

Отримані результати математичного моделювання підтверджують 

актуальність подальших досліджень режимів роботи векторно-керованого 

безредукторного синхронного електроприводу як альтернативного варіанту 

приводу подачі електродного дроту, а також перспективність його використання 

у зварювальному устаткуванні при вирішенні завдань значного підвищення 
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ефективності зварювальних та наплавних робіт з реалізацією імпульсних і 

коливальних алгоритмів управління. 

 

  

а б 

Рис. 1. Результати математичного моделювання та експериментальних 

досліджень (струм статора в системі координат (d-q), що обертається) 

  

а) б) 

Рис. 2– Результати математичного моделювання роботи САК 

 

  



53 
 

ВПЛИВ МЕХАНІЧНОЇ ВІБРАЦІЇ ПІД ЧАС НАПЛАВЛЕННЯ НА 

СТРУКТУРУ ЗНОСОСТІЙКИХ ШАРІВ З ПД80Х20Р3Т 

 

Похмурська Г.В., Дзюбик А.Р., Войтович А.А., Хомич І.Б. 

Національний університет “Львівська політехніка” вул. Степана Бандери, 12, 

79013, м. Львів 

 

У багатьох галузях народного господарства (енергетика, хімічна, харчова та 

сільське господарство тощо) використовують устаткування, конструкційні 

елементи яких зношуються під дією абразивів. Це виводить їх з ладу та спричиняє 

заміну. Відомий спосіб продовження ресурсу устаткування шляхом наплавлення 

відновлювальних зносостійких шарів на зношені поверхні елементів з 

використанням порошкових дротів (ПД). У світовій практиці використовують ПД, 

до складу шихти яких входять дорогі складники (вольфрам, ніобій, молібден, 

ванадій). Наплавлені з їх допомогою шари ефективно захищають елементи 

устаткування від абразивного зношування за умов ударного навантаження. Проте 

через високу вартість складників шихти цих дротів суттєво підвищується вартість 

відновлених деталей. В Україні для відновлення зношених елементів наплавляють 

ПД системи Fe–Cr–B–C. Наплавлені шари мають задовільну зносостійкість та 

низьку собівартість. Високий вміст бору (до 4 мас. %) у складі шихти ПД цієї 

системи сприяє виділенню у мікроструктурі наплавленого металу великих 

дендритних включень боридів. Проте, маючи голкоподібну морфологію, вони 

виконують роль концентраторів напружень, що полегшує розтріскування 

наплавленого металу за ударних навантажень. Подрібнення таких включень 

повинно сприяти підвищенню зносостійкості наплавленого металу і збільшенню 

його довговічності за дії ударних навантажень. Тому пошук шляхів їх подрібнення 

– актуальне завдання сучасного матеріалознавства. Це важливо і для наукового 

розуміння процесів формування структури наплавлених шарів, і для практичного 

застосування отриманих знань під час розроблення ефективних методів 

продовження ресурсу зношених елементів устаткування.  
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Мета роботи–підвищити зносостійкість наплавлених шарів з 

використанням економнолегованих ПД системи Fe–Cr–B–C шляхом подрібнення 

включень боридів в їх структурі під дією вібрації під час наплавлення, щоб 

продовжити довговічність нових та відновлених елементів устаткування (зокрема, 

обладнання ТЕС).  

З допомогою фазового аналізу встановлено, що метал, наплавлений без 

вібрації, складається із феритної матриці, легованої хромом, та боридних 

включень (FeCr)B, (FeCr)2B. Із літературних джерел відомо, що фаза (FeCr)2B 

містить меншу кількість хрому та бору, ніж фаза (FeCr)B і характеризується 

меншою твердістю, проте суттєво більшою пластичністю. Місце розташування 

включень (FeCr)B, (FeCr)2B у структурі наплавленого металу ідентифікували 

мікроспектральним аналізом на шліфах, та виявили, що включення боридів типу 

(FeСr)B крупні за розміром та темніші за кольором, бориди типу (FeCr)2B значно 

дрібніші та світліші. 

Встановлено, що подрібнення складових в структурі наплавленого металу 

залежить і від напряму (вертикальний чи горизонтальний), і від амплітуди 

вібрації підкладки. Зокрема, дисперсність включень боридів (FeCr)B, (FeCr)2B 

зростає з підвищенням амплітуди вібрації як у вертикальному, так і в 

горизонтальному напрямках. 

У наплавлених шарах, отриманих за накладання вертикальної або 

горизонтальної вібрації підкладки амплітудою 300 мкм, бориди (FeCr)B 

подрібнюються і згладжується їх гострокутна морфологія. При цьому 

максимальний ефект їх диспергування виявлено за горизонтальної вібрації. 

Середній розмір включень боридів визначали використовуючи програму 

AxioVizio. У вихідному металі з ПД 80Х20Р3Т без вібрації під час наплавлення 

середній розмір включень боридів (FeCr)B, (FeCr)2B у структурі на гребені 

валиків змінювався від 10 до 150 мкм, а в зоні їх перекривання – від 50 до 350 

мкм. За прикладання під час наплавлення як вертикальної, так горизонтальної 

вібрації розкид розмірів включень боридів (FeCr)B, (FeCr)2B зменшується. 

Зокрема за вертикальної вібрації амплітудою 70 мкм він зменшився у тричі, а 

амплітудою 300 мкм – у 6 разів порівняно з їхнім розміром у металі, 

наплавленому без вібрації. За горизонтальної вібрації амплітудою 70 та 300 мкм 
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досягнуто ще сильнішого диспергування, при цьому середній розмір боридів 

(FeCr)B, (FeCr)2B зменшився у 10 та 18 разів відповідно. 

Висновки 

Встановлено, що вібрація деталі під час її наплавлення зумовлює 

диспергування структури наплавленого металу, яке залежить від параметрів 

коливань. Внаслідок горизонтальної вібрації амплітудою 300 мкм середній 

розмір окремих боридних включень зменшується від 250…300 до 4…5 мкм.  

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

СВАРКИ И НАПЛАВКИ 

 

Ярос Ю.А.1, Костин А.М.2 

1-ООО «Амити», г. Николаев, Украина; 2-Национальний университет 

кораблестроения им. адм. Макарова, г. Николаев, Украина,  

 

Квалификационные испытания свариваемости листового проката, 

разработка и внедрение технологий сварки, наплавки и других родственных 

процессов регламентируются согласованными требованиями признанных 

Классификационных Обществ (DNV-GL, LR, ABS, BV, PINA и др.). В основе 

требований лежит строгая необходимость жесткого контроля и поддержания 

высокой стабильности параметров технологического процесса, в первую очередь 

сварочного тока (Iсв), напряжения на дуге (Uд) и скорости сварки (vсв), которые в 

решающей степени определяют величину погонной энергии (qп = к× Iсв × Uд / vсв). 

Поддержание стабильности скорости сварки, как правило, не вызывает 

сложности в реализации. Основные трудности связаны с количественной 

оценкой и поддержанием стабильности параметров сварочного тока и 

напряжения на дуге, которые являются динамическими характеристиками 

процесса горения дуги и переноса электродного материала. В этом случае, 
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определение рабочих параметров сопровождается существенной погрешностью, 

поскольку контроль осуществляется приборами, в которые заложена 

собственная интегральная (усредняющая) функция. Кроме того, все 

производители сварочного оборудования используют интегрирующие элементы 

(аналоговые или цифровые) для обработки данных датчиков тока и напряжения 

на дуге, которые отличаются принципом действия и имеют различную 

чувствительность. Это приводит к тому, что на контроль поступает уже 

обработанная информация, которая может отличаться от реальной с высокой 

степенью погрешности. Возможна ситуация, когда фактическая погонная 

энергия будет существенно отличаться от рассчитанной по показаниям 

приборов, что в данном случае является недопустимым. В этой связи, для оценки 

корректности расчета погонной энергии на основании показаний приборов, 

авторами было выполнено экспериментальное осциллографирование 

параметров процесса сварки (Iсв и Uд), с их последующей статистической 

обработкой и сравнением с расчетными данными.  

Опытная сварка выполнялась инверторным комплексом автоматической 

сварки АСТ 1000, производства ООО «Амити» с оригинальной авторской 

системой автоматического регулирования. Осциллографирование проводилось с 

помощью информационно-измерительной системы IMS v3.1, имеющей 

возможность статистической обработки данных.  

Корректность расчета погонной энергии оценивалась как погрешность 

между расчетной по данным приборов, и данными осциллограммы, которые 

были интегрированы математическими методами системы IMS v3.1. 

Постоянство погонной энергии сварки во времени, в диапазоне 

qп = 1,5 ÷ 5,0 кДж/мм, оценивалось значениями коэффициентов вариации Iсв и 

Uд. 

На основании выполненных исследований установлено, что: 

- для погонной энергии 1,5 кДж/мм (min) погрешность расчета составляет 

не более 4,2%, коэффициент вариации стабилизации тока 0,022, коэффициент 

вариации стабилизации напряжения 0,079; 
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- для погонной энергии 5,0 кДж/мм (max) погрешность расчета составляет 

не более 3,1%, коэффициент вариации стабилизации тока 0,017, коэффициент 

вариации стабилизации напряжения 0,06. 

Правилами Классификационных Обществ установлено, что погрешность 

минимальной расчетной погонной энергии не должна превышать 6,5%, а 

максимальной – 4%. 

Анализ полученных результатов показал, что характеристики комплекса 

автоматической сварки АСТ 1000, производства ООО «Амити», обеспечивают 

стабильность и точность определения параметров режимов сварки в широком 

диапазоне и полностью отвечают высоким требованиям Правил 

Классификационных Обществ. В этой связи, указанный комплекс был 

рекомендован для проведения квалификационных испытаний. 

 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУДОВЫХ ГРЕБНЫХ ВАЛОВ НАПЛАВКОЙ 

НАРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ 

 

Голобородько Ж.Г.1, Драган С.В.2 

1-ХФ НУК, г. Херсон, Украина; 2-НУК, г. Николаев, Украина 

 

Одной из наиболее важных задач, связанных с восстановлением 

ответственных судовых цилиндрических деталей, является повышение их 

надежности и долговечности. Судовые гребные валы относятся деталям, 

поднадзорным морскому Регистру, так как в процессе эксплуатации они 

испытывают значительные знакопеременные нагрузки и работают в морской 

воде или влажной атмосфере. Поэтому к качеству валов предъявляются высокие 

требования по сопротивлению усталости и коррозионной стойкости. 

Дуговая автоматическая наплавка под флюсом - наиболее перспективный 

способ нанесения защитного поверхностного слоя при изготовлении и 
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ремонтном восстановлении таких деталей. Однако отрицательной особенностью 

наплавки под флюсом нержавеющей стали на массивные детали из углеродистых 

низколегированных сталей является возникновение значительных деформаций 

вследствие неравномерного нагрева и различных коэффициентов теплового 

расширения основного металла и металла наплавки. Кроме того, доля основного 

металла в наплавленном слое достигает 50…55 %, что приводит к ухудшению 

эксплуатационных характеристик металла наплавки. В связи с этим технология 

наплавки должна предусматривать применение режимов, при которых 

обеспечивается минимальное проплавление основного металла, химический 

состав металла наплавки близкий к составу электродной проволоки, а также 

исключающая образование в основном металле нежелательных мартенситных 

структур. 

