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АНОТАЦІЯ 

Берднікова О.М. Cтруктурні критерії міцності та тріщиностійкості 

зварних з’єднань високоміцних сталей. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство (13 – Механічна інженерія). – 

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

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми 

отримання зварних з’єднань високоміцних сталей з межею плинності від 600 

до 1300 МПа, а саме низьковуглецевих (конструкційних), 

середньовуглецевих легованих (спеціального призначення) і 

високовуглецевих (колісних) сталей. Проблему вирішено шляхом 

встановлення закономірностей 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’язку 

структурних параметрів з комплексом властивостей - міцністю, в’язкістю 

руйнування, рівнем локальних внутрішніх напружень та локалізованої 

деформації, що формуються в різних структурних складових (бейніті 

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

Актуальність роботи обумовлена необхідністю вдосконалення та 

розробки нових підходів, щодо впливу структурно-фазового складу та 

комплексу конкретних параметрів структури, що формуються в металі швів 

та зоні термічного впливу зварних з'єднань високоміцних сталей широкого 

діапазону міцності на їх міцність та тріщиностійкість з метою забезпечення 

експлуатаційної надійності конструкцій при створенні наукоємних та 

перспективних технологій зварювання. Дослідження на всіх структурних 

рівнях (від зеренного до дислокаційного) за допомогою сучасної 

електронної мікроскопії розширили загальні уявлення про структуру та 

фазовий склад металу зварних з'єднань високоміцних сталей, вплив 

дислокаційної структури на фізико-механічні властивості цих з'єднань.В 
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роботі, в залежності від швидкості охолодження, легування зварних швів, 

умов термообробки, подальшого зовнішнього навантаження та температури 

випробувань, вивчено особливості структурно-фазових складових (фериту, 

аустеніту, перліту, мартенситу, бейніту верхнього та нижнього), їх 

параметри − розмір пакетів, зерен, відповідні значення мікротвердості, 

характер руйнування металу по зонам зламів, об’ємну частку типу 

руйнування, розмір мікроелементів поверхні руйнування (фасеток крихкого 

чи квазікрихкого типу, в’язких ямок, вторинних мікротріщин. Встановлено 

долю конкретних структурно-фазових складових та детально вивчено 

особливості тонкої структури металу зварних з’єднань на дислокаційному 

рівні: субструктуру, розподіл щільності дислокацій, розмір карбідів, тощо.  

В роботі показано, що під впливом термічних циклів 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, 

об’ємних часток структурних складових, збільшення мікротвердості, 

загального подрібнення зеренної та пакетної структури, субструктури, 

збільшення скалярної внутризеренної щільності дислокацій. 

В роботі 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), високовуглецевих (феритно-

перлітних), легованих середньовуглецевих (мартенситних). 

Встановлено, що рівномірний розподіл щільності дислокацій                 

(ρ ≤ (7…8)×10
10

см
-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 
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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). 

В роботі встановлено, що безградієнтний розподіл щільності 

дислокацій ((7…8)×10
10

 см
-2

 ≤ ρ ≤ 10
11

см
-
2) при формуванні подрібненої 

структури мартенситу відпуску з субструктурою розміром 0,4…0,8 мкм з 

невеликою часткою (5…20%) складової нижнього бейніту, забезпечує 

високі службові властивості (твердість, кулестійкість) зварних з’єднань 

легованих середньовуглецевих сталей спеціального призначення. Такий 

структурний стан забезпечується у випадках, коли при зварюванні метал 

зони термічного впливу охолоджується з швидкостями W6/5 = 3,8…5°С/с. 

Відповідність цьому гарантує максимальний рівень в’язкості та 

тріщиностійкості зварних з'єднань. 

В роботі з’ясовано, що при відповідній зміні режимів лазерного та 

гібридного лазерно-дугового зварювання змінюється співвідношення 

складових бейніту нижнього, верхнього, 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) 10
10

см
-2

 до 

 = (1…2) 10
11

см
-2

)). Зниження погонної енергії сприяє переважному 

формуванню структур бейніту нижнього при значному подрібненні зерна, 

субзерна з рівномірним розподілом щільності дислокацій                                

( = (6…8) 10
10

см
-2

)).  

В роботі вперше виявлено, що високі швидкості охолодження на 

режимах лазерного (W6/5 = 50…103°С/с) та гібридного лазерно-дугового 

(W6/5 = 58…60°С/с) процесів зварювання, обумовлюють утворення 

наноструктур у нижньому бейніті та відпущеному мартенситі, які 

підвищують міцність, в’язкість руйнування та тріщиностійкість з'єднань 
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конструкційних сталей з межею плинності більше ніж 600 МПа. 

В роботі встановлено, що в зварних з’єднаннях низьковуглецевих 

бейнітно-мартенситних сталей структура, яка задовольняє критеріям щодо 

фазового складу, диспергування пакетної та субзеренної структур при 

безградієнтному розподілі щільності дислокацій, формується при 

гібридному лазерно-дуговому зварюванні на режимах з переважним 

енергетичним внеском лазерної потужності. 

Методами математичної обробки з урахуванням комплексу всіх 

структурних складових та їх параметрів удосконалено експериментально-

розрахунковий підхід аналітичної оцінки міцності, в’язкості руйнування, 

рівня локальних внутрішніх напружень та локалізованої деформації, що 

формуються в структурі зварних з'єднань високоміцних сталей під впливом 

термічних циклів зварювання.  

З метою удосконалення аналізу результатів фрактографічних 

досліджень зламів зварних з’єднань високоміцних сталей в роботі 

запропоновано методологічний підхід до класифікації руйнування по: типу 

силового навантаження; характеру руйнування, макро- та мікрорельєфу 

поверхні руйнування; мікромеханізмам та локальним концентраторам 

руйнування.  

Вперше розрахунковими методами на основі експериментальних 

даних встановлено кореляцію між щільністю дислокацій, особливостями її 

розподілу, параметрами субструктури з показниками механічних 

властивостей та тріщиностійкістю металу зварних з’єднань високоміцних 

сталей в локальній зоні зварювання. 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. Це дає можливість визначати 

та прогнозувати як структура впливає на тріщиностійкість металу. 

Запропоновано статистичну карту показників локалізованої деформації (Л) 

для різних структурних складових, що формуються в металі зварних 
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з’єднань високоміцних сталей широкого діапазону міцності, що дозволяє 

визначити та прогнозувати як структурні складові впливають на 

тріщиностійкість металу. Для бейніту нижнього Л ≤ 20% при                         

 = (4…8)10
10

см
−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  = (810
10

…1,410
11

)·см
−2

, в відпущеному 

мартенситі Л ≤ 50%, в гартівному 40% ≤ Л ≤ 140%. Показано, що суттєво 

знижує тріщиностійкість металу формування зон локалізованої деформації в 

діапазоні 50% ≤ Л ≤ 140% при  = (1,2…1,4)10
11

·см
−2

. 

В роботі визначено структурно - фазові фактори, які гарантують 

необхідний комплекс механічних властивостей та тріщиностійкість зварних 

з’єднань високоміцних сталей. Розроблено та сформульовано практичні 

рекомендації стосовно основних технологічних параметрів (швидкостей 

охолодження, систем легування швів, умов термообробки), що забезпечують 

високий рівень міцності та в’язкості руйнування зварних з’єднань 

високоміцних сталей. Вперше проведено порівняльний аналіз особливостей 

субструктури і розподілу дислокацій в металі швів та зони термічного 

впливу зварних з'єднань високоміцних сталей виконаних дуговим, лазерним 

та гібридним лазерно-дуговим зварюванням. Узагальнено структурні умови 

експлуатаційної надійності зварних з’єднань високоміцних сталей широкого 

діапазону міцності. 

На основі матеріалознавчих експериментально-теоретичних 

досліджень закономірностей впливу структурно-фазового складу металу 

зварних з'єднань високоміцних сталей різного класу міцності та призначення 

(будівельних, залізничних та спеціальних) запропоновано практичні 

рекомендації до оптимізації технологічних режимів зварювання, які 

забезпечать структурні критерії отримання найкращого комплексу фізико-

механічних властивостей зварних з'єднань високоміцних сталей.  

В роботі рекомендовано при дуговому зварюванні високоміцних 

низьковуглецевих конструкційних сталей з межею плинності понад 600 МПа 
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застосовувати такі режими зварювання, які дозволяють забезпечити 

формування дрібнозернистої бейнітно-феритної або бейнітно-мартенситної 

структури з частою бейніту нижнього до 50…80%.  

Показано, що при відновленні наплавленням профілю залізничних 

коліс із високовуглецевих сталей використання дротів бейнітно-

мартенситного типу, регулювання швидкості охолодження металу зони 

термічного впливу з’єднань шляхом обмеження погонної енергії 

наплавлення забезпечує формування в наплавленому металі та в металі зони 

термічного впливу дрібнозернистої бейнінто-феритної або бейнітно-

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

В роботі показано, що для забезпечення необхідних службових 

властивостей зварним з’єднанням середньовуглецевих легованих сталей 

високої твердості (спеціального призначення) зварювання рекомендується 

виконувати дротом аустенітного типу на режимах, що забезпечують 

охолодження металу зони термічного впливу з швидкістю W6/5 = 3,8…12° 

С/с. 

В роботі доведено перспективність застосування високопродуктивних 

процесів лазерного, гібридного лазерно-дугового та імпульсного дугового 

зварювання для виготовлення зварних конструкцій із високоміцних низько- 

та середньовуглецевих легованих сталей та рекомендовано режими 

зварювання, які дозволяють сформувати в металі швів та зони термічного 

впливу з’єднань дрібнодисперсну структуру з високими механічними 

властивостями та тріщиностійкістю.  

 

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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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 solution of the scientific and applied 

problem of obtaining welded joints of high - strength steels with yield strength 

from 600 to 1300 MPa, namely low - carbon (structural), medium - carbon alloy 

(special purpose) and high - carbon (wheel) steels. The problem is solved by 

establishing patterns of formation of phase composition, grain, subgrain, 

dislocation structures and properties of strength and crack resistance of welded 

joints of high-strength steels at different technological parameters and welding 

methods, the relationship of structural parameters with a set of properties - 

strength, fracture toughness, the level of local internal stresses and localized 

deformation, which are formed in different structural components (bainite lower 

and upper, hardening and tempered martensite, etc.). 

The urgency of the work is due to the need to improve and develop new 

approaches to the influence of structural-phase composition and a set of specific 

parameters of the structure formed in the weld metal and the zone of thermal 

impact of welded joints of high-strength steels of wide strength on their strength 

and crack resistance to ensure operational reliability structures in the creation of 

knowledge-intensive and promising welding technologies. Research on all 

structural levels (from grain to dislocation) using modern electron microscopy 

have expanded the general understanding of the structure and phase composition 

of the metal of welded joints of high-strength steels, the influence of dislocation 

structure on the physical and mechanical properties of these joints. 

In this work, depending on the cooling rate, alloying welds, heat treatment 

conditions, subsequent external load and test temperature, studied the features of 

structural-phase components (ferrite, austenite, perlite, martensite, bainite upper 
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and lower), their parameters - package size, grains, corresponding values of 

microhardness, nature of metal fracture in fracture zones, volume fraction of 

fracture type, size of microelements of fracture surface (facets of brittle or quasi - 

brittle type, viscous pits, secondary microcracks. The fate of specific structural-

phase components is established and the peculiarities of the fine structure of the 

metal of welded joints at the dislocation level are studied in detail: substructure, 

dislocation density distribution, carbide size, etc. 

In this paper it is shown that under the influence of thermal welding cycles 

with increasing cooling rate from W6/5 = 2,5°C/s to W6/5= 28°C/s changes the 

nature of the transformation of supercooled austenite in the intermediate region, 

which leads to a change in the phase composition of the weld metal compounds, 

volume fractions of structural components, increase of microhardness, general 

grinding of grain and batch structure, substructure, increase of scalar intragrain 

density of dislocations. 

In this work is established that in compliance with certain ratios of 

structural-phase components the characteristics of 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. 

It is established that the uniform distribution of dislocation density                           

(ρ ≤ (7…8)×10
10

cm
-2

) in the metal of the zone of thermal influence of welded 

joints of low- and high-carbon steels in the formation of a substructure of 

0,2…1,4 μm and the presence of 50… 80% of lower bainite provides a high level 

of complex mechanical properties and crack resistance of these compounds. In arc 

welding, this is realized at cooling rates W6/5= 20…28°C/s (for structural ferritic-

bainitic and bainitic-martensitic steels) and W6/5= 5…10°C/s (for wheeled high-

carbon ferritic-perlite) steels). 

It is established that the gradient-free distribution of dislocation density 

((7…8)×10
10

 cm
-2

 ≤ ρ ≤ 10
11

cm
-2

) in the formation of the crushed structure of 

tempering martensite with a substructure of 0,4…0,8 μm with a small fraction  

(5…20%) component of the lower bainite, provides high service properties 
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(hardness, bullet resistance) of welded joints of alloyed medium carbon steels for 

special purposes. This is provided in cases when the metal of the thermal zone is 

cooled at speeds W6/5 = 3,8…5°C/s during welding. Compliance with this 

guarantees the maximum level of viscosity and crack resistance of welded joints. 

It is found in the work that at the corresponding change of modes of laser 

and hybrid laser-arc welding the ratio changes of the components of bainite lower, 

upper, martensite, their parameters, volume fraction, as well as the density and 

distribution of dislocations. At modes with high linear energy are forming 

structures upper bainite with a general increase in the size of grain, subgrain 

structures of upper bainite with a general increase in the size of grain, subgrain 

structures with uneven distribution of dislocation density (from                             

 = (4…6) 10
10

cm
-2

 to  = (1…2) 10
11

cm
-2

)). The decrease in linear energy 

contributes to the predominant formation of the structures of the lower bainite 

with significant grinding of grain, subgrain with a uniform distribution of 

dislocation density ( = (6…8) 10
10

cm
-2

)). 

It was first discovered in the work that high cooling rates on the modes of 

laser (W6/5 = 50…103°C/s) and hybrid laser-arc (W6/5 = 58…60°C/s) welding 

processes, cause the formation of nanostructures in the lower bainite and released 

martensite, which increase the strength, fracture toughness and crack resistance of 

structural steel joints with a yield strength of more than 600 MPa. It is established 

that in welded joints of low-carbon bainitic-martensitic steels the structure that 

satisfies the criteria for phase composition, dispersion of batch and subgrain 

structures with gradient-free distribution of dislocation density, is formed by 

hybrid laser-arc welding at modes with the predominant energy contribution of 

laser power. 

Methods of mathematical processing taking into account the complex of all 

structural components and their parameters, the experimental-computational 

approach of the analytical assessment of strength, fracture toughness, the level of 

local internal stresses and localized deformation, which are formed in the structure 

of welded joints of high-strength steels under the influence of thermal welding 
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cycles. 

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. 

For the first time, the calculation methods based on experimental data 

established a correlation between the density of dislocations, the peculiarities of 

its distribution, the parameters of the substructure with mechanical properties and 

crack resistance of welded joints of high-strength steels in the local welding zone. 

Experimental indicators of dislocation density for each structural component and 

data on the dimensions of these structures allowed to obtain indicators of the level 

of localized deformation in the metal of welded joints of high-strength steels. This 

allows you to determine and predict how the structure affects the crack resistance 

of the metal. Suggested a statistical map of localized deformation (Л) for various 

structural components formed in the metal of welded joints of high-strength steels 

of a wide range of strength is proposed, which allows to determine and predict 

how the structural components affect the crack resistance of the metal. For lower 

bainite Л ≤ 20% at  = (4…8)10
10

cm
−2

 and the size of its substructure          

0,1… 0,8 μm, the structure of the upper bainite is characterized by the formation 

of localized deformation zones in the range of 10% ≤ Л ≤ 70% at                       

 = (810
10

…1,410
11

)·cm
−2

, in tempered martensite Л ≤ 50%, in tempered 

40% ≤ Л ≤ 140%. It is shown that it significantly reduces the crack resistance of 

the metal forming zones of localized deformation in the range of 

50% ≤ Л ≤ 140% at  = (1,2…1,4)10
11

·cm
−2

. 

In this work is defined structural - phase factors that guarantee the required 

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. For the first time a comparative analysis of 
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the features of the substructure and distribution of dislocations in the weld metal 

and the zone of thermal impact 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. 

On the basis of material-based experimental-theoretical researches of 

regularities of influence of structural-phase composition of metal of welded joints 

of high-strength steels of different strength class and purpose (construction, 

railway and special) suggested practical recommendations for optimization of 

technological modes of welding are offered. mechanical properties of welded 

joints of high-strength steels. 

