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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У різних галузях сучасної промисловості, в тому числі 

будівельній, сільськогосподарській, транспортній, машинобудівній та оборонній, 

для виготовлення зварних металоконструкцій широко використовують 

низьковуглецеві, леговані середньо- та високовуглецеві високоміцні сталі. У 

теперішній час техніка та конструкції відповідального призначення потребують 

використання сталей високого класу міцності у досить великому діапазоні 

механічних властивостей та, відповідно, різного структурно-фазового складу. Так, в 

будівельній та транспортній промисловості сільськогосподарського призначення 

використовуються конструкційні низьковуглецеві сталі з межею плинності 350…740 

МПа. Це сталі − з феритно-перлітною, бейнітно-феритною та бейнітно-

мартенситною структурою. Межа міцності таких сталей досягає до 490…940 МПа. 

Для високовуглецевих сталей феритно-перлітного типу, що застосовуються в 

залізничному транспорті цей показник складає 910…1130 МПа. А для 

середньовуглецевих легованих сталей мартенситно-бейнітного типу спеціального 

призначення межа міцності досягає 1500…1700 МПа. Застосування високоміцних 

сталей дозволяє не тільки зменшити масу конструкцій, але і підвищити їх технічні 

характеристики за рахунок забезпечення необхідного комплексу механічних 

властивостей – високих показників статичної та динамічної міцності, в’язкості 

руйнування та опору крихкому руйнуванню. Враховуючи той факт, що багато 

конструкцій виготовлених з високоміцних сталей, є конструкціями тривалого 

використання, особливе значення набувають дослідження впливу структурних 

факторів на механічні властивості та тріщиностійкість з’єднань цих сталей. 

Найчастіше при виготовленні зазначених металоконструкцій використовують 

механізоване або автоматичне зварювання в середовищі захисних газів. При цьому 

використовують такі режими зварювання, які б дозволили, з одного боку, 

забезпечити високу продуктивність, а з іншого боку − забезпечити необхідний 

комплекс механічних властивостей та тріщиностійкість зварних з'єднань. Останнім 

часом впроваджуються такі прогресивні технології, як лазерне та гібридне лазерно-

дугове зварювання, що дає змогу отримувати зварні з'єднання зі значно меншими 

розмірами швів та зони термічного впливу, підвищити якість зварних з’єднань та 

продуктивність процесу у порівнянні з дуговим зварюванням. 

В даний час в науково-технологічних роботах отримано експериментальний 

матеріал про вплив легування металу на кінетику розпаду переохолодженого 

аустеніту, та відповідно, на структуроутворення металу зварних швів та зони 

термічного впливу, отримано дані про те як змінюється структура та фазовий склад 

металу зварних з'єднань високоміцних сталей в залежності від швидкості 

охолодження. Основними параметрами термічного циклу зварювання, які 

впливають на структурно-фазові зміни в металі, є максимальна температура нагріву, 

швидкість нагріву та охолодження, час перебування металу вище температури 

фазового перетворення. Відповідно цьому, околошовна зона - зона термічного 

впливу поділяється на ділянки: сплавлення, перегріву, повної перекристалізації, 

неповної перекристалізації та рекристалізації, у яких структурно-фазові параметри 

металу відрізняються. Таким чином, структура металу зварних з’єднань представляє 

собою досить складний комплекс структурних складових, що формуються під 
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впливом термодеформаційного циклу зварювання. Отримання термокінетичних 

діаграм розпаду переохолодженого аустеніту по заданим термічним циклам дає 

змогу приблизно орієнтуватися які структурно-фазові складові формуються в металі 

при різних швидкостях охолодження. Ця інформація дуже важлива для сприйняття 

температурно-часових умов фазового перетворення в металі того чи іншого складу 

легування. Однак, вона дає якісну оцінку комплексу структур, що формуються. Для 

кількісної оцінки, а тим більше у нерівноважних умовах отримання зварного 

з’єднання необхідно застосування більш точного підходу до інформації про об’ємну 

частку структурних складових, параметри зеренної, субзеренної, дислокаційної 

структур, що формуються безпосередньо в металі зварних швів, та особливо у зоні 

термічного впливу в залежності від легування та охолодження металу. Тому, існує 

необхідність у розширенні і узагальненні уявлень про структурно-фазовий склад 

металу зварних з'єднань високоміцних сталей, що відомі з попередніх досліджень. 

На сьогоднішній день не достатньо інформації, як впливає тонка структура на 

механічні властивості зварних з'єднань, а саме субструктура, розподіл щільності 

дислокацій, тощо. Дослідження на дислокаційному рівні дозволять отримати більш 

точну інформацію про ці структурно-фазові особливості металу. Достовірну 

інформацію про такі структурні складові, як нижній, або верхній бейніт, відпущений 

та гартівний мартенсит, параметри їх тонкої структури: розмір субзерен, рейок, 

фрагментів, карбідів та розподіл дислокацій можливо отримати методом 

трансмісійної електронної мікроскопії. 

Одержання надійних та якісних зварних з'єднань високоміцних сталей є 

актуальною проблемою, при вирішенні якої найбільш суттєве значення має детальне 

вивчення впливу структурно-фазового складу та конкретних параметрів структури, 

що формуються в металі швів та зони термічного впливу, на міцність та 

тріщиностійкість цих з’єднань. Враховуючи, що окремі ділянки зони термічного 

впливу зварних з’єднань мають малі розміри, визначити їх механічні властивості 

традиційним шляхом (механічним випробовуванням зразків) не завжди 

представляється можливим. Для цього можуть бути використані аналітичні методи 

оцінок, що базуються на результатах експериментальних досліджень структури. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота Берднікової О.М. є закінченою науково-дослідною роботою, яка 

виконувалась протягом 2006 – 2018 рр. у відділі Фізико-хімічних досліджень 

матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ в рамках наукових програм: «Удосконалити 

методики експерименту, дослідити фізико-хімічні процеси і вивчити їх вплив на 

структурно-фазовий склад і властивості при формуванні злитків, зварних з’єднань і 

покриттів» (№ ДР 0103U005240, 2004 – 2006 рр.); «Дослідження фізико-хімічних 

процесів, які формують хімічну, структурну неоднорідність та зародження нових 

фаз, що впливають на міцність, утворення тріщин та руйнування зварних з’єднань 

покриттів та зливків» (№ ДР 0106U011369, 2007 – 2009); «Інструментальними 

методами фізичного металознавства і аналітичної хімії дослідити розподіл і 

концентрацію легуючих елементів, домішок та газів, особливості структури і 

структурних перетворень та кінетику утворення нових фаз в зварних швах, зони 

термічного впливу і газотермічних покриттях» (№ ДР 0110U002877, 2010 – 2012 

рр.); «Дослідити термодинаміку та кінетику хімічних реакцій, масопереносу, 
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утворення нових фаз і структурних перетворень в металах і сплавах в процесах 

електрометалургії, зварювання та споріднених технологій» (№ ДР 0113U000775, 

2013-2015 рр.); «Дослідження особливостей протікання структурних та фазових 

перетворень в металі зливків, зварних швів, наплавленого шару високоміцних 

сталей та сплавів, отриманих адитивними методами з залученням концентрованих 

потоків енергії» (№ ДР 0112U001513, 2012 – 2016 рр.); «Вивчення особливостей 

фізико-хімічних процесів взаємодії фаз і структуроутворення в нерівноважних 

термокінетичних умовах при формуванні зливків, зварних з’єднань та покриттів на 

поверхні виробів зі сталей та металевих сплавів» (№ ДР 0115U006678, 2016-2018 

рр.); відповідно до планів прикладних досліджень у рамках цільової комплексної 

програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки 

експлуатації конструкцій, споруд та машин («Ресурс») за проектами 9.9. 

«Розроблення нормативного документа з реалізації ремонтних технологій 

відновлення працездатності пошкоджених поверхонь залізничних коліс із 

високоміцної сталі за умов тривалої експлуатації» (№ 0110U0036661, 2010 – 2012 

рр.). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей 

впливу особливостей структурно-фазового складу металу зварних з'єднань 

високоміцних сталей різного класу міцності на їх механічні характеристики й 

тріщиностійкість шляхом визначення структурних критеріїв, що забезпечують 

необхідний комплекс цих властивостей.  

У відповідності до поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- розробити комплексний підхід до дослідження на всіх структурних рівнях 

структурно-фазового стану металу зварних з’єднань. Визначити об’єкти та напрямки 

досліджень з метою одержання повної та достовірної інформації про мікроструктуру 

та механічні властивості цих з’єднань; 

- дослідити вплив швидкості охолодження, легування швів, умов термообробки 

та подальшого зовнішнього навантаження на особливості структурно-фазового 

складу (субструктуру, щільність дислокацій, розмір та розподіл карбідів, тощо) 

зварних з’єднань високоміцних сталей, отриманих дуговим механізованим 

зварюванням; 

- визначити закономірності формування фазового складу та особливості 

структури зварних з’єднань високоміцних сталей, отриманих високошвидкісними 

способами зварювання (лазерне та гібридне лазерно-дугове) в залежності від 

швидкості охолодження та зварювання; 

- оцінити вплив структурно-фазового складу та дислокаційної структури металу 

на статичну та динамічну міцність та характер руйнування зварних з’єднань 

високоміцних сталей; 

- удосконалити експериментально-аналітичні методики оцінки комплексу 

фізико-механічних властивостей по конкретним структурним параметрам, 

впровадити математичну обробку даних та провести аналітичні оцінки міцності, 

в’язкості руйнування, рівня локалізованої деформації та локальних внутрішніх 

напружень зварних з’єднань досліджених сталей; 

- встановити зв'язок між фазовим складом, параметрами зеренної та тонкої 

структури металу зварних з'єднань, їх механічними властивостями, в’язкістю 
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руйнування, рівнем локалізованої деформації та локальних внутрішніх напружень, 

що формуються в різних структурних складових металу швів та зони термічного 

впливу; 

- встановити структурні критерії, які гарантують необхідний комплекс 

механічних властивостей та тріщиностійкість зварних з’єднань високоміцних 

сталей; 

- розробити практичні рекомендації стосовно вибору умов зварювання за яких в 

металі зварних з’єднань різних за міцністю та призначенням високоміцних сталей з 

межею плинності від 600 до 1300 МПа будуть формуватися структури, що 

забезпечать їм високий рівень міцності та тріщиностійкості. 

Об'єкт дослідження - структурно-фазовий склад, характер руйнування, 

субзеренна та дислокаційна структура металу зварних з’єднань високоміцних сталей 

різних за міцністю та призначенням, а саме низьковуглецевих феритно-бейнітних та 

бейнітно-мартенситних; високовуглецевих феритно-перлітних, легованих 

середньовуглецевих мартенситних сталей.  

Предмет дослідження - закономірності формування фазового складу, 

зеренної, субзеренної, дислокаційної структур та властивостей міцності й 

тріщиностійкості зварних з’єднань високоміцних сталей при різних технологічних 

параметрах та способах зварювання, взаємозв’язок структурних параметрів з 

комплексом властивостей - міцністю, в’язкістю руйнування, рівнем локалізованої 

деформації та локальних внутрішніх напружень в металі зварних з’єднань 

досліджених сталей. 

Методи дослідження - комплекс методів фізичного матеріалознавства, що 

включає світлову (мікроскопи Versamet-2 і Neophot-32), скануючу (мікроскоп SEM-

515 фірми «Philips», Нідерланди) та трансмісійну електронну мікроскопію 

(мікроскоп JEM-200CX фірми «JEOL»при прискорювальній напрузі 200кВ, Японія), 

методи кількісної металографії для визначення параметрів структури, кількісні 

методи визначення скалярної щільності дислокацій та оцінки розміру дисперсних 

фаз; кількісні методи оцінки розподілу хімічних елементів по зоні зварювання, 

методи статистичної обробки результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів. 

В роботі застосовано, запропонований автором, комплексний підхід до 

фундаментальних та прикладних досліджень особливостей структурно-фазового 

складу металу зварних з’єднань високоміцних сталей та закономірностей його 

впливу на механічні властивості та тріщиностійкість цих з'єднань. Отримані 

результати можуть бути кваліфіковані як рішення важливої науково-прикладної 

проблеми, що має вагоме значення при створенні наукоємних та перспективних 

технологій зварювання. 