С учетом указанных требований разработана технология наплавки 

гребных валов диаметром до 400 мм, которая предусматривает применение 

специализированной установки, смонтированной на базе модернизированной 

газорезательной машины для резки труб типа RM 461E. Установка оборудована 

горизонтальным вращателем, бункером для флюса и наплавочной головкой с 

подающим механизмом от полуавтомата ПДГ-508М. В качестве источника 

питания применяется выпрямитель ВС 630.  

При восстановлении гребных валов, изготовленных из обычных сталей, на 

их поверхность наплавляется защитный слой из нержавеющей стали. Наплавка 

однозаходная, с шагом спиральной линии не менее 1/3 ширины валика. Толщина 

наплавленного слоя составляет 5,0…6,5 мм. Наплавка выполняется под флюсом 

АН-20 или АН-26 проволокой Св-08Х20Н9Г7Т диаметром 1,6…2мм. При 

отсутствии указанной проволоки ее можно заменить сварочными проволоками 

Св-04Х19Н11М3 или Св-06Х19Н9Т в сочетании с флюсом АН-26С. 

Наплавка коррозионно-стойкого слоя выполняется аустенитной сталью по 

подслою из низкоуглеродистой стали.  

В рамках данной работы проведены по Программе, одобренной Регистром, 

исследования технологии восстановления гребного вала путем наплавки 

защитного слоя, стойкого к коррозии в морской воде. Наплавку нержавеющего 

слоя выполняли проволокой Св-04Х19Н11М3 под флюсом АН-26С. При этом 
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для создания подслоя из низкоуглеродистой стали использовали электродную 

проволоку Св-08А и флюс АН-348А.  

С целью уменьшения степени подмешивания коррозионно-стойкого слоя 

низкоуглеродистым металлом подслоя первый проход нержавеющего слоя 

выполняли на умеренных режимах с малой погонной энергией, чем 

обеспечивалось получение минимально возможной глубины проплавления 

подслоя.  

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы: 

1) обеспечивается получение равномерного защитного слоя по всей 

площади наплавки; 

2) достигается достаточно качественное соединение нержавеющей стали 

коррозионно-стойкого слоя с малоуглеродистой сталью подслоя, несплавления 

и другие дефекты отсутствуют; 

3) химический состав металла защитного слоя мало отличается от состава 

сварочной проволоки, снижение содержания основных легирующих елементов 

(Cr и Ni) не превышает 10…12 %. 

Разработанная технология наплавки проволокой Св-04Х19Н11М3 под 

флюсом АН-26С освоена и успешно применяется на Херсонской верфи ООО 

«Смарт Меритайм Групп».  
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3. ПАЯННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ ПАЯНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СПЛАВА ЖС6У 

 

Максимова С.В., Воронов В.В., Ковальчук П.В. 

Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины г. Киев, Украина 

 

При изготовлении и ремонте сложных конструкций деталей газовых 

турбин из жаропрочных никелевых сплавов широко используется 

высокотемпературная вакуумная пайка. Во многих случаях пайка является 

единственным возможным способом соединения дисперсионно-твердеющих 

литейных никелевых сплавов. Никелевые припои являются 

многокомпонентными сплавами, содержащими депрессанты и элементы, 

обеспечивающие необходимую прочность, жаростойкость, устойчивость к 

высокотемпературной коррозии, а также другие характеристики. Анализ 

наиболее распространенных промышленных никелевых припоев показывает, 

что в качестве депрессантов используют бор, кремний, марганец, палладий, а 

также цирконий и гафний. 

В качестве припоев, не содержащих B и Si, предложено использовать 

сплавы системы Ni-Cr-Zr c 13 масс. % Zr. Предлагаемые припои являются 

эвтектическими сплавами, поэтому при их использовании в шве формируется 

значительная объемная доля эвтектики. Для уменьшения объемной доли 

эвтектической фазы необходимо применение длительного диффузионного 

отжига.  

Целью данной работы является исследование влияния легирования 

цирконием никелевых припоев системы Ni-Nb-Co-Ti на структурообразование 

паяных швов соединений литейного жаропрочного сплава ЖС6У. 

 В качестве базовой выбрана система Ni-Nb-Co-Ti, которую 

дополнительно легировали алюминием, хромом, вольфрамом и молибденом с 
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целью обеспечения необходимой жаростойкости, жаропрочности и получения 

состава шва, близкого к основному металлу. Экспериментальные припои 

выплавляли дуговым способом на холодной подложке в атмосфере аргона. 

Температуры солидуса и ликвидуса определяли при помощи 

высокотемпературного дифференциального термического анализа на установке 

ВДТА-8М. Вакуумную пайку сплава ЖС6Упроводили в вакуумной печи с 

радиационным нагревом. Температура пайки для каждого из экспериментальных 

припоев соответствовала TL…(TL+30) °C, время выдержки ‒ 15 мин. 

Результаты микрорентгеноспектральных исследований показали, что при 

содержании циркония в экспериментальном припое на уровне 13 масс. % 

микроструктура паяного шва состоит из твердого раствора на основе никеля, 

интерметаллида, содержащего около 30 масс. % циркония, а также эвтектики. В 

соответствии с двойными диаграммами состояния при концентрации циркония 

13 масс. % образуется эвтектика с температурой плавления 1170°С, состоящая из 

твердого раствора на основе никеля и интерметаллида Ni5Zr. Видимо, именно в 

участках интерметаллида зарождаются трещины, которые частично 

распространяются и в эвтектической составляющей. В связи с низкой 

растворимостью циркония в никелевой матрице добиться полного растворения 

данных участков при помощи высокотемпературной термообработки довольно 

сложно. Снижение концентрации циркония до 8 масс. % не оказывает 

существенного влияния на структуру паяного шва. При дальнейшем 

уменьшении количества циркония в припое (до 2 масс. %) для обеспечения 

необходимой температуры ликвидуса необходимо проводить дополнительное 

легирование элементами, снижающими температуру плавления – Ti и Nb. В 

результате паяный шов, полученный при помощи такого припоя состоит из 

твердого раствора на основе никеля, эвтектики, содержащей ниобий и цирконий, 

расположенной по границам зерен и по оси шва, а также сложных карбидов, 

содержащих W, Mo, Nb, Cr. 

Микрорентгеноспектральными исследованиями установлено, что 

уменьшение концентрации циркония до 2 вес. % в припое не позволяет избежать 
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образования циркониевого интерметаллида и, соответственно, эвтектики в 

паяном шве.  

Обработка полученных данных с помощью методов статистического 

анализа позволила установить линейную зависимость объемной доли фаз, 

содержащих интерметаллид Ni5Zr (в паяном шве) от количества циркония в 

припое. Необходимо отметить, что данная зависимость носит практически 

линейный характер. Наличие интерметаллидной фазы в шве обусловлено низкой 

растворимостью циркония в никеле. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПАЯННІ ОКСИДІВ З МЕТАЛАМИ 

МЕТАЛІЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-

ПРОМЕНЕВОГО НАПИЛЕННЯ 

 

Красовський В.П., Габ І.І., Костюк Б.Д., Красовська Н.О., Стецюк Т.В., 

Мартинюк С.І. 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. 

Київ, Україна 

 

До головних способів з’єднання кварцового скла, що дозволяють 

отримувати герметичні, вакуумнощільні з’єднання, які можуть витримувати 

експлуатаційні навантаження, відноситься безпосереднє паяння за допомогою 

адгезійно-активних припоїв або паяння металевими припоями після металізації 

поверхні неметалу. Одним зі способів одержання покриття є нанесення 

адгезійно-міцного металевого шару методом електронно-променевого 

випаровування металів в вакуумі. Надалі металізовану кераміку можливо паяти 

з металом.  

Були проведені дослідження змочування сплаву АМц і SiO2 легкоплавкими 

припоями на основі In, Sn, Pb. Ці припої пластичні, що дозволяє отримувати 
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паянні з’єднання матеріалів, що значно відрізняються по КТЛР. Дослідження 

виконували методом лежачої краплі з застосуванням способу капілярного 

очищення розплаву в процесі експерименту у вакуумі 2х10-3 Па при 400–600 С. 

Металеві покриття на поверхні наносили методом електронно-променевого 

випаровування металів в вакуумі. 

Для руйнування оксидної плівки на поверхні АМц також наносили 

покриття з мідді або срібла, які утворюють з алюмінієм низькотемпературні 

евтектики. Завдяки дифузії через оксидну плівку змочування поверхні АМц 

покращується. θ дорівнює 26–40° при 400––550 °С. 

Металеві розплави не змочують поверхню SiO2 – крайові кути змочування 

(θ) більші за 90. Для покращення змочування на поверхню наносили подвійні 

плівки Cu–Ti. θ при 550 °С, відповідно, для In – 9°, Pb – 17°, Sn – 26°. 

З використанням металевих покриттів було отримано паянні з’єднання 

алюмінієвого сплаву АМц з кварцовим склом за допомогою припою свинець––

срібло. 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ПАЯННЯМ ВАКУУМНОЩІЛЬНИХ З’ЄДНАННЬ 

КВАРЦОВИХ ВІКОН З МЕТАЛЕВИМИ ОПРАВАМИ З АЛЮМІНІЄВИХ 

СПЛАВІВ 

 

Габ І.І., Красовський В.П., Стецюк Т.В., Красовська Н.О. 

Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, 

м. Київ, Україна 

 

В останній час алюміній та його сплави знаходять все більше застосування 

в різних галузях промисловості, внаслідок чого удосконалюються методи 

зʼєднання алюмінієвих сплавів, в тому числі паяння та зварювання. Для 

зʼєднання тонких конструкцій з алюмінієвих сплавів з різними матеріалами все 

більше використовується паяння. Слід зазначити, що алюмінієві конструкції 
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звичайно погано змочуються припойними розплавами через наявність оксидної 

плівки, що утворюється на їх поверхні, яка перешкоджає взаємодії розплаву 

припою з металом, який паяється. Це особливо актуально для паяння 

низькотемпературними припоями. 

Мета даної роботи – розробка конструкцій, припоїв та технологічних 

процесів отримання вакуумнощільних ненапружених паяних зʼєднань 

кварцового скла з алюмінієвими сплавами, які будуть працювати при 

температурах -50  +200 С. 

Для отримання ненапружених з’єднань кварцового скла з алюмінієвими 

оправами, виготовленими зі сплавів АД1 та АМц були розроблені пластичні 

легкоплавкі припої на основі свинцю з додаванням від 15 до 25% індію. 

Використовували два типи з’єднань кварцового вікна з алюмінієвою оправою: 

торцовий спай та охоплюючий спай. Паяння цих деталей виконували у вакуумі 

не гірш, ніж 2х10-3 Па з великою витримкою (до 60 хв) при температурах, які не 

перевищували 620 °С. За результатами досліджень перевагу надано охоплюючій 

конструкції з’єднання. 

Виготовлено та випробувано дослідні зразки паяних вікон з кварцового 

скла з алюмінієвим корпусом різної конфігурації. Визначено, що зразки є 

вакуумнощільними, ненапруженими та придатними для довготривалого 

використання під час великої кількості теплозмін в інтервалі температур -55  

+200 °С.  
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О ВЛИЯНИИ ЛЕГИРОВАНИЯ ПРИПОЯ ПСр72 НИКЕЛЕМ  

НА КАПИЛЛЯРНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПАЙКЕ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Al2O3  

СО СПЛАВАМИ ТИТАНА 

 

Журавлев В.С., Сидоренко Т.В., Коваль А.Ю. 