It is recommended to use such welding modes in arc welding of high-

strength low-carbon structural steels with yield strength over 600 MPa, which 

allow to form fine-grained bainitic-ferritic or bainitic-martensitic structure with a 

frequency of lower bainite up to 50… 80%. 

It is shown that during the recovery of the profile of railway wheels made 

of high-carbon steels by baining of bainitic-martensitic type wires, the regulation 

of the cooling rate of the metal zone of thermal influence of joints by limiting the 

linear energy of surfacing provides tmolding in the weld metal and in the metal 

zone of thermal exposure fine-grained baininto-ferritic or bainitno-martensitic 

structure structure with a share of lower bainite of not less than 30%. 

The work shows that to ensure the required service properties of the welded 

joint of medium-carbon alloy steels of high hardness (special purpose) welding is 

recommended to perform austenitic wire on modes that provide cooling of the 

metal of the thermal zone with a speed of W6/5 = 3,8…12°C/s. 

In this work proves the prospects of using high-performance processes of 

laser, hybrid laser-arc and pulse arc welding for the manufacture of welded 

structures from high-strength low- and medium-carbon alloy steels and 

recommends welding modes that allow to form in the metal seams and thermal 

impact zones high mechanical properties and crack resistance. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ТЕМ -  трансмісійна електрона мікроскопія 

РЕМ -  растрова електронна мікроскопія 

ТДЦЗ - термодеформаційний цикл зварювання 

ЗТВ - зона термічного впливу 

I ЗТВ – ділянка перегріву (великого зерна) 

II ЗТВ – ділянка перекристалізації 

III ЗТВ – ділянка неповної перекристалізації 

IV ЗТВ – ділянка рекристалізації 

ОМ - основний метал  

σВ -межа міцності 

σ0,2  - межа плинності 

 - відносне подовження 

 - відносне звуження 

КСV, KCU – ударна в’язкість  

а - напруження циклу 

К1С - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень (в’язкість руйнування) 

W6/5 - швидкість охолодження металу в інтервалі температур 600-500ºС  

QЗВ - погонна енергія зварювання  

Твипр – температура випробування 

Твитр – температура витримки  

t – час витримки 

Vзв – швидкість зварювання 

Бн – бейніт нижній  

Бв – бейніт верхній 

Мвідп – мартенсит відпущений  

Мгарт – мартенсит гартівний  

Ф – ферит 

Ф пр – феритні прошарки  

П – перліт 
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А – аустеніт 

А-Ф – аустенітно-феритна структура 

Б – бейнітна структура 

Б-М – бейнітно-мартенситна структура 

Ф-Б – феритно-бейнітна структура 

НВ – неметалеві включення 

ФВ – фазові виділення 

Vч - об’ємна частка 

D З, П - розмір зерен, пакетів  
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dс, фр, ф, я, к - розмір субзерен, фрагментів, фасеток, ямок, карбідних фаз 

hр, кр - розмір рейок, ширина кристалітів 

 – міжкарбідна відстань 

 - щільність дислокацій 

Lтр, к  - довжина мікротріщин, концентраторів напружень 

0 – зміцнення за рахунок тертя решітки  

 т.р. – твердорозчинне зміцнення 

 з – зеренне зміцнення 

 с – субструктурне зміцнення 

 д – дислокаційне зміцнення 

 д.з. – дисперсійне зміцнення 

Т – розрахункове значення межі міцності 

εЛ -  локалізована деформація  

теор – теоретична міцність 

τВН – локальні внутрішні напруження 
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ВСТУП 

Актуальність роботи. 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 
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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 досить добре вивчені процеси структуроутворення в металі 

зварних з'єднань високоміцних сталей під впливом термічних циклів 

зварювання. Значний внесок у встановлення структурно-фазових змін, що 

відбуваються під впливом термічного циклу зварювання внесли такі провідні 

вчені, як А.М. Макара, І. Грівняк, Л.І. Маркашова, В.Ф. Грабін, В.Д. 

Позняков та ін. В роботах В.І. Махненко, О.Г. Касаткина, П. Зайффарта 

запропоновано оцінки кінетики зварювальних напружень та деформацій в 

зоні зварного з'єднання при зварюванні конструкційних сталей, а також 

регресійні співвідношення, що зв'язують відносну частку фазових складових 

аустенітної, феритної, перлітної, мартенситної та бейнітної структури, 

хімічний склад сталей з механічними властивостями. 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 

циклу, 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 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 впливом термодеформаційного 
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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 паче 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, 



37 
 

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 виконувалась у відділі Фізико-хімічних методів 

дослідження матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 

України за планами науково-дослідних робіт та фундаментальних досліджень 

у рамках тем: «Удосконалити методики експерименту, дослідити фізико-

хімічні процеси і вивчити їх вплив на структурно-фазовий склад і властивості 

при формуванні злитків, зварних зєднань 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, 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» (№ 
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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 та 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.  

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні основні 

задачі: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Оцінити вплив структурно-фазового складу та дислокаційної структури 

металу на статичну та динамічну міцність та характер руйнування 

зварних з’єднань високоміцних сталей. 
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5. 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. 

6. Встановити зв'язок між фазовим складом, параметрами зеренної та тонкої 

структури металу зварних з'єднань, їх механічними властивостями, 

в’язкістю руйнування, рівнем локалізованої деформації та локальних 

внутрішніх напружень, що формуються в різних структурних складових 

металу швів та зони термічного впливу. 

7. Встановити структурні критерії, які гарантують необхідний комплекс 

механічних властивостей та тріщиностійкість зварних з’єднань 

високоміцних сталей. 

8. 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 досліджень: 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 досліджень: 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. 
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Методи дослідження. У роботі використано комплекс методів 

фізичного матеріалознавства, що включає світлову, скануючу та 

трансмісійну електронну мікроскопію, 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. Дослідження мікроструктури проводили за 

допомогою оптичних мікроскопів Versamet-2 і Neophot-32. Для виявлення 

зеренної та тонкої структури були використані хімічні, електролітичні 

методи травлення та методи локального стоншення зразків. Характер 

розподілу хімічних елементів, а також фрактографічні дослідження поверхні 

зламів зварних з'єднань зроблені за допомогою растрової електронної 

мікроскопії – скануючого електронного мікроскопа SEM-515 фірми «Philips» 

(Нідерланди). Особливості розподілу дислокаційної структури у зварних 

з'єднаннях вивчали при дослідженні тонких фольг методами трансмісійної 

електронної мікроскопії (ТЕМ) на мікроскопі JEM-200CX фірми «JEOL» 

(Японія) при прискорювальній напрузі 200кВ. 

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-
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бейнітних та бейнітно-мартенситних), високовуглецевих (феритно-

перлітних), легованих середньовуглецевих (мартенситних). 

2. Вперше встановлено, що рівномірний розподіл щільності дислокацій (ρ 

≤ (7…8)×10
10

см
-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)×10
10

 см
-2

 ≤ ρ ≤ 10
11

см
-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 з 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 = 103°С/с) та гібридного лазерно-дугового (W6/5 = 58°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 понад 590 МПа. 

5. Вперше на основі комплексного урахування характеристик всіх 

елементів структури методами математичної обробки встановлено кореляцію 

між структурними параметрами та показниками міцності, в’язкості 
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руйнування, локальних внутрішніх напружень в металі зварних з’єднань 

високоміцних сталей. 

6. Вперше на основі експериментальних даних про щільність дислокацій, 

особливості її 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)10
11

·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 фізико-

механічних властивостей 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 (будівельних, залізничних та спеціальних) для забезпечення 

комплексу 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 

частою 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 
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або бейнітно-мартенситної структури з частою 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 
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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 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, 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 
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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 

490 найменувань. Дисертація викладена на 369 сторінках машинописного 

тексту, обсяг основного тексту дисертації складає 15,4 авторських аркушів, 

містить 195 рисунків, 97 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1  

УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРУ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ СТАЛЕЙ, 

МІЦНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ МЕТАЛУ 

 

У машинобудуванні для виготовлення зварних металоконструкцій 

стріл екскаваторів, кранів на колісному ходу, бетононасосів широко 

використовуються високоміцні сталі [2, 65, 83, 84, 97, 221, 270]. Застосування 

таких сталей дозволяє не тільки зменшити масу цих конструкцій, але і 

поліпшити їх технічні характеристики. Найчастіше при виготовленні 

зазначених металоконструкцій використовують механізоване або 

автоматичне зварювання в середовищі захисних газів. При цьому вибирають 

такі режими зварювання, які б дозволили, з одного боку, забезпечити високу 

продуктивність, а з іншого боку − гарантувати необхідний комплекс 

механічних властивостей металу швів і ЗТВ зварних з'єднань, і їх високий 

опір утворенню холодних тріщин [71, 77, 122, 378]. 

Відомо, що на механічні властивості і опір зварних з'єднань 

високоміцних сталей утворенню холодних тріщин, в значній мірі впливає 

структура металу швів і зони термічного впливу (ЗТВ) з'єднань. В даний час 

досить добре вивчені процеси структуроутворення в металі ЗТВ зварних 

з'єднань під впливом термічних циклів зварювання. Отримано численні 

експериментальні дані щодо впливу режимів механізованого зварювання та 

умов охолодження зварних зєднань сталей з межею плинності 350...600 MПa 

на їх механічні властивості [52, 336, 337, 284, 326, 56, 324, 422]. На базі 

структурно-аналітичних оцінок авторами зазначених робіт зроблений 

прогноз можливих шляхів підвищення міцності зварних з'єднань, а також їх 

тріщиностійкості. Показано, що це може бути забезпечено за рахунок 

формування в металі певного фазового складу і параметрів структури. Однак, 

в сучасній промисловості все частіше виникає потреба в застосуванні для 

виробництва зварних металевих конструкцій, що працюють в умовах 

складних навантажень економно легованих високоміцних сталей,                  
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які забезпечують високі експлуатаційні характеристики: статичну міцність, 

пластичність, ударну в’язкість, тріщиностійкість, тощо. 

До низьколегованих високоміцних сталей з межею плинності більш ніж 

600 МПа відносяться сталі, що містять в невеликій кількості окремо або в 

певному поєднанні (зазвичай до 2,5%) такі легуючі елементи як марганець, 

хром, нікель, молібден, а також мікролегуючі елементи такі як ванадій, 

ніобій, мідь, кремній. Межа міцності таких сталей досягае 900 МПа й більше. 

Необхідні показники механічних властивостей таких сталей, включаючи 

холодостійкість та тріщиностійкість набувають в результаті термічного 

оброблення (гартування + високотемпературний відпуск) в результаті яких в 

сталевому прокаті формується бейнітна, мартенситна або змішана бейнітно-

мартенситна структура [26, 28, 77, 86, 88, 187, 266, 383]. Високі механічні 

властивості сталі забезпечує дрібнозерниста структура, отримана 

контрольованоїю прокаткою і подальшим прискореним охолодженням [33, 

170, 490]. 

До середньолегованих сталей відносяться сталі з сумарним змістом 

легуючих елементів 2,5…10%. Висока міцність таких сталей (ζВ = 600…2000 

МПа) досягається багатокомпонентним легуванням. Структура таких сталей 

в залежності від систем легування, умов охолодження та термічної обробки, 

як правило, феритно-перлітна, мартенситна або бейнітно-мартенситна [77, 

83, 84, 225, 291]. 

Досить широке застосування в промисловості знайшли також середньо- 

та високовуглецеві сталі зі змістом вуглецю більш, ніж 0,45…0,5%. Однак, 

підвищений вміст вуглецю значно ускладнює зварювання цих сталей, що 

пов’язано з виникненням кристалізаційних тріщин та утворенням гартівних 

структур [67, 66, 77, 293, 298, 301, 303]. 

В залежності від легування та ТДЦЗ в металі зварних швів змінюється 

фазові складовий склад металу та, відповідно, його властивості. Дослідження 

впливу легуючих елементів на кінетику розпаду аустеніту, є доцільним 

77, 108, 169, 302, 304, 315, 331 – 335, 378, 441, 442, .  
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1.1.  Закономірності впливу легування на структурні 

перетворення та механічні властивості високоміцних сталей 

 

Створення сталей з досить високою міцністю, гарною зварюваністю і 

низьким порогом холодоламкості досягається, перш за все, певним їх 

легуванням. Неодмінним хімічним компонентом в складі сталей є вуглець. 

Вуглець (С) − елемент впровадження, за допомогою вуглецю зміцнення 

фериту є набагато більшім, ніж елементами, що утворюють розчини 

заміщення. Його вміст в низьколегованих сталях зазвичай не перевищує 

0,25%. При збільшенні його концентрації погіршується зварюваність, 

пластичність та холодостійкість сталей [77, 162, 263, 264, 201]. 

Залежно від кількості легуючих елементів та вмісту вуглецю 

змінюється кінетика фазових перетворень та температура початку 

мартенситного перетворення. Такі карбидоутворюючі елементи, як Ti, V, W, 

Mo, Cr призводять до якісних змін в кінетиці ізотермічного перетворення. 

При різних температурах вони по різному впливають на швидкість розпаду 

аустеніту, обумовлюючи чіткий поділ перлітного та бейнітного перетворень з 

появою області підвищеної стійкості аустеніту між ними. 

У перлітній області всі легуючі елементи, за винятком кобальту, за 

умови утворення з аустенітом твердого розчину, збільшують стійкість 

переохолодженого аустеніту. Найбільш ефективно збільшують інкубаційний 

період Mn і Mo, слабкіше - Ni та Cr, Co - зменшує. Некарбідоутворюючі 

елементи (Al, Ni, Cu, Si) принципово не змінюють вигляд кривої 

ізотермічного перетворення аустеніту, зміщують її по температурі 

перетворення і підвищують стійкість аустеніту. 

В області бейнітного перетворення Cr, Mn, Ni, W, Mo, − розширюють 

інкубаційний період початку проміжного перетворення. Але, в більшій мірі 

їх вплив в області перлітного перетворення. Найбільш ефективно збільшують 

стійкість аустеніту С і N. Легування при бейнітному перетворенні збільшує 

кількість залишкового аустеніту. Що стосується початку мартенситного 
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перетворення (МН) то легуючі елементи вагомо впливають на температуру 

його початку 72, 135, 353, 301. Найбільш помітно, з основних елементів, 

знижує точку МН марганець, дещо слабше діють Cr, V, Ns та Mo. При цьому 

процеси розпаду значно ускладняються при наявності багатокомпонентного 

легування, що пов'язують із взаємодією всіх наявних елементів. 

Низьколеговані сталі найбільш часто легують Cr, Мn, Ni, Mo, Si. З 

введенням Mn, Si та Mo пов'язують підвищення межі міцності, при 

незначному зниженні ударної в'язкості та пластичності. При наявності 

0,15%С зазвичай вміст марганцю становить 1,1...1,8%. Це призводить до 

підвищення межі плинності. Однак при підвищенні його кількості більш, ніж 

1,8% погіршується зварюваність сталей, ударна в'язкість та пластичність [72, 

77, 78]. 

Для підвищення міцності сталі вводиться Cr, особливо в разі 

комплексного легування. При цьому хром позитивно впливає на 

холодостійкість [65, 84, 222, 305, 306, 350]. 

В низьколегованих сталях вміст Nі не перевищує 1%. Він незначно 

підвищує міцність сталі, але позитивно впливає на ударну в'язкість і 

пластичність [77, 173]. 

Приблизно в такій же мірі легування Mn, сприяє зміцненню сталі Si, 

однак, його вміст в більшості низьколегованих сталей обмежується (до 0,8%), 

що обумовлено зниженням ударної в'язкості, особливо при низьких 

температурах. Також, Si схильний до ліквації, тому його надмірний вміст 

негативно позначається на зварюваності сталі [77, 84]. 

Забезпечення достатньої зварюваності, високої міцності та низького 

порогу холодноламкості досягається комплексним легуванням невеликою 

кількістю таких елементів, як Ті, Nв, V, Мо, В, тощо. Мікролегуванням Ті, Nв 

та V досягають у значній мірі подрібнення зерна при виділенні стійких 

карбідів (VC, NbC, TiC,) всередині зерна фериту, відповідно. Це призволить 

до зеренного та дисперсійного зміцнення металу [14, 71, 59, 115, 351]. 

Зміцнення також може відбуватися в результаті фазоутворення 
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карбонітридних (Ti (C, N);V(C, N)) або нітридних (TiN,VN)  фаз. Стійкі 

дрібнодисперсні нітриди підвищують межу плинності та в'язкість, 

нейтралізують дію розчиненого в фериті азоту, що викликає старіння і 

сінеламкість стали, [59, 122, 193]. При цьому, домішки N сприяють значному 

подрібненню зерна і підвищенню температури початку росту зерна аустеніту 

[193, 459]. Нітріднозміцненим сталям властивий низький поріг 

холодоломкісті та високий опір крихкому руйнуванню [378] 

 

1.2. Вплив термічних циклів зварювання на структурні 

перетворення в металі зварних з'єднань. 