1. Вперше встановлено, що за інших рівних умов співвідношень структурно-

фазових складових та їх параметрів, характеристики дислокаційної та субзеренної 

структури є визначальними для забезпечення міцності та тріщиностійкості металу 

зварних з’єднань високоміцних сталей з межею плинності від 600 до 1300 МПа, а 

саме низьковуглецевих феритно-бейнітних та бейнітно-мартенситних 

(конструкційних), високовуглецевих феритно-перлітних (колісних), легованих 

середньовуглецевих мартенситних (спеціального призначення). 
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2. Вперше встановлено, що рівномірний розподіл щільності дислокацій (ρ ≤ 

(7…8)×1010см-2) в металі зони термічного впливу зварних з’єднань низько- та 

високовуглецевих сталей при формуванні субструктури розміром 0,2…1,4 мкм та 

наявності 50…80% нижнього бейніту забезпечує високий рівень властивостей 

міцності та тріщиностійкість цих з’єднань. При дуговому зварюванні це реалізується 

при швидкостях охолодження W6/5= 20…28°С/с (для конструкційних феритно-

бейнітних та бейнітно-мартенситних сталей) та W6/5= 5…10°С/с (для колісних 

високовуглецевих феритно-перлітних сталей). 

3. Вперше встановлено, що безградієнтний розподіл щільності дислокацій 

((7…8)×1010 см-2 ≤ ρ ≤ 1011см-2) при формуванні подрібненої структури мартенситу 

відпуску з субструктурою розміром 0,4…0,8 мкм та невеликою часткою (5…20%) 

складової нижнього бейніту, забезпечує високі службові властивості (твердість, 

кулестійкість) зварних з’єднань легованих середньовуглецевих сталей спеціального 

призначення. Встановлено, що такий структурний стан забезпечується у випадках, 

коли при зварюванні метал зони термічного впливу охолоджується зі швидкостями 

W6/5 = 3,8…5°С/с. Відповідність цьому гарантує максимальний рівень в’язкості та 

тріщиностійкості зварних з'єднань. 

4. Вперше виявлено, що високі швидкості охолодження на режимах лазерного 

(W6/5 = 50…103°С/с) та гібридного лазерно-дугового (W6/5 = 58…62°С/с) процесів 

зварювання, обумовлюють утворення наноструктурного стану у нижньому бейніті 

та відпущеному мартенситі, що підвищує міцність, в’язкість руйнування та 

тріщиностійкість з'єднань конструкційних сталей з межею плинності більш ніж 600 

МПа. 

5. Вперше на основі комплексного урахування характеристик всіх елементів 

структури методами математичної обробки встановлено кореляцію між 

структурними параметрами та показниками міцності, в’язкості руйнування та 

локальних внутрішніх напружень в металі зварних з’єднань високоміцних сталей. 

6. Вперше на основі експериментальних даних про щільність дислокацій, 

особливості їх розподілу та розміри субструктури розрахунковими методами 

отримано показники рівня локалізованої деформації для різних структурних 

складових, що формуються в металі зварних з’єднань високоміцних сталей в 

локальній зоні зварювання, що дозволяє прогнозувати вплив структури на 

тріщиностійкість металу. Виявлено, що суттєво знижує тріщиностійкість металу 

формування зон локалізованої деформації в діапазоні 50%....140% при ρ = 

(1,1…2)1011·см−2 в структурних складових бейніту верхнього та гартівного 

мартенситу.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено практичні 

рекомендації та запропоновано технологічні режими зварювання, які забезпечать 

структурні критерії отримання найкращого комплексу механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з'єднань високоміцних сталей.  

1. На основі матеріалознавчих експериментально-теоретичних досліджень 

закономірностей впливу структурно-фазового складу металу зварних з'єднань 

низьколегованих високоміцних сталей різного класу міцності та призначення 

(конструкційних, залізничних та спеціальних) для забезпечення комплексу 
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механічних властивостей та тріщиностійкості цих з'єднань запропоновано 

практичні рекомендації до оптимізації технологічних режимів зварювання. 

2. Рекомендовано при дуговому зварюванні високоміцних низьковуглецевих 

конструкційних сталей з межею плинності понад 600 МПа застосовувати такі 

режими зварювання, які дозволяють забезпечити формування дрібнозернистої 

бейнітно-феритної або бейнітно-мартенситної структури з часткою бейніту 

нижнього до 50…80%.  

3. Технологія відновлення наплавленням профілю залізничних коліс із 

високовуглецевих сталей має розроблятися з урахуванням формування в 

наплавленому металі та ЗТВ з’єднань дрібнозернистої бейнінто-феритної або 

бейнітно-мартенситної структури з часткою бейніту нижнього не менш, ніж 30%. 

Це забезпечується в разі використання для наплавлення дротів Св-08Х2М; Св-

08Х2МФ; Св-10ХН2ГСМФТЮ; ПП-АН180МН та за рахунок регулювання 

швидкості охолодження металу ЗТВ з’єднань, що досягається  шляхом обмеження 

погонної енергії наплавлення, а стосовно сталі 65Г, ще й додаткової 

термообробки (Твитр=100°С, 4год.). 

4. Для забезпечення необхідних службових властивостей зварним з’єднанням 

середньовуглецевих легованих сталей спеціального призначення їх зварювання 

рекомендується виконувати дротом системи легування Св-08Х20Н9Г7Т на 

режимах, що забезпечують охолодження металу ЗТВ з швидкістю W6/5 = 4,8…12° 

С/с. 

5. Доведено перспективність застосування для виготовлення зварних конструкцій із 

високоміцних низько- та середньовуглецевих легованих сталей 

високопродуктивних процесів лазерного, гібридного лазерно-дугового і 

імпульсного дугового зварювання та рекомендовано режими зварювання, які 

дозволяють сформувати в металі швів та ЗТВ з’єднань дрібнодисперсних структур 

з високими механічними властивостями та тріщиностійкістю.  

Забезпечення високого рівня механічних властивостей та тріщиностійкості 

зварних з'єднань високоміцних сталей дає змогу застосувати їх в конструкціях 

відповідального призначення в машинобудуванні, залізниці, важкій промисловості, 

кораблебудуванні, озброєнні, тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є узагальненням 

результатів, отриманих автором самостійно та у співавторстві. У роботі постановка 

мети, задач досліджень, вибір науково-експериментальних та методичних підходів, 

узагальнення отриманих результатів експериментальних та теоретичних досліджень 

та формулювання основних висновків проведено особисто здобувачем. За 

безпосередньою участю автора розроблено наукові та технологічні засади 

комплексного дослідження зварних з’єднань високоміцних сталей. При підготовці 

експериментальних досліджень, формулюванні висновків та підготовці публікацій 

за результатами досліджень внесок здобувача був визначальним. В роботах [3, 7, 9, 

12, 45, 46, 50, 61, 62] на основі експериментально-теоретичних досліджень, 

проведених особисто здобувачем, виконано аналіз отриманих результатів. В 

роботах, виконаних у співавторстві здобувачу належить наступне: планування та 

розробка методик досліджень [5, 8, 11 13, 17, 18, 20, 25, 28, 35, 42, 43, 47, 51, 52, 55, 

58, 59, 63]; проведення металографічних досліджень, аналіз отриманих результатів 
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та формування висновків [3, 2, 4, 6, 15, 22, 23, 29, 36, 39]; аналіз та узагальнення 

літературних даних [22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34]; проведення та аналіз 

фрактографічних досліджень, інтерпретація отриманих результатів [15, 19, 21, 28, 47 

– 49, 58 ]; дослідження дислокаційної структури, субструктури за допомогою 

трансмісійної електронної мікроскопії, аналіз та узагальнення експериментальних 

результатів [5, 10, 14, 24, 25, 30 – 35, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 56, 59 - 61]; аналітична 

оцінка фізико-механічних властивостей зварних з'єднань високоміцних сталей, 

математична обробка даних в математичних пакетах та узагальнення структурних 

критеріїв тріщиностійкості зварних з’єднань [5, 10, 13 – 15, 17, 18, 20, 24, 25, 29 – 44, 

49, 53 – 56, 59 - 61]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

доповідалися й обговорювалися на наступних конференціях: міжнародній 

конференції «Математическое моделирование и информационные технологии в 

сварке и родственных процессах» (Кацивелі, Крим, Україна, 2004, 2008, 2010, 2012; 

Одеса, Україна 2014, 2016, 2018), міжнародній конференції «Лучевые технологии в 

сварке и обработке материалов (Кацивелі, Крим, Україна, 2009, 2011, 2013; Одеса, 

Україна 2015, 2017, 2019); Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих 

учених і фахівців «Сварка и родственные технологии» (Київ, Україна 2005, 2007, 

2009, 2011), міжнародній конференції «HighMatTech», (Київ, Україна, 2007, 2019); 

міжнародній конференції «Сварка и родственные технологии – в третьем 

тысячелетии» (Київ, Україна, 2008, 2013, 2018), міжнародній конференції «Механіка 

руйнування матеріалів і міцність конструкцій» (Львів, Україна, 2009, 2014, 2019), 

міжнародній конференції «Актуальные проблемы прочности» (Харків, Україна, 

2011); International conference on the Improvement of the Quality, Reliability and Long 

Usage of Technical Systems and Technological Processes (Eilat, Israel, 2013; Taba, 

Egypt, 2015); International conference on Modern Achievements of Science and 

Education (Netanya, Israel, 2014); 2nd International Conference Modern Technologies 

and Methods of Inorganic Materials Science (Tbilisi, Georgia, 2015, 2017); 5nd 

International conference «Nanotechnologies-2018» (Tbilisi, Georgia, 2018); 2nd 

International Conference on Applied Chemistry (Hurghada, Egypt, 2017); 71 Annual 

Assembly International Institute of Welding (Denpasar, Bali, Indonesia, 2018); 

міжнародній конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики» 

(ФМІЕ-2019, Київ, Україна, 2019); 8nd International Conference on Nanomaterials: 

Applications & Properties (NAP-2018, Zatoka, Ukraine); 9nd International Conference on 

Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2019, Odessa, Ukraine); VI міжнародній 

конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС-

2019, Київ, Україна, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 63 публікації, 37 

з яких статті у фахових виданнях, з яких 10 у виданнях іноземних держав та 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних та 26 

матеріалів міжнародних наукових конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 7 

розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел з 480 

найменувань. Дисертація викладена на 369 сторінках машинописного тексту, обсяг 
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основного тексту дисертації складає 15,4 авторських аркушів, містить 195 рисунків, 

67 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність дисертаційної роботи, сформульовані 

мета та основні задачі досліджень, описані об'єкт і методи досліджень, наукова 

новизна і практична значимість отриманих в роботі результатів із зазначенням 

особистого внеску здобувача, відомості про апробацію роботи, публікації по темі 

дисертації, відзначено особистий внесок автора, наведено відомості про структуру 

та обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі обґрунтовано проблему одержання зварних з'єднань 

високоміцних сталей. Показано, що на сьогодні накопичено великий обсяг 

експериментального матеріалу в області досліджень зварних з'єднань високоміцних 

сталей та оцінки їх механічних характеристик. Проведений аналіз існуючих робіт 

показав, що є загальновизнана інформація щодо впливу: легування і мікролегування 

сталей, фазових виділень, неметалевих включень, гартівних структурних складових 

на схильність металу зварних з'єднань до крихкого руйнування, що оцінюється за 

стандартними показниками. Однак, до теперішнього часу немає ясності, які 

структури є оптимальними для надійного забезпечення високої стійкості до 

крихкого руйнування металу зварного з'єднання. 