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, 

г. Киев, Украина 

 

Пайку неметаллических не металлизированных материалов со сплавами 

титана в большинстве случаев выполняют припоем ПСр72 (Ag – 28 % мас. Cu). 

Иногда дополнительно этот состав легируют оловом, индием и др. металлами. 

Титан, частично растворяясь в припое, способствует смачиванию расплавом 

неметалла и формированию паяного шва. Образующийся при этом краевой угол 

смачивания является равновесным по отношению к возникшим новым 

контактирующим фазам, с их свойствами и составом. 

В данной работе исследовано влияние добавок никеля в припой ПСр72 на 

капиллярные и контактные процессы при пайке алюмооксидной керамики ВК94-1 

и лейкосапфира с титаном ВТ1. Для этого была разработана специальная методика 

и изготовлено соответствующее устройство.  

Результаты эксперимента показали, что даже незначительные добавки 

никеля, (примерно от 0,08 до 0,3–0,5 %) заметно улучшают смачивание подложки 

относительно смачивания чистой эвтектикой. Дальнейшее увеличение содержания 

никеля приводит к ухудшению смачивания при температурах до 850–870 ºС, а затем 

с увеличением её, смачивание неметалла резко улучшается. Вид образцов в 

профиль свидетельствует, что с увеличением содержания никеля, увеличивается 

скорость растворения титана. Микроструктурные исследования показали, что 

введение никеля в эвтектический расплав Ag–Cu усиливает имеющееся расслоение 

в системе Ag–Cu–Ti, при этом увеличивается количество фазы богатой медью и 
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титаном, которая, находясь в контакте с «меднёным» титаном, эвтектически 

плавится при температурах около 870 ºС. 

Эти исследования также позволяют предположить, что данные расплавы 

имеют не идеальное, а кластерное строение; появляются группировки Ti–Ni. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИПОЕВ ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ 

СПЛАВОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Квасницкий В.В.1, Мяльница Г.Ф.2, Матвиенко М.В.3, Квасницкий В.Ф.4, 

Бутурля Е.А.4 

1-Национальный технический университет «Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорського», Киев, Украина; 2-Государственное 

предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-

«Машпроект», Николаев, Украина; 3-Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсон, Украина; 4-

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 

Николаев, Украина 

 

Сварка плавлением литейных жаропрочных никелевых сплавов не дает 

положительных результатов. Еще более сложные проблемы имеет сварка 

плавлением жаропрочных материалов на основе интерметаллидов. Поэтому для 

их соединения наиболее широко применяют пайку, в частности TLP-соединение 

(Transient Liguid Phase Bonding). Поскольку припой по рабочей температуре и 

механическим свойствам существенно уступает жаропрочным сплавам, то в 

процессе пайки концентрация депрессантов в шве должна сводиться к 

минимуму. Это достигается путем взаимодействия припоя с основным металлом 

или наполнителем (композиционные припои). При этом используют процессы 

растворения и диффузии. Эффективность этих процессов повышается при 

затекании припоя в зазоры в несколько сотых миллиметра или, при возможности, 
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вытеснения припоя из стыка после активации соединяемых поверхностей под 

действием давления сжатия, а также использования композиционных припоев 

при повышенных зазорах. 

Для пайки жаропрочных сплавов наиболее широко используют в качестве 

депрессантов бор и кремний отдельно или совместно для снижения температуры 

плавления. Позже были разработаны припои с применением в качестве 

депрессантов циркония и гафния отдельно или совместно. Применяли также 

палладиевые припои. 

Учитывая высокую стоимость и недостаточные исследования палладиевых 

припоев в настоящей работе использовали первые две группы припоев. 

Следует отметить, что в Украине успешно развивались предприятия по 

производству авиационных и морских газовых турбин, которые работают при 

разных температурных и коррозионных условиях. Рабочие температуры 

авиационных турбин гораздо выше и в них уже сейчас все шире применяют 

жаропрочные сплавы на основе интерметаллида Ni3Al со сложным 

легированием, Поэтому настоящая работа выполнялась в два этапа: для пайки 

сплавов на основе Ni3Al и для сплавов морских газовых турбин, для нового 

поколения которых разработаны сплавы СМ 93 и СМ 96. 

При выборе основы припоя использовали общие положения разработки 

жаропрочных сплавов, исходя из влияния каждого из легирующих элементов, в 

том числе сплавов нового поколения на механические свойства, образование 

упрочняющих фаз, а также хрупких фаз, жаростойкость, температур ликвидуса, 

солидуса, температуры выделения и количество фаз, их состава и другие. 

Одновременно рассматривали авиационные материалы, в частности на основе 

интерметаллида Ni3Al, и сплавы для морских газовых турбин, работающие при 

более низких температурах, но в условиях высокотемпературной солевой 

коррозии (ВСК). 

Основу припоя составлял никель, легированный теми же элементами, что 

и основной материал, в определенных концентрациях и соотношениях. Для этого 

использовали имеющиеся программы расчета критических температур и фаз, 

влияющих на прочность и пластичность сплава. Для снижения температуры 

плавления в сплав вводили в качестве депрессантов: бор и кремний отдельно или 

совместно и элементы, входящие в IV группу Периодической системы 

(цирконий и гафний). Сплавы с палладием в работе не использовались в связи с 
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недостаточной изученностью и высокой стоимостью. Цирконий и гафний в 

припои вводили отдельно или совместно. Эти элементы образуют между собой 

неограниченные растворы и замещают друг друга в интерметаллидах никеля в 

любых соотношениях. Температура пайки припоями с гафнием составляла 

1225…1230 ⸰С, а припоями с цирконием 1210…1220 ⸰С. Эти температуры -

низкие для пайки сплава на основе Ni3Al, имеющего температуру термической 

обработки выше 1250 ⸰С. Гафний имеет низкую диффузионную подвижность по 

сравнению с цирконием. Припои с цирконием могут проникать в основной 

металл по границам зерен и даже в узких зазорах дают паяные швы с 

эвтектической структурой. Повышение температуры пайки может привести к 

деградации структуры основного металла.  

Проведенные исследования позволяют считать перспективными как для 

авиационных, так и морских ГТД, припои с применением в качестве депрессанта 

бора. Это подтвердили исследования химического состава и механических 

свойств соединений. По результатам исследований разработаны припои SBM-3 

двух модификаций системы Ni-Co-Cr-Al-Ta-Re-W-Mo-Ti-Hf-B, в том числе для 

TLP-соединения сплавов на основе интерметаллида Ni3Al, защищенные 

патентом Украины. 

 

 

 

ВПЛИВ ОРГАНО/НЕОРГАНІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ 

РАМНОЛІПІДНОГО БІОКОМПЛЕКСУ ТА ЦИНКУ ФОСФАТУ НА 

КОРОЗІЮ ДЮРАЛЮМІНІЮ 

 

Зінь І.М., Карпенко О.В., Хлопик О.П., Тимусь М.Б. 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 

 

Актуальним напрямком протикорозійного захисту є створення 

синергічних композицій на основі неорганічних та органічних інгібіторів корозії, 

в тому числі поверхнево-активних речовин. Відомим екологічно безпечним 

неорганічним інгібітором корозії є цинку фосфат у вигляді кристалогідрату 



69 
 

Zn3(PO4)2nH2O, який у воді слабо дисоціює на катіони цинку та фосфат-аніони. 

Через малу токсичність та невисоку вартість цинку фосфат – один з найбільш 

поширених інгібіторів для лакофарбових покриттів, герметиків та мастил. Однак, 

внаслідок малої розчинності, його протикорозійна ефективність невисока. Аналіз 

наукової літератури виявив здатність рамноліпідних сполук до 

комплексоутворення з катіонами металів Al3+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Ca2+, Mn2+, Mg2+, 

причому здебільшого через карбоксильні групи R–COOH і менше – через 

гідроксильні та карбонільні. Можна припустити, що рамноліпідні сполуки 

взаємодіятимуть із відносно малоактивним кристалогідратом, солюбілізуючи 

його. Виходячи з даного припущення, нами запропоновано створити 

інгібувальну композицію з підвищеними захисними властивостями на основі 

рамноліпідного біокомплексу та цинку фосфату. Дослідні зразки інгібувальних 

композицій на основі біосурфактантів і цинку фосфату одержували методом 

змішування у високоенергетичному планетарному кульовому млині. За 

результатами поляризаційних випробувань встановлено, що оптимальна 

тривалість механічної активації інгібувальної композиції РБК/цинку фосфату 

становить шість годин за швидкості обертання розмольного цидіндра 100 об/хв. 

Густина струму в даному випадку зменшується на порядок в порівнянні з 

контрольним розчином. Отже, композиція, підготовлена за цих умов, проявляє 

синергізм захисної дії на алюмінієвому сплаві в розчині кислого дощу. 
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ІНГІБУВАННЯ КОРОЗІЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ КСАНТАНОВОЮ 

КАМІДДЮ В ХЛОРИДОВМІСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Тимусь М.Б., Хлопик О.П. 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 

Полімерні матеріали є ефективними інгібіторами корозії. Вони за своєю 

природою стабільні і нетоксичні та мають чудові властивості корозійного 

гальмування в порівнянні з простими органічними молекулами. До таких 

полімерів відносять ксантанову камідь. Її природним джерелом є бактерії чорної 

гнилі Xanthomonas campestris, де вона знаходиться в міжклітковій речовині. 

Одержують її через ферментацію. Повторюваність сегментів цього полімеру 

дають унікальну характеристику цього гетерополісахариду. Вважають, що вони 

є основними активними центрами адсорбції. Поляризаційними дослідженнями 

виявлено після 120 год експозиції значний інгібувальний ефект ксантанової 

каміді в порівнянні з неінгібованим хлоридовмісним середовищем. Електродні 

реакції проходять за змішаним контролем зі зміщенням потенціалу в анодну 

область. Це свідчить, що анодне розчинення сталлі сповільнюється за рахунок 

блокування поверхні інгібітором. Окрім того, незначне зміщення електродного 

потенціалу в область більш позитивних значень пояснюється фізичною 

адсорбцією, яка призводить до формування адсорбційної плівки 

електростатичного характеру, тобто взаємодії між зарядженими органічними 

молекулами та зарядженою поверхнею сталі. За імпедансних досліджень після 

експозиції 384 год, опір переносу заряду сталі в інгібованому середовищі в 3 рази 

вищий порівняно зі значенням в неінгібованому середовищі. Відбувається 

зміщення максимуму фазового кута на вищих частотах, що дає гарне уявлення 

про гальмівну дію інгібувальної сполуки ксантанової каміді. У такій ситуації 

адсорбція молекул інгібітора супроводжується десорбцією молекул води з 

поверхні м'якої сталі. Ймовірно, ксантанова камідь через функціональні групи 

утворює комплекси з іонами металу, які на поверхні займають велику площу і 

відповідно захищають її від корозії. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ КАТОДА ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ХРОМА 

 

Бугаенко Б.В., Бутурля Е.А., Никулин С.Ю. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Процесс хромирования используется для решения ряда проблем, таких как 

снижение трения, повышения износостойкости, повышения коррозионной 

стойкости и др. Обычно толщина покрытия хромом составляет 0,075 … 0,25 мм.  