 

В результаті впливу термодеформаційного циклу зварювання (ТДЦЗ) в 

зоні зварювання (метал швів та ЗТВ) високоміцних сталей протікають 

структурно-фазові зміни, які визначають механічні властивості зварних 

з'єднань (міцність, пластичність, ударну в'язкість) та, відповідно, їх 

надійність і довговічність [53, 60, 82, 91, 92, 95, 96, 129, 135, 150, 160, 180, 

182, 195, 233, 262, 281, 307, 330, 380, 394]. 

Максимальна температура нагріву (ТНагр), швидкість нагріву і 

охолодження в інтервалі температур 800…500°С (W8/5) та 600…500°С (W6/5), 

тривалість перебування металу вище температури кінця фазового 

перетворення при нагріванні та охолодженні – це основнимі параметри 

термічного циклу. Структурні зміни в металі в першу чергу, залежать від 

максимальної температури до якої він нагрівається в процесі зварювання. 

Відповідно до цього ЗТВ ділиться на наступні зони: перегріву (І ділянка 

ЗТВ); повної перекристалізації (ІІ ділянка ЗТВ); неповної перекристалізації 

(ІІІ ділянка ЗТВ) і рекристалізації (ІV ділянка ЗТВ) [77, 78, 173, 183, 186]. 

При зварюванні метал зони розплавлення нагрівається в інтервалі 

температур між лініями солідусу і ліквідусу, що призводить до часткового 

розплавлення зерен металу. Простір між нерозплавленими зернами 
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заповнюється рідкими прошарками розплавленого металу, який може 

містити елементи, що вводяться в метал зварювальної ванни. Це може 

привести до того, що склад металу на цій ділянці буде відрізнятися від 

складу основного металу. Збільшенню хімічної неоднорідності металу сприяє 

ліквація, а також дифузія елементів, яка може відбуватися як з основного 

нерозплавленого металу в рідкий метал, так і навпаки. Тому в цій зоні часто 

утворюються тріщини, втомні руйнування при навантаженні, крихке 

руйнування і т. п. Незважаючи на її невеликі розміри, властивості металу в 

ній можуть стати причиною зниження механічних властивостей всього 

зварного з'єднання [77, 173]. 

На ділянці перегріву в результаті нагрівання в інтервалі температур від 

1100…1150°С до температур лінії солідусу метал повністю переходить в стан 

аустеніту. При цьому відбувається зростання зерна аустеніту, розміри якого 

збільшуються тим більше, чим вище температура нагріву металу. Навіть 

нетривале перебування металу при температурах понад 1100°С призводить 

до значного збільшення розміру зерен. Після охолодження це може привести 

до утворення несприятливої відманштеттової структури. Також в результаті 

того, що перетворення відбувається з великого зерна вихідного аустеніту 

після повного охолодження в металі ділянки перегріву утворюється 

грубозерниста структура. Леговані сталі в результаті швидкого охолодження 

можуть набувати гартівні структури − мартенситні або мартенситно-бейнітні 

[77 - 79, 238]. Внаслідок цього метал І ділянки ЗТВ зазвичай має нижчі, 

інколи суттєво, властивості в порівнянні з основним металом (меншу 

пластичність та стійкість до крихкого руйнування.  

В ділянці повної перекристалізації (нормалізації) метал нагрівається 

дещо вище температур точки АС3, і тому він має дрібнозернисту структуру і 

визначається високими механічними властивостями. На ділянці неповної 

перекристалізації метал нагрівається до температур між точками АС1 та АС3, 

тому ця ділянка характеризується майже незмінним початковими розміром 

зерен фериту і більш дрібним зерном після перекристалізації. В ділянці 
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повної перекристалізації та неповної перекристалізації утворюються 

структури, як і на ділянці перегріву, але більш дисперсні. Розмір зерна у цих 

ділянках залежить від ТДЦЗ та хімічного складу сталі. 

В ділянці рекристалізації (ІV ділянка ЗТВ) метал нагрівається в 

інтервалі температур від 500…550°С до температури точки АС1, і тому за 

структурою він незначно відрізняється від основного металу. 

Ширина ділянок ЗТВ змінюється в залежності від режимів зварювання 

[173, 137] та є вирішальним фактором у формуванні структури металу [450, 

356, 318], в якому при нагріванні і охолодженні спостерігаються поліморфні 

перетворення. 

Найбільш небезпечними, з точки зору забезпечення надійності роботи 

зварних з'єднань, є такі структурні зміни, які призводять до порушення 

цілісності кристалічної структури, утворення макро- і мікротріщин або до 

значного зниження деформаційної здатності металу в ділянці перегріву. Тому 

найбільший інтерес представляє зона розплавлення і перегріву, так як їх 

структура визначає надійність зварних з'єднань і конструкцій в цілому. 

Структура І ділянки ЗТВ багато в чому залежить як від ступені гомогенізації 

аустеніту так і від розмірів первинних зерен аустеніту [79, 131, 132, 354]. 

Відомо [379], що при великих швидкостях охолодження основний вплив на 

стійкість аустеніту має ступінь його гомогенізації, а при малих швидкостях 

охолодження розмір зерна аустеніту. У вуглецевих сталях утворення і 

гомогенізація аустеніту протікають порівняно швидко, в легованих сталях – 

повільніше [77]. 

Розпад аустеніту може починатися і закінчуватися при різних 

температурах, зі збільшенням швидкості охолодження зростає ступінь 

переохолодження аустеніту щодо рівноважної точки АС1 і знижується 

інтервал температур в якому відбувається розпад аустеніту. Для 

низьколегованих сталей це відбувається в інтервалі температур 700…600°С 

та супроводжується виділенням доевтектоїдного фериту по границях зерен. 

На товщину прошарків і кількість доевтектоїдного фериту впливають 
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швидкість охолодження і вміст вуглецю, чим більше швидкість охолодження 

і вміст вуглецю, тим тонше прошарок і менше його кількість. При більш 

низьких температурах ферит виділяється по кристалографічних площинах 

зерен у вигляді пластин [379, 360]. При низьких швидкостях охолодження 

розпад аустеніту протікає з утворенням перліту, при цьому зростання 

перлітних колоній також починається від границь зерен аустеніту. 

Зі збільшенням швидкості охолодження кількість фериту і перліту 

зменшується, і розвиток отримує бейнітне перетворення. Визначальною 

особливістю бейнітного перетворення, є те, що воно протікає в інтервалі 

температур коли, практично відсутня дифузія Fe, але інтенсивно протікає 

дифузія C. В результаті утворюється суміш α-фази та карбідів. Відомі три 

основні морфологічні види бейніту − верхній, нижній і зернистий [300]. 

Структура зернистого бейніту складається з трьох основних фазових 

складових: доевтектоїдного фериту, бейнітної α-фази та γ-фази, мартенситу з 

карбідами глобулярної форми [273, 373]. Цей вид бейниту утворюється у 

верхньому диапазоні температур бейнітного перетворення. 

Бейніт верхній утворюється з переохолодженого аустеніту при 

температурах 500…350°С, має «перисту» будову та складається з витягнутих 

складових фериту в формі пластин або рейок та паралельних їм частинок 

цементитних фаз. 

Бейніт нижній утворюється з переохолодженого аустеніту при 

температурах 350…200°С, у нього голчаста будова. Він складається з 

частинок карбіду, розташованого в пластинках фериту. Зі збільшенням 

швидкості охолодження температура початку бейнітного перетворення 

знижується. 

Після бейнітного перетворення розвиток отримує мартенситне 

перетворення. Температура початку мартенситного перетворення (МН) різна 

для кожної марки сталі. Чим нижче температура точки МН, тим більше 

утворюється мартенситу. Положення точки МН не залежить від швидкості 

охолодження, однак при зварюванні такі фактори як неповнота гомогенізації 
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і зростання зерна аустеніту, можуть чинити істотний вплив на положення 

точки МН. Так, в крупнозернистих сталях точка МН на 15…20°С вище ніж в 

дрібнозернистих [378]. У разі якщо мартенситному перетворенню передує 

перлітне або бейнітне, то точка МН в умовах безперервного охолодження 

зазвичай знижується. 

Характерною особливістю мартенситного та бейнітного перетворення є 

те, що вони не відбуваються до кінця − в структурі завжди залишається деяка 

кількість залишкового аустеніту [225]. Чим вищий вміст вуглецю в сталі, тим 

нижче точка МН і тим більше залишкового аустеніту в структурі. В роботі 

[77] встановлено, що в ЗТВ низьковуглецевих низьколегованих сталей 

підвищеної міцності зі зменшенням швидкості охолодження кількість 

залишкового аустеніту (АЗал) збільшується, при певній швидкості досягає 

максимального значення, а потім зменшується. Залишковий аустеніт знижує 

твердість, межу витривалості та межу пружності. Загартовані 

низьковуглецеві сталі майже не містять залишкового аустеніту при вмісті 

вуглецю до 0,6% АЗал  2...3% [84]. 

Що стосується впливу швидкості охолодження на механічні 

властивості то відомо, що її збільшення призводить до зростання межі 

міцності, плинності, а також до зменшення відносного подовження і 

звуження. Також швидкість охолодження впливає і на ударну в'язкість 

металу [77]. Так охолодження з більш високими швидкостями 

супроводжується зменшенням ударної в'язкості при кімнатній температурі, 

однак при цьому критична температура переходу в крихкиїй стан практично 

не змінюється. 

Вплив швидкості охолодження при багатопрохідному зварюванні 

розглянуто в роботі [412]. Встановлено, що в результаті повторних нагрівів 

ударна в'язкість в локальних ділянках ЗТВ зварних зєднань, в яких в межах 

міжкритичних температурах формується крупнозерниста структура, 

зменшується. Встановлено також, що ударна в'язкість металу ЗТВ може 

зменшуватися і в тих випадках, коли при зварюванні використовуються 
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режими, що забезпечують такі умови охолодження металу при яких по межах 

первинних аустенітних зерен утворюються виділення типу мартенсит − 

залишковий аустеніт. Сітка таких виділень створює області з полями високих 

напружень, в яких можуть розвиватися мікротріщини [435]. 

 

1.3.  Особливості сучасних технологій зварювання 

 

Найчастіше всього при виготовленні зварних конструкцій з 

високоміцних сталей використовують механізоване або автоматизоване 

дугове зварювання [216 - 218]. Режими зварювання, які при цьому 

використовуються, забезпечують охолодження металу ЗТВ (W6/5) з 

інтенсивністю від 10 до 38°С/с. Швидкості зварювання (VЗВ) при цьому 

зазвичай можуть змінюватися від 18 м/год до 50 м/год, що робить процес не 

достатньо продуктивним. Однак в даний час все більшого застосування 

знаходять такі технології зварювання при яких використовуються 

концентровані джерела тепла [111, 127, 213, 261, 363]. До них відносяться 

технології лазерного та гібридного лазерно-дуговового зварювання. Такі 

технології  дозволяють одержувати якісні зварні з'єднання при більш високих 

швидкостях зварювання, які можуть досягати 110 м/год. За рахунок цього 

продуктивність зварювання підвищується майже в 2 рази, що робить такий 

процес привабливим для промисловості. Але при цьому змінюються і 

швидкості охолодження металу швів і ЗТВ зварних зєднань. На відміну від 

дугового зварювання вони можуть зростати до 100°С/с. Яким чином зміна 

умов охолодження металу ЗТВ буде позначатися на структурі, а відповідно і 

на механічних властивостях високоміцних сталей до теперішнього часу 

залишається не достатньо вивченими. Натомість на теперішній час відомо, 

що при даних процесах помітно в 3...4 рази зменшується ширина швів і ЗТВ 

та підвищується їх міцність та пластичність  [399, 127, 261]. 

Перші експериментальні роботи про суміщення зварювання дугою 

неплавкого електрода (TIG) з лазером [486, 487], а також ряд патентів в 
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різних країнах (у Великобританії, США, Німеччини, в тому числі спільно з 

вченими України, тощо) з’явилися в 80-х роках XX століття. На сьогоднішній 

день над гібридними технологіями і вивченням цих процесів працюють 

фахівці Німеччини (Інститут Фраунгофера [257], м. Кемніц; Інститут 

прикладної променевої технології, [347]), Фінляндії (Технологічний 

університет, м. Лаппеенранта), США [398], Китаю [423, 424, 455, 464, 467], а 

також українські вчені (ІЕЗ ім. Є.О. Патона) [375]. 

Гібридне лазерно-дугове зварювання, в якому використовується ефект 

поєднання двох теплових джерел енергії, одночасно діючих на виріб, що 

зварюється, являє собою поєднання лазерного випромінювання з плазмою 

дуги у середовищі захисного газу в одній робочій зоні [347]. При цьому 

кожен з теплових джерел, що використовуються, доповнює інше. 

Основними завданнями гібридного лазерно-дугового зварювання є як 

підігрів металу для отримання нероз'ємного з'єднання, так і удосконалення 

ТЦЗ для отримання оптимальної швидкості охолодження після зварювання, 

при якій не утворюються небажані гартівні структури. 

З метою оптимізації параметрів зварювального процесу більшість 

технологічних експериментів при гібридному зварюванні присвячено 

вивченню взаємодії між дугою і лазерним випромінюванням, процесам 

стабілізації дуги та її прив'язки лазерним випромінюванням, визначенню 

впливу захисного газу, потужності дуги, швидкості зварювання і 

зварювального струму на зміну глибини проплавлення [164]. Вивчення 

особливостей гібридного процесу, їх впливу на формування зварних швів, 

можливих переваг і усунення недоліків лазерної і дугового складових є в 

даний час основним завданням технологів і дослідників. 

У порівнянні з лазерним зварюванням, яке характеризується високою 

термічною локальністю дії на метал і високими швидкостями процесу, 

гібридне лазерно-дугове зварювання дозволяє знизити швидкість 

охолодження і, відповідно, впливати на процес кристалізації з метою 
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формування в металі швів і ЗТВ оптимальних структур, які забезпечують не 

тільки міцність, але і тріщиностійкість зварних з'єднань. 

В оглядових технологічних роботах [70, 128, 153] вітчизняних і 

зарубіжних вчених проаналізовано особливості застосування різних способів 

гібридного зварювання з урахуванням використаних параметрів процесу, 

типів металу, що зварюється, та товщин. Розглянуто також економічні 

аспекти застосування гібридного зварювання. Згідно тенденціям розвитку 

лазерно-дугового зварювання авторами [154, 155, 375] виділено п'ять 

основних напрямків досліджень: зварювання тонколистових металів; 

зварювання товстолистових металів; наплавлення і термообробка; фізичні 

дослідження; технології зварювання та обладнання. 

Авторами [128] запропоновано під поняттям «гібридний» спосіб 

зварювання мати на увазі такий спосіб зварювання, при якому лазерне 

випромінювання і електрична дуга діють в одну точку, і фізична сутність 

такогої дії відрізняється від дії кожної зі складових. Відзначено, що при 

окремому використанні порівняно малопотужних лазерного і дугового 

джерел, ні у одного з них не вистачає потужності для досягнення наскрізного 

проплавлення тонколистового металу. У разі їх спільної дії дуга 

«прив'язується» до місця дії лазерного випромінювання на виріб [375, 156, 

167]. Завдяки додатковому енерговкладу дуги, рух якої стабілізується 

лазерним випромінюванням і збільшення поглинальної здатності металу, 

забезпечується режим «кинджального» проплавлення. При цьому різко 

зростає об’єм переплавленого металу при збільшенні глибини провару, що 

дозволяє збільшити швидкість зварювання в 1,5...2 рази. 

Враховуючи суттєві зміни технологічних режимів і геометричних 

розмірів зони зварювання, слід очікувати помітних змін структурно-фазових 

параметрів, які формуються в металі швів і ЗТВ зварних з'єднань, які, як 

відомо, багато в чому визначають експлуатаційні властивості зварних 

конструкцій. Тому вважаємо за доцільне провести дослідження структури, 

яка формуються при використанні нових способів зварювання, та визначити 
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структурні фактори, які впливають на зміну механічних властивостей, а 

також вивчити які саме структурні параметри (фазовий склад, розмір зерна, 

субзерна, щільність дислокацій, частинки фазових утворень, тощо) сприяють 

найбільшому поліпшенню експлуатаційних властивостей зварних з'єднань. 

Для дослідження цих змін необхідно використовувати розширений комплекс 

експериментальних методів, який дозволив би оцінити структурні зміни на 

зеренному та дислокаційному рівнях і вивчити тонку структуру: її параметри 

і зміну щільності дислокацій в різних структурних складових [328, 327, 100]. 