Відзначено, що важлива характеристика експлуатаційної надійності – це 

тріщиностійкість металу. Відомо, що утворення тріщини − процес локальний і 

залежить від структури металу. Умови зародження тріщин в значній мірі 

визначаються структурним і напруженим станом в зоні руйнування. Проаналізовано 

літературні дані, щодо основних механізмів структурного зміцнення та 

тріщиностійкості сталей. Відзначено, що всі механізми структурного зміцнення 

металу обумовлені міждислокаційною взаємодією: в разі твердорозчинного 

зміцнення – це блокування дислокацій атомами домішок і легуючих елементів; у 

разі зернограничного та субструктурного зміцнення – розподілом дислокацій в 

об’ємах та по границям зерен; у разі дисперсійного зміцнення – перерозподілом 

дислокацій та їх щільністю в матриці металу, насиченою частинками дисперсних 

фаз. При цьому на тріщиностійкість металу сталей мають великий вплив структурні 

перетворення, які забезпечують певний фазовий склад металу та кількість фазових 

складових. Саме дислокаційна структура є одним з визначальних чинників, яка 

обумовлює міцність та тріщиностійкість металу зварних з'єднань. Зазначено, що 

доцільно провести детальні дослідження впливу структурно-фазового складу з 

урахуванням особливостей дислокаційної структури металу зварних з'єднань на 

комплекс механічних властивостей та тріщиностійкість. 

Визначено, що дискусійними є питання, які стосуються розрахункових оцінок 

механічних властивостей, не до кінця з'ясованими залишаються питання, що до 

впливу структурного складу і параметрів структури на міцність зварного з'єднання, 

на особливості формування в ньому локальних внутрішніх напружень і здатності 

металу чинити опір руйнуванню. Маловивчені процеси зміни параметрів структури і 

властивостей металу зварних з'єднань високоміцних сталей під впливом 

зовнішнього навантаження.  
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Прийнято до уваги, що найчастіше при виготовленні зварних конструкцій з 

високоміцних сталей використовують механізоване або автоматизоване дугове 

зварювання. Класичні технології дугового зварювання сталей забезпечують 

швидкості охолодження до 38°С/с (в діапазоні 600…500°С). Однак в даний час все 

більше застосування знаходять такі перспективні технології як лазерне та гібридне 

лазерно-дугове зварювання. Вони дозволяють отримувати якісні зварні з'єднання на 

більш високих швидкостях охолодження (50…103°С/с) та швидкостей зварювання 

(30…110 м/год), що значно підвищує продуктивність процесу. При цьому помітно 

зменшуються геометричні параметри зони зварювання - ширина швів і зони 

термічного впливу (ЗТВ). Окрім того, такі способи зварювання забезпечують вищі 

показники міцності і пластичності. З огляду на суттєві зміни технологічних режимів 

і термічних циклів зварювання, особливо актуальним стає питання 

структуроутворення в зоні зварювання та його вплив на властивості зварних 

з'єднань. Приймаючи до уваги, що окремі ділянки ЗТВ зварних з’єднань мають малі 

розміри, визначити їх механічні властивості традиційним шляхом (механічним 

випробовуванням зразків) не завжди представляється можливим. Для цього можуть 

бути використані аналітичні методи оцінок, що базуються на результатах 

експериментальних досліджень структури. 

Питання щодо впливу структурно-фазового складу та конкретних параметрів 

структури, що формується в металі швів та ЗТВ на міцність та тріщиностійкість 

зварних з'єднань високоміцних сталей потребує проведення досліджень на всіх 

структурних рівнях (від зеренного до дислокаційного) за допомогою сучасної 

електронної мікроскопії. Необхідно розширити загальні уявлення про структуру та 

фазовий склад металу зварних з'єднань високоміцних сталей, що відомі з попередніх 

досліджень. На сьогоднішній день недостатньо інформації, як впливає тонка 

структура на механічні властивості й тріщиностійкість зварних з'єднань, а саме 

субструктура, розподіл щільності дислокацій, розмір карбідів у структурних 

складових (бейніту, мартенситу, тощо). Дослідження на дислокаційному рівні 

дозволять також отримати більш точну інформацію про фазовий склад металу.  

Таким чином, актуальним є встановлення закономірностей впливу особливостей 

структурно-фазового складу металу зварних з'єднань високоміцних сталей при 

різних технологічних режимах зварювання на їх механічні характеристики й 

тріщиностійкість. На основі аналізу літератури визначено мету і задачі 

дисертаційної роботи. 

Другий розділ присвячений вибору матеріалів і методів проведення 

досліджень. Робота виконувалася, на зварних з'єднаннях високоміцних сталей з 

використанням різних технологічних параметрів режимів зварювання (швидкостей 

охолодження та зварювання, умов термообробки, легування швів). Було обрано 

високоміцні сталі різного призначення та класу міцності:  

- конструкційні сталі бейнітно-феритного та бейнітно-мартенситного типу 

(alform 620M; 17Х2М; 14ХГН2МДАФБ; N-A-XTRA-700) з σ0,2 = 690…740 МПа та σВ 

= 760…940 МПа; 

- високовуглецеві сталі феритно-перлітного типу (колісна сталь марки 2; 65Г) з 

σ0,2 = 785…980 МПа та σВ = 910…1110 МПа; 
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- леговані середньовуглецеві сталі спеціального призначення мартенситно-

бейнітного типу (броньові − сталь типу 30Х2Н2МФ та Miilux Protection 500) з σ0,2 = 

1300…1500 МПа та σВ = 1500…1700 МПа. 

На першому етапі дослідження проводили на модельних зразках-імітаторах 

обраних сталей, що отримані за термічними циклами зварювання в інтервалі 

температур охолодження 600-500°С зі швидкістю W6/5 = 2,5…25С/с. Імітацію зони 

термічного впливу (ЗТВ) нагрівом та охолодженням одержували на режимах, що 

застосовуються для реальних зварних з’єднань на установці МСР-75, яка була 

розроблена в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. На 

другому етапі було досліджено з'єднання, отримані дуговим механізованим 

зварюванням в суміші захисних газів (82%Ar + 18%СО2) при використанні 

зварювальних дротів марок: Св-10ХН2ГСМФТЮ, Св-08Г2С, Св-08Х20Н9Г7Т, 

DMO-1G (для конструкційних сталей); Св-08Г2С; ПП-АН180МН 

(10ХН2ГСМФТЮ); Св-08ХМ; Св-08ХМФ (для колісних сталей ); Св-10ГСМТ, Св-

08Х20Н9Г7Т, (для сталей спеціального призначення). Зварні з’єднання сталей 

14ХГН2МДАФБ (Св-10ХН2ГСМФТЮ) та N-A-XTRA-700 (Union NiMoCr) 

отримували способами дугового зварювання при швидкості охолодження W6/5 = 

10...38ºС/с та швидкості зварювання VЗВ =18…50 м/год (14ХГН2МДАФБ); 

лазерного зварювання при W6/5 = 28...103° С/с (VЗВ = 18…50 м/год, без 

зварювального дроту); гібридного лазерно-дугового зварювання при W6/5 = 

58...63°С/с (VЗВ = 72…110 м/год). Зазначені режими гібридного лазерно-дугового 

зварювання забезпечують охолодження металу ЗТВ в інтервалі температур 

600...500°С в дуже вузькому діапазоні, але значно відрізняються по параметру VЗВ. 

Тому, подальше для порівняння експериментальних даних для високошвидкісних 

способів зварювання (лазерного та гібридного) вважали за доцільне 

використовувати також параметр швидкості зварювання (VЗВ). 

Запропоновано підхід, що базується на комплексі методів фізичного 

матеріалознавства. Дослідження мікроструктури металу швів і ЗТВ проводили 

методами світлової мікроскопії за допомогою мікроскопів Versamet-2 і Neophot-32. 

Мікротвердість металу вимірювали мікротвердоміром М-400 фірми «Leco» при 

навантаженні 0,1кг. Для виявлення зеренної і дислокаційної структури 

використовувались хімічні, електролітичні методи травлення та методи локального 

потоншення зразків. Характер розподілу хімічних елементів, а також 

фрактографічні дослідження поверхні зламів зварних з'єднань зроблені за 

допомогою аналітичної растрової електронної мікроскопії (РЕМ) – скануючого 

електронного мікроскопу SEM-515 фірми Philips (Нідерланди). Особливості 

субструктури та розподілу дислокаційної щільності у зварних з'єднаннях вивчали 

дослідженням тонких фольг методом трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) 

на мікроскопі JEM-200CX фірми JEOL (Японія) при прискорювальній напрузі 

200кВ.  

З метою удосконалення аналізу результатів фрактографічних досліджень було 

запропоновано методологічний підхід до класифікації зламів по: типу силового 

навантаження; характеру руйнування; макро- та мікрорельєфу поверхні руйнування; 

мікромеханізмам руйнування; локальним концентраторам руйнування. 
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Систематизацію отриманих даних та побудову графічних залежностей 

виконували з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Було проведено 

порівняння різних методичних підходів до аналітичної оцінки зміцнення металу 

зварних з’єднань, розроблено методологічний підхід до комплексної аналітичної 

оцінки фізико-механічних властивостей зварних з'єднань високоміцних сталей, 

удосконалено експериментально-аналітичні методики оцінки міцності та в’язкості 

руйнування зварних з’єднань, проведено математичну обробку даних за допомогою 

програм, що реалізовані автором в математичних пакетах. 

У третьому розділі наведено результати досліджень закономірностей 

формування структурно-фазового складу зразків-імітаторів та зварних з’єднань 

низьковуглецевих конструкційних сталей alform 620M; 17Х2М, 14ХГН2МДАФБ в 

залежності від технологічних параметрів дугового зварювання: швидкості 

охолодження (W6/5), умов термообробки, легування швів зварних з'єднань. 

Досліджено основний метал, зварні шви, ЗТВ по ділянках: перегріву (великого зерна 

− I ЗТВ); перекристалізації (II ЗТВ); неповної перекристалізації (III ЗТВ); 

рекристалізації (IV ЗТВ). При дослідженнях вивчалися структури: фериту (Ф) 

аустеніту (А), перліту (П), мартенситу (М) бейніту верхнього (БВ) та нижнього (БН), 

та їх параметри − розмір пакетів (DП) та зерен (DЗ), а також відповідні значення 

мікротвердості (HV). Дослідженнями РЕМ вивчали характер руйнування металу по 

зонам зламів в залежності від навантаження та температури випробувань, об’ємну 

частку (VЧ) типу руйнування, розмір мікроелементів поверхні руйнування – фасеток 

(dф) крихкого чи квазікрихкого відколу, в’язких ямок (dя), вторинних мікротріщин 

(Lтр). Детальні ТЕМ дослідження дозволили визначити параметри субзереної (dс) та 

рейкової структури (hр), щільності дислокацій (ρ), розмірів карбідних фаз (dк) та 

міжкарбідних відстаней (), об'ємної частки структур (табл. 1). 

Показано, що в умовах імітації зварювання сталі alform 620M (W6/5 = 

3…25С/с) зі збільшенням швидкості охолодження змінюється співвідношення 

фазових складових металу ЗТВ при зменшенні частки БВ, збільшенні HV та 

подрібненні пакетної структури (рис. 1) та субструктури (рис. 2, а – в), табл. 1. 
 

          
     а        б     в 

Рис.1 - Мікроструктура (×1000) металу ЗТВ зразків-імітаторів сталі alform 620M при 

різних швидкостях охолодження (W6/5): а -3°C/c; б - 25°C/c та її середні параметри 

(розмір пакетів, DП; мікротвердість, HV). 
 

В структурних складових БН незначно змінюється щільність дислокацій (ρ), 

табл. 1. Її градієнт спостерігається в структурі БВ (рис. 2, а), а рівномірний розподіл 
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– в структурі БН (рис. 2, б, в). Після термообробки (Тнагр = 630, 750, 950С) зразків 

сталі alform 620M у всіх випадках формується структура зернистого перліту при 

зменшенні розміру пакетів та підвищенні (на 8%) HV. 
 