Для разных установок для напыления используются различные мишени по 

исполнению и форме. Одна из установок использует мишень или катод в виде 

биметаллического соединения хромового и медного кольца, что требует 

неразъемного соединения между медью и хромом. Температура плавления меди 

составляет 1083 оС, в то время как хром плавится при температуре 1907 оС, а 

также существенное различие между физико-химическими и механическими 

свойствами приводит к невозможности соединения данных материалов сваркой 

плавлением. Согласно диаграмме состояния, данные материалы не образуют 

промежуточных соединений. Так как в производстве есть необходимость 

использовать биметаллические катоды для напыления хрома, то данная тема 

является актуальной. При изготовлении надо решить две проблемы: разработка 

технологии соединения, снижение напряжений обусловленных разностью 

физико-механических свойств. Разнородные материалы соединяют 

непосредственно между собой или через промежуточные прослойки при помощи 

диффузионной сварки или же пайкой. При диффузионной пайке с 

промежуточной перфорированной прослойкой происходит напыление меди на 

поверхность хрома начиная с 946 оС, затем происходит заполнение зазоров 

перфорации при температуре сварки. 

Перспективным является способом пайки, который успешно используется 

для соединения металлов с керамикой и графита с керамикой. Для проведения 

пайки необходимо обеспечить смачивание межной и хромовой составляющих 

катода. При пайке керамики широко используется сплав медь-титан 

эвтектического состава. Учитывая то, что основа катода медная, то 
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целесообразно исследовать процесс получения соединения медь-хром через 

эвтектический состав Cu-Ti, который образуется при температуре 960 оС в случае 

содержания меди 42 %. Необходимый объем припоя определялся толщиной 

паяного шва. Исходя из этого объема определялись размеры медного и 

титанового колец. В случае пайки медной детали с хромовой, количество припоя, 

которое образуется в процессе пайки, определяется только массой титанового 

кольца, так как припой образуется при контактном плавлении медной основы 

катода и титанового кольца. Были проведены исследования образцов Cu-Cr с 

использованием титановой фольги толщиной 0,1 мм. Металлографические 

исследования показали, что полученный паяный шов без видимых дефектов. 

Пайка осуществлялась по режиму: температура пайки 960 оС с выдержкой 15 

мин. Из диаграммы состояния Cr-Cu видно, что эвтектика между хромом и 

медью образуется при температуре 1076 оС, что ниже температуры пайки. При 

исследовании распределения элементов на РЕММА 101-01 установлено, что 

концентрация меди убывает при приближении к хрому, в то время как 

концентрация титана по толщине шва колеблется от 2,56 до 9,18 %. Основной 

проблемой при пайке разнородных материалов являются остаточные 

напряжения обусловленные разностью коэффициентов линейного термического 

расширения (КЛТР). С целью уменьшения остаточных напряжений пайка 

образцов проводилась с прослойкой молибденовых нитей толщиной 0,08 мм. 

Предполагается, что за счет нитей молибдена, КЛТР которых меньше, чем у 

меди, уровень остаточных напряжений снизится. На основании проведенных 

исследований разработана технология пайки катода. Для проведения пайки было 

спроектировано приспособление, благодаря которому пайка осуществлялась с 

давлением по режиму температура пайки 960 оС с выдержкой 5…15 мин, 

давление в контакте между паяемыми поверхностями составляло 0,075 Мпа. 

Проведено моделирование процесса пайки катода с использованием метода 

конечных элементов. Самые высокие напряжения наблюдаются в хромовом 

кольце и не выходят за пределы допустимых напряжений. Это подтвердилось 

при изготовлении штатного изделия катода. 
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4. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ  

ЗВАРНИХ І СПАЯНИХ З’ЄДНАНЬ 

 

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПРОСЛОЙКИ НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

 

Квасницкий В.В.1, Матвиенко М.В.2, Бутурля Е.А.3 

1-Национальный технический университет «Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорського», Киев, Украина; 2-Херсонский филиал 

Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, 

Херсон, Украина; 3-Национальный университет кораблестроения имени 

адмирала Макарова, Николаев, Украина. 

 

В современном газотурбостроении все более широко используются 

перспективные жаропрочные материалы. Эти материалы могут работать при 

температуре 1100 ⸰С и даже выше. Сварка плавлением литейных жаропрочных 

никелевых сплавов не дает положительных результатов, соединять их можно 

только с применением сварки в твердом состоянии или пайки, например, 

диффузионной сваркой с применением промежуточных прослоек или пайкой, 

при которой прослойкой является паяный шов. Вследствие различия физико-

механических свойств и прослоек в стыке формируется напряженно-

деформированное состояние (НДС), влияющее на работоспособность 

соединений.  

Методом конечных элементов исследовано НДС под действием 

термической нагрузки при медленном, равномерном охлаждении (в течение 600 

с) цилиндрических образцов. Рассматривались варианты узлов с прослойками, 

имеющими физико-механические свойства, иные, чем у основного металла: 

коэффициент линейного термического расширения (КЛТР) меньше в 2 раза; 

КЛТР больше в 2 раза; с меньшим пределом текучести (0,85 от предела текучести 
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основного металла); с меньшим, чем у основного металла на 15 и 30 %, 

сопротивлением ползучести. Модуль упругости материала прослойки и 

коэффициент Пуассона во всех вариантах принимались одинаковыми с 

основным металлом. Результаты сравнивались с вариантами быстрого 

охлаждения без учета ползучести. 

Установлено, что в небольшой зоне основного металла вблизи внешней 

поверхности у стыка с прослойкой и в самой прослойке возникает сложное НДС. 

Его протяженность в стыке составляет около 5 толщин прослойки.  

Медленное охлаждение в течение 600 с снижает напряжения в прослойке 

и в небольшой зоне основного металла вблизи ее кромки за счет деформаций 

ползучести в прослойке. При этом степень сопротивления ползучести прослойки 

по сравнению с основным металлом в принятых пределах (0,85 или 0,7) 

практически не играет роли. Возникающие деформации ползучести мало влияют 

на характер поля напряжений.  

В вариантах с меньшей разностью термических коэффициентов линейного 

расширения (ТКЛР) прослойки и основного металла (10,5·10–5 1/град) и, 

соответственно, с меньшим уровнем напряжений, кратковременные 

пластические деформации невелики, возникают они только на небольшом 

участке прослойки у кромки стыка. При этом они заметно уменьшаются в 

результате снижения напряжений за счет ползучести. В вариантах с большей 

разностью ТКЛР прослойки и основного металла (21·10–5 1/град) и, 

соответственно, большего уровня напряжений кратковременные пластические 

деформации заметно увеличиваются и распределены по всей длине прослойки. 

В вариантах с медленным охлаждением (вар. 5 и 6) они также заметно 

уменьшаются вследствие ползучести.  

Деформации ползучести при медленном охлаждении заметно 

увеличиваются с увеличением разности ТКЛР прослойки и основного металла, 

мало изменяясь при изменении сопротивления ползучести прослойки в 

принятых пределах. В основном материале и в прослойке характер 

распределения и величина коэффициентов жесткости напряженного состояния 

практически одинаковы. Появление пластических деформаций в прослойке мало 
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влияет на коэффициент жесткости и степень упрочнения или разупрочнения 

основного металла и материала прослойки.  

Коэффициент жесткости кж в основном металле на большей части стыка 

остается одинаковым во всех вариантах прослоек узлов, увеличиваясь от 0,68 

(разупрочнение) на оси узла до 1 по мере приближения к его внешней кромке. 

Разупрочнение металла в средней части стыка при термоциклировании 

благоприятно влияет на образование соединения при диффузионной сварке.  

 

 

 

ПРИПОИ ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Квасницкий В.В.1, Мяльница Г.Ф.2, Матвиенко М.В.3, Бутурля Е.А.4 

1-Национальный технический университет «Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорського», Киев, Украина; 2-Государственное 

предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-

«Машпроект», Николаев, Украина; 3-Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсон, Украина; 4-

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 

Николаев, Украина. 

 

Сварка плавлением литейных жаропрочных никелевых сплавов не дает 

положительных результатов. Еще более сложные проблемы имеет сварка 

плавлением жаропрочных материалов на основе интерметаллидов. Поэтому для 

их соединения наиболее широко применяют пайку, в частности TLP-соединение 

(Transient Liguid Phase Bonding). Поскольку припой по рабочей температуре и 

механическим свойствам существенно уступает жаропрочным сплавам, то в 

процессе пайки концентрация депрессантов в шве должна сводиться к 

минимуму. Это достигается путем взаимодействия припоя с основным металлом 

или наполнителем (композиционные припои). При этом используют процессы 
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растворения и диффузии. Эффективность этих процессов повышается при 

затекании припоя в зазоры в несколько сотых милиметров или, при возможности, 

вытеснения припоя из стыка после активации соединяемых поверхностей под 

действием давления сжатия.  

При исследовании припоев в работе использовали основные положения 

разработки жаропрочных сплавов. На этой основе сформулировали научные 

положения разработки припоев, которые обеспечивали бы жаропрочность 

паяных стыковых соединений на растяжение при температуре эксплуатации 

сопловых и рабочих лопаток газовых турбин не ниже 80 % от жаропрочности 

сплава на основе интерметаллида Ni3Al. Такие сплавы способны работать при 

температуре 1100 0С и даже выше. Для этого в работе выплавлен сплав 

следующего состава (% мас.): 0,085 С; 6,6 Cr; 11,63 Co; 4,67 W; 1,49 Mo; 5,61 Al; 

7,44 Ta; 1,6 Hf; 2,0 Ti, остальное – Ni. Размеры и форма образцов, которые 

выплавляли для конкретных исследований, определялись принятой методикой, 

используемыми аппаратурой и оборудованием.  

При выборе основы припоя использовали общие положения разработки 

жаропрочных сплавов, исходя из влияния каждого из легирующих элементов, в 

том числе сплавов нового поколения на механические свойства, образование 

упрочняющих фаз, а также хрупких фаз, жаростойкость, температур ликвидуса, 

солидуса, температуры выделения и количество фаз, я их состава и другие. 

Одновременно рассматривали авиационные материалы, в частности 

интерметаллид Ni3Al, и сплавы для морских газовых турбин, работающие при 

более низких температурах, но в условиях высокотемпературной солевой 

коррозии (ВСК). 

Основу припоя составлял никель, легированный теми же элементами, что и 

основной материал, в определенных концентрациях и соотношениях. Для этого 

использовали имеющиеся программы расчета критических температур и фаз, 

влияющих на прочность и пластичность сплава. Для снижения температуры 

плавления в сплав вводили в качестве депрессантов: бор и кремний отдельно или 

совместно и элементы, входящие в IV группу Периодической системы 

(цирконий и гафний). Сплавы с палладием в работе не использовались в связи с 

недостаточной изученностью и высокой стоимостью. Цирконий и гафний в 
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припои вводили отдельно или совместно. Эти элементы образуют между собой 

неограниченные растворы и замещают друг друга в интерметаллидах никеля в 

любых соотношениях. Температура пайки припоями с гафнием составляла 

1225…12300 С, а припоями с цирконием 1210…12200 С. Эти температуры -

низкие для пайки сплава на основе Ni3Al, имеющего температуру термической 

обработки выше 12500 С. Гафний имеет низкую диффузионную подвижность по 

сравнению с цирконием. Припои с цирконием могут проникать в основной 

металл по границам зерен и даже в узких зазорах дают паяные швы с 

эвтектической структурой. Повышение температуры пайки может привести к 

деградации структуры основного металла.  