1.4.  Вплив структури на експлуатаційну міцність зварних з'єднань 

 

Експлуатаційну міцність конструкцій пов'язують з тріщиностійкістю 

металу, що в свою чергу обумовлено наступними чинниками. Саме зі схемою 

напруженого стану металу в зоні зварювання, величиною зовнішніх 

напружень, температурою закінчення перетворення аустеніту. Схильність 

металу зварних з'єднань до крихкого руйнування істотним чином 

збільшується при впливі зовнішнього навантаження і в разі тривалої дії має 

наслідки уповільненого руйнування, навіть при відносно невисоких 

напруженнях [18, 280, 463, 451, 457, 355]. 

У ряді публікацій розглядається вплив таких параметрів, як 

температура початку і кінця аустенітного перетворення, що характеризують 

структуру [271]. Так, при утворенні мартенситу, якщо температура кінця 

перетворення знаходиться нижче 290°С (при високому вмісті водню) і нижче 

245°С (при низькому вмісті водню) відбувається утворення тріщин. В роботі 

[186] було показано, що холодні тріщини можуть виникати і при бейнітному 

перетворенні в сталі, при температурі кінця перетворення 350°С. 

Також, властивості сталей в значній мірі залежать від впливу 

структурно-фазових складових [212, 421, 55, 460]. У роботах [232, 249] 

встановлено, що основним чинником, що визначає виникнення холодних 

тріщин, є мартенситне перетворення, пов'язане з інтенсивним розвитком 

мікропластичної деформацій по границях аустенітних зерен. Однак, було 
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отримано результати [136], що дозволяють зробити протилежні висновки про 

те, що після певних швидкостей охолодження, коли структура ЗТВ 

складається з мартенситу і бейниту (або переважно з мартенситу), 

забезпечується порівняно високий опір зварних з'єднань утворенню холодних 

тріщин. Утворення загартованої структури та насичення дифузійним воднем 

металу шва і ЗТВ (при відсутності концентраторів напружень) в більшості 

випадків ще не призводить до зародження холодних тріщин [370]. Є 

літературні дані і щодо взаємозв'язку морфологічних особливостей 

мартенситу (які визначаються багатьма факторами, в тому числі − 

концентрацією вуглецю, швидкістю охолодження та інш.) зі стійкістю до 

утворення і розподілу тріщин [77]. Зазначається, що схильність до утворення 

мікротріщин значно збільшується при переході від структури рейкового 

(дислокаційного) до пластинчастого (двійникового) мартенситу. Крихкість 

сталі з мартенситною структурою підвищується при наявності на границях 

зерен фериту або залишкового аустеніту. Однак, в роботі [136] відзначається, 

що невелика кількість (7%) залишкового аустеніту позитивно впливає на 

пластичність металу. Однак, при збільшенні залишкового аустеніту 

пластичність падає. Зварні з'єднання, що мають в структурі більшу кількість 

аустеніту руйнуються швидше [438, 361]. Негативний вплив мартенситу і 

залишкового аустеніту на ударну в'язкість металу ЗТВ показано у ряді 

публікацій авторами [212, 228, 411, 123]. 

Існує думка, що при багатошаровому зварюванні низьколегованих 

низьковуглецевих сталей основною причиною крихкості ЗТВ є утворення 

острівкового мартенситу. Однак, до певної кількості він не впливає на ударну 

в'язкість, а в зразках з надрізом утворення тріщини відбувається в результаті 

відшарування на границі розділу феритної матриці з мартенситною 

складовою. 

Авторами роботи [212] запропонована модель поширення тріщин в 

сталі зі структурою нижнього бейніту при ударному навантаженні і 

уповільненому руйнуванні. Показано, що нижній бейніт, має високу ударну 
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в'язкість, але гірше чинить опір дії тривалих статичних навантажень. 

Дослідженнями показано, що найбільший опір до водневого окрихчення має 

структура ЗТВ, що складається переважно з бейниту до 80%, для такої 

структури характерна мінімальна зміна показників опору крихкому 

руйнуванню. При цьому формування такої структури сприяє тому, що водень 

більш рівномірно розподіляється по об’єму та його питома концентрація по 

міжзеренних границях стає нижчою в порівнянні з іншими структурами, що 

призводить до більшої стійкості даного типу структури до окрихчення. 

Встановлено, що для отримання високих показників ударної в'язкості з 

низькою температурою крихкості треба забезпечити отримання металу зі 

структурою бейніту. Також називають і інші причини окрихчення: 

термодеформаційні процеси, присутність домішок, виділення карбідів та 

інших вторинних фаз [496, 123, 465]. 

На тріщиностійкість металу зварних з’єднань впливає також склад 

наплавленого металу [180]. Відзначається, що збільшення стійкості до 

утворення холодних тріщин в ЗТВ зварних з'єднань забезпечується при 

переході від феритно-перлітної до мартенситної і аустенітної структури 

металу швів. Це пов'язують з підвищенням тимчасових напружень в металі 

ЗТВ при температурах, близьких до температури мартенситного 

перетворення при використанні більш високолегованого складу металу шва. 

Крім того, передбачається, що в високотемпературних ділянках ЗТВ 

відбувається деформація аустеніту, яка сприяє прискоренню фазових 

перетворень. Це призводить до підвищення температури початку 

мартенситного перетворення, самовідпуску мартенситу, в результаті чого 

забезпечується досягнення певної пластичності, достатньої для 

попередження виникнення тріщин. Таким чином, вплив хімічного складу 

металу швів на опір колошовної зони руйнуванню пов'язано з особливостями 

розвитку пружно-пластичних деформацій в колошовній зоні, що впливають 

на бездифузійне перетворення аустеніту [72, 228]. 
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Надійність сталей не може бути оцінена будь-якої однією 

характеристикою механічних властивостей, її характеризують зазвичай 

комплексом механічних властивостей (конструктивною міцністю), які 

повинні забезпечувати експлуатаційну міцність конструкцій. Для більшості 

конструкційних сталей найважливішими параметрами конструктивної 

міцності є − межа плинності (Т) і параметр в'язкості руйнування (К1С) [72, 

71, 185, 186]. Необхідний рівень міцності досягається за рахунок механізмів 

структурного зміцнення сталей і сплавів [71, 98, 234, 141] − 

твердорозчинного, зеренного, дислокаційного, дисперсійного. 

Твердорозчинне зміцнення, за рахунок підвищення міцності твердих 

розчинів в сплавах при легуванні може бути обумовлено: блокуванням 

дислокацій атмосферами з атомів домішок і легуючих елементів; 

підвищенням сил тертя твердого розчину за рахунок розчинених атомів 

легуючих елементів. Зміцнення твердих розчинів при легуванні обумовлено 

різницею атомних діаметрів і різницею модулів пружності атомів матриці та 

розчинених легуючих елементів. Легуючими елементами визначаючими 

твердорозчинне зміцнення сталей, які повністю розчинені в фериті є Mn, Si, 

Ni, P та Cr і Mo, що розподілені у ферриті і карбидах [71]. 

Зернограничне зміцнення полягає в наступному: границі зерен 

перешкоджають розвитку легкого ковзання та певні ділянки границь зерен є 

джерелами дислокацій, що приводить до збільшення їх щільності всередині 

зерна [141, 116]. Зміцнення за рахунок утворення мартенситу викликано 

утворенням пересиченого вуглецем -розчину, а також наявністю великого 

числа границь і субграніць, високою щільністю дислокацій та виділенням 

дисперсних частинок при самовідпуску мартенситу [308]. 

Дисперсійне зміцнення відбувається внаслідок утворення в ньому 

дисперсних зміцнюючих фаз при розпаді пересиченого твердого розчину. У 

легованих сталях зміцнюючими фазами зазвичай є карбіди (Fe3C, (FeCr)23C6, 

Mo2C, VC та ін.); нітриди (Fe4N, CrN, MoN); інтерметаліди (Fe2Mo, FeCr, 

FeV). Механізми зміцнення засновані на тому, що фазові виділення є 
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перешкодами на шляху руху дислокацій, внаслідок чого підвищується 

напруження течії (межа плинності) металу. Також дисперсійні частинки 

фазових виділень впливають на структурні параметри – розмір зерна, 

характер субструктури, щільність дислокацій та ін., і як наслідок на міцність 

та в'язкість сталі [71, 98, 118]. 

 

1.5. Методи оцінки механічних властивостей та тріщиностійкості 

зварних з'єднань 

 

Для контролю механічних властивостей зварних з'єднань зазвичай 

проводять випробування на статичний розтяг, на стандартних зразках 

круглого або прямокутного перерізу. При розтягуванні під дією плавно 

зростаючого навантаження зразок деформується до моменту розриву. При 

випробуванні на розтяг визначають: межу міцності (ζВ), межу плинності (ζТ), 

відносне подовження (δ), відносне звуження (ψ) [204, 205]. Також основним 

параметром, що визначає працездатність зварних з'єднань є тріщиностійкість. 

Тріщиностійкість − здатність матеріалу чинити опір розвитку тріщин 

(крихкому руйнуванню) при одноразовому, циклічному та уповільненому 

руйнуванні. Ще однією важливою характеристикою при роботі в умовах 

низькотемпературної експлуатації є холодостійкість – здатність чинити опір 

деформації і руйнуванню при зниженні температури. А особливістю 

низькотемпературної експлуатації є посилення вимог до матеріалу по 

пластичності і в'язкості. Зазвичай мінімальна робоча температура 

визначається температурою в'язко-крихкого переходу, при якій в'язкість 

падає до неприйнятно малих значень. Теорія в'язко-крихкого переходу була 

заснована на припущенні, що якщо межа плинності перевищує напруження, 

необхідне для поширення тріщини, то матеріал крихкий і навпаки [71, 427]. 

Цю характеристику можна оцінювати, зокрема, задаючи необхідний рівень 

ударної в'язкості або частку в'язкої складової в зламі і визначаючи відповідні 

критичні температури. Однак характер поверхні зламу в деяких випадках не 
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дає об'єктивної оцінки критичної температури крихкості. Випробування на 

ударну в'язкість проводяться на маятникових копрах із зразками, що мають 

надріз (KСU з U-подібним надрізом, KСV – з V-подібним надрізом, а KСТ − з 

тріщиною), або без надрізу. 

У механіці руйнування до основних характеристик тріщиностійкості 

відносять: критичне значення коефіцієнта інтенсивності напружень (К1С); 

критичне розкриття берегів тріщини в тупиковій частині; роботу, яку 

потрібно витратити на утворення тріщини [31, 252 – 254, 246]. Найбільш 

надійну оцінку тріщиностійкості матеріалів дають випробування зразків з 

попередньо нанесеною втомною тріщиною [245, 246, 322], оскільки це 

найбільш поширений небезпечний дефект конструкції (випробування на 

трьохточковий вигин). 

Труднощі при зварюванні високоміцних сталей зростають в міру 

необхідності збільшення межі міцності і збереження рівноміцності зварного 

з'єднання і основного металу. Одним з основних критеріїв отримання 

надійних зварних конструкцій є зварюваність даного типу сталей. 

Зварюваність – це сукупність технологічних характеристик основного 

металу, що визначають його реакцію на зміни, які відбуваються при 

зварюванні, і здатність при певному технологічному процесі забезпечувати 

надійне в експлуатації зварне з'єднання [77, 80, 344, 255, 117, 377].  

Залежно від марки сталі та умов експлуатації зварної конструкції 

змінюється і сукупність показників, що визначають зварюваність. До числа 

показників, за якими оцінюється зварюваність низько- і середньолегованих 

сталей, відноситься: опір утворенню гарячих і холодних тріщин у шві; 

стійкість до утворення тріщин і гартівних структур в колошовній зоні; 

необхідний рівень механічних властивостей (основним критерієм є 

конструктивна міцність) характерних ділянок ЗТВ і з'єднання в цілому; 

забезпечення спеціальних властивостей при високих і низьких температурах. 

Чим вище міцність сталі і складніше умови експлуатації зварної конструкції, 
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тим більше показників, що характеризують зварюваність. Проблеми 

зварюваності були вивчені в роботах [180, 81, 444, 119, 214, 34, 374, 377]. 

Коли технічно неможливо визначити механічні характеристики, або з 

метою прогнозування властивостей зварних з'єднань використовують також 

розрахункові методи. На даний момент існує багато методів оцінки 

зварюваності високоміцних сталей які визначаються розрахунковими 

методами при реальних процесах зварювання, або для умов, що імітують 

зварювальні процеси [186, 215, 113]. Сутність цих методів полягає в 

об'єднанні факторів, що впливають на утворення холодних тріщин та 

уповільнене руйнування при зварюванні. 

До найбільш поширених параметрів зварюваності можна віднести: 

еквівалентний вміст вуглецю (СЕКВ); ймовірний параметр тріщиноутворення 

(РС, РW, РН); максимальну твердість і вміст мартенситу в ЗТВ; відносний 

показник швидкості охолодження. 

Найбільш поширений метод оцінки зварюваності на основі 

емпіричного показника − вуглецевого еквівалента (СЕКВ), який враховує 

відносний вплив основних легуючих елементів сталі 295, 171, 400, 296. 

Однак оцінка схильності низько- і середньолегованих сталей до утворення 

холодних тріщин при зварюванні за величиною СЕКВ не дає однозначних 

результатів і вимагає ретельного підбору формули для його розрахунку. Так 

значення коефіцієнтів для легуючих елементів (Si, Mn, Cr, Ni, Mo, тощо) в 

залежності від швидкості охолодження при зварюванні змінюються більш 

ніж в 3 рази 215. 

Також існує розрахунок, який враховує вплив легуючих елементів на 

зміну максимальної твердості ЗТВ за формулами лінійної регресії 196, 199. 

Але такий підхід, не дає достовірних результатів навіть для обмежених умов 

зварювання, і лише в окремих випадках обчислені значення твердості близькі 

до реальних. Проте метод твердості, що відрізняється простотою 

випробувань, знаходить застосування, так як дозволяє в деякій мірі 

визначити структурний стан і, відповідно, дає можливість регулювати якість 
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зварних з'єднань. Крім того, емпіричні вирази для розрахунку максимальної 

твердості недостатньо враховують зміни структурного складу в металі ЗТВ, 

які істотно можуть відрізнятися, в залежності від режимів охолодження для 

різних марок сталей. 

Використання параметра тріщиноутворення (РW 439), 

запропонованого для низьковуглецевих високоміцних сталей, що містять 

0,09...0,15% С, також дає помітне відхилення оцінки тріщиноутворення, що 

було враховано для сталей з широким диапазоном легування 125, 126. 

Регресивні моделі для оцінки фазового складу ЗТВ при зварюванні 

низьколегованих сталей, що розроблені авторами 124, дозволили визначити 

апроксимуюче вираження для кількісного знаходження структурних 

складових (фериту (Ф), аустеніту (А), перліту (П), бейніту (Б), мартенситу 

(М)) в відсотковому співвідношенні в залежності від часу охолодження. Так, 

в залежності від фазового (% фазових компонентів), хімічного складу металу 

та ТЦЗ можна оцінити твердість, межу плинності (ζТ), тимчасовий опір (ζВ), 

відносне звуження Ψ [%], відносне подовження δ [%], ударну в'язкість (аН), 

критичну температуру крихкості (ТКР). Проте, такі розрахункові методи, 

дають найбільш хороші результати по термомеханіці зварювання для 

структурно стабільних матеріалів, коли мікроструктурні зміни мають 

незначний вплив на кінетику напружень в зварному шві та ЗТВ. При цьому, 

наведені розрахункові моделі не враховують вплив конкретного внеску 

структурних параметрів (величини зерна, субзерна, неметалевих включень, 

щільності дислокацій, розміру і розподілу фазових утворень), які однозначно 

впливають на механічні властивості з'єднань. 

Оціночний підхід, що враховує структурно-фазовий стан і перш за все 

вплив фазових виділень в металі зварних з’єднань з точки зору зміни 

механічних властивостей приведено в роботах [81, 475, 416, 414]. Автори 

наводять залежність для максимального збільшення ζТ в результаті впливу 

дисперсних частинок, що виділяються у твердому розчині [475]. Така 

розрахункова модель враховує крім таких параметрів, як вміст 
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мікролегуючого елемента (%) і розміри частинок. А для зміцнених 

ванадієвих сталей збільшення ζТ автори [416] пов'язують з відстанню між 

частинками. Більш повну оцінку міцності і пластичних властивостей металу 

зварного шва пропонують автори [414, 393], використовуючи розрахунки Т 

за класичними залежностями Холла-Петча, з урахуванням розмірів зерна і 

субзерна. Наведені розрахункові залежності розроблені з урахуванням 

впливу розміру зерна, а для легованого металу зварних швів з бейнітною 

структурою − з урахуванням вмісту легуючих елементів, але не враховують 

вплив інших структурних складових [393]. 