Таблиця 1 - Структурні параметри металу ЗТВ зразків-імітаторів сталі alform 

620M при різних швидкостях охолодження (W6/5). 
Режим W6/5=3С/с W6/5=12С/с W6/5=25С/с 

Структура Бв Бн Бв Бн Бв Бн 

VЧ, % 70 30 40 60 20 80 

hp, мкм 0,8….1,9 0,7…1,0 0,7…1,5 0,5…0,7 0,4….1,1 0,4…0,85 

dс, мкм - 0,7…1,5 - 0,5…1,3 - 0,4…1,2 

, мкм 0,8…1,9 0,2…0,7 0,7…1,5 0,2…0,7 0,4…1,1 0,2…0,6 

(min), см-2 4…5×1010 
3×1010 

5…6×1010 
3…4×1010 

5…6×1010 
3…4×1010 

(max), см-2 7…8×1010 6…7×1010 6…7×1010 

 

Фрактографічними дослідженнями після випробувань на ударний вигин (Твипр 

= +20; −20°; −40°С) встановлено, що в зразках зламів сталі alform 620M при переході 

від W6/5 = 3С/с до 25С/с збільшується у 2…4 рази зона в’язкого руйнування в 

ділянці біля надрізу, зменшуються довжина зони магістральної тріщини, розмір 

параметрів мікрорельєфу руйнування та VЧ крихкого руйнування, рис. 2, г - е. 

 

                     
         а     б    в 

                     
         г     д    е 

Рис. 2 - Тонка структура БВ (а, ×14000) та БН (б, ×18000; в, ×22000), характер 

крихкого (г, ×850; д, ×1550) та квазікрихкого (е ×1550) руйнування в зоні 

магістральної тріщини (Твипр=−20°С) металу ЗТВ зразків-імітаторів сталі alform 

620M при різних швидкостях охолодження: W6/5=3°C/c (а, г); 12°C/c (б, д); 25°C/c  

(в, е). 
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Швидкість охолодження W6/5 = 25°С/с забезпечує високий рівень механічних 

властивостей металу ЗТВ (σ0,2 до 595 МПа; σВ до 780 МПа; КСV > 300 Дж/см2 при 

Твипр = +20; −20°С та КСV до 155 Дж/см2 при Твипр = −40°С) за рахунок формування 

дрібнозернистої структури (переважно БН) при рівномірному розподілі щільності 

дислокацій.  

При застосуванні зварювальних дротів (Св-10ХН2ГСМФТЮ та DMO-1G) 

після випробувань на триточковий вигин встановлено, що для всіх зварних з’єднань 

при Твипр=20С в зоні втомної тріщини характер руйнування квазікрихкий, а в зоні 

магістрального розвитку тріщини − в’язкий з невеликою часткою крихких ділянок 

( 10%). При Твипр = −40С частка в’язкого руйнування зменшується (на 10…25%). 

При цьому максимальна VЧ в’язкого руйнування спостерігається в металі зварного 

з’єднання, виконаного зварювальним дротом Св-10ХН2ГСМФТЮ, що і 

підтверджується більш високими значеннями показника К1С (в порівнянні з зварним 

з’єднанням з дротом Св-DMO-1G): К1С = 93,5…109,4 МПа×м1/2 (шов) та 91,2…104,2 

МПа×м1/2 (ЗТВ).  

Аналогічний комплексний підхід дослідження (на різних структурних рівнях) 

закономірностей формування структурно-фазового складу зварних з’єднань 

високоміцних сталей в даній роботі було застосовано й подальше. 

В результаті досліджень металу ЗТВ модельних зразків сталі 17Х2М обрано 

режим охолодження при W6/5=20C/c, який забезпечує формування оптимальної 

дрібнозернистої структури: VЧ (БН) = 50%, 25% БВ та 20% відпущеного М при 

подрібненні пакетної структури та збільшенні HV. Така структура забезпечує 

високий рівень механічних властивостей (0,2=900МПа; KCV–40=54Дж/см2; =13,7%) 

металу ЗТВ. При застосуванні зварювальних дротів різного хімічного складу було 

отримано зварні шви з різною структурою: Б-М (Св-10ХН2ГСМФТЮ); Ф-Б (Св-

08Г2С); А-Ф (Св-08Х20Н9Г7Т), рис. 3, а - в.  За результатами механічних 

випробувань на розтягнення встановлено, що властивості металу ЗТВ зварних 

з'єднань сталі 17Х2М відрізняються: для зварних з'єднань з Ф-Б і Б-М структурою 

шва: σВ = 864 і 950 МПа (метал швів) та σВ = 950 та 1020 МПа (ЗТВ), а з А-Ф 

структурою шва − границя міцності знижується до σВ = 753 МПа (шов) та σВ = 

826МПа (ЗТВ).  
 

                      
         а     б    в 

Рис. 3 - Тонка структура швів зварних з’єднань сталі 17Х2М при застосуванні 

зварювальних дротів різного хімічного складу: а – А-Ф (×15000); б – Ф-Б (×15000); в 

– Б-М (×20000). 
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У зварному з'єднанні сталі 17Х2М з А-Ф швом структура металу ЗТВ 

бейнітна, а у зварних з'єднаннях з Ф-Б та Б-М швами - бейнітно-мартенситна. 

Найбільше її подрібнення спостерігається в ділянці перегріву зварного з'єднання з Б-

М структурою шва ( hР (БВ) = 0,3…0,55 мкм, hР (БН) = 0,25…0,45 мкм). При цьому 

відрізняються інтегральні значення внутризеренної щільності дислокацій:  = 

3,5…41010см-2 (А-Ф шов);  = 4…4,51010см-2 (Ф-Б шов);  = 4,5…51010см-2 (Б-М 

шов). Для структури БВ в ЗТВ характерний нерівномірний розподіл . Уздовж 

границь рейок помічено локальне підвищення ρ до 71010…1011см−2. Найбільш 

рівномірний розподіл  по об’єму рейок формувався у БН та відпущеному М (Мвідп): 

 = 3,5…4,51010см-2 (БН); 8…91010см-2 (Мвідп). 

Встановлені закономірності формування структури при дуговому зварюванні 

сталі 14ХГН2МДАФБ (W6/5 = 10…12; 19…22; 25…28; 38С/с). При W6/5 = 

10…12С/с формується крупнозерниста Ф-Б структура металу шва з переважним 

формуванням складової БВ (рис. 4, а, рис. 5, а).  
 

 
    а        б 

Рис. 4 - Середні розміри структурних параметрів: кристалітів (■ – hкр; □ – lкр); 

пакетів (DП – □/■ – min/max); HV – ○/● – min/max) в металі швів (a) та І ЗТВ (б) 

зварних з’єднань в залежності від VЗВ. 
 

Уздовж лінії сплавлення з боку шва, при наявності чіткої орієнтаційної 

спрямованості стовпчастих кристалітів, мікротвердість зростає. Для металу ЗТВ в 

ділянці перегріву, в порівнянні зі швом, характерне формування Б-М пакетної 

структури при збільшенні HV, рис.4, б. Зі збільшенням W6/5 до 25…38С/с фазовий 

склад металу швів змінюється (Б-М) при збільшенні HV та відсутності її градієнтів, 

рис. 4, а. При загальному подрібненні рейкової структури та фрагментації БН (dфр = 

0,4...0,5 мкм) в металі шва спостерігається приблизно однакова щільність 

дислокацій ( = (4...6)1011 cм–2), рис.5, б. Для I ЗТВ характерно деяке її підвищення 

до  = (6...8)1011 cм–2, рис.5, в. 

За результатами механічних випробувань зразків зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДА встановлено, що найбільш високою межею міцності (σВ = 930...1171 

МПa) характеризуються шви, що виконані при W6/5 = 25…28С/с. Дещо менші 

значення (σВ = 883...908 МПа та σВ = 786...861 МПа, відповідно) характерні для W6/5 
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= 38С/с та 19…22С/с. Механічні випробування зварних з'єднань, виконаних при 

W6/5 = 10…12С/с, не проводилися, оскільки в них утворилися холодні тріщини, 

рис.6, а.  
 

                      
         а     б    в 

Рис. 5 - Тонка структура БВ (а) та БН (б, в) металу зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДА при різних W6/5: а − 10…12С/с; б, в − 25…28С/с (×20000). 
 

Результати випробувань зразків на ударний вигин при Твипр від + 20С до 

−40С показали, що найбільш низькі значення ударної в'язкості (КСV−40 = 38,4 

Дж/cм2, при Твипр = −40С) спостерігаються в металі швів зварних з'єднань, 

виконаних при W6/5 = 19…22С/с. Найбільш високими КСV−40 = 73,9 Дж/cм2 

відрізняються зварні з'єднання, виконані при W6/5 = 25…28С/с (VЗВ = 40 м/год). 

Трохи нижче КСV-40 = 61,6 Дж/cм2 для швів з'єднань при W6/5 = 38С/с (VЗВ = 50 

м/год).  
 

                     
         а           б 

                      
         в     г    д 

Рис. 6 - Мікроструктура зони руйнування зварного з’єднання при W6/5 = 10…12С/с 

(a) та фрактограми поверхні зламів при різних W6/5: б − 10…12С/с; в − 19…22С/с; 

г − 25…28С/с; д − 38С/с (×1010). 
 

І ЗТВ 
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При Твипр = + 20°С для зварювання при W6/5 = 19…38С/с мікрорельєфу 

поверхні руйнування характерний рівномірний тип в'язкого руйнування. При Твипр = 

−40°С підвищення W6/5 приводить до збільшення розміру зон в'язкого руйнування в 

області надрізу, бічних скосів та долому в середньому в 2 рази, а в зоні 

магістральної тріщини − до зменшення об'ємної частки крихкого внутрізеренного 

відколу на 10...20%. Також спостерігається подрібнення фасеток крихкого відколу 

(від 50...70 мкм до 30...50 мкм) і зменшення довжини вторинних тріщин (від 30...60 

мкм до 5...15 мкм) по межах структурних складових, рис. 6, в-д. Це характерно для 

більш високого опору розвитку магістральної тріщини. При цьому найкращі 

показники ударної в'язкості забезпечуються при W6/5 = 25…28С/с. 

Визначені закономірності є важливими при створенні наукоємних технологій 

зварювання високоміцних сталей з наперед визначеними структурними 

параметрами металу (об’ємними частками фазових складових, розмірами зеренних, 

субзеренних, дислокаційних структур, типом руйнування) для забезпечення 

комплексу механічних властивостей зварних з’єднань низьковуглецевих 

конструкційних сталей. 

У четвертому розділі наведено результати досліджень закономірностей 

формування структури та фазового складу наплавленого металу і металу ЗТВ 

зварних з'єднань колісних сталей (КС2, 65Г) в залежності від складу зварювальних 

дротів після відновлення коліс та експлуатаційного навантаження. 

Встановлено, що в разі використання дроту Св-08Г2С в шві формується 

грубозерниста і градієнтна (більш ніж в 2...4 рази) за величиною зерна Ф-П 

структура, рис. 7. При переході у колісну сталь (ЗТВ) змінюється фазовий склад 

металу (Б-М структура), подрібнюється зеренна структура (в 1,4 рази) і значно (на 

40%) зростає мікротвердість структурних складових. Найбільш помітні структурні 

зміни відбуваються в зоні переходу від металу шва (тобто наплавленого металу) в 

ЗТВ за рахунок різкого подрібнення перлітної структури (з боку шва), формування 

Б-М структури (з боку ЗТВ) при різкому (в 3...8 разів) укрупненні структурних 

елементів та збільшенні ρ (від (4...6) ×109см−2 до (5...8)·1010см−2), рис. 7, а. Такі 

структурно-фазові зміни можуть призводити до нерівномірних показників 

механічних властивостей по зоні зварювання, а також формуванню локальних 

концентраторів внутрішніх напружень і тріщин у відновлених наплавленням 

залізничних колесах. 

Вплив системи легування в разі використання дроту Св-10ХН2ГСМФТЮ на 

формування структури та субструктури зварних з’єднань КС2 має інший характер. В 

металі шва і ЗТВ формується Б-М структура при незначних градієнтах за величиною 

пакетів при рівномірному підвищенні (на 20%) HV, диспергуванні субструктури та 

однорідному розподілі щільності дислокацій (рис. 8). Це буде позитивно впливати 

на характеристики міцності зварних з'єднань, а також знижувати ймовірність 

утворення тріщин у відновлених наплавленням залізничних колесах. 