Проведенные исследования позволяют считать наиболее перспективными 

припои с применением в качестве депрессанта бора. Это подтвердили 

исследования химического состава и механических свойств соединений. По 

результатам исследований разработан припой SBM-3 системы Ni-Co-Cr-Al-Ta-

Re-W-Mo-Ti-Hf-B для TLP-соединения сплавов на основе интерметаллида 

Ni3Al. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕНЬ  

У ВУЗЛІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО ГЕРМОВВОДУ  

ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ ПІД ТИСКОМ 

 

Лабарткава О.В., Матвієнко М.В., Лабарткава А.В., Карпеченко А.А., 

Бобров М.М., Токарєва О.В.  

НУК ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна 

 

Методом скінченних елементів виконано комп’ютерне моделювання 

напружено-деформованого стану металокерамічного вузла гермовводу при 

охолодженні під тиском. 
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Аналіз розподілу напружень розтягу уздовж утворюючих на зовнішній та 

внутрішній поверхнях керамічної частини вузла показав, що вони з'являються 

поблизу стику кераміки та ковару і з віддаленням від нього зростають, досягаючи 

максимуму на відстані близько 2 і 1 мм від стику на зовнішній та внутрішній 

поверхнях відповідно, а потім зменшуються. 

Характер розподілу еквівалентних напружень (σекв) уздовж струмовідводу 

нерівномірний, при цьому під час зниження температури ступінь 

нерівномірності зростає. Максимального значення σекв досягають на внутрішній 

кромці струмопідводу, поступово зменшуючись з віддаленням від неї. На 

кромках стику, у точках концентрації напружень, вони різко зростають. Таким 

чином, загальний високий рівень σекв у коварі викликає пластичні деформації у 

ньому, що неминуче впливає й на напружений стан вузла в цілому. 

Аналіз полів і епюр окремих складових та еквівалентних пластичних 

деформацій миттєвої пластичності показав, що характер їх розподілу і рівень у 

межах стику визначаються переважно осьовими деформаціями, які досягають на 

більшій частині стику величини 0,64 %, що удвічі перевищує радіальні та 

окружні. Ці деформації виникають через зусилля стискання, що прикладене до 

вузла у процесі охолодження. 

За межами стику у коварі спостерігаються окружні пластичні деформації, 

рівень яких із зовнішньої і внутрішньої сторони (0,57 і 0,18 % відповідно) також 

удвічі перевищує радіальні і осьові деформації. Основною причиною появи цих 

деформацій за межами стику є збільшення діаметра частини струмопідводу, що 

знаходиться у межах стику, під дією зусилля стискання. 
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РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНЬ В ОКОЛІ КОРЕНЕВОГО ПІДСИЛЕННЯ 

СТИКОВОГО ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ 

 

Молтасов А.В., Ткач П.М. 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна 

 

До недавнього часу для визначення коефіцієнта концентрації напружень 

(ККН), як на лицьовій, так і на кореневій стороні стикового зварного з’єднання з 

асиметричним підсиленням використовувалась формула Стаканова-Костилєва-

Рибіна, яка була отримана для стикового з’єднання із симетричним підсиленням. 

Ця формула не може бути використана для розрахунку напружень в кореневій 

частині, оскільки поперечний переріз в околі кореневого підсилення більше 

номінального за рахунок підсилення на лицьовій стороні. Крім того, осьове 

навантаження на ділянці з асиметричним підсиленням прикладене з 

ексцентриситетом, внаслідок чого на цій ділянці виникають додаткові 

напруження згину. Тому розробка комплексного підходу до розрахунку 

напружень в околі кореневого підсилення, який враховує і збільшення перерізу, 

і напруження згину, являється актуальною науково-практичною задачею в 

області міцності зварних з’єднань. 

З використанням гіпотези ламаних перерізів було розроблено метод 

розрахунку напружень в зоні переходу від кореневої частини шва до основного 

металу стикового зварного з’єднання. 

Для стикового з’єднання зі сталі товщиною 1,6 мм, виконаного 

зварюванням в інертних газах неплавким електродом з присаджувальним 

металом, розміри підсилення якого відповідають ГОСТ 14771-76, за формулами 

розробленого методу було описано розподіл напружень в досліджуваній зоні. В 

результаті встановлено, що максимальне напруження діє біля підніжжя 

кореневої опуклості, тому було запропоновано формулу для визначення ККН 

саме у цій точці. 



80 
 

Значення ККН, розраховане за запропонованою формулою для 

досліджуваного з’єднання становило 2,18, тоді як за формулою Стаканова-

Костилєва-Рибіна воно складає лише 1,55. 

Достовірність запропонованої формули підтверджується результатами 

чисельних розрахунків методом скінчених елементів, відхилення розрахункової 

величини складає біля 6 %. 

 

 

 

ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОСЛЕ ВИБРООБРАБОТКИ 

И ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОКОВКИ 

 

Дегтярев В.А. 

Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 

Виброобработка (ВО) – технологический метод снижения остаточных 

напряжений (ОН) в конструкциях разного назначения посредством 

электромеханических вибраторов на резонансных или околорезонансных 

частотах. Чтобы избежать недостатка ВО, заключающегося в подборе 

переменных напряжений опытным путем, что может привести к усталостным 

повреждениям еще на стадии ВО, предложен метод выбора неповреждающих 

режимов, обеспечивающих снижение ОН без опасности возникновения 

усталостных повреждений. Метод апробирован на образцах и балках из стали 20, 

моделирующих конструкцию поддизельной рамы тепловоза. Результаты 

проведенных сравнительных испытаний, в том числе после термообработки, 

свидетельствуют о повышении предела выносливости на 20% и увеличении 

долговечности в 2,7 раза. Установлено, что завершение процесса снижения ОН 

можно контролировать по рассеянию энергии в материале.  Способ 

высокочастотной механической проковки (ВМП) обоснован при необходимости 

упрочнения узкой зоны перехода шва на основной металл. Разработан метод, 

позволяющий использовать образующуюся в зоне наклепа глубину канавки h в 
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качестве критерия эффективности ВМП и связать ее со скоростью ВМП v и 

амплитудой колебаний рабочего инструмента а. Установлена оптимальная 

глубина канавки, равная 0,15 мм, для достижения максимальной долговечности 

сварных образцов из стали Ст.3сп толщиной 14 мм. Испытания показали 

повышение предела выносливости соединений на 90%. Показано, что 

эффективность ВМП при нарушении технологии составляет всего 11%. 

Разработан метод определения пределов выносливости упрочненных образцов 

разных толщин по глубине пластически деформированного слоя, или канавки, в 

зависимости от v или а. Показано, что с увеличением толщины сварных 

соединений от 14 мм до 23 мм глубина упрочненного слоя и канавки должны 

быть увеличены примерно в два раза при одинаковом повышении их предела 

выносливости. 
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5. ЗВАРЮВАННЯ У ТВЕРДОМУ СТАНІ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІНОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ 

РІЗНОРІДНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ ЕП741НП І ВЖЛ12У 

 

Зяхор І.В., Кучук-Яценко С.І., Завертанний М.С. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ, Україна 

 

Для вітчизняних розробників і виробників авіаційних газотурбінних двигунів 

(ГТД) актуальним є вирішення завдання нероз’ємного з’єднання коліс із дисками 

та дисків з лопатками, виготовлених із жароміцних нікелевих сплавів (ЖНС), 

зокрема, гранульного ЕП741НП і ливарного ВЖЛ12У. Нероз’ємне з’єднання 

ЖНС способами зварювання плавленням ускладнено високою схильністю цих 

сплавів до утворення тріщин. Досвід провідних світових виробників ГТД 

свідчить про перспективність застосування зварювання тертям (ЗТ) для 

з’єднання ЖНС.  

Розробка ефективних технологій зварювання тертям (ЗТ) ЖНС у 

різнорідному сполученні пов’язана з низкою проблем, зокрема широким 

температурним інтервалам крихкості та значному опору пластичній деформації 

цих сплавів, нерівномірністю процесів нагрівання і деформації у процесі ЗТ. 

Досліджували формування різнорідних з’єднань сплавів ВЖЛ12У і 

ЭП741НП при ЗТ. Встановлено, що при кононічній технології ЗТ у зоні з'єднань 

утворюються мікротріщини, що обумовлено утворенням локальних ділянок 

розплаву в зоні контакту і неповнем їх витісненням за межі перерізу заготовок. 

Розроблено алгоритм якості різнорідних з’єднань ЖНС, при якому 

забезпечуються витіснення ділянок металу в рідкому або твердо-рідкому стані за 

межі перерізу заготовок і реалізується твердофазний характер формування 

з’єднань. 

Розроблено технологію комбінованого ЗТ, яка забезпечує формування 

бездефектних з’єднань сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У, в яких відсутні тріщини і 

ділянки із пониженими показниками міцності. Зона з’єднання з боку обох 
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сплавів має дрібнозернисту динамічно рекристалізовану структуру з рівномірно 

розподіленими в γ-матриці частками високодисперсної зміцнюючої γ'-фази і 

карбідів. Встановлено збільшення мікротвердості металу у зоні з’єднання, що 

свідчить про кореляцію розподілу показників міцності із зміною морфології 

зміцнюючої γ'-фази.  

 

 

 

ДИФУЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ В ВАКУУМІ ТОНКОЛИСТОВОГО 

ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ NiCr ЧЕРЕЗ БАГАТОШАРОВІ ПРОШАРКИ 

ТА БАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ 

 

Петрушинець Л.В., Фальченко Ю.В. 

Ін-т Електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ, Україна 

 

Ніхроми завдяки їх високотемпературним механічним властивостям та 

опору корозії при значних температурах можуть застосовуються при 

виготовленні газових турбін, в космічних кораблях, ракетних двигунах, атомних 

реакторах, підводних човнах, парових теплоцентралях і нафтохімічному 

обладнанні. Розробка надійного методу зварювання дозволить розширити сферу 

використання даної групи сплавів. Перспективним методом з’єднання сплавів 

NiCr є зварювання в твердій фазі. 

В роботі досліджували можливість дифузійного зварювання у вакуумі 

сплаву Ni-20Cr-6Al-1Y2O3, %ваг. товщиною 100 мкм, отриманого за 

порошковою технологією. В якості проміжних прошарків використовували 

наношаруваті фольги систем Al-Ni, Co-Ti і Cu-Ti, а також бар’єрні покриття з Ni 

чи Ti. Покриття та фольги були отримані методом електронно-променевого 

випаровування та конденсації у вакуумі.  

В попередніх дослідженнях було встановлено, що збільшення параметрів 

дифузійного зварювання сплаву NiCr, а саме температури з 800 до 1200 С, часу 
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витримки з 20 до 40 хв. та тиску до 40 МПа не дозволяє уникнути утворення 

дефектів в стику у вигляді протяжних оксидних включень та пор. Причиною їх 

утворення є окислення контактних поверхонь при нагріванні в вакуумі. 

Встановлено, що нанесення на ніхром нікелю або титану сприяє захисту сплаву 

від окислення та блокує дифузійні процеси взаємодії проміжного прошарку 

(Al/Ni, Co/Ti і Cu/Ti) з основним металом в процесі зварювання. Застосування 

при зварюванні на поверхні жароміцного сплаву NiCr покриття з титану 

товщиною 5 … 7 мкм та наношаруватих прошарків Co/Ti дозволяє отримати 

зварні з’єднання з мінімальною кількістю дефектів поряд з відносно низькими 

змінами мікромеханічних властивостей.  