Як показує аналіз наведених методик аналітичної оцінки одного з 

показників міцності металу зварних з'єднань, яким є Т, запропоновані 

залежності враховують переважно хімічний склад, структурні складові та їх 

розмір, в деяких випадках − фазові виділення та їх параметри. Проте, реальні 

структурні і фазові складові що формуються в процесі зварювання не завжди 

відповідають теоретично розрахованим, тому що це залежить від цілого ряду 

технологічних умов ТДЦЗ (температури, швидкості охолодження, наявності 

неоднорідності металу та інш.). Крім того, моделі не враховують наявність 

таких структурних параметрів, як щільність дислокацій, субструктура, 

розміри і об'ємну частку фазових утворень, які відіграють також важливу 

роль у зміні різних властивостей металу.  

Важливою характеристикою в'язкості руйнування є критичний 

коефіцієнт інтенсивності напружень (K1С), який використовують як 

характеристику тріщиностійкості металу [285, 247, 264, 140]. Знання 

параметра K1С дозволяє визначити максимально допустимі напруження в 

конструкції при наявності тріщин певної величини. В даний час існують 

моделі, в яких K1С оцінюється розрахунковими залежностями, пов'язаними з 

різними механічними властивостями матеріалів. Наприклад, кореляція K1С з 

0,2 [140], В [231, 285, 139], межею витривалості (−1) [286], ударною 

в'язкістю [478], з номінальною роботою поширення тріщини [27]. 
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Однією з найбільш простих і в той же час найбільш апробованих 

моделей, в яких встановлюється кількісний зв'язок К1С з параметрами 

мікроструктури та властивостями сталей і сплавів є модель Краффта [446, 

477]. Ця концепція послужила основою для створення цілого ряду 

аналітичних рішень, в яких встановлюється зв'язок між в'язкістю руйнування 

і фактографічними параметрами руйнування [71, 285]. 

 

1.6. Фізичні уявлення про тріщиностійкість та руйнування металів 

 

Як було зазначено раніше, важлива характеристика експлуатаційної 

надійністі – це тріщиностійкість металу. 

У роботах [1, 15, 17, 30, 36 - 39, 57, 58, 69, 85, 93, 101, 102, 104, 106, 

112, 120, 121, 142 – 145, 194 - 200, 208, 210, 211, 219] показано, що 

руйнування залежить від структурно-фазового складу металу. Під час 

тривалої експлуатаціі метал деградує та, відповідно, знижується його 

тріщиностійкість [3, 5, 6, 7, 10, 12, 68, 73 – 75, 88, 89, 94, 107, 109, 148, 149, 

157, 223, 224, 243, 276, 278, 279, 309, 310, 352, 368, 369, 390].  

Відомо, що утворення тріщини − процес локальний і залежить від 

локальних змін в структурі металу. Умови зародження тріщини в значній мірі 

визначаються структурним і напруженим станом в зоні локального 

руйнування [175 - 179]. На теперішній час запропоновано досить великий ряд 

різних підходів, що засновани на розрахунках напружень в залежності від 

конкретної характеристики металів. До цього ряду, насамперед належать 

оцінки напружень по Гріффітсу [428], що базуються на енергетичному 

підході до умов утворення тріщин і враховує значення поверхневої енергії, 

модуль Юнга і довжину тріщини. Однак повною мірою підхід можна 

застосовувати лише до ідеально крихких матеріалів. Модель Гриффитса 

доопрацювали Орован [235] та Ірвін [438], що дозволило оцінювати умови 

руйнування для більш пластичних матеріалів з огляду на вже ефективну 

поверхневу енергію і пластичну деформацію, що передує руйнуванню. Крім 
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того, було показано [35], що ефективна поверхнева енергія є 

характеристикою, що залежить від температури. Однак у всіх 

запропонованих моделях і оцінках крихкого руйнування виходили з 

передумови, що зниження міцності матеріалів обумовлено початковою 

наявністю в матеріалі тріщин. Тому, запропонований авторами [152] підхід 

до оцінки умов зародження тріщин і крихкого руйнування, заснований на 

уявленнях, що мікротріщини є результатом пластичної деформації, завжди 

передує будь-якому руйнуванню, отримав досить широке фізичне 

обґрунтування в сучасних дислокаційних теоріях міцності (Котрелла, Стро та 

інш.) [409, 488, 350]. 

Ґрунтуючись на дислокаційних механізмах зародження тріщин, крихке 

руйнування пов'язують з виникненням високого рівня локальних напружень 

в місцях дислокаційних скупчень, що формує концентратор напружень у 

вершині дислокаційного скупчення. А причиною виникнення концентраторів 

напруження може бути і наявність твердих фаз, що не деформуються, таких 

як карбіди та неметалеві включення [40, 105, 136, 361, 146, 147, 110, 226, 41, 

481, 87, 289, 483], сегрегаційні скупчення на границях зерен [361, 41, 481] та 

самі міжзеренні границі [409, 488]. При цьому, напруження в скупченнях 

крайових дислокацій, блокованих перешкодами, можуть досягати значень, 

що перевищують теоретичну міцність [251, 481, 87, 289]. А умови переходу 

від в'язкого (по зерну) до крихкого міжзеренного руйнування пропонується 

оцінювати з урахуванням співвідношення міцності границь, де для 

визначення умов переходу враховується співставлення розмірів зерен, що 

виділилися по границях фаз, до розмірів матричних зерен [348, 349]. Однак, 

для сталей з цементитними включеннями і структурними елементами різної 

міцності − феритом, перлітом, мартенситом або бейнітом, співвідношення, 

що використовується, перестає бути справедливим. Так, автори [207, 114] 

зниження опору мікровідколу середньовуглецевих сталей зі змішаною 

ферито-перлітною структурою, пов'язують з перенапруженням в смузі 
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ковзання феритної ділянки, викликаним великим опором плинності жорстких 

сусідніх областей (мартенситних пакетів, перлітних колоній) [13, 206, 471]. 

Також запропоновано досить великий ряд різних підходів до оцінки 

схильності металів до руйнування, заснованих на дислокаційних теоріях 

міцності (з урахуванням дислокаційних механізмів зародження тріщин) [134, 

138, 147, 163, 488, 146, 110, 226, 227, 361, 481]. На рис. Рисунок 1.1 наведено 

схематичне зображення кривої напруження-деформація для ОЦК-металів та, 

відповідно, до основних закономірностей пластичної деформації, показано 

зони фізичних процесів («А-D») на різних стадіях деформування, стосовно до 

сталей на основі α-заліза. 

Ділянка кривої в зоні «А» характеризує початкову стадію пластичної 

деформації (I – стадія легкого ковзання) з вихідною щільністю дислокацій 

ρ = 10
8
см

−2
, для якої характерною ознакою є активізація джерела дислокацій 

під дією прикладеного напруження у площинах ковзання (рис. Рисунок 

1.2, а). Згідно класичним уявленням [99, 482, 432, 365], перехід до стадії II – 

лінійного зміцнення (зона «-B-») відбувається при активізації джерел 

дислокацій у вторинній системі (нагромадження дислокацій біля бар'єрів, 

рис. Рисунок 1.2, б). Згідно Фріделю, початку II стадії відповідає 

катастрофічний лавиноподібний процес генерування дислокацій джерелами 

Франка-Ріда. Напруження течії, відповідно дислокаційних теорій зміцнення, 

згідно залежностям між напруженням течії і щільністю дислокацій становить 

близько 240...370МПа (майданчик плинності). Середня щільність дислокацій 

на початок другої стадії становить 10
9
см

−2
, а до кінця стадії досягає 

10
10

...10
11

см
−2

 (зона «-В-С-», рис. Рисунок 1.1).  

Відповідно дислокаційних теорій зміцнення [90, 146, 99, 482, 432, 365, 

462, 448], механізм деформації ОЦК-металів при напруженнях, що 

відповідають майданчику плинності, визначається ступенем блокування 

дислокацій межами зерен і іншими перешкодами (рис. Рисунок 1.2, в, г, д). 

При цьому, безбар'єрні механізми зародження тріщин, характеризуються 

утворенням ланцюжків вакансій (рис. Рисунок 1.2, е) або в результаті 
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виникнення напружень, що розтягують, від двох дислокаційних скупчень, 

розташованих в паралельних площинах (рис. Рисунок 1.2, ж). 

На початок III стадії залишкова пластична деформація локалізується 

(локальні підвищення ρ ≥ 10
11

 см
−2

), що відповідає високій концентрації 

напружень по границях структурних складових, в результаті чого можливе 

утворення субмікроскопічних тріщин і повинні відбуватися локальні 

розрядки напружень (зона «-С-», рис. Рисунок 1.1) − їх релаксація. 

  

Рисунок 1.1 - Крива напруження-деформація і відповідні зони фізичних 

процесів («А-D»): «A» – втрата механічної стійкості; «А-В» стадія легкого 

ковзання; «В» – активізація джерел дислокацій, локалізація течії; «В-С» – 

процес пластичної деформації (відповідає майданчику плинності); «С» – 

неминуча релаксація напружень – пластично або руйнуванням. 

 

Відомо два основних механізми релаксації внутрішніх напружень. 

Найбільш оптимальним механізмом є механізм пластичної релаксації, який 

реалізується за рахунок дислокаційного ковзання або розворотів 
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деформуються мікрооб'ємів. При іншому механізмі скидання наростаючих 

напружень відбувається руйнування. Причому реалізація того, або іншого 

механізму релаксації залежить не тільки від потужності концентратора 

внутрішніх напружень, а й від довжини концентратора, оскільки при 

незначній протяжності концентратор як правило блокується перешкодою 

(фазовими виділеннями, суб- і міжзеренного границями і т.п.), метал при 

цьому фрагментується, і скидання напруження здійснюється за рахунок 

розворотів структурних елементів, тобто ротаційним механізмом. 

 

д  

Рисунок 1.2 - Схематичні зображення моделей руху дислокацій (а), 

дислокаційного ковзання (б) та зародження субмікротріщин (в-ж). 
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У табл. 1.1 наведено розрахункові залежності для оцінки внутрішніх 

напружень, згідно з теоріями дислокаційної взаємодії. 

 

Таблиця 1.1 - Розрахункові залежності для оцінки внутрішніх  

напружень, згідно з теоріями дислокаційної взаємодії 

Стадії деформації 

I II III 

Деформуюче 

напруження для 

однорідної 

дислокаційної 

структури (ДС): 

F Gb        

(1.1) 

Поле внутрішніх 

напружень [103]: 

 1

Gbh


 



    (1.2) 

Максимальні 

напруження 

розтягу [488] для 

зародження 

тріщини: 

 

3

8 1

G

L








   (1.3) 

Напруження 

руйнування [260, 

409]: 

b
G

d
      (1.4) 

Опір зсуву [103] 

при нерухомих 

дислокаціях, що 

зародилися: 

Gb       (1.5) 

Далекодіюче поле 

напружень в разі 

хаотичних ДС 

[358]: 

2

2

i

b

R


      (1.6) 

Максимальні 

напруження 

розтягу [151] для 

зародження 

тріщини: 

 

3

4 1

G

L








    (1.7) 

Умова утворення 

мікротріщини 

(через число 

дислокацій в 

скупченні n) [488]: 

12

n b


 


    (1.8) 

  

Теоретична когезивна міцність (в 

результаті нагромадження дислокацій) 

[103]: 

 

2

max
2 1

ad

Gb

 


 



     (1.9) 

Поле внутрішніх напружень [103]: 
 1

Gbh


 



     (1.10) 

 

Ці розрахункові моделі крім фізичних характеристик металу 

враховують щільність дислокацій (ρ), або довжину плоского скупчення 

дислокацій (L) або число дислокацій в скупченні (n). Таким чином, виходячи 
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з конкретних параметрів тонкої структури, що одержані за допомогою 

трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), тобто 

електронномікроскопічних досліджень металу на просвіт, можливо оцінити 

рівень локальних внутрішніх напружень (ηВН, структурних напружень ІІ 

роду) відповідно до залежності ηВН = f(ρ) і отримати інформацію про 

схильність металу до утворення тріщин. 

У табл.1.1 згідно літературним джерелам: G – модуль зсуву; b – вектор 

Бюргерса; h – товщина фольги (0,2 мкм); ν − коефіцієнт Пуассона; ρ − 

щільність дислокацій; η − напруження у площині зсуву, що діє на скупчення 

дислокацій; γ – ефективна поверхнева енергія матеріалу при утворенні 

мікротріщини (приблизно γ = 0,1G·b [488]); L – довжина площини ковзання, 

що занята дислокаціями скупчення (можна прийняти рівною діаметру зерна, 

субзерна [488]), або довжина плоского скупчення дислокацій (можна 

прийняти рівною половині діаметра зерна [151]); d – довжина зсуву [409] або 

половина діаметра зерна [103]; ηF – напруження тертя; α − параметр 

міждислокаційної взаємодії або постійна, що близька до одиниці [103]; μ2 – 

лінійний натяг зверхдислокації (μ2 = π G b
2
); Ri – локальний радіус вигину; n 

– число дислокацій у скупченні (n ~ πζd / 2G·b, де ζ –напруження, що 

прикладено) [488]). 

Особливо позитивним аспектом таких розрахункових оцінок є 

можливість аналізу рівня локальних внутрішніх напружень і їх градієнтів в 

конкретних структурних складових, що формуються в металі зварних 

з'єднань в будь-якій локальній зоні зварювання (шов, лінія сплавлення, будь-

яка ділянка ЗТВ, тощо), а також можливість виявлення безпосередніх 

концентраторів зародження тріщин і руйнування. 

В даний час дослідниками також накопичено великий матеріал для 

оцінок напружень руйнування в залежності від концентраторів напружень, 

визначених як за параметрами тонкої структури методами ТЕМ. У наведених 

нижче аналітичних залежностях використовувалися такі структурні 
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параметри: величина зерна; субзерна; розміри зон локалізації деформації; 

розмір і розподіл фазових виділень.  

Згідно дислокаційного критерію крихкого руйнування Смитта і Бернві 

по межі метал/концентратор напружень, напруження крихкого руйнування 

(наприклад, у верхньому бейниті, перлиті), необхідне для розтріскування 

сталі залежить від таких структурних параметрів, як довжина і ширина 

карбідного прошарку і визначається по залежності: 

 
 
2

1
frac

d G

L d L




 
 

 
 , 

де τfrac − ефективне дотичне напруження; γ − поверхнева енергія матеріалу, 

для тріщини; L − довжина концентратора (цементитного прошарку або 

частинки); d − ширина концентратора; G − модуль зсуву; ν − коефіцієнт 

Пуассона. 

Напруження квазікрихкого руйнування, яке потрібне для 

розповсюдження тріщини від карбіду у матрицю металу, відповідно до 

моделі скупчення дислокацій Мак Ліна, залежить від міжкарбідної відстані: 

 
12

frac

S

L

G





  , 

де τfrac − напруження руйнування; γS − поверхнева енергія матеріалу; L − 

відстань між карбідними частинками; G − модуль зсуву. 

Напруження, необхідне для просування тріщини у ферит, згідно з 

критерієм Гріффітса-Орована, залежить від розміру частинок фазових 

утворень: 

 
 2

4

1

f

p

E

d




 



 , 

де E − модуль пружності, γf − робота, необхідна для поширення тріщини 

через ферит, ν − коефіцієнт Пуассона і d − розмір частинки. 

Розподіл напружень і деформацій навколо заблокованих смуг ковзання 

або скупчення дислокацій аналогічні їх розподілам навколо тріщини. 
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Скупчення крайових дислокацій, затриманих бар'єром типу границі зерна або 

поверхні частинки, викликає концентрацію напружень, що розтягують, на 

відстані r: 

    ,r i

L
F b r L

r
       

де η – прикладене дотичне напруження, ηi – напруження тертя, L – розмір 

скупчення або довжина смуги ковзання і F(υ) – функція кута перетину 

площини ковзання та площини дії напруження, що досягає максимального 

значення при υ = 70° [85]. Розглянуто і отримали подальший розвиток в [401] 

аналітичні розв'язання задач про концентрацію напружень під впливом 

скупчення дислокацій біля частинок другої фази. Локальні напруження 

складним чином залежать від розміру скупчень, радіусу частинки і від 

відношення модулів зсуву частки і матриці. 

Концентрація напружень, викликана пружними тріщинами або 

скупченням дислокацій, істотно впливає на крихке руйнування, так як умова 

руйнування абсолютно крихких (тобто, пружних) твердих тіл полягає в 

досягненні максимального напруження критичної міцності. У пластичних 

металах концентрація напружень схильна до пластичної релаксації внаслідок 

зародження дислокацій і їх руху на сусідніх площинах ковзання. Тому в 

процесі розвитку тріщини відбувається робота пластичних деформацій. 