Встановлено, що після експлуатаційного навантаження в металі у поверхні 

зносу при застосуванні зварювальних дротів для всіх типів швів у локальній зоні на 

глибині до 200 мкм відбуваються найбільш помітні структурні зміни: формуються 

смугові структури (смуги деформації) при підвищенні мікротвердості (у порівнянні 

з металом шва), подрібненні (фрагментації) структури, зростанні щільності 
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дислокацій ( = 8×1010…1011см−2) при максимальних її значеннях у зонах смуг 

переорієнтації ( = 2×1011см−2). 

 

 

   а     б    в 

Рис. 7 - Середні величини структурних параметрів (а): щільність дислокацій (ρ); 

товщина цементитних (hц) і феритних (hф) пластин в перліті (П); рейок (h (Бв; Бн; М)) 

феритних прошарків (h (Фпр)) та характерна структура П в металі шва (б, ×20000), 

біля Л/С (в, ×30000) зварного з'єднання КС 2, виконаного дротом Св-08Г2С. 
 

 

   а     б    в 

Рис. 8 - Середні величини структурних параметрів (а): щільність дислокацій (ρ); 

товщина рейок (h (Бв; Бн; М)); феритних прошарків (h (Фпр)) та характерна Б-М 

структура металу шва (б, ×20000), ЗТВ (в, ×30000) зварного з'єднання КС2, 

виконаного дротом Св-10ХН2ГСМФТЮ. 
 

В залежності від швидкості охолодження та умов термообробки встановлено 

закономірності формування структури металу І ЗТВ зразків-імітаторів колісної сталі 

65Г. Показано, що при підвищенні W6/5 до 10С/с змінюється співвідношення 

фазових складових металу (збільшується до 90% вміст М, рис. 9, а, в), зростає (на 

8%) мікротвердість, зменшується (у 1,6 разів) розмір зерен та субзерен при 

загальному зростанні щільності дислокацій від  = (4…6)×1010см−2 до 

(6…7)×1010см−2. При температурі витримки модельних зразків Твитр = 200°С (1год), 

як для швидкості охолодження W6/5 = 5С/с, так і для 10С/с структурно-фазовий 

склад, розмір зерна та мікротвердість не змінюються, але знижується щільність 

дислокацій (рис. 9, б, в), що забезпечує високі показники властивостей пластичності 

та ударної в’язкості. Збільшення часу витримки до 4 год (Твитр = 100С) призводить 
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до підвищення характеристик пластичності: відносного подовження ( від 15% до 

25%), відносного звуження ( від 7,5% до 10%), ударної в’язкості (KCU від 8…12 

Дж/см2 до 11…15 Дж/см2), та, відповідно, підвищення тріщиностійкості металу, що 

пов’язано зі зменшенням щільності дислокацій при більш рівномірному її 

перерозподілі в об’ємі структурних складових. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а     б    в 

Рис. 9 - Об’ємна частка структурних складових (а) та характерна структура металу 

зразків сталі 65Г, що охолоджувались зі швидкістю W6/5 = 5C/c (б) та 10C/c (в) при 

Твитр.= 200С на протязі 1 год.: б − Бн (×22000); в – відпущений М. 
 

Встановлені закономірності формування структури в металі зварних з'єднань 

колісних сталей є необхідними для розробки технологій відновлення профілю 

залізничних коліс після експлуатаційного навантаження. 

У п’ятому розділі наведено результати дослідження закономірностей 

формування структури та фазового складу високоміцних сталей спеціального 

призначення (броньових) − сталі типу 30Х2Н2МФ та Miilux Protection 500 в 

залежності від швидкості охолодження (W6/5=3,8, 12,5 та 21 C/c, табл. 2), систем 

легування швів, термообробки та способу зварювання (механізоване дугове та 

імпульсно-дугове).  
 

Таблиця 2 - Параметри структурних складових металу ЗТВ зразків-імітаторів 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ  при різних швидкостях охолодження (W6/5). 

 
W6/5 = 3,8°C/c W6/5 = 21°C/c 

М БН М БН 

VЧ, % 88…90 10…12 93…95 3…5 

DП, мкм 35…80 15…50 

HV, МПа 4980...5600 4420 5360...6810 4800 

hр, мкм 0,35…1,8 0,3…1,1 0,2…1,2 0,34…0,7 

, см–2 
(7…8)×1010 a) (3…4)×1010 

81010…1011 a) 

(1,2…1,3)×1011 b) 
(5…6)×1010 

a) відпущений (дислокаційний) М; b) гартівний М 
 

Дослідження показали, що при збільшенні швидкості охолодження від 

W6/5=3,8°C/c (рис. 10, а, б) до 21°C/c в металі ЗТВ зразків-імітаторів сталі типу 
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30Х2Н2МФ подрібнюється (у 2 рази) пакетна структура Мвідп (рис. 10, а) , 

підвищується (на 13%) HV при зменшенні VЧ (Бн) та формуванні невеликої частки 

гартівного М (Мгарт), рис. 10, в, табл. 2. При цьому подрібнюється рейкова структура 

та підвищується щільність дислокацій. 
 

                      
         а     б       в 

                        
         г     д       е 

Рис. 10 - Тонка структура Мвідп (а), Бн (б), Мгарт (в) ×35000; квазікрихке руйнування у 

зоні втомної (г) та магістральної тріщин (д, е), ×1550 металу ЗТВ зразків-імітаторів 

сталі типу 30Х2Н2МФ  при різних W6/5: 3,8°C/c (а, б, г, д); 21,0°C/c (в, е). 

 

Для оцінки тріщиностійкості металу ЗТВ зразків броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ при різних W6/5 були проведені дослідження впливу структурних 

факторів на характер руйнування в умовах випробувань при зовнішньому 

навантаженні на трьохточковий вигин. Показано, що найбільший показник в'язкості 

руйнування К1С = 110 МПам1/2 отримано при W6/5 = 3,8 °С/с. При збільшенні 

швидкості охолодження до W6/5 = 12,5 °С/с та 21°C/c значення К1С знижується до 85 

МПам1/2 та 70 МПам1/2, відповідно. Таке зменшення показника К1С пов’язано зі 

зменшенням частки нижнього бейніту, збільшенням мартенситної складової при 

присутності гартівного М (рис. 10, в). Фрактографічний аналіз структури зламів за 

характерними зонами поверхні руйнування показав наступне, рис. 10, г - е. В зоні 

втомної тріщини характер руйнування квазікрихкий (рис 10, г). Але у зоні 

магістрального розвитку тріщини при збільшенні W6/5 характер руйнування 

змінюється: зменшується об'ємна частка в'язкого руйнування (від Vч = 90 % до 

70%). На ділянках квазікрихкого руйнування збільшується розмір фасеток 

квазівідколу при наявності на поверхні руйнування вторинних тріщин (рис. 10, е). 

Показано, що оптимальна структура металу ЗТВ сталі типу 30Х2Н2МФ з точки зору 

фазового складу (відпущений М та 10…12% Бн), мікротвердості при максимальній 
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об'ємній частці в'язкої складової забезпечується при охолодженні металу ЗТВ зі 

швидкістю W6/5=3,8C/с.  

Дослідження впливу систем легування швів на формування структури та 

субструктури зварних з’єднань сталі типу 30Х2Н2МФ показало, що наявність 

переважно гартівного М (рис. 11, а) при застосуванні Св-10ГСМТ призводить до 

значного зростання щільності дислокацій до ρ = (1…1,6)×1011см–2 (табл. 3). 

Показано, що низькотемпературний відпуск (НТВ) сприяє зниженню ρ до 

8×1010…1×1011 см−2, рис. 11, в, табл. 3. 

При використанні Св-08Х20Н9Г7Т метал навколошовної ділянки ЗТВ має 

переважно структуру відпущеного М (рис. 10, г, д) з невеликою часткою БН, табл. 3 

(рис. 10, е). В обох випадках зварних з’єднань НТВ призводить до зниження HV, 

рівномірного перерозподілу дислокацій та зниженню ρ. У більш значною мірою такі 

структурні зміни характерні для з’єднань, що отримані з використанням Св-

10ГСМТ. 
 

Таблиця 3 – Структурні параметри  металу ЗТВ зварних з’єднань сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаних різними зварювальними дротами та в залежності від НТВ 

Дріт Св-10ГСМТ Св-08Х20Н9Г7Т 

Параметри 

Наявність НТВ 

Ні Так Ні Так 

  Структура 

М М М БН М БН 

VЧ, % 100 95…98 2…5 95…98 2…5 

DП, мкм 20-50 25…60 

HV, MПa 5140-5720 4880-5420 4880-5090 4210 4420-4880 4210 

hр, мкм 0,4-0,8 0,4-0,6 

 , см–2 

1011 1010 

1 a) 

1,2…1,6 b) 
0,8…1 a) 8…9 a) 5…6 7…8 a) 4…5 

a) відпущений (дислокаційний) М; b) гартівний М; c) БН 

 

Дослідження закономірностей формування структури зварного з'єднання 

броньової сталі Miilux Protection 500 (Св-08Х20Н9Г7Т) при дуговому зварюванні, 

показали що в металі шва формується А-структура, в ділянці І ЗТВ - приблизно 10% 

БН та переважно структура відпущеного М (VЧ (Мвідп)= 90%). При подальшому 

переході до основного металу М-Б структура подрібнюється при незначному 

зростанні HV. Подрібненню пакетної та рейкової структури М, збільшенню частки 

БН (до 20 %), зниженню загальної ρ (до 6…81010см-2) та більш рівномірному її 

перерозподілу сприяє застосування імпульсно-дугового зварювання. Така структура 

буде забезпечувати як міцність, так й тріщиностійкість металу. 

Встановлені закономірності є важливими для отримання структури, яка буде 

забезпечувати високі службові властивості металу зварних з'єднань сталей 

спеціального призначення. 
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         а     б       в 

                        
         г     д       е 

Рис. 11 - Тонка структура Мгарт (а, б), Мвідп (в-д) та БН (е) в металі ЗТВ зварних 

з’єднань сталі типу 30Х2Н2МФ при використанні різних дротів: Св-10ГСМТ (а-в); 

Св-08Х20Н9Г7Т (г-е) після зварювання (а, ×22000, б, г×35000) та НТВ (в×35000, 

д×52000, е×35000). 

У шостому розділі наведено результати досліджень закономірностей 

формування структури зварних з’єднань низьковуглецевих конструкційних сталей 

(14ХГН2МДАФБ; NAXTRA-700) в залежності від технологічних параметрів при 

лазерному та гібридному лазерно-дуговому зварюванні. Показано, що на режимах 

лазерного зварювання зі збільшенням W6/5 від 28 до 103°С/с (VЗВ = 18…50 м/год) 

змінюється структура металу зварних з'єднань від Ф-Б до Б-М складу при 50...60% 

БН і 20...30% М, на 25...30% збільшується HV, в кілька разів подрібнюється пакетна і 

субзеренна структура. Формується переважно дрібнозерниста структура БН в умовах 

рівномірного перерозподілу щільності дислокацій ( = (8…9)1010 см−2).  

При гібридному зварюванні зі збільшенням W6/5 від 58 до 62°С/с (VЗВ = 

72…110 м/год) фазовий склад металу швів і ділянки перегріву ЗТВ зберігається 

аналогічним (Б-М), однак змінюється співвідношення структурних складових: 

зменшується об'ємна частка БН (до 10...20%), при переважанні об'ємної частки БВ 

(60...70%) і М (10...30%). При максимальній W6/5 (62°С/с) характерна наявність 

градієнтів: за розмірами структурних складових, мікротвердості, а також по 

щільності дислокацій. При формуванні структури БВ рівень щільності дислокацій 

збільшується до  = 1,5×1011см-2. А найбільш рівномірний її розподіл ( = 

(4…6)1010 см-2) характерен для структур БН при W6/5 = 58°С/с (VЗВ = 72 м/год). 

Характерною особливістю структури, що формується при високошвидкісних 

режимах лазерного та гібридного зварювання високоміцних сталей є значне 

подрібнення структурних складових, наявність фрагментованої субструктури БН 
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розміром 80….300 нм та чіткими границями (рис. 11). При цьому як структура БН, 

так і М характеризуються наявністю наночастинок карбідних фаз. Розмір 

наночастинок карбідних фаз (dч), рівномірно розподілених по всьому об'єму 

структури, становить 10...30 нм (рис.11, а, в, г). Утворення наноструктурного стану у 

нижньому бейніті та відпущеному мартенситі буде підвищувати міцність, в’язкість 

руйнування та тріщиностійкість з'єднань конструкційних сталей. 