 

 

 

АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ НЕРОЗ'ЄМНИХ З'ЄДНАНЬ ПРИ 

ДИФУЗІЙНОМУ ЗВАРЮВАННІ 

 

Болотов Г.П., Болотов М.Г., Ганєєв Т.Р., Руденко М.М. 

Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна 

 

Дифузійне зварювання здійснюється в умовах малоінтенсивного теплового 

та силового впливу, тобто факторів, що контролюють кінетику утворення 

з'єднання. Тому необхідність пошуку шляхів активації поверхонь зварюваних 

матеріалів і, відповідно, процесів масопереносу в зоні з'єднання, залишається на 

даний час актуальним завданням в області дифузійного зварювання. В 

представленій роботі досліджені процеси активації та модифікації поверхонь та 

приповерхневих шарів зварюваних металів дією низькоенергетичних іонів 

тліючого розряду як технологічної операції, що відіграє вирішальну роль в 

утворенні міцних зв'язків при зварюванні у твердій фазі. 

Суттєвою проблемою при зварюванні металів тиском, є наявність на їх 

поверхні оксидних плівок. Мала ступінь деформації при дифузійному 

зварюванні не забезпечує механічного видалення їх із зони зварного контакту. 
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Методом оже-електронної спектроскопії встановлено, що в результаті 

обробки зварюваних поверхонь тліючим розрядом при енергії бомбардуючих 

іонів 800…3500 еВ суттєво зменшується товщина оксидного шару, що полегшує 

його руйнування в процесі утворення фізичного контакту.. Визначено, що ефект 

від дії іонної обробки зберігається, в залежності від вмісту активних елементів 

(зокрема, хрому) , від 1…1,5 год. для сталі 12Х18Н10Т до 20 год. для сталей 40Х, 

40ХН.  Встановлено, що попередня модифікація хімічного складу поверхневих 

шарів металів методом втілення атомів віддачі із нанесених на їх поверхню 

тонких металевих плівок проміжних елементів, бомбардуванням останніх іонами 

інертного газу в тліючому розряді при енергії іонів 600…1000 еВ сприяє 

збільшенню ширини дифузійної зони у 1,5…2 рази, що супроводжується 

підвищенням міцності з'єднання на 15…40%. Найбільш ефективним є 

застосування розробленої методики при зварюванні тиском металів, що мають 

обмежену взаємну розчинність у твердому стані (мідь-хром, мідь-молібден та 

ін.). 

 

 

 

СВАРКА АЛЮМИНИЕВЫХ КРИВОЛИНЕНЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТОДОМ 

ТРЕНИЯ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

 

Майстренко А.Л.1,.Лукаш В.А 1, Усенко Б.О.2, Бабенко Р.Г.2, Заболотный С.Д.1, 

Никитюк Ю.А.1 

1-Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАНУ, г.Киев, 

Украина; 2-ГП «КБ «Южное» им. М. К. Янгеля, г. Днепр, Украина 

 

При сварке трением с перемешиванием (СТП) происходит твердофазное 

соединение металлов. При этом не происходит изменений химического состава, 

выгорания элементов, порообразования и других дефектов швов.  

Это позволяет получать сварные соединения с меньшим уровнем 

остаточных напряжений и деформаций, а также и лучшими механическими 
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свойствами по сравнению со сваркой плавлением, в частности, прочность 

сварного соединения достигает 0,7 от прочности основного металла. 

Преимущество СТП по сравнению с другими видами сварки, состоит в 

возможности ее применения для соединения панелей из алюминиевых сплавов 

толщиной от 2 до 25 мм за один проход. Отсутствие жидкой фазы свариваемых 

металлов, позволяет выполнять их сварку в любом пространственном 

положении, в том числе и при сборке объемных конструкций. 

В данной работе представлен способ изготовления обечаек из 

алюминиевого сплава AW2219 с использованием кинематических возможностей 

вертикально-фрезерного станка. Первоначально выполнена сварка встык 

методом СТП двух исходных заготовок размером 600x200х10 мм продольным 

швом вдоль стороны 600 мм, в результате получена плоская деталь размером 

600х400х10 мм. Затем, изготовленные детали состыкованы методом СТП в 

полосу размером 3000х400х10 мм. Полученная полоса вальцевалась в кольцо 

диаметром 950 мм и замыкалась продольным швом образуя обечайку диаметром 

955 мм и высотой 400 мм с одним кольцевым и пятью продольными швами, 

полученными СТП. Таким же образом сваривалась очередная (вторая, третья и 

т.д.) обечайка, что в дальнейшем дает возможность получить изделие 

необходимых размеров. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТОНКОЛИСТОВЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ АМг5М И АМг6М, ПОЛУЧЕННЫХ СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ  

С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

 

Покляцкий А.Г., Лабур Т.М., Мотрунич С.И. 

ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ, г. Киев, Украина 

 

При изготовлении сварных конструкций различного назначения, 

эксплуатируемых при температурах от -190ºС до +70ºС, широко используются 

полуфабрикаты в виде листов, плит, полос, прессованных панелей, профилей, 

прутков, поковок, штамповок и т. п. из прочных и пластичных деформируемых 

алюминиевых сплавов АМг5 и АМг6. Для получения неразъемных соединений 

применяются различные способы сварки плавлением, при которых сварной шов 

образуется в результате расплавления определенного объема соединяемых 

материалов и присадочной проволоки в общей сварочной ванне и последующей 

их кристаллизации в среде защитного инертного газа. Это приводит к 

структурным превращения в металле шва и примыкающим к нему участкам, а 

также образованию дефектов в виде пор, макровключений оксидной плены и 

горячих трещин, в результате чего снижаются физико-механические свойства 

сварных соединений. Избежать расплавления металла в зоне формирования шва 

удается при использовании способа сварки в твердой фазе трением с 

перемешиванием. В результате нагревания алюминиевого сплава за счет трения 

в зоне сварки только до пластического состояния, интенсивного перемешивания, 

деформирования в ограниченном объеме и уплотнения его рабочими 

поверхностями инструмента в шве формируется мелкодисперсная структура, а 

основной материал в зоне термического влияния разупрочняется в меньшей 

степени, чем при сварке плавлением. 

Для исследований использовали листы алюминиевых сплавов АМг5М и 

АМг6М толщиной 1,8 мм. Стыковые соединения получали аргонодуговой 
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сваркой неплавящимся электродом (АДСНЭ) со скоростью 20 м/ч на токе 135-

140 А с помощью установки MW-450 («Fronius», Австрия) с использованием 

присадочных проволок СвАМг5 и СвАМг6 диаметром 1,6 мм. Сварку трением с 

перемешиванием (СТП) осуществляли на разработанной в ИЭС им. Е.О. Патона 

лабораторной установке, используя специальный инструмент с коническим 

наконечником и буртом диаметром 12 мм, скорость вращения которого 

составляла 1420 об/мин, а скорость линейного перемещения – 12 м/ч. 

Установлено, что при СТП исследуемых сплавов в результате интенсивной 

пластической деформации металла под буртом инструмента и в ядре шва 

формируется однородная дезориентированная структура с размером зерен 3-4 

мкм и дисперсными (≤ 1 мкм) фазовыми выделениями, что приводит к 

повышению твердости металла шва. Поэтому предел прочности образцов при 

одноосном растяжении на 20 МПа выше, чем образцов без усилений и проплавов 

швов, сваренных АДСНЭ, а показатели сопротивления разрушению образцов 

при одновременном их изгибе и растяжении свидетельствуют о более высокой 

стойкости соединений, полученных в твердой фазе, к зарождению и 

распространению трещин. Благодаря формированию швов в твердой фазе при 

более низких по сравнению со сваркой плавлением температурах, максимальный 

уровень растягивающих остаточных продольных напряжений в сварных 

соединениях сплава АМг5М, полученных СТП, на 25% ниже, чем при АДСНЭ. 

При этом обеспечивается формирование неразъемного соединения с 

минимальным уровнем концентрации напряжений в местах перехода от шва к 

основному материалу и удается избежать в швах характерных для сварки 

плавлением дефектов в виде пор, макровключений оксидной плены и горячих 

трещин, обусловленных расплавлением и кристаллизацией металла. В 

результате долговечность стыковых соединений, полученных СТП, значительно 

выше, чем соединений, выполненных АДСНЭ, а их ограниченный предел 

выносливости на базе 2х106 циклов перемен напряжений практически достигает 

уровня долговечности образцов основного металла, тогда как для соединений, 

полученных АДСНЭ, он на 30…40% ниже.  
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6. ІНЖЕНЕРІЯ ПОВЕРХНІ 

 

ДВУХСЛОЙНОЕ БИОСОВМЕСТИМОЕ ПОКРЫТИЕ ТИТАН-

СТЕКЛОУГЛЕРОД 

 

Войнарович С.Г.1, Кислица А.Н.1, Кузьмич-Янчук Е.К.1, Масючок О.П.1, 

Калюжный С.Н.1, Теодосиев Д.2, Петков В.3, Вълов Р.3, Алексиев А.4, Дякова В.3 

1-Институт электросварки им. Е.О. Патона, Киев, Украина; 2-ИКИТ-БАН; 3-

ИМСТЦХА – БАН; 4-ИМ-БАН, София, Болгария 

 

В настоящее время для замены поврежденных косных тканей и суставов 

все более широкое применение находят имплантаты с биосовместимым 

покрытием. Для успешного применения биосовместимого покрытия в составе 

имплантата важную роль играет не только химический состав покрытия, но и 

морфология поверхности.  

В результате совместного исследовательского проекта между Болгарской 

и Украинской академиями наук, разработано инновационное двухслойное 

биосовместимое покрытие, состоящее из титанового подслоя полученного 

методом микроплазменного напыления (толщиной до 250 мкм) на который для 

повышения биосовместимости наносится слой стеклоуглеродного покрытия 

(толщиной 5…10 мкм).  

Анализ поверхности двухслойного биосовместимого покрытия титан-

стеклоуглерод показал, что благодаря наличию титанового подслоя поверхность 

покрытия имеет развитую морфологию и состоит как из макронеровностей 

(размер вершин около 100 мкм), так и участков с микроструктурой (размер 

вершин и впадин менее 10 мкм).  

Взаимодействие клеток с имплантатами происходит на уровне 

субмикрометров. Таким образом, полученная морфология поверхности может 

оказывать влияние на функцию остеогенных клеток и создает предпосылки для 
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ускорения формирования кости и повышения остеоинтеграционных свойств 

двухслойного биосовместимого покрытия титан-стеклоуглерод. 

 

 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА Ti-6Al-4V ПРИ ЕГО МОДИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПРЕССИОННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 

 

Черенда Н.Н.1, Ласковнев А.П.2, Басалай А.В.2, Углов В.В. 1,Шиманский В.И1. 