Розподіл напружень навколо твердих частинок в пластично 

деформованої матриці точно невідомо. Мак-Клінток [458] розглянув 

деформацію незміцненої матриці з використанням пластичного граничного 

аналізу. Він показав, що концентрація деформацій в матриці поблизу 

поверхні жорсткого включення може бути дуже великий. Для майже 

сферичних включень концентрація напружень дорівнює 2, але при 

подовжених включених вона може бути і значно більше. 

В роботі [436] розраховано напружений стан деформационно зміцненої 

матриці близько циліндричних включень з круглим поперечним перерізом 

при поперечному розтягуванні або зсуві. Максимальні напруження розтягу 
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істотно залежать від характеристик деформаційного зміцнення матриці, але в 

наведених прикладах коефіцієнти концентрації напружень виявилися значно 

менше двох. За рахунок пластичної течії матриці в нерівноосних частинках 

можуть виникати помітно вищі напруження. У так званому механізмі 

«навантаження волокна», розробленому для композитів волокно-матриця, 

передбачається, що напруження зсуву у матриці, що прилягає до волокна, 

призводить до збільшення напружень, що розтягують, у волокні зі 

збільшенням відстані від кінця волокна: 

 
2f

m

l

d




             при Cl l

d d
  , (1.11) 

де ζf – максимальне напруження у волокні, l та d – довжина і діаметр волокна 

і ηm – середнє дотичне напруження на поверхні волокна, що визначається 

границею текучості матриці. Передбачається, що, коли довжина волокна 

перевищує критичну довжину lc, напруження залишається постійним в тих 

частинах кожного волокна, яке розташоване на відстані, більшій lc/2, від 

будь-якого кінця, і що ζf = ζmax. При великих деформаціях ζmax приймається 

рівним міцності волокна на розрив, і тому [443]: 

 max

2

C

m

l

d




  . 

Для коротких волокон, або подовжених часток, для яких критичний 

коефіцієнт форми (відношення довжини включення до розміру його 

поперечного перерізу) не надто великий, матриця деформується біля 

частинки, яка буде піддана напрузі ζf в її середньому перерізі, 

пропорційному за величиною коефіцієнту форми. При малих деформаціях 

волокон з високим коефіцієнтом форми ζmax задається законом Гука в 

припущенні рівності деформацій у цементитному волокні і в матриці. 

Напруження у твердій частинці можуть бути також пов'язані з 

розташуванням дислокацій біля неї. Ешбі [396] обчислює переміщення, 

необхідні для спільної деформації пластичної матриці біля жорсткої 
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частинки у двофазному сплаві, що деформується. Він розглядає наступні 

види деформації, які можуть давати такі переміщення: 

(1) мода зсуву, яка веде до безлічі дислокаційних петель зсуву, кількість 

яких збільшується при збільшенні деформації і які накладають на частку 

локальне напруження порядку G·γ, де G – модуль зсуву і γ – деформація 

зсуву; 

(2) мода перехресного ковзання, що викликає безліч призматичних петель 

і локальне напруження зсуву, рівне приблизно G·f·γ, де f – об'ємний вміст 

частинок; 

(3) мода множинного ковзання, що складається з утворення нових 

дислокацій, тобто виникнення ковзання в інших системах ковзання. 

Порівняльна стійкість різних множин дислокацій залежить від 

виникнення напружень конкуруючих мод, про які в кількісному відношенні 

відомо мало. Ешбі [396] на основі результатів, отриманих на сплавах з 

малими, не більше 100 нм, частинками, встановив, що при деформації більш 

1% ряд петель зсуву нестійкий. Для малих часток (< 100 нм) відбувається 

перехресне ковзання перед утворенням нових дислокацій [433], але для 

частинок більшого розміру (> 100 нм) множинне ковзання має відбутися 

раніше, ніж перехресне ковзання, для чого необхідне напруження порядку 

G/100. Зі збільшенням розміру частинки це напруження зменшується. Всі 

зазначені процеси ковзання можуть бути перервані порушенням зв'язку 

поверхні розділу між частинкою і матрицею, руйнуванням частинки або 

матриці в залежності від руйнівного напруження [396]. 

Багато теорій було розроблено для частинок цементиту у залізі і стали. 

У цьому випадку модуль пружності цементиту практично такий же, як і 

фериту, і не слід очікувати концентрації напружень внаслідок чисто пружної 

деформації. На пластично деформованих сфероїдизованих сталях 

експериментально показано, що середнє напруження у цементиті не 

відрізняється помітно від середнього напруження у зразку. Але пружна 
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енергія, що накопичена в частинці, під навантаженням може бути цілком 

достатньою для забезпечення поверхневої енергії, що утворюється. 

В роботі [429] розраховано, що необхідна прикладене напруження 

обчислюється за рівнянням: 
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де η – коефіцієнт концентрації напружень, E – модуль Юнга, γ – поверхнева 

енергія руйнування частинки та d – діаметр частинки. Достатньо надійні 

оцінки є: ζ = 10
−3·E, γ = E b/30, b = 0,3нм, η = 2. Ці значення дають критичний 

розмір d = 2,5 мкм для зруйнованих частинок, що не розходиться з 

експериментальними даними. Аналогічний висновок був зроблений в роботі 

[479]. 

Однак велика кількість спостережень показує, що накопичена пружна 

енергія не є достатнім критерієм для розтріскування частинок і що слід також 

брати до уваги пластичну течію. Серед зазначених спостережень можна 

відзначити наступні: 1) тріщини в частинках цементиту в стали виявляються 

тільки після плинності; 2) екстраполяція залежності частки зруйнованих 

частинок в сплавах від деформації на нульову частку руйнування дає 

величину деформації в пластичної області [425]; 3) помітний вплив 

концентрації частинок або відстані між ними на частку зруйнованих 

частинок в сплавах не пояснюється рівнянням. 

Пропонуються дві теоретичні моделі для дослідження розтріскування 

частинок: за механізмом навантаження волокон, застосованого в [452], і за 

механізмом скупчення дислокацій, які запропоновані в роботах [391, 392, 

434, 484]. В обох моделях місцеве підвищення напружень, необхідне для 

розвитку тріщини по частинкам, забезпечується ковзанням матриці. 

Відповідно до першого механізму, збільшення напружень пов'язано з 

формою або коефіцієнтом форми частинок; згідно з другим механізмом, 

концентрація напружень пов'язана з довжиною вільного ковзання в матриці. 
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Модель навантаження волокон якісно узгоджується зі 

спостережуваним впливом форми частинки і її орієнтації. При цьому 

визначається найбільше напруження і відповідно найбільша ймовірність 

руйнування частинок з найбільшим коефіцієнтом форми в напрямку 

руйнування. Крім того, обчислені в роботі [452] напруження руйнування по 

границі зерна цементитних волокон знаходяться в межах обчисленого 

інтервалу міцності цементиту. Однак обчислене напруження у волокні 

наближається до середнього напруження в сплаві, коли частинки прагнуть 

прийняти рівноважну форму. Наприклад, для сфероїдизованих сталей 

обчислене руйнівне напруження в частинках в сталі, трохи нижче 

встановленого інтервалу крихкої міцності [430, 484]. 

Теорія скупчення дислокацій розроблена також стосовно до 

розтріскування цементитних плівок по границях зерен у сталі. Було 

знайдено, що в разі двох скупчень, розташованих по різні боки бар'єру, 

ефективне дотичне напруження (ηЕ), необхідне для розтріскування бар'єру 

шириною d, визначається рівнянням: 
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де γ – поверхнева енергія для тріщини, G – модуль зсуву матриці, ν – 

коефіцієнт Пуассона та L – довжина скупчення. Якщо підставити дійсні 

величини параметрів в рівняння (1.12), тобто d = 2 мкм, L = 3,5 мкм, 

γ = G·b / 10, G = 103 ГПа, b = 0,3 нм, то вийде задовільна відповідність між 

обчисленим напруженням зсуву, необхідним для розриву частинок і 

напруженням плинності сталі [430]. Модель скупчення дислокацій визначає 

зворотну залежність між руйнівним напруженням і довжиною скупчення 

відповідно до результатів, що отримані в роботі [425] показують, що область 

руйнування частинок в залежності від напруження збільшується зі 

зменшенням об'ємного змісту або збільшенням відстані між частинками, 

якщо частинки мають приблизно однаковий середній розмір. Прямий доказ 

справедливості як цього, так і будь-якого іншого механізму поки відсутня. У 
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роботах [401, 425] показані смуги ковзання, пов'язані з тріщинами в 

частинках на поверхні деформованих зразків, але з таких спостережень немає 

повної ясності щодо послідовності подій. 

Дислокаційний критерій [484] і модель навантаження волокна [452] 

придатні для карбідних плівок по границях зерен, але не пояснюють ефекту 

розміру, властивого більш рівновісним частинкам. В роботі [430] відзначені 

кілька особливостей, які можуть сприяти переважному розтріскуванню 

частинок найбільшого розміру, а саме: а) пружна енергія деформації, 

накопичена часткою при навантаженні, пропорційна об’єму частинки [429] і 

б) легкість поперечного ковзання заблокованих дислокацій і зменшення 

напруження внаслідок цього можуть бути функцією діаметра частинки [470]. 

Поки що є недостатньо результатів для виділення різноманітних можливих 

причин ефекту розміру. 

Розтріскування по поверхнях розділу носить переважно енергетичний 

характер з високою граничною енергією, так як робота руйнування являє 

собою різницю між сумою поверхневих енергій частинки та матриці і 

енергією поверхні розділу частинка-матриця. Критерій в напруженнях для 

зародження тріщини розроблений в роботах [397, 492] на основі припущення, 

що порушення зв'язку буде відбуватися в тому випадку, коли локальні 

напруження перевищать міцність границі між матрицею і частинкою. В 

роботі [492] проаналізована задача про внутрішнє утворення шийок між 

частинками і показано, що порушення зв'язку не відбудеться, якщо міцність 

границі розділу ζd буде перевищувати величину максимальної компоненти 

напруження, що розтягує, при пластичній течії ζz, тобто коли ζd > ζz. Згідно з 

критерієм текучості Мізеса, ζz = 2k + ζx, де k – загальноприйнятий границя 

плинності при зсуві для матриці, а ζx – поперечна компонента напружень 

(ζz > ζx). Ці міркування показують потенційно важливу роль поперечних 

напружень стиску для усунення можливості виникнення пор між частинками. 

Слід зазначити, що в деформованих сталях часто спостерігалося утворення 

пор між двома близько розташованими частинками цементиту, хоча, за 
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даними автора, їх роль в пластичному руйнуванні спеціально не 

досліджувалась. 

Теорія Ешбі заснована на зменшенні пластичного стиснення в матриці, 

викликаного малою частинкою, через поперечне ковзання і призматичні 

петлі, що виникають у поверхні розділу. Безліч призматичних петель 

спостерігалося у малих частинок в деформованих мідних сплавах [433]. Ешбі 

[397] дає формули для обчислення залишкового напруження, що розтягує, на 

поверхні розділу, викликаного петлями: 
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де α – коефіцієнт пропорційності, ε – деформація, d – розмір частинки та L – 

довжина стовпа призматичних петель, яка прийнята рівною лінійній відстані 

між частинками. В цій моделі d / L = f, де f – об'ємний вміст частинок. 

Руйнування відбувається при ζТ > ζd. Вже згадана теорія збігається зі 

поведінкою, що спостерігається, в тому, що пори утворюються при менших 

деформаціях у частинок великого розміру і що вони виникають на полюсах 

частинок, де залишкові напруження розтягу найбільші [470]. В роботі 

зроблено припущення, що вимога критичного напруження конкурує з 

вимогою критичної деформації, що засновано на енергетичних уявленнях, і 

що ці два критерії можуть працювати при різних розмірах частинок і рівнях 

деформації. Наприклад, частинки більшого розміру в сплаві руйнуються по 

поверхнях розділу при відносно малих деформаціях, якщо виконано 

деформаційний критерій, а слідом за цим руйнування йде по поверхні 

розділу менших частинок при більш високих деформаціях внаслідок 

досягнення більш високих напружень. 

Ясно, що вичерпна теорія розтріскування частинок і поверхонь розділу 

все ще далека до завершення. Не вивчений ні експериментально, ні 

теоретично перехід від розтріскування частинок до порушення зв'язку по 

поверхнях розділу. Місце виникнення тріщини визначається, безсумнівно, 

відносними значеннями поверхневої енергії і енергії поверхонь розділу, але, 
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крім того, і розміром частинки, відстанню між ними і їх орієнтацією, а також 

швидкістю деформації і температурою випробувань. 

Більш суттєво, що все ще не встановлені необхідні і достатні умови 

розтріскування частинок і поверхонь розділу, що виражаються через 

критичну енергію і критичне напруження, хоча про взаємодію механіки і 

геометрії двофазних систем багато вже відомо. Можна припустити, що 

критерії по напруженням і енергії повинні задовольнятися одночасно, 

оскільки для того, щоб тріщина могла починати поширюватися, величина 

найбільшого локального напруження, що розтягує, повинна бути більше 

деякого порогового значення і тріщина розвивається в частинці або уздовж 

поверхні розділу, тільки коли накопичена енергія перевищує критичне 

значення. Концентрація напружень пов'язана з гетерогенним ковзанням в 

матриці, а енергія забезпечується накопиченою пружною енергією в частці і 

прилеглій матриці. 

Механізм відколу описується моделлю Зенера [492], тобто 

руйнуванням, викликаним концентрацією напружень від блокованих смуг 

ковзання або двійників відповідно до уявлення про скупчення дислокації. В 

роботі [480] розглянуті теорії сколу для сталей і металів з ГЦК-решіткою. У 

цих теоріях розрізняються дві стадії утворення тріщини: (а) зародження і (б) 

розвиток. При наявності частинок або стадія (а), або (б) можуть бути 

визначальними. 

Якщо механізм руйнування визначається розвитком, тріщини від 

частинок з тріщиною, то міцність може бути дорівнює або напруженню, 

необхідному для виникнення тріщин в частинках, або напруженню, яке 

потрібно для поширення тріщини з карбіду в матрицю (тобто, напруженню, 

яке більше) [434]. В роботі обчислено напруження ζc, що розтягує, необхідне 

для того, щоб тріщина у сталях поширювалася через карбіди, згідно моделі 

скупчення дислокацій Котрелла-Петча, за формулою: 

 
2 4C C C

C

S

G

n b k D d

 
  

 
 , (1.13) 



 83 

де γc – робота, що необхідна для поширення тріщини через карбід, n – 

кількість дислокацій, які скупчилися біля поверхні розділу карбід-матриця, b 

– дислокаційний вектор Бюргерса, Gc – модуль зсуву карбіда, k – параметр 

Петча і (Ds – d) – відстань між частинками в площині. Це рівняння подібне 

рівнянню (1.12), і тут також передбачається, що відстань між частинками 

дорівнює довжині скупчення дислокацій і довжині вільного ковзання. 

В роботі [434] наведено рівняння для напруження σр, необхідного для 

просування тріщини в ферит, згідно з критерієм Гріффітса-Орована: 
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де E – модуль пружності, γf – робота, що необхідна для поширення тріщини 

через ферит, ν – коефіцієнт Пуассона та d – розмір частинки. Інші 

формулювання для опису критичних умов поширення тріщини 

запропоновані в [485, 391, 392, 445]. У роботах [391, 392] показано великий 

вплив карбідів по межах зерен на зміну руйнівного напруження в залежності 

від розміру зерна. Ці результати передбачають максимум коефіцієнта 

інтенсивності напружень зі зменшенням розміру зерна [85]. 

Якщо руйнування відбувається шляхом розвитку тріщин від 

зруйнованих частинок, нерівності ζ > ζc і ζ > ζp одночасно представляють 

собою умови руйнування, де ζ – прикладене ефективне напруження, що 

розтягує. Зруйновані частинки повинні бути досить великими для того, щоб 

діяти як тріщини Гріффітса, а відстань між частинками має бути досить 

великою для того, щоб не перешкоджати просуванню смуг ковзання до 

тріщин у частинках. Відповідно до рівняння (1.14), при ζp > ζc міцність 

визначається розміром частинок, і в роботі показано, що ця залежність може 

бути застосована в тому випадку, коли розмір найбільших частинок і 

відстань між частинками більше 1 мкм [434]. 