 

                     
        а           б     в 

                     
        г           д     е 

Рис. 12 - Тонка структура металу ЗТВ зварних з’єднань сталей N-A-XTRA-70 (а-в) та 

14ХГН2МДАФБ (г-е) при гібридному лазерно-дуговому зварюванні (W6/5 = 58 ºС/с; 

VЗВ = 72 м/год): а, г, д, е – БН; б – БВ; в − М, ×25000. 
 

З точки зору рівномірної зміни параметрів зеренної, субзеренної, 

дислокаційної структури та характеру руйнування встановлено, що оптимальна 

структура формується при швидкості охолодження W6/5 = 103°С/с (лазерне 

зварювання, VЗВ = 50 м/год) і W6/5 = 58 ºС/с (гібридне зварювання VЗВ = 72 м/год), 

що має забезпечити рівномірний рівень механічних властивостей зварних з'єднань 

та їх тріщиностійкість. 

Визначені закономірності є важливими для отримання з’єднань 

конструкційних сталей при розробці перспективних технологій лазерного та 

гібридного лазерно-дугового зварювання  

У сьомому розділі на базі експериментальних досліджень на всіх структурних 

рівнях зварних з’єднань високоміцних сталей, проведено аналітичні оцінки міцності, 

в'язкості руйнування (К1с), локальних внутрішніх напружень (τВН) та локалізованої 

деформації (εЛ) для кожного класу сталей. Визначено структурні фактори, які 

гарантують необхідний рівень механічних властивостей та тріщиностійкість зварних 

з’єднань. Аналітична оцінка міцності (ΣΔσт) була виконана з урахуванням вкладу 

кожного зі структурних параметрів: розмірів пакетів (Dп), субзерен (dс), рейкової 
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структури (hр), щільності дислокацій (ρ), розмірів карбідних фаз та міжкарбідних 

відстаней (), об'ємної частки (VЧ) структур, що формуються в металі досліджених 

зразків імітаторів та зварних з’єднань високоміцних сталей. Було визначено 

диференційний внесок у ΣΔσт структурних складових різних видів структурного 

зміцнення: тертя решітки (Δσ0), твердорозчинного (Δσт.р.), зеренного (Δσз), 

субзеренного (Δσс), дислокаційного (Δσд), дисперсійного (Δσд.з) зміцнення.  

В металі зразків-імітаторів сталі alform 620M при всіх швидкостях 

охолодження максимальний внесок в ΣΔσт забезпечує дислокаційне (Δσд) та 

субструктурне (Δσс) зміцнення для всіх швидкостей охолодження, рис. 13. Однак 

при W6/5 = 25°С/с їх внесок найбільшій. Загальний рівень міцності ΣΔσт 

підвищується також за рахунок значного подрібнення зеренної структури та 

збільшення Δσз (до 230…260 МПа).  

 

    
 

Крім того, формування дрібнозернистої структури, переважно БН, забезпечує 

підвищення в’язкості руйнування (К1С), рис.14. 

 

    
Оцінками рівня локальних внутрішніх напружень (τВН =G b h ρ/π (1 – ), де G – 

модуль зсуву; b – вектор Бюргерса; h – товщина фольги;  - щільність дислокацій;  

- коефіцієнт Пуассона) показано, що найменший рівень τВН = 924…1109 МПа 

(0,11...0,13 від τтеор) формується в металі модельних зразків сталі alform 620M, що 
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параметрів в розрахункову 

міцність (ΣΔт) металу ЗТВ 

модельних зразків 

високоміцної сталі alform 

620M при різних 

швидкостях охолодження  

та, відповідно, структура БН 

(×3500) з найбільшим 
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дисперсійного зміцнення. 

Рис. 14 - Розрахункові значення міцності 

(σТ) та в’язкості руйнування (К1С) в 

ділянці великого зерна ЗТВ модельних 

зразків сталі alform 620M та, відповідно, 

фрактограми крихкого (W6/5=3°С/с) та 

в’язкого (W6/5=25°С/с) руйнування після 

випробувань на ударний вигин 

(Твипр=−40С), ×1550. 
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охолоджувалися при максимальній швидкості (W6/5=25°С/с), в структурах нижнього 

бейніту в місцях рівномірного розподілу щільності дислокацій при                               

ρ = (5…6)×1010см-2, рис. 15, а. 

Максимальний рівень τВН = 1294…1474МПа (0,15...0,18 від τтеор − теоретичної 

міцності) спостерігається в металі зразків сталі alform 620M, що охолоджувалися 

при мінімальній швидкості (W6/5=3°С/с) в структурах БВ у місцях максимальних 

величин щільності дислокацій, що призводить до формування в структурі 

концентраторів внутрішніх напружень – зон тріщиноутворення, рис. 15, б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       а       б 

Рис. 15. Локальні внутрішні напруження (ВН) в металі зразків-імітаторів сталі alform 

620M після охолодження з швидкостями: W6/5=3С/с (а) і 25С/с (б) у структурних 

зонах БВ (а) та БН (б). 

 

Таким чином, встановлено, що рівномірний розподіл щільності дислокацій в 

металі зварних з’єднань сталі alform 620M при формуванні субструктури та 

найбільшій кількості нижнього бейніту забезпечує високий рівень властивостей 

міцності та тріщиностійкість цих з’єднань, що при дуговому зварюванні 

реалізується при швидкості охолодження W6/5= 25°С/с. 

Аналогічні аналітичні оцінки властивостей міцності та тріщиностійкості при 

зварюванні сталі 17Х2М показали, що підвищення швидкості охолодження 

(W6/5=20С/с) призводить до збільшення інтегрального значення σТ . При цьому 

основний внесок в ΔσС вносять структури БН і відпущеного М. Оцінками К1С 

показано, що зі збільшенням W6/5 коефіцієнт в'язкості руйнування практично не 

змінюється (К1С = 70...100 МПа×м1/2). В ділянці перегріву зварних з'єднань з різним 

типом структури металу швів спостерігається аналогічна тенденція. 

На базі експериментальних досліджень структури і фазового складу зварних 

з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ в залежності від технологічних 

параметрів дугового, лазерного та гібридного лазерно-дугового зварювання також 

виконані аналітичні оцінки міцності, в'язкості руйнування і рівня локальних 

внутрішніх напружень в різних структурних складових. 

При використанні режимів дугового зварювання з W6/5 = 12°С/с (рис.16, а, б) 

зварне з'єднання зруйнувалося у результаті формування в ЗТВ холодних тріщин і 
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окрихчення по межах зеренної структури. У цьому випадку показник К1С помітно 

знижується, а характер руйнування − міжзеренний відкол з вторинними тріщинами 

по границях зерен. При W6/5 = 38°С/с розрахункове значення ΣΔσТ до 890 МПа, рис. 

16, а. При цьому показник К1С зростає, що пояснює в’язкий характер руйнування 

(рис. 16, в) та, відповідно, забезпечує тріщиностійкість металу. 

 

    

    
В умовах режимів гібридного лазерно-дугового (W6/5 = 58°С/с) і лазерного 

зварювання (W6/5 = 103°С/с) ΣΔσТ = 850...1080МПа (рис. 16, г) і ΣΔσТ = 

900...1120МПа (рис. 17, ж), відповідно, при підвищенні (на 10...20%) рівня в'язкості 

руйнування. Характер руйнування зварних з'єднань в'язкий з ямковим рельєфом при 

відсутності ділянок крихкого відколу на поверхні руйнування, рис. 16, д, і. Останнє 

обумовлено переважним формуванням структури БН при рівномірному розподілі 

щільності дислокацій. При цьому підвищення швидкості охолодження (до W6/5 = 
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Рис. 16 - Розрахункові значення 

міцності (т) та в'язкості руйнування 

(К1С) металу зварних з’єднань, 

отриманих на різних режимах: а – 

дугового; г – гібридного лазерно-

дугового; ж – лазерного зварювання та, 

відповідно, фрактограмми характеру 

руйнування: в, д, і − в'язке руйнування; 

б − крихке міжзеренне руйнування; е − 

крихке внутришньозеренне; з - 

квазікрихке руйнування (× 2020). 
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103°С/с) у разі лазерного зварювання не призводить до окрихчення металу. 

Характер руйнування − переважно в'язкий з невеликою часткою квазікрихкого 

внутрішньозеренного руйнування, рис. 17, з.  

Оцінки рівня локальних внутрішніх напружень (τВН), що наведені на діаграмах 

рис. 17, показують наступне. Протяжні зони з максимальними значеннями τВН 

(1900...3700 МПа) формуються в умовах дугового зварювання при режимах з 

мінімальною швидкістю охолодження уздовж міжзеренних границь БВ в місцях 

протяжних дислокаційних скупчень (ρ = 2×1011 см−2), рис. 17, а. Це призводить до 

зародження мікротріщин в цих зонах і, відповідно, до зниження тріщиностійкості 

зварних з'єднань. Зменшення значень τВН характерно для зварних з'єднань, 

отриманих при гібридному зварюванні (τВН = 1470...1867, рис. 17, б) і особливо − 

при лазерному зварюванні (τВН = 1470...1663 МПа, рис. 17, в) чому сприяє 

формування в зоні зварювання дрібнозернистих структур БН в поєднанні з 

рівномірним розподілом щільності дислокацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а     б     в 

Рис. 17 - Розподіл локальних внутрішніх напружень τВН в структурі зварних з'єднань 

при дуговому (a), гібридному лазерно-дуговому (б) і лазерному зварюванні (в). 

В результаті встановлено, що оптимальні властивості міцності, пластичності і 

тріщиностійкості зварних з'єднань високоміцних конструкційних сталей 

забезпечуються в умовах дугового зварювання при швидкості охолодження W6/5 = 

38°С/с, лазерного зварювання при W6/5 = 103°С/с, і гібридного лазерно - дугового 

зварювання при W6/5 = 58°С/с, що обумовлено формуванням найбільш дисперсних 

структур − бейніту нижнього, дрібнозернистого відпущеного мартенситу при 

відсутності протяжних дислокаційних скупчень − концентраторів локальних 

внутрішніх напружень. 

Для зварних з'єднань КС2 встановлено, що в з’єднаннях з Ф-Б швами 

підвищення (на 16% в порівнянні з Ф-П швами) рівня σТ та К1С обумовлено 

найбільшим внеском (порядку 50%) ΔσС. В металі швів з Б-М структурою найбільш 

рівномірний розподіл τВН по зоні зварювання КС2 при їх рівні τВН = 1109...3734 МПа 

(0,13...0,44 від τтеор). Для зварних з'єднань з Ф-П швами в зоні переходу від металу 

шва до поверхні зносу характерне утворення локальних зон з формуванням 

градієнтів τВН від 370…740 МПа до 3734 МПа, тобто концентраторів внутрішніх 

напружень, що знижують тріщиностійкість зварних з'єднань. 
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Аналітичними оцінками для зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ показано, що максимальна швидкість охолодження (W6/5=21С/с) 

забезпечує високій рівень механічних властивостей (ΣΔт = 1556 МПа) при К1С = 

35…65 МПам1/2. Але рівень внутрішніх напружень (τВН) в структурі металу має 

градієнтний характер (табл. 4) за рахунок максимальних показників щільності 

дислокацій ( = (1,2…1,3)×1011 см−2). 