Асташинский В.М.3, Кузьмицкий А.М.3 

1-Беларусь, Белорусский государственный университет; 2-Беларусь, Физико-

технический институт НАН Беларуси; 3-Беларусь, Институт тепло- и 

массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси 

 

Титановый сплав с алюминием и ванадием нашел широкое применение в 

медицине в качестве силовых компонентов эндопротезов. Он обладает комплексом 

биохимических и механических свойств, удовлетворяющих медико-техническим 

требованиям, но его основным недостатком является присутствие в нем токсичных 

элементов Al и V. Данный недостаток может быть устранен путем модификации 

поверхности сплава. Для этого в работе использовали компрессионные плазменные 

потоки (КПП) с предварительным нанесением покрытия из биосовместимого 

металла (Ti или Zr). В работе рассмотрено влияние воздействия КПП, генерируемых 

в среде азота, на фазовый и элементный состав, структуру и свойства сплава Ti-6Al-

4V с предварительно нанесенным покрытием (Ti, Zr). Ввод дополнительного 

легирующего элемента позволяет создать в поверхностном слое новый сплав, 

обладающий необходимыми свойствами, и при этом сохранить свойства объема 

изделия.  

Установлено, что воздействие КПП на материал с предварительно 

нанесенным покрытием позволяет эффективно легировать проверхностные слои 
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путем плавления и жидкофазного перемешивания металлического покрытия и 

подложки, что дает возможность создавать различные сплавы в поверхностных 

слоях материалов с заданными элементным и фазовым составом, структурой и 

свойствами. 

Показано, что обработка тремя импульсами КПП при плотности энергии 

Q=10-23 Дж/см2 сплава Ti-6Al-4V c предварительно нанесенным покрытием Ti или 

Zr приводит к гомогенизации элементного состава, а также к уменьшению 

концентрации токсичных элементов – V в 1,5 раза и Al в 1,7 раза – в переплавленном 

слое, толщина которого увеличивается с ростом плотности энергии (от 18 до 25 мкм 

в случае системы Ti/Ti-6Al-4V и от 18 до 23 мкм в случае системы Zr/Ti-6Al-4V). При 

воздействии КПП на систему Zr/Ti-6Al-4V формируется твердый раствор на основе 

высокотемпературной фазы титана β-Ti(Zr) (Q=10-14 Дж/см2), обладающей 

меньшими значениями модуля упругости и большей совместимостью по 

механическим свойствам с костными тканями. Объемная доля фазы β-Ti(Zr) 

уменьшается с уменьшением концентрации циркония. При повышении плотности 

энергии до Q=23 Дж/см2 фаза β-Ti(Zr) не наблюдается. Взаимодействие с 

плазмообразующим газом в обеих системах ведет к формированию нитрида титана 

δ-TiNx в поверхностном слое.  

Диспергирование структуры слоя, проплавленного в результате воздействия 

КПП, и изменение его фазового состава (в том числе формирование нитридной фазы) 

позволяет избежать снижения прочностных характеристик, которое могло бы быть 

связано с уменьшением концентрации Al и V. Воздействие КПП (n=3, Q=10-23 

Дж/см2) на сплав Ti-6Al-4V с предварительно нанесенным покрытием (Ti или Zr) 

приводит к увеличению микротвердости и уменьшению коэффициента трения 

поверхностного слоя. Максимальное увеличение микротвердости в 1,4 и 1,5 раза, 

уменьшение коэффициента трения в 2,2 и 2,8 раза достигается при воздействии КПП 

на системы Ti/Ti-6Al-4V и Zr/Ti-6Al-4V при Q=23 Дж/см2. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ ФОРМУВАННЯМ ЗДРІБНЕНОЇ 

НАНОРОЗМІРНОЇ ПОЛІГОНІЗАЦІЙНОЇ СУБСТРУКТУРИ 

 

Дубовий О.М., Карпеченко А.А., Бобров М.М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв, Україна 

 

В останні десятиліття газотермічні, зокрема плазмовий та електродуговий 

методи нанесення покриттів, набули розвитку і широко застосовуються для 

підвищення надійності і довговічності машин і механізмів шляхом формування 

поверхневого шару з підвищеними функціональними властивостями. 

Подальший розвиток газотермічного напилення покриттів в теперішній час 

здійснюється переважно формуванням здрібненої і нанорозмірної структури 

(субструктури). Запропоновано спосіб напилення покриттів, який забезпечує 

підвищення фізико-механічних властивостей і полягає в нагріванні до 

температури початку рекристалізації матеріалу покриття або одного із його 

компонентів, витримку 0,5…10 хвилин з наступним охолодженням до 

температури навколишнього середовища зі швидкістю яка унеможливлює 

перехід до крупнокристалічного стану.  

Метою роботи є підвищення фізико-механічних властивостей 

газотермічних покриттів формуванням здрібненої і нанорозмірної 

полігонізаційної субструктури передрекристалізаційною термічною обробкою 

(ПТО).  

Встановлено, що ПТО здатна суттєво підвищити фізико-механічні 

властивості газотермічних напилених покриттів формуванням здрібненої і 

нанорозмірної субструктури. При цьому найбільший ефект проявляється на 

електродугових покриттях завдяки найбільших величинах деформації 

напилюваних частинок (96% із дроту 65Г) у порівнянні з іншими методами. 

Доведено, що ПТО плазмового нікелевого покриття з витримкою 5 хв при 480 °С 
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викликає приріст твердості у порівняні із напиленим станом на 70%, зниження 

теплопровідності на 30%, теплозахисного покриття (ZrO2 – 7% Y2O3) відповідно 

мікротвердість – на 13%, зниження теплопровідності на 15% за рахунок 

здрібнення субструктури. Встановлено, що деформування напиленого покриття 

підвищує термічну стійкість полігонізаційної субструктури. Показано, що 

оптимальною величиною деформації для електродугового покриття з дроту 65Г 

є 30% при цьому витримка впродовж 20 хв забезпечує приріст твердості на 38%; 

для покриття з дроту Св-08Г2С – деформація 20%, приріст твердості 26% 

(витримка 15хв). Показано, що середній розмір ОКР електродугових покриттів 

зменшується при деформуванні, що підвищує термічну стійкість субструктури 

на 40…45% у порівнянні з покриттями після напилення.  

Проведення додаткової деформації та ПТО забезпечує підвищення 

кількості наноструктурних елементів з 18% до 32…35% та збільшення 

середнього кута розорієнтування субзерен. Дробоструменева обробка 

електродугового покриття забезпечує стабілізацію полігонізаційної 

субструктури при термічній обробці до 40 хв. У цьому діапазоні витримок не 

відбувається значного зниження твердості та збільшення середнього розміру 

субзерен покриттів у порівнянні зі станом після деформування. Встановлено, що 

проведення ПТО покриттів з дроту 65Г забезпечує підвищення міцності 

зчеплення на 30% у порівнянні з покриттями після напилення за рахунок 

зменшення внутрішніх напружень та підвищення зносостійкості на 45% у 

порівнянні зі станом після напилення. При цьому додаткова дробоструменева 

обробка покриття з наступною ПТО підвищує зносостійкість ще на 40% 

внаслідок зміцнення поверхневого шару. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ  

ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ З 65Г 

 

Казимиренко Ю.О., Лебедєва Н.Ю. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

Миколаїв, Україна 

 

В сучасних умовах експлуатації деталей машин та механізмів велике 

значення має не тільки конструктивна міцність матеріалів з яких вони 

виготовлені, але і властивості поверхні. Створення композиційних покриттів 

дозволяє підвищити зносостійкість, теплостійкість, корозійну стійкість і інші 

експлуатаційні характеристики поверхневих шарів. Пошук ефективних 

компонентів для таких покриттів дозволяє розв’язувати рад задач, пов’язаних з 

поліпшенням необхідних показників властивостей поряд з економічними та 

екологічними аспектами. Перспективною сировиною для створення 

функціональних композиційних покриттів з особливими властивостями є 

порожні керамічні мікросфери, введення яких дає змогу знизити щільність, 

коефіцієнт теплопровідності, підвищити здатність працювати в умовах вібрацій 

та динамічних навантажень. Алюмосилікатні порожні мікросфери за хімічним 

складом являють собою тугоплавкі системи з температурою плавлення не нижче 

1400 °С, вихідною сировиною для їх виготовлення є легкі фракції золи 

теплоелектростанцій, де процес спалювання вугілля відбувається в діапазоні 

температур 1500…1800°С. 

Досліджено мікрорельєф поверхні покриттів методом електронної 

мікроскопії та мікрорентгеноспектрального аналізу. Мікроструктура напилених 

покриттів складається з пористої металевої матриці і керамічних сферичних 

частинок, які під час напилення не змінюють свого хімічного складу.  

Експериментально доведено можливість підвищення зносостійкості 

електродугових покриттів зі сталі 65Г шляхом введення до їх складу керамічних, 

а саме алюмосилікатних порожніх мікросфер. Встановлено закономірності 
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формування електродугових покриттів, які ґрунтуються на результатах 

досліджень структурних особливостей керамічних мікросфер.  

 

 

 

ОТРИМАННЯ ТОНКОПЛІВКОВИХ МЕТАЛОПОКРИТІВ В ПЛАЗМІ 

ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ ІНІЦІЙОВАНОГО В ПОРОЖНИСТОМУ КАТОДІ 

 

Болотов Г.П., Болотов М.Г., Прибитько І.О., Ганєєв Т.Р. 

Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна. 

 

В якості джерела іонізованої плазми використовували тліючий розряд, що 

горить в порожнистому катоді. Реалізовували діодну плазмоіонну схему розряду 

при якій напруга прикладалася між порожнистим катодом (матеріалом 

майбутньої плівки) та анодом. В якості мішені використовували мідний циліндр, 

виконаний у формі чаші та мідний кільцевий анод, розміщений на відстані 40 мм 

від катоду. Між електродами на ізольованому від камери тримачі розміщували 

скляну підложку (субстрат) розмірами 60×30 мм.  

Вплив параметрів технологічного режиму осадження визначали шляхом їх 

почергового варіювання в наступних межах: відстань катод-підложка Lc-s = 5…30 

мм, струм розряду Id = 25…100 mA, при цьому напруга на електродах коливалася 

в межах 400…800 V. Осадження здійснювали в середовищі аргону при тисках в 

газорозрядній камері 60 Pa. Час осадження складав від 45 хвилин. Перед 

початком процесу здійснювали тренування емітуючої поверхні катоду на струмі 

15 mA в середовищі аргону протягом 2 хвилин задля її очищення від різного роду 

забруднень і створення умов для безперешкодного вивільнення атомів мішені. 

Результати свідчать, що товщина конденсованого шару збільшується по 

мірі наближення до вихідного отвору катодної порожнини. Так, зменшення 

відстані Lc-s від 30 мм до 10 мм в наших опитах призводило до збільшення 

товщини шару мідної плівки в 3..5 разів з помітним погіршенням її однорідності. 

Нерівномірність товщини плівок, отриманих на відстані 30 мм не перевищує 
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5…8%, в той час як для плівок, отриманих на відстані 10 мм від катоду така 

однорідність зберігається лише на відстані 10…15 мм від центру підложки і при 

віддаленні на відстань 20 мм досягає 30%. Збільшення величини розрядного 

струму призводить до стрімкого наростання товщини конденсованого шару 

металопокриття. Так, зростання величини Id від 25 мА до 100 мА, в наших 

дослідах, призводило до росту товщини мідної плівки в межах 0,5…10 µм та 

1…16 µм для катодів діаметром 40 мм та 20 мм відповідно. 

 

 

 

РОЗМІРНА ОБРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ МІЦНОЇ 

ЗНОСОСТІЙКОЇ ПОВЕРХНІ 

 

Юр’єв В.В., Сіса О.Ф. 