При менших розмірах частинок або відстаней між ними міцність 

пропорційна величині, зворотній кореню квадратному з відстані між 

частинками, і початок руйнування буде визначатися процесом ковзання. При 
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ζ > ζc > ζр тріщини можуть виникати і розвиватися від частинок карбіду, 

якщо ці частинки більше необхідних за Гріффітсом, а критичні напруження 

задаються рівнянням (1.13). Тріщини утворюються в частинках цементиту, 

але не розвиваються в матрицю, якщо ζр > ζ > ζc. Однак, якщо частинки малі 

і не викликають тріщин, вони тим не менше можуть блокувати рух 

дислокацій і обмежувати граничне значення концентрації напружень, тим 

самим підвищуючи опір відколу феритної матриці. Ці міркування були 

викладені в роботі [431], і, хоча отримана дещо відмінна функціональна 

залежність для руйнівних напружень, основні висновки збігаються з 

висновками роботи [434]. 

Вважаючи, що мінімальна відстань між частинками і малий розмір 

частинок мінімізують місцеві концентрації напружень і розмір тріщин, що 

зароджуються. Автори робіт [431, 480] припустили, що зазвичай зв'язок, що 

використовується, між границею плинності і міцністю при крихкому 

руйнуванні не обов'язково може бути застосована при дисперсії частинок 

дуже малого розміру або для дуже дрібнозернистих структур, так як і 

напруження плинності, і напруження руйнування такого сплаву можуть 

збільшуватися одночасно при поліпшенні структури (зменшення розміру 

часток). Якщо в залежності від відстані між частинками збільшення міцності 

від сколу помітніше, ніж збільшення напруження плинності, то подовження 

при руйнуванні від сколу також збільшується. Однак пластичність (при 

в'язкому руйнуванні) знижується при зменшенні відстані між частинками.  

Міцність сплавів з малим вмістом твердих дисперсних частинок в 

пластичної матриці відповідає міцності матриці, зміненої наявністю 

частинок. Міцність сплаву при руйнуванні вище його границі плинності 

визначається легкістю зростання пор або тріщин по пластичному механізму. 

Тріщина може утворитися в матриці, частинки або на поверхні розділу, але 

розвивається вона в основному в матриці. 

У сталях руйнування відбувається у вигляді зростання пор і їх злиття, 

якщо сплав містить малу кількість частинок, але при збільшенні кількості 



 85 

частинок цементиту утворюються «некристалографічні» тріщини або 

розриви, які прив'язують пори до частинок. У низькоміцних і високоміцних 

сталях перехід від ланцюжків великих порожнин, що злилися, до відносно 

вузьким розривом визначається відповідною шириною пластично 

деформованих зон по фронту пор або тріщин, що розвиваються. У 

високоміцних сталях ширина зон зменшується. Згідно з роботою [426], 

розмір деформаційних пор зв'язується зі значенням коефіцієнта інтенсивності 

напружень у порівнянні з границею плинності. Пори мають малий розмір, 

якщо чисельне значення границь плинності приблизно вдвічі більше значень 

коефіцієнтів інтенсивності напружень.  

Руйнуюче напруження, що розтягує, зі збільшенням вмісту цементиту 

зменшується, тоді як руйнівне напруження сталі із середнім і високим 

вмістом вуглецю по суті не залежить від вмісту вуглецю. Руйнівне 

напруження і в'язкість руйнування конструкційних сталей зв'язуються з 

критичним розкриттям тріщини і відстанню між неметалевими включеннями. 

Основний висновок полягає в тому, що «збільшення відстані між місцями 

зародження пор покращує опір розриву» [445]. Однак руйнівне напруження 

високовуглецевих сталей пов'язано лінійною залежністю з величиною, 

обернено пропорційною квадратному кореню з істинної відстані між 

частинками, і з трохи більшим розкидом, з величиною, обернено 

пропорційною квадратному кореню з розміру частинки. Вплив відстані між 

частинками включено в теоретичну модель руйнування, запропоновану в 

[453, 454]. Ця модель заснована на взаємодії дислокацій, викликаних 

деформацією, або смуг ковзання з тріщиною в частинці. Критичне умова 

визначається рівнянням: 

 0

1

2
F

L


     , (1.15) 

де ζ – прикладене напруження, що розтягує, ζ0 – напруження тертя, ζF – 

ймовірна критична міцність матриці, ρ – радіус кривизни кінчика тріщини та 

L – довжина лінії ковзання, що прийнята рівній відстані між частинками. 
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Вважаючи ρ = а, де a − міжатомна відстань, автори [453, 454] одержали ζF = 

E / 4,4, що досить точно відповідає обчисленій теоретичній величині міцності 

заліза, що дорівнює E / 6,3. 

На рис. Рисунок 1.3 показані зображення структурних концентраторів 

зародження мікротріщин (частинки фазових виділень, рис. Рисунок 1.3, а-в), 

виявлені при фрактографічних дослідженнях поверхонь руйнування сталей, 

які можуть провокувати магістральне руйнування, а також основні типи 

руйнування в сталях (рис. Рисунок 1.3, г-е ) [13, 16, 19 – 20, 22 - 24].  

 

 

     а      б       в 

 

     г      д       е 

Рисунок 1.3 - Локальні концентратори напружень: а – неметалеве 

включення (×4020); б – фазове виділення карбонітридного типу (×4020); в – 

фазове утворення оксидного типу (×1010) і фрактограми крихкого 

внутрішньозеренного сколу (г, × 1200), квазікрихкого руйнування (д, ×1200), 

і в'язкого ямкового рельєфу (е, ×4020). 

 

У розділі 2 буде наведено спеціально розроблений методологічний 

підхід до фрактографічних досліджень зламів з урахуванням детальних 

особливостей мікрорельєфу поверхонь руйнування для кожного з типів 
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руйнування. Так, в разі неметалеві включення розміром до 10 мкм 

(рис. Рисунок 1.3, а), включення карбонітридного типу розміром 4 мкм 

(рис. Рисунок 1.3, б), що знаходяться у матриці металу, фазові утворення на 

границі стику зерен (рис. Рисунок 1.3, в) провокують крихкий відкол.  

 

Таким чином, розрахункові оцінки напружень зародження мікротріщин 

в місцях локальних концентраторів напружень – біля границь структурних 

складових, неметалевих включень, твердих фаз карбідного типу, тощо 

дозволяють визначити структурні умови утворення тріщин. 

Проаналізувавши літературні дані, щодо основних механізмів 

структурного зміцнення та тріщиностійкісті сталей, можна зробити наступні 

висновки. Практично всі механізми структурного зміцнення металу 

обумовлені міждислокаційною взаємодією: в разі твердорозчинного 

зміцнення – це блокування дислокацій атмосферами з атомів домішок і 

легуючих елементів; в разі зернограничного та субструктурного зміцнення – 

розподілом дислокацій в об’ємах та по границям зерен; в разі дисперсійного 

зміцнення – перерозподілом дислокацій та їх щільністю в матриці металу, 

насиченою частинками дисперсних фаз. При цьому на тріщиностійкість 

металу низьколегованих сталей мають великий вплив структурні 

перетворення, які забезпечують певний фазовий склад металу (перліт, бейніт, 

тощо) та кількість фазових складових. Саме дислокаційна структура є одним 

з визначальних чинників яка обумовлює міцність та тріщиностійкість металу 

зварних з'єднань. Тому, вважаємо за доцільне провести детальні дослідження 

впливу структурно-фазового складу (з урахуванням особливостей 

дислокаційної структури) металу зварних з'єднань на комплекс механічних 

властивостей (міцність, в’язкість, опір тріщиноутворенню, тощо). 

З огляду на вищесказане, з метою встановлення взаємозв'язку між 

структурою та властивостями (міцністю, тріщиностійкістю) зварних з'єднань 

є доцільним проведення більш глибших досліджень особливостей характеру 
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дислокаційних структур, що формуються в металі в результаті 

термодеформаційного впливу зварювання та зовнішнього навантаження. 

 

1.7. Постановка задачі. 

 

Таким чином, показано, що на сьогодні накопичено великий обсяг 

експериментального матеріалу в області дослідження зварних з'єднань 

високоміцних сталей та оцінки їх механічних характеристик. Так, є 

загальновизнана інформація щодо впливу легування і мікролегування, 

впливу фазових виділень і неметалевих включень, наявності структурних 

складових, хімічної мікронеоднорідності та сегрегаційних скупчень на 

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

за стандартними показниками (КСU, КСV, К1С та інш.). Однак, до 

теперішнього часу немає ясності, які структури є кращими для надійного 

забезпечення стабільно високої стійкості до крихкого руйнування металу 

зварного з'єднання. Дискусійними також є питання, які стосуються 

розрахункових оцінок механічних властивостей, не до кінця залишаються 

з'ясованими питання, що стосуються впливу структурного складу і 

параметрів структури на особливості формування в ньому локальних 

внутрішніх напружень і здатності металу чинити опір руйнуванню. 

Маловивчені також процеси зміни параметрів структури і властивостей 

металу зварних з'єднань високоміцних сталей під впливом високих 

залишкових напружень і експлуатаційного навантаження. А саме як 

змінюються структурні параметри в процесі зростання внутрішніх напружень 

під впливом зовнішніх умов (що реалізується у вигляді зміцнення в різних 

елементах структур), пластичної релаксації цих напружень (що реалізується 

у вигляді пластичної деформації) і, нарешті, (за умов закінчення 

можливостей пластичної релаксації) протікання релаксації внутрішніх 

напружень шляхом зародження і поширення тріщин. 
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Питання щодо впливу структурно-фазового складу та конкретних 

параметрів структури, що формується в металі швів та зони термічного 

впливу, на міцність та тріщиностійкість зварних з'єднань високоміцних 

сталей широкого диапазону міцності, потребує проведення досліджень на 

всіх структурних рівнях (від зеренного до дислокаційного). Такі дослідження 

мають бути комплексними та виконуватися з використанням сучасної 

електронної мікроскопії, а саме трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ, 

[32, 346]). Це дозволить розширити складенні за результатами попередніх 

досліджень уявлення про структуру та фазовий склад металу зварних 

з'єднань високоміцних сталей та з'ясувати питання щодо того, як тонка 

структура, а саме дислокаційна структура, субструктура, розподіл щільності 

дислокацій, розмір карбідів у структурних складових (бейниту, мартенситу, 

тощо) впливає на механічні властивості тріщиностійкість зварних з'єднань.  

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. 

Таким чином, актуальність роботи обумовлена необхідністю 

вдосконалення та розробки нових підходів, щодо впливу структурно-

фазового складу та комплексу конкретних параметрів структури, що 

формуються в металі швів та зоні термічного впливу зварних з'єднань 

високоміцних сталей на їх міцність та тріщиностійкість з метою 

забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій при створенні 

наукоємних та перспективних технологій зварювання. Дослідження на всіх 
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структурних рівнях (від зеренного до дислокаційного) за допомогою 

сучасної електронної мікроскопії розширяться загальні уявлення про 

структуру та фазовий склад металу зварних з'єднань високоміцних сталей, 

вплив дислокаційної структури на фізико-механічні властивості цих 

з'єднань. 

Тому, 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.  

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні основні 

задачі: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Оцінити вплив структурно-фазового складу та дислокаційної структури 

металу на статичну та динамічну міцність та характер руйнування 

зварних з’єднань високоміцних сталей. 

5. Удосконалити експериментально-аналітичні методики оцінки комплексу 

фізико-механічних властивостей по конкретним структурним 
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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. 

6. Встановити зв'язок між фазовим складом, параметрами зеренної та тонкої 

структури металу зварних з'єднань, їх механічними властивостями, 

в’язкістю руйнування, рівнем локалізованої деформації та локальних 

внутрішніх напружень, що формуються в різних структурних складових 

металу швів та зони термічного впливу. 

7. Встановити структурні критерії, які гарантують необхідний комплекс 

механічних властивостей та тріщиностійкість зварних з’єднань 

високоміцних сталей. 

8. 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 

тріщиностійкісті. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Досліджувані матеріали 

 

В якості об’єкта досліджень були вибрані з'єднання високоміцних 

низьковуглецевих низьколегованих конструкційних сталей, 

високовуглецевих сталей для залізничних коліс і спеціальних  

середньовуглецевих легованих сталей високої твердості, зварювання яких 

виконувалося з використанням різних зварювальних матеріалів, процесів та 

режимів, як у стані після зварювання, так і після термічної обробки. 

Зазначені сталі мають різний клас міцності, а їх межа плинності знаходиться  

у діапазоні від 350 МПа до 1300 МПа, а саме:  

- конструкційні низьколеговані сталі alform 620M; 17Х2М; 

14ХГН2МДАФБ; NAXTRA-700 (σ0,2 = 690…740 МПа, σВ = 760…940 

МПа); 

- високовуглецеві сталі для залізничних коліс - КС марки 2; 65Г (σ0,2 = 

785…980 МПа, σВ = 910…1110 МПа); 

- середньовуглецеві сталі високої твердості спеціального призначення - 

сталь 71; Miilux Protection 500 (σ0,2 = 1300…1500 МПа, σВ = 1500…1700 

МПа, HB 500). 

Попередні дослідження проводили на зразках-імітаторах, які 

виготовлялись із оброблених по термічному циклу зварювання зразків 

обраних сталей. Моделювався комплекс термічних циклів, характерних для 

дугових процесів: ручного покритими електродами, механізованого в 

захисних газах та автоматичного під шаром флюсу зварювання. За рахунок 

такого підходу були отримані зразки-імітатори метал яких після нагрівання 

охолоджувався в інтервалі температур 600-500ºС з різними швидкістями 

(W6/5), що знаходилися в діапазоні від 2,5 до 25С/с. Нагрів та охолодження 
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зразків по термічному циклу зварювання, які в подальшому 

використовувалися для виготовлення стандартних зразків для механічних 

випробувань і металографічних досліджень, проводили на установці МСР-75, 

яка була розроблена в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 

України. Для цього з листового прокату досліджуваних сталей було 

виготовлено зразки двох типів: розміром 120×12×12 мм та 120×12×2 мм (для 

структурних досліджень сталі 17Х2М). Спочатку зразки нагрівали струмом, 

що проходив через них, зі швидкістю 150°С/с до температури 1230…1250 °С, 

що відповідає умові нагріву металу в зоні термічного впливу, а потім 

охолоджували в потоці інертного газу (аргон). Швидкість охолодження 

регулювали за рахунок зміни витрати газу в інтервалі температур найменшої 

стійкості аустеніту 600…500°С (W6/5). Швидкість нагріву та охолодження 

зразків контролювали хромель-алюмінієвою термопарою. Подальше 

досліджували ділянку ЗТВ з максимальною температурою нагріву, що вище 

температури росту зерна (1230…1250°С) - ділянку перегріву, відповідно 

ділянці І ЗТВ у зварних з’єднаннях.  

Подальші дослідження виконувалися на зразках, які виготовлялися із 

ззварних з'єднань, що були отримані в результаті дугового механізованого 

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

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

08Х20Н9Г7Т (для конструкційних сталей); Св-10ГСМТ та Св-08Х20Н9Г7Т 

(для сталей спеціального призначення); Св-08Г2С; ПП-АН180МН 

(10ХН2ГСМФТЮ); Св-08ХМ; Св-08ХМФ (для сталей залізничного 

транспорту). Хімічний склад досліджуваних сталей та зварювальних дротів 

наведено у табл. 2.1- 2.11. 

Зварні зєднання сталей 14ХГН2МДАФБ (Св-10ХН2ГСМФТЮ) та 

NAXTRA-700 отримували на режимах: 

- дугового зварювання: при швидкостях зварювання Vсв від 18 м/год до 50 

м/год зі швидкостями охолодження W6/5 = 10...38ºС/с (тільки 

14ХГН2МДАФБ); 
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- лазерного зварювання при Vсв від 18 м/год до 50 м/год зі швидкостями 

охолодження W6/5 = 28...100° С/с (без присадкового дроту); 

- гібридного лазерно-дугового зварювання при Vсв від 72 м/год до 110 м/год 

зі швидкостями охолодження W6/5 = 63...58ºС/с. 

 

Матеріал 

Мас. % 

С 

max 

Si 

max 

Mn 

max 

P 

max 

S 

max 

Al 

min 

Cr 

max 

Mo 

max 

 

 

Сталь 

alform 

620M 

 

0,12 0,5 2,0 0,02 0,008 0,02 1,5 0,5 

Масс. % 

Ni 

max 

V 

max 

Nb 

max 

Ti 

max 

B 

max 
- - - 

2,0 0,12 0,06 0,05 0,005 - - - 
 

Матеріал Мас. % 

С Si Mn Cr Ni Мо S P 

DMO-1G 0,1 0,6 1,2 - - 0,5 - - 

Св-

10ХН2ГСМФТЮ 
0,08 0,3 1,08 0,92 1,72 0,43 0,019 0,023 

 

 

Матеріал 

Масс. % 

С Cr Mo Ni 

 

Mn Si S P 

Сталь 

17Х2М 
0,16 1,55 0,3 0,11 0,6 0,2 0,006 0,014 

 

Для випробування на статичний розтяг досліджуваних зразків 

механічним способом виготовляли зразки тип II відповідно до ГОСТ 6996-96 

(по три зразка на кожну швидкість охолодження). Випробування на ударну 

в’язкість виконували по ГОСТ 6996-66 (тип ІХ). Більш детальна інформація, 

щодо технологічних параметрів зварювання досліджуваних високоміцних 

сталей та механічні властивості наведено у наступних розділах конкретно 

для кожної сталі та способу зварювання. 

Таблиця 2.1 - Хімічний склад (мас.%) високоміцної сталі alform 620M. 

Таблиця 2.2 - Хімічний склад (мас.%) зварювальних дротів для сталі  

alform 620M 

Таблиця  2.3 - Хімічний склад (мас.%) високоміцної сталі17Х2М 
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Матеріал 

Мас. % 

С Mn Cr Ni 

 

Ti Si V Al 

S 

Св-08Г2С 0,08 1,0 2,0 - - - - - 

Св-08Х20Н9Г7Т 0,08 7,0 20,0 9,0 1,0 - - - 

Св-

10ХН2ГСМФТЮ 0,1 0,6 0,7 1,34 0,05 0,24 0,15 
0,4 

0,07 
 

Матеріал C Si 
M

n 
Cr Ni Мо Cu V Nb Ti Al 

P S 

Не 

більш 
 Содержание, масс % 

14ХГН2МДАФ

Б 
0,14 0,25 1,3 1,15 1,94 0,24 0,42 0,14 0,04 – 0,05 0,08 0,01 

N-A-XTRA-70 
0,18

3 
0,33 

0,9

8 
1,19 2,07 0,22 - 0,08 - - - 

0,01

8 

0,00

5 
 

Матеріал C Si Mn Cr Ni Мо V 
N

b 
Ti Al 

P S 

Не 

більш 

 Содержание, масс % 
Св- 

10ХН2ГСМФТ

Ю 
0,1 0,24 0,6 0,7 1,34 0,2 0,15 – 

0,0

5 
0,4 – 0,07 

Union NiMoCr 0,1 0,24 0,4 0,7  0,22 0,15     
0,00

7 
 

З метою отримання необхідної експериментальної інформації був 

використаний комплекс методів дослідження, включаючий: оптичну 

кількісну металографію, аналітичну растрову електронну мікроскопію (SЕМ-

515, фірми PHILIPS, Нідерланди) та мікродіфракційну просвічуючу 

електронну мікроскопію (JEM-200CX фірми JEOL, Японія). 

 

Таблиця 2.4 -  Хімічний склад (мас.%) зварювальних дротів для сталі  

17Х2М 

Таблиця 2.5 - Хімічний склад (мас.%) сталей 14ХГН2МДАФБ та 

N-A-XTRA-70 

Таблиця 2.6 - Хімічний склад (мас.%) зварювальних дротів для  сталей  

14ХГН2МДАФБ та N-A-XTRA-70 
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Матеріал 
Масс. % 

С Si Mn Cr V Al S P N 

КС2 

0,55

-

0,65 

0,22-

0,45 

0,5-

0,9 
- - - 

≤ 

0,040 

≤0,03

5 
- 

Сталь 65Г 0,65 0,19 0,91 0,16 - - 0,017 0,01 - 

Матеріал Масс. % 

С Si Mn Cr Ni Mo V Ti S P 

08Г2С 
0,08 1,0 2,0 - - - - - ? ? 

10Г1СХН

ФТ 
0,1

2 

0,4-

0,6 

1,0-

1,5 

0,6-

0,9 

0,3-

0,6 
 

0,05-

0,12 

0,03

-

0,09 

  

08ХМФ 0,08 0,017

-0,37 

0,4-

0,7 

0,8-

1,1 
- - 

0,1-

0,18 
- - - 

08ХМ 0,08 0,017

-0,37 

0,4-

0,7 

0,8-

1,1 - 

0,15

-

0,25 

- - - - 

ПП-

АН180МН

/90 

0,07 0,34 0,85 0,57 0,89 0,4 0,1 
0,02

8 
0,023 

0,02

4 

ПП-

АН180МН

/98 

0,12 0,28 1,15 0,88 0,7 - 0,1 0,02 0,022 
0,02

3 

 

Матеріал 
Масс. % 

С Fe Si Mn Cr Ni Mo V Al S P 

Броньова 

сталь 71 
0,31 93,3 1,16 0,74 1,16 2,26 0,3 0,2 0,04 0,01 0,016 

Предметом дослідження були наступні позиції: 

- структура металу швів та ЗТВ зварних з'єднань та модельних зразків: 

фазовий склад металу, мікротвердість, розмір зерна, субзерна, щільність 

дефектів кристалічної гратки, розподіл та розмір фазових виділень, 

особливості тонкої структури металу. 

Таблиця 2.7 - Хімічний склад (мас.%) колісних сталей 

Таблиця 2.8 - Хімічний склад (мас.%) зварювальних дротів для  

колісних сталей 

Таблиця 2.9 - Хімічний склад (мас.%) броньової сталі 71 
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Матеріал 

Масс. % 

С Si Mn Cr Ni Mo S P 

 

 

Miilux 

Protection 

500   

 

0,28 0,49 0,96 0,58 0,37 0,25 0,011 0,016 

Масс. % 

Cu V Al B     

0,026 0,002 0,028 0,002     

 

Матеріал Масс. % 

С Si Mn Cr Ni Мо Ti S P 

Св-

08Х20Н9Г7

Т 

До 

0,1 

0,5- 

1,0 

5,0- 

8,0 

18,5- 

10,0 

8,0- 

10,0 
- 

0,6- 

0,9 
0,018 0,035 

Св-10ГСМТ 0,08- 

0,14 

0,4- 

0,7 

1,0… 

1,3 
До 0,3 

До 

0,3 

0,2- 

0,4 

0,05- 

0,12 
0,025 0,03 

      в 

2.2. Методи комплексних досліджень структури 

 

2 . 2 . 1 .  М е т а л о г р а ф і ч н і  д о с л і д ж е н н я  

 

Хімічне травлення досліджуваного матеріалу проводили в 4-х % 

розчині азотної кислоти (НNO3) та електролітичне травлення в реактиві 

хромового ангідриду, перегляд зразків - на оптичному мікроскопі «Versamet-

2» при збільшенні (×100…1000). Мікротвердість НV (МПа) зразків 

вимірювали на мікротвердомірі фірми «Leco» при навантаженні на инденторі 

100 г. Метод кількісної металографії застосовували з метою аналізу зміни 

розмірів зерен. Розмір зерен (Dз) визначали за формулою 158: 

D
D N

N
с

i i

р 


  ,                          (2.1) 

де         Di- розмір (діаметр) зерна у i - тій групі, 

Таблиця 2.10 - Хімічний склад (мас.%) броньової сталі Miilux  

Рrotection 500 

Таблиця 2.11 Хімічний склад (мас.%) зварювальних дротів для  

броньових сталей 
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Ni- число зерен в i - тій групі,   

N- загальна кількість зерен, які заміряли. 

При дослідженні зразків, отриманих при різних термодеформаційних 

умовах, методи кількісної металографії, а саме метод січних 

використовувався для визначення середнього розміру зерен. 

 

2 . 2 . 2 .  А н а л і т и ч н а  р а с т р о в а  е л е к т р о н н а  

м і к р о с к о п і я  

 

Дослідження проводилися за допомогою скануючого електронного 

мікроскопа марки SЕМ-515 фірми "Philips" (Голландія), оснащеного 

енергодисперсійним спектрометром. Растрові зображення структур дають 

можливість отримати мікрозображення з великою глибиною поля зору, що 

дозволяє досліджувати структури при великих збільшеннях та отримувати 

більш чіткі картини деталей цих структур. 

Фрактографічні дослідження, що виконуються методами растрової 

електронної мікроскопії (РЕМ), були використані для отримання інформації 

про характер руйнування, про наявність крихкої або в’язкої складової на 

поверхні руйнування. 

 

2 . 2 . 3 .  П р о с в і ч у ю ч а  е л е к т р о н н а  м і к р о с к о п і я  

 

Дослідження на просвіт проводили на приладі JEM-200CX (фірми JEOL) 

при прискорюючій напрузі до 200 кВ з метою більш глибокого і детального 

аналізу особливостей структури, морфології і розподілу дрібнодисперсних 

фазових утворень різного типу, їх складу, характеру розподілу дефектів 

кристалічної гратки, формування дислокаційних неоднорідностей, а також 

локальних концентраторів внутрішніх напружень. 

Фольги для досліджень методом ТЕМ готували за допомогою 

електроерозійного різання, з подальшим механічним потоншенням на 
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шліфувальних паперах з різною зернистістю, електролітичним поліруванням 

в установці ПТФ і остаточним іонним поліруванням. 

Попередня підготовка зразків (отримання фольги для досліджень) 

проводилася в кілька етапів: 

1. Електроерозійним різанням (з метою виключення температурного і 

деформаційного впливу) виконувалася порізка зразків на пластини товщиною 

0,4...0,5 мм з яких були отримані шайби для досліджень діаметром 3 мм. 

2. Подальше механічне утонение підготовлених шайб (до товщини 

100...120мкм) на шліфувальних паперах. 

3. Електролітичне потоньшення шайб (електрополіровання) в установці 

ПТФ (прилад для отримання тонких металевої фольги). 

4. Подальше потоньшення зразків для досліджень іонізованими 

потоками аргону в установці іонного потоньшення ВУП-5 (вакуумний 

універсальний пост). 

Таким чином, тонкі фольги для ТЕМ - досліджень готували 

двоступінчастим методом - попереднього електрополірування з подальшим 

багаторазовим іонним потоншенням іонізованими потоками аргону в 

спеціально розробленій установці. Останнє дозволяло значно розширити 

поля для досліджень та більшити статистику отриманих результатів. 

В роботі визначали об'ємну частку формуючихся дислокаційних 

субструктур, розміри комірок, фрагментів, смугових структур і т.п. У зв'язку 

з тим, що розмір структурного елементу у дислокаційній структурі, що 

формується, більше або прирівнюється до товщини фольги, то з їх 

зображеннями в фользі можна працювати з випадковими перетинами у 

зразку 346, в роботі використовувався метод визначення об'ємної частки по 

випадковим перетинам. Цей метод засновано на вимірюванні частки площі 

фольги Рs, яка зайнята певним типом дислокаційних структур 

(планіметричний метод). В цьому випадку: 

P
V

L
P

S

L
v s  

3 2
  ,                  (2.2)  
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де S і V - площа і об'єм, який зайнято відповідним типом дислокаційних 

структур в елементі зразка, які представляють собою куб з ребром L. 

Фактично застосований метод подібний до кількісного фазового аналізу. 

Вимірювання скалярної щільності дислокацій (ρ) проводилося різними 

способами. Перший з них - метод січних [346, 385], використовувався при 

досить рівномірному розподілі дислокацій. Січні лінії утворювали 

прямокутну сітку. Щільність дислокацій на мікрофотографіях визначалася з 

використанням формули: 

p
M

t

n

L

n

L
 











1

1

2

2

                       (2.3) 

де М - збільшення на мікрофотографії; 

t - товщина фольги; 

n1, n2 - кількість перетинів з горизонтальними і вертикальними лініями, 

відповідно; 

L1, L2-сумарна довжина горизонтальних і вертикальних ліній. 

Товщина фольги вимірювалася по ширині сліду ковзання, по числу 

екстенційних товщинних контурів 346. Вимірювання для розрахунку 

щільності дислокацій (ρ) проводилися по мікрофотографіям зі збільшенням 

не менше ×30000. Таке збільшення було вибрано з тієї причини, що воно 

досить велике, щоб дозволити розрізнити окремі дислокації, і ще досить 

мале, щоб щільність дислокацій на мікрофотографії відповідала середній ρ, а 

не локальної щільності в стінках комірок. 

При великих ступенях деформації, коли щільність дислокацій велика, 

використовувалися мікрознімки з безпосереднім збільшенням в колоні 

мікроскопа не менше 40000 і подальшим дворазовим збільшенням. Цей 

спосіб визначення скалярної щільності дислокацій використовувався для 

досить ізотропних дислокаційних структур. Середня щільність дислокацій на 

мікрофотографії визначалася з використанням середніх відстаней між 

дислокаціями (l) в площині ковзання, яка розташована паралельно поверхні 

фольги за формулою: 
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де  - частка дислокацій на даній мікрофотографії, що належать площині 

ковзання, паралельній поверхні фольги; 

 - число інших площин на мікрофотографії. 

Вимірювання для розрахунку ρ при наявності скупчення проводилися 

також за методом вимірювання ширини світлих ділянок на мікрофотографії. 

Отримано відповідність значень ρ, які отримали двома методами. 

2.3.  Новий методологічний підхід до фрактографічних 

досліджень зламів зварних з'єднань 

 

Для аналізу якості зварних з'єднань застосовують лише обмежене 

число механічних характеристик матеріалів, якими визначаються їх стійкість 

до статичних, динамічних та циклічних навантажень. Чим менше об'єм 

зварного з'єднання, тим складніше підготовка стандартних зразків для 

механічних випробувань, що зумовлює в свою чергу неможливість 

практичної оцінки механічних властивостей металу в локальних зонах. 

Також необхідно враховувати, що значення механічних характеристик, що 

визначаються при випробуваннях, можуть відрізнятися від аналогічних в 

самому зварному з'єднанні при реальних умовах експлуатації під дією 

навантажень і накопичення пошкоджень. Особливо небезпечними є 

внутрішні напруження, що призводять до крихкого руйнування. Відомо, що 

крихке руйнування починається раптово і поширюється з великою 

швидкістю. При цьому напруження руйнування, можуть бути значно 

меншими, ніж показники механічних випробувань (σВ; σ0,2). Тому, для оцінки 

надійності зварних з'єднань з точки зору їх схильності до крихкого 

руйнування необхідно використовувати такі методи, які дозволяють виявляти 

концентратори напружень в різних локальних зонах. Для вирішення цих 

завдань потрібен детальний фрактографічний аналіз структури зламів 

зварних з'єднань з урахуванням типів руйнування (транскристаллитне або 
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інтеркрісталлітне; крихке; квазікрихке; в'язке або змішане) і параметрів 

елементів мікрорельєфу зламів (розмірів фасеток відколу, квазізколу, ямок 

в'язкої складової, вторинних тріщин і ін.) 11, 13, 16, 19 – 25, 35, 36, 41, 68, 

71, 75, 85, 101, 102, 158, 188, 236, 311, 357, . В таблиці 2.12 наведено основні 

типи руйнування металів та миікромеханізми руйнування, а також детальні 

особливості мікрорельєфу поверхонь руйнування, відповідно.  

 

Таблиця 2.12 - Класифікація основних видів зламів по мікромеханізму 

руйнування  

Характер 

руйнування 
Визначення Особливості мікрорельєфу 

Крихке руйнування 

(відносне звуження 

площі поперечного 

перерізу  1,5%) 

Злам при руйнуванні 

шляхом відколу. Тріщина 

поширюється по певних 

кристалографічних 

площинах або границях 

зерен. 

- фасетки внутрізѐренного і 

межзеренное відколу; 

- сходинки відколу; 

- струмковий візерунок; 

- язички відриву 

Квазікрихке 

руйнування 

(відносне звуження 

площі поперечного 

перерізу  15%) 

Поряд з ознаками крихкого 

руйнування виявляються 

ознаки деякої локальної 

пластичної деформації 

- фасетки квазіскола; 

- гребені; 

- сходинки; 

- язички відриву 

В'язке руйнування 

(відносне звуження 

площі поперечного 

перерізу  ˃15%) 

Ямковий злам при 

руйнуванні внаслідок 

зародження, зростання і 

злиття мікропорожнеч 

Ямки:- округлі (рівноосні); 

- витягнуті; 

- стільниковий рельєф (з 

малою величиною 

локальної пластичної 

деформаціі). 

Втомне руйнування 
Злам внаслідок розвитку 

втомної тріщини 

- втомні бороздкики; 

- тракові сліди; 

- рівні витягнуті ділянки 

(плато). 

 

По зв’язку з елементами структури руйнування може бути міжзеренним 

(інтеркисталітним), внутризеренним (транскристалітним) або субзеренним. 
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Поперше за допомогою фактографічних досліджень у макромасштабі 

при невеликих збільшеннях проводиться визначення місця розташування 

осередку руйнування по лініях зупинки фронту тріщини. На рис. 2.1 

наведено приклад визначення очагів зламу та характерних його зон. I зона, 

що розташована поблизу очага руйнування - від краю поверхні зламу до лінії 

«А» (видима лінія зупинки фронту тріщини, розташована