Таблиця 4 - Локальні внутрішні напруження (ВН) та рівень локалізованої 

деформації (εЛ) в структурі металу зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ 

Режими 

Модельні зразки 

(W6/5, °C/c) 
Зварні з’єднання 

3,8 21,0 Св-10ГСМТ Св-08Х20Н9Г7Т 

Наявність НТВ 

Параметри Ні Ні Ні Так Ні Так 

ВН(min), 

МПа 
562-750 c) 938-1126 c) 1876 a) 1501 a) 938-1126c) 750-938 c) 

ВН(max), 

МПа 
1126-1313a) 2251-2439b) 2251-3002b) 1876 a) 

1501-1688 

a) 
1313-1501 a) 

εЛ, % 3-45 5-82 11-45 11-28 7-19 6-17 

a) відпущений (дислокаційний) М; b) гартівний М; c) БН 

 

Мінімальна швидкість охолодження (W6/5=3,8С/с) для зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ забезпечує нижчий рівень механічних 

властивостей до т = 1377 МПа, але високі показники в’язкості руйнування           

(К1С = 74 МПам1/2). При цьому рівень локальних внутрішніх напружень (τВН = 

739…1294МПа, табл. 4) без градієнтів, що забезпечується структурами БН 

(10…12%) та відпущеного (дислокаційного) М (88…90%) зі зменшенням щільності 

дислокацій в цих структурних складових до  = (3…4)×1010 см-2 та (6…7)×1010 см-2, 

відповідно. Також встановлено, що оптимальна структура металу зварних з’єднань 

сталі типу 30Х2Н2МФ, формується при використанні зварювального дроту Св-

08Х20Н9Г7Т та після НТВ, що забезпечує достатньо високий рівень міцності (ΣΔσт 

= 1256 МПа) та тріщиностійкості за рахунок меншого рівня локальних внутрішніх 

напружень, що формуються в об’ємах структурних складових, табл. 4. Це 

обумовлено формуванням дрібнозернистої М-Б структури (переважно відпущеного 

М та невеликої частки БН) при рівномірному розподілі щільності дислокацій (ρ = 

7…81010…1011см-2). Швидкість охолодження W6/5= 3,8 C/c броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ, забезпечує високий рівень комплексу механічних властивостей, а 

також тріщиностійкість зварних з’єднань. 

Експериментальні показники щільності дислокацій для кожної структурної 

складової та дані про розміри цих структур дозволили отримати показники рівня 

локалізованої деформації (Л =1··b·S, де 1 - коефіцієнт, що зв'язує деформацію 

розтягування зі зсувною деформацією;  - щільність дислокацій; b – вектор 
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Бюргерса; S - середня відстань переміщення дислокацій, згідно з дослідженнями 

ТЕМ відповідає параметрам субструктури) в металі зварних з’єднань високоміцних 

сталей, рис.18.  
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Рис. 18 - Статистична карта показників рівня локалізованої деформації (Л) у різних 

структурних складових: фериті (Ф); аустеніті (А); перліті (П); бейніті нижньому 

(БН); бейніті верхньому (БВ), відпущеному мартенситі (Мвідп); гартівному мартенситі 

(Мгарт) в залежності від щільності дислокацій (ρ) і середньої відстані (S), на яку 

переміщуються дислокації та відповідні фрактограмми характеру руйнування 

металу: а, б, д, е – в’язке; в, г – крихке з ділянками міжзеренного руйнування та 

вторинними тріщинами; ж – квазікрихке; з – крихкий внутрішньозеренний відкол. 
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Всі розрахункові дані показників локалізованої деформації у різних 

структурно-фазових складових (фериті, аустеніті, перліті, бейніті нижньому та 

верхньому, мартенситі відпущеному та гартівному) було узагальнено та 

візуалізовано в залежності від показників щільності дислокацій та середньої відстані 

переміщення дислокацій, а саме параметрів субструктури. 

Так, для бейніту нижнього Л ≤ 20% при  = (4…8)1010см−2 та розмірах його 

субструктури 0,1…0,8 мкм. В структурі бейніту верхнього характерне формування 

зон локалізованої деформації в діапазоні 10% ≤ Л ≤ 70% при  = 

(81010…1,41011)·см−2. Значення рівня деформацій в мартенситних структурах 

також відрізняються. В відпущеному мартенситі Л ≤ 50%, а в гартівному 

40% ≤ Л ≤ 140%. Виявлено, що суттєво знижує тріщиностійкість металу 

формування зон локалізованої деформації в діапазоні 50%....140% при ρ = 

(1,1…2)1011·см−2 в структурних складових бейніту верхнього та гартівного 

мартенситу.  

Отримана статистична карта показників Л для різних структурних складових, 

що формуються в металі зварних з’єднань високоміцних сталей широкого діапазону 

міцності, дозволяє визначити як та яка структурна складова буде впливати на 

тріщиностійкість металу. Несприятливими структурними складовими, з точки зору 

формування градієнтних по щільності дислокацій та інтенсивності зон локалізації 

деформації, є структури бейніту верхнього (БВ) та гартівного мартенситу (Мгарт). 

Найбільш сприятливими структурними складовими відносно вищевказаних 

чинників тріщиностійкості є структурні складові А, Ф, П, БН та Мвідп. Для цих 

структур характерна відсутність протяжних концентраторів тріщиноутворення за 

рахунок відсутності дислокаційних скупчень – зон локалізації деформації, які 

значною мірою впливають на рівень локальних внутрішніх напружень. При цьому 

такі структури, як бейніт нижній (БН) та відпущений мартенсит (Мвідп), забезпечують 

високий комплекс механічних властивостей металу зварних з’єднань високоміцних 

сталей.  

Дослідження методом ТЕМ дозволили встановити взаємозв’язок параметрів 

субструктури, що формується, безпосередньо з дислокаційною структурою, а саме 

рівнем локалізованої деформації та полями внутрішніх напружень, які зростають 

при підвищенні щільності дислокацій. Показано, що одним з факторів впливу на 

рівень локалізованої деформації, окрім величини щільності дислокацій, є також 

субструктура металу, яка обумовлює перерозподіл дислокацій. 

Таким чином, дослідженнями показано, як мікроструктура впливає на 

властивості зварних з'єднань високоміцних сталей широкого діапазону міцності. 

Узагальнення структурних умов забезпечення високого рівня комплексу механічних 

властивостей та тріщиностійкості зварних з’єднань високоміцних сталей дало змогу 

запропоновати структурні критерії та вказати шляхи застосування їх до технологій 

та перспективних способів зварювання. На основі структурних критеріїв щодо 

фазового складу, диспергування зеренної та субзеренної структури при 

безградієнтному розподілі щільності дислокацій, розроблено науково обґрунтовані 

рекомендації для отримання якісних зварних з’єднань високоміцних сталей різного 

призначення та широкого діапазону міцності. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Встановлено закономірності впливу технологічних параметрів (швидкості 

охолодження та зварювання, легування швів, умов термообробки) на структурно - 

фазовий склад, параметри зеренної, субзеренної, дислокаційної структур металу 

швів та зони термічного впливу (ЗТВ) зварних з’єднань низьковуглецевих 

(конструкційних), середньовуглецевих легованих (спеціального призначення) і 

високовуглецевих (колісних) сталей та взаємозв'язок структури з механічними 

властивостями цих з’єднань, рівнем локальних внутрішніх напружень та 

локалізованої деформації, що формуються в різних структурних складових (бейніті 

нижньому та верхньому, гартівному та відпущеному мартенситі, тощо).  

2. Показано, що під впливом термічних циклів (дугового) зварювання при 

збільшенні швидкості охолодження від W6/5 = 2,5°С/с до W6/5 = 28°С/с змінюється 

характер перетворення переохолодженого аустеніту в проміжній області, що 

призводить до зміни фазового складу металу зварних з’єднань та співвідношення 

об’ємних часток структурних складових. Ці процеси супроводжуються загальним 

подрібненням зеренної та пакетної структури, субструктури, збільшенням скалярної 

внутрішньозеренної щільності дислокацій та зміною мікротвердості. 

3. Встановлено, що у зварних з’єднаннях високоміцних низьковуглецевих 

конструкційних сталей (17Х2М; alform 620M; 14ХГН2МДАФБ; NAXTRA-700) зі 

збільшенням швидкості охолодження до W6/5 = 20…28°С/с забезпечується 

формування в металі швів та ЗТВ дрібнозернистої бейнітно-феритної або бейнітно-

мартенситної структури при наявності 50…80% нижнього бейніту, диспергуванні 

структурних складових при рівномірному розподілі дислокаційної щільності 

((2…4)×1010см-2 ≤ ρ ≤ (6…8)×1010см-2). 

4. Встановлено, що для низько- та високовуглецевих сталей з феритно-

бейнітною та феритно-перлітною структурою основного металу формування 

дрібнозернистих, фрагментованих бейнітних структур при превалюючому утворенні 

подрібненої субструктури бейніту нижнього (з розміром 0,1…0,8 мкм), рівномірним 

розподілом щільності дислокацій ( = (8…9)1010×см-2), при відсутності зон 

локалізації деформації та градієнтів локальних внутрішніх напружень 

забезпечується багатокомпонентним мікролегуванням швів зварювальними 

матеріалами бейнітно-мартеситного типу (Св-10ХН2ГСМФТЮ). 

5. Показано, що для середньовуглецевих легованих сталей спеціального 

призначення (сталь типу 30Х2Н2МФ; Miilux Protection 500) формування структури 

мартенситу відпуску з 10…12% нижнього бейніту при щільності дислокацій ρ = 

(7…8)×1010 см-2 забезпечує комплекс властивостей міцності та в’язкості руйнування, 

що здійснюється на швидкостях охолодження W6/5 = 3,8…5°С/с за рахунок зміщення 

мартенситного інтервалу перетворення переохолодженого аустеніту в зону низьких 

температур. 

6. Встановлено, що для зварних з’єднань середньовуглецевих легованих сталей 

спеціального призначення з різними системами легування швів, виключно 

мартенситна структура при неоднорідному розподілі щільності дислокацій та її 

максимальних показниках (ρ = (1…1,6)×1011 см-2), формується при зварюванні 

дротами феритно - перлітного типу (Св-10ГСМТ). У разі аустенітного 
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зварювального матеріалу (Св-08Х20Н9Г7Т) в металі швів та ЗТВ щільність 

дислокацій значно зменшується (ρ = (8…9)×1010 см-2) при її рівномірному розподілі. 

В обох випадках зварних з’єднань низькотемпературний відпуск (Твідп=250°С, 4год.) 

призводить до перерозподілу дислокацій та зниженню їх щільності. 

7. Встановлено, що в металі конструкційних низьковуглецевих сталей з межею 

плинності більше ніж 600 МПа (14ХГН2МДАФБ; NA-XTRA-70) при високих 

швидкостях охолодження на режимах лазерного (W6/5 = 50…103°С/с) та гібридного 

лазерно-дугового (W6/5 = 58…60°С/с) процесів зварювання, у нижньому бейніті та 

відпущеному мартенситі в металі швів і ЗТВ утворюються наноструктури, які 

підвищують міцність, в’язкість руйнування та тріщиностійкість таких з'єднань. 

8. З’ясовано, що при відповідній зміні режимів лазерного та гібридного лазерно-

дугового зварювання конструкційних сталей змінюється співвідношення складових 

нижнього та верхнього бейніту, мартенситу, їх параметрів, об'ємної частки, а також 

щільності і розподілу дислокацій. При режимах з високою погонною енергією 

формуються переважно структури бейніту верхнього при загальному збільшенні 

розмірів зеренної, субзеренної структур з нерівномірним розподілом щільності 

дислокацій (від  = (4…6) 1010см-2 до  = (1…2)  1011см-2)). Зниження погонної 

енергії сприяє переважному формуванню структур бейніту нижнього при значному 

подрібненні зерна, субзерна з рівномірним розподілом щільності дислокацій ( = 

(6…8) 1010см-2)). Такі структурні зміни забезпечують комплекс властивостей 

міцності та в’язкості руйнування. 

9. Проведено удосконалення експериментально-аналітичної методики 

оцінювання комплексу фізико-механічних властивостей по конкретним структурним 

параметрам всіх елементів структури, впроваджено математичну обробку даних. 

Встановлено кореляцію між структурними параметрами та показниками міцності, 

в’язкості руйнування, локальних внутрішніх напружень в металі зварних з’єднань 

високоміцних сталей. 

10. З метою удосконалення аналізу результатів фрактографічних досліджень 

зламів зварних з’єднань високоміцних сталей запропоновано методологічний підхід 

до класифікації руйнування по: типу силового навантаження; характеру руйнування, 

макро- та мікрорельєфу поверхні руйнування; мікромеханізмам та локальним 

концентраторам руйнування. Це дозволило класифікувати умови тріщиноутворення 

відносно комплексу структурних складових з урахуванням щільності дислокацій та 

особливостей субструктури. 