Центральноукраїнський національний технічний університет, м.Кропивницький, 

Україна 

 

З розвитком машинобудівних галузей, постала велика необхідність у 

виготовленні високоякісного дроту. Для забезпечення необхідної якості дроту, 

велику увагу приділяють напрямним роликам. На сьогоднішній день одним з 

направлень підвищення зносостійкості поверхневих шарів є нанесення на 

поверхню напрямного ролика високоміцних зносостійких матеріалів. Для 

наплавлення роликів застосовується наплавочний порошковий дріт ВЕЛТЕК–

620, Нп-70Х5Г3М3СФР, наплавочний композиційний порошок ПС-12НВК-01. 

Проблема зумовлена, необхідністю знімання з поверхні ролика, доволі великого 

припуску (2-5 мм) важкооброблюваного матеріалу. Одним з шляхів зниження 

трудомісткості є застосування електрофізичних методів обробки. Відомий 

процес розмірної обробки металів електричною дугою (РОД) дозволяє вводити 

в зону обробки великі потужності електричного струму. Обробку здійснюють 

стаціонарною електричною дугою, яка горить між електрод-інструментом (ЕІ) та 

електрод-заготовкою (ЕЗ) в потоці рідини при динамічному тиску в зоні обробки. 
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Пропонується при обертанні одночасно обробляти електричною дугою в 

гідродинамічному потоці рідини два ролика. При реалізації даного способу ЕЗ 

обертається, ЕІ має поступальний рух радіальної подачі, де робоча рідина 

подається у між електродний зазор крізь канал у електроді-інструменті. Даний 

спосіб володіє значно більшою продуктивністю обробки, так як використовує 

дугову форму електричного розряду, який горить в міжелектродному зазорі без 

пауз.  

Таким чином доведена доцільність використання способу РОД для 

високопродуктивної обробки напрямних роликів, що вимагає відповідно 

невеликих капіталовкладень в обладнання і технологію, забезпечить швидку 

окупність за рахунок значного збільшення строку служби напрямних роликів 

дрібносортового стану, призведе до помітної економії коштів.  

 

 

 

ВПЛИВ ТИСКУ ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЮ НА ФІЗИКО-

МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ 

ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ 

 

Гвоздецький В.М., Задорожна Х.Р., Сірак Я.Я. 

Фізико-механічний інститут НАН України ім. Г.В. Карпенка, м.Львів 

 

Наносили електродугові покриття з порошкових дротів методом 

електродугового напилення за тиску повітряного струменю 0,6 та 1,2 МПа. 

Покриття напиляли за наступних режимів: напруга U – 32 В, струм І – 110-120 

А, відстань від сопла до поверхні напилення 120 мм. Товщина покриттів 1,0-1,2 

мм. Досліджували структуру, мікротвердість, залишкові напруження, когезивну 

міцність та опір зношуванню напилених покриттів.  

Покриття напилені методом електродугової металізації складаються із 

ламелей розплаву оболонки і шихти або оксидів, розміром 20-150 мкм. Між 

собою ламелі розділені оксидними плівками товщиною 2-20 мкм. За 
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підвищеного тиску повітряного струменю 1,2 МПа, металографічним аналізом у 

структурі покриттів, виявлено оксиди меншої товщини та більшу кількість 

ділянок мікрозварювання між ламелями, ніж за тиску 0,6 МПа, що 

підтверджується відсутністю чіткої границі розділу між ламелями різного 

хімічного складу.  

Напилення покриттів за тиску 1,2 МПа сприяє руйнуванню оксидних 

плівок, які є на поверхні краплин у рідкому стані. Відсутність між металевими 

краплинами у рідкому стані оксидів забезпечує утворення ділянок 

мікрозварювання. Це спричинено зменшенням часу контакту краплини з 

повітряним середовищем, а відповідно і вищою їх температурою. Збільшення 

швидкості краплин у 1,5-1,7 рази викликає їх сильнішу деформацію, що 

забезпечує зменшення пористості на 3-5 % та рівня залишкових напружень 

розтягу у 1,3-1,5 рази. Когезивна міцність покриттів зростає у 1,5-1,8 рази. Це 

спричинено утворення ділянок мікрозварювання та армуванням покриття 

тонкими оксидами, товщиною до 30 мкм, великої довжини. Більш рівномірний 

розподіл шихтових матеріалів забезпечує підвищення мікротвердості покриттів 

на 20-30 %. Підвищені механічних характеристик покриттів забезпечують 

зростання їх опору зношування при випробуваннях на абразивну та 

газоабразивна зносостійкість. 

 

 

 

ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛОКАРБІДНИХ 

(КЕРМЕТНИХ) ЕЛЕКТРОДУГОВИХ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ 

 

Кушнір А.В., Бобела М.М., Кузнєцов Р.Д. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв, Україна 

 

Газотермічні покриття з керметною структурою, що складаються з 

металевої матриці, в основному на основі сплавів нікелю, кобальту або заліза, зі 
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зміцнювальною фазою, головним чином карбідів вольфраму, хрому або титану, 

є найбільш широко поширеним класом покриттів, що захищають поверхню 

деталей від різних видів зношування.  

Серед усіх методів газотермічного напилення слід виділити електродугове, 

яке має низку переваг: високу продуктивність та коефіцієнт використання 

матеріалу, енергетичний ККД, характеризується простотою і технологічністю, 

низькою собівартістю, а за міцністю не поступаються плазмовим покриттям.  

Основним недоліком даного методу є застосування в якості матеріалу, 

який розпилюється, тільки електропровідних дротів, що обмежує можливості 

даного методу. 

Подальший розвиток електродуговий метод напилення отримав шляхом 

розширення можливостей створення композиційних покриттів за рахунок 

формування гетерофазного струменя за рахунок подачі в високотемпературну 

зону розпилювача порошку за допомогою вдосконаленої конструкції 

розпилювальної голівки і розробки технологічних основ їх нанесення.  

За допомогою вдосконаленого електродугового апарату ЕМ-14М на 

наступному режимі: сила струму 120А, тиск стисненого газу – 0,6 МПа, 

дистанція напилення 100 мм, отримано композиційні металокарбідні покриття зі 

сталевого дроту 65Г (діаметр 1,2 мм) і порошку TiC марки Амперит 570 з 

гранулометричним складом від 10 до 50 мкм. 

Встановлено, що покриття має характерну лускату структуру, їх 

пористість складає близько 6%. Мікротвердість світлої фази склала 3,2 ГПа, 

темної – 31 ГПа, що відповідає мікротвердості карбіду титану. Проаналізовано 

хімічний склад фаз у покритті. Встановлено, що темна фаза характеризується 

підвищеною концентрацією титану (близько 50%), що приблизно відповідає фазі 

TiC. За допомогою планіметричного методу визначено вміст карбіду титану у 

отриманих електродугових покриттях композиції 65Г-TiC. Він склав 25,2% (об.).  

Дана конструкція забезпечує можливість регулювання у широкому 

діапазоні концентрацію порошкових частинок у високотемпературному 

струмені і, відповідно, у композиційному електродуговому покритті. Покращує 
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якість отриманого покриття за рахунок збільшення швидкості часток у 

високотемпературному струмені і зменшення кута його розкривання, що 

приводить до підвищення коефіцієнту використання матеріалу при напиленні.  

 

 

 

ВПЛИВ УМОВ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ ТА 

ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА 

МІКРОСТРУКТУРУ ТА ТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ 

 

Дубовий О.М., Лой С.А., Спіхтаренко В.В. 

НУК імені адмірала Макарова, Миколаїв, Україна 

 

Метою даної роботи є дослідження впливу умов плазмового напилення та 

передрекристалізаційної термічної обробки на мікроструктуру покриттів та їх 

твердість. 

Для формування плазмових покриттів використовували порошки Ni та 

NiCr фракцією 40…80 мкм, в якості плазмоутворюючого газу використовували 

аргон. Напилення проводили на повітрі на установці УПУ-3Д та в динамічному 

вакуумі на установці УПНКА при тиску близько 10 кПа. Термічну обробку 

зразків зздійснювали в лабораторній електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М. 

Металографічні дослідження проводили на мікроскопі ММР-2Р. 

Отримані покриття піддавали передрекристалізаційній термообробці при 

температурі, яка відповідала температурі первинної рекристалізації матеріалу 

зразка (для NiCr – 500 °С, для Ni – 480 °C). 

Максимальна твердість покриттів після напилення на повітрі після 

передрекристалізаційної термообробки підвищилась на 11 % для NiCr та на 9 % 

для Ni. 

При напиленні в динамічному вакуумі твердість покриттів після 

передрекристалізаційної термообробки підвищилась на 22 % для NiCr та 17 % 

для Ni. Аналіз мікроструктури не виявив змін після передрекристалізаційної 
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термічної обробки. Це може свідчити про те, що зміцнюючий ефект 

забезпечують структурні елементи розміром менше 1 мкм. 

Наведені результати досліджень свідчать про те, що 

передрекристалізаційна термічна обробка приводить до підвищення твердості за 

рахунок здрібнення субструктури.  

Висновки: Передрекристалізаційна термічна обробка забезпечує підвищення 

твердості плазмових покриттів за рахунок здрібнення субструктури. Більш 

висока твердість покриттів, напилених у динамічному вакуумі, пояснюється 

більшою деформацією часток порошку при напиленні. 

 

 

 

ПЛАЗМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ 

Смирнов І.В., Копилов В.І., Чорний А.В. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

 

На кафедрі інженерії поверхні ЗФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в 

останні роки проводяться розробки плазмових технологій в інженерії поверхні, 

а саме: 1 – плазмове напилення поліфункціональних покриттів з застосуванням 

нанодисперсних порошків; 2 – іонно-плазмове плакування порошків 

наноструктурними оболонками; 3 – імпульсно-плазмове азотування поверхонь 

деталей; 4 – плазмове спалювання водовугільної суспензії для нагрівання котлів 

та теплоагрегатів. 

1. Основне завдання застосування нанодисперсних порошків зводиться до 

їх вибору і способу введення в покриття, що ускладняються через критично малу 

масу, розмір та високу активність наночастинок. Перевагами даного підходу є 

можливість нанесення тонких зносостійких композиційних покриттів з 

підвищеними трибологічними характеристиками, адгезійними та когезійними 

властивостями. 

2. Іншим способом підвищення фізико-механічних властивостей є 

застосування порошків плакованих іонно-плазмовим способом. Основні 
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проблеми полягали в розробці пристрою для перемішування порошків у вакуумі 

і рівномірності нанесення оболонки. Були отримані плаковані порошки з Al2O3, 

ZrO2, WC оболонками з Al, Ti, Cu для отримання зносостійких покриттів 

методами плазмового напилення та спікання. 

3. Основними перевагами імпульсно-плазмового азотування в порівнянні з 

традиційним азотуванням є створення нових типів покриттів, особливо на 

внутрішніх поверхнях трубчастих виробів, які мають спеціально орієнтовану, 

регульовану, бездефектну будову з унікальним комплексом властивостей зі 

зносостійкості, корозійної стійкості та тріщиностійкості. 

4. Проблема четвертого напрямку полягає у спалюванні низькосортного 

вугілля з мінімальним шкідливим впливом на навколишнє середовище, 

підготовці водовугільної суспензії до спалювання та збільшення ресурсу роботи 

плазмового пальника. 
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