11. Експериментальні показники щільності дислокацій для кожної структурної 

складової та дані про розміри цих структур дозволили отримати показники рівня 

локалізованої деформації в металі зварних з’єднань високоміцних сталей. 

Запропоновано статистичну карту показників локалізованої деформації (Л) для 

різних структурних складових, що формуються в металі зварних з’єднань, що 

дозволяє визначити як структурні складові впливають на тріщиностійкість металу. 

Для бейніту нижнього Л ≤ 20% при  = (4…8)1010см−2 та розмірах його 

субструктури 0,1…0,8 мкм, в структурі бейніту верхнього 10% ≤ Л ≤ 70% при  = 

(81010…1,41011)·см−2, в відпущеному та гартівному мартенситі 40% ≤ Л ≤ 140%. 

Встановлено, що суттєво знижує тріщиностійкість металу формування зон 
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локалізованої деформації в діапазоні 50%≤ Л ≤ 140% в структурних складових 

бейніту верхнього та гартівного мартенситу при ρ = (1,1…2)1011·см−2. 
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АНОТАЦІЯ 

Берднікова О.М. Структурні критерії міцності та тріщиностійкості 

зварних з’єднань високоміцних сталей. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство». - Інститут електрозварювання          

ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена встановленню закономірностей впливу особливостей 

структурно-фазового складу металу зварних з'єднань високоміцних сталей різного 

класу міцності на їх механічні характеристики й тріщиностійкість шляхом 

визначення структурних критеріїв, що забезпечують необхідний комплекс цих 

властивостей. Досліджено структуру і властивості зварних з'єднань високоміцних 

сталей з межею плинності від 690 МПа до 1300 МПа в залежності від швидкостейі 

охолодження та зварювання, легування швів, умов термообробки та способів 

зварювання (дугове механізоване, лазерне, гібридне лазерно-дугове зварювання): 

конструкційних низьковуглецевих сталей бейнітно-феритного та бейнітно-

мартенситного типу (alform 620M; 17Х2М; 14ХГН2МДАФБ; N-A-XTRA-700); 

високовуглецевих феритно-перлітного типу (колісна сталь марки 2; 65Г); легованих 

середньовуглецевих сталей мартенситно-бейнітного типу спеціального призначення 

(броньові сталі − типу 30Х2Н2МФ та Miilux Protection 500). 

Встановлено закономірності формування фазового складу, зеренної, 

субзеренної, дислокаційної структур зварних з’єднань високоміцних сталей та 

взаємозв’язок структурних параметрів з комплексом властивостей - міцністю, 

в’язкістю руйнування, рівнем локалізованої деформації та локальних внутрішніх 

напружень в металі зварних з’єднань. Встановлено, що при дотриманні певних 

співвідношень структурно-фазових складових характеристики дислокаційної та 

субзеренної структури є визначальними для забезпечення міцності та 

тріщиностійкості металу зварних з’єднань високоміцних сталей. 

Проведено удосконалення експериментально-аналітичної методики оцінки 

комплексу фізико-механічних властивостей зварних з’єднань по конкретним 

структурним параметрам, впроваджено математичну обробку даних та проведено 

аналітичні оцінки міцності, в’язкості руйнування, локальних внутрішніх напружень. 

Отримано показники рівня локалізованої деформації в металі зварних з’єднань 

високоміцних сталей та встановлено, як структурні складові впливають на 

тріщиностійкість металу.  

З метою забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій при створенні 

наукоємних та перспективних технологій зварювання високоміцних сталей на 

основі матеріалознавчих експериментально-теоретичних досліджень встановлено 

структурні критерії, що гарантують необхідний комплекс механічних властивостей 

та тріщиностійкості цих з’єднань.  

Ключові слова: високоміцні сталі, зварні з'єднання, зона термічного впливу, 

структурно-фазовий склад, мікроструктура, мікротвердість, характер руйнування, 

субструктура, щільність дислокацій, механічні властивості, в’язкість руйнування, 

локальні внутрішні напруження, локалізована деформація, тріщиностійкість. 
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АННОТАЦИЯ 

Бердникова Е.Н. Структурные критерии прочности и трещиностойкости 

сварных соединений высокопрочных сталей. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.02.01 - «Материаловедение». - Институт электросварки              

им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена установлению закономерностей влияния 

особенностей структурно-фазового состава металла сварных соединений 

высокопрочных сталей различного класса прочности на их механические 

характеристики и трещиностойкость путем определения структурных критериев, 

обеспечивающих необходимый комплекс этих свойств. Исследована структура и 

свойства сварных соединений высокопрочных сталей с пределом текучести от 690 

МПа до 1300 МПа в зависимости от скоростей охлаждения и сварки, легирования 

швов, условий термообработки и способов сварки (дуговая механизированная, 

лазерная, гибридная лазерно-дуговая сварка): конструкционных 

низкоуглеродистых сталей бейнитного-ферритного и бейнитного-мартенситного 

типа (alform 620M; 17Х2М; 14ХГН2МДАФБ; NA-XTRA-700); высокоуглеродистых 

ферритно-перлитного типа (колесная сталь марки 2, 65Г) легированных 

среднеуглеродистых сталей мартенситно-бейнитного типа специального 

назначения (броневые стали - типа 30Х2Н2МФ и Miilux Protection 500). 

Установлены закономерности формирования фазового состава, зеренной, 

субзеренной, дислокационной структур сварных соединений высокопрочных 

сталей и взаимосвязь структурных параметров с комплексом свойств - прочности, 

вязкости разрушения, уровнем локализованной деформации и локальных 

внутренних напряжений в металле сварных соединений. Установлено, что при 

соблюдении определенных соотношений структурно-фазовых составляющих 

характеристики дислокационной и субзеренной структуры являются 

определяющими для обеспечения прочности и трещиностойкости металла сварных 

соединений высокопрочных сталей. 

Проведено усовершенствование экспериментально-аналитической методики 

оценки комплекса физико-механических свойств сварных соединений по 

конкретным структурным параметрам, внедрена математическая обработка данных 

и проведены аналитические оценки прочности, вязкости разрушения, локальных 

внутренних напряжений. Получены показатели уровня локализованной 

деформации в металле сварных соединений высокопрочных сталей и установлено, 

как структурные составляющие влияют на трещиностойкость металла. 

С целью обеспечения эксплуатационной надежности конструкций при 

создании наукоемких и перспективных технологий сварки высокопрочных сталей 

на основе материаловедческих экспериментально-теоретических исследований 

установлены структурные критерии, гарантирующие необходимый комплекс 

механических свойств и трещиностойкость соединений. 

Ключевые слова: высокопрочные стали, сварные соединения, зона 

термического влияния, структурно-фазовый состав, микроструктура, 

микротвердость, характер разрушения, субструктура, плотность дислокаций, 
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механические свойства, вязкость разрушения, локальные внутренние напряжения, 

локализованная деформация, трещиностойкость. 

 

ABSTRACT 

Berdnikova O.M. Structural criteria of strength and crack resistance of welded 

joints of high-strength steels. - On the rights of the manuscript. 

The thesis for a scientific degree of Dr. of Sci. (Eng.) on specialty 05.02.01 – 

Materials Science (13 – Mechanical engineering). – E.O. Paton Electric Welding Institute 

of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the establishment of regularities of influence of 

features of structural-phase composition of metal of welded joints of high-strength steels 

of different strength class on their mechanical characteristics and crack resistance by 

definition of the structural criteria providing a necessary complex of these properties. 

In this work it is investigated structure and properties of welded joints of high-

strength steels with yield strength from 690 MPa to 1300 MPa depending on technological 

parameters (cooling and welding speed, alloying of seams, heat treatment conditions) and 

welding methods (mechanized arc, laser, hybrid laser-arc welding). 

Researched structural steels of construction purpose of bainitic-ferritic and bainitic-

martensitic type (alform 620M; 17Х2М; 14KhGN2MDAFB;                               N-A-

XTRA-700); high-carbon ferritic-pearlitic steel (wheel steel grade 2; 65G); alloyed 

medium carbon steels of special purpose martensitic-bainite type (armor - steel 71 and 

Miilux Protection 500).  

The paper proposes an approach based on a set of methods of physical materials 

science, including light, analytical scanning and transmission electron microscopy, 

methods of quantitative metallography to determine structure parameters, quantitative 

methods for determining the scalar density of dislocations and estimating the size of 

dispersed phases; quantitative methods for estimating the distribution of chemical 

elements in the welding zone, methods of statistical processing of results. In order to 

improve the analysis of the results of fractographic studies, a methodological approach to 

the classification of fractures by: type of force load; the nature of the destruction, macro- 

and microrelief of the destruction surface; micromechanisms of destruction; local 

destruction hubs. 

Regularities have been established formation of phase composition, grain, subgrain, 

dislocation structures of welded joints of high-strength steels and the relationship of 

structural parameters with a set of properties - strength, toughness, level of localized 

deformation and local internal stresses in the metal welds of the studied steels. Have been 

studied peculiarities of structural-phase components (ferrite, austenite, perlite, tempered 

and hardening martensite, bainite upper and lower), their parameters - packet size, grains, 

the corresponding values of microhardness, the nature of the destruction of the metal by 

fracture zones, the volume fraction type, the size of trace elements fracture surface, 

dislocation density and substructure. 

‘The paper shows that with increasing cooling rate changes the nature of the 

transformation of supercooled austenite in the intermediate region, which leads to changes 

in the phase composition of the welded metal, volume fractions of structural components, 

increased microhardness, total grinding of grain and batch structure, substructure, 
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increasing scalar intragranular density. 

It is established that in compliance with certain ratios of structural-phase 

components, the characteristics of the dislocation and subgrain structure are decisive for 

ensuring the strength and crack resistance of metal welded joints of high-strength steels 

with yield strength from 600 to 1300 MPa. 

Improvements have been made experimental-analytical methods for evaluating the 

complex of physical and mechanical properties for specific structural parameters, 

introduced mathematical data processing and analytical evaluations of strength, fracture 

toughness, local internal stresses of welded joints of the studied steels. 

On the basis of experimental indicators of dislocation density for each structural 

component and data on the dimensions of these structures, indicators of the level of 

localized deformation in the metal of welded joints of high-strength steels were obtained 

and how structural components affect the crack resistance of metal. Suggested a statistical 

map of localized deformation for various structural components formed in the metal of 

welded joints of high-strength steels of a wide range of strength is proposed and it is 

revealed how different structural components affect the crack resistance of the metal. It is 

shown that significantly reduces the crack resistance of the metal forming zones of 

localized deformation in the structural components of bainite upper and hardening 

martensite in the range of 50% ≤ Л ≤ 140% at  = (1,2…1,4)1011·cm−2. 

Structural and phase factors are determined in the work, which guarantee the 

necessary complex of mechanical properties and crack resistance of welded joints of high - 

strength steels. Developed and formulated practical recommendations for the main 

technological parameters (cooling rates, weld alloying systems, heat treatment conditions), 

which provide a high level of strength and toughness of fracture of welded joints of high-

strength steels.  

Conducted for the first time comparative analysis of the features of the structural-

phase composition, substructure and distribution of dislocations in the weld metal and the 

zone of thermal influence of welded joints of high-strength steels made by arc, laser and 

hybrid laser-arc welding. The structural conditions of operational reliability of welded 

joints of high-strength steels of a wide range of strength are generalized. 

In order to ensure the operational reliability of structures in the creation of science-

intensive and promising technologies for welding high-strength steels on the basis of 

experimental and theoretical studies, structural criteria are established to ensure the 

necessary set of mechanical properties and crack resistance of these joints. Ensuring the 

operational reliability of welded joints of high-strength steels makes it possible to use 

them in structures of responsible purpose in mechanical engineering, railways, heavy 

industry, shipbuilding, armaments, etc. 

Keywords: high-strength steels, welded joints, thermal impact zone, structural-

phase composition, microstructure, microhardness, fracture character, substructure, 

dislocation density, mechanical properties, fracture toughness, local internal stresses, 

localized deformation, crack resistance. 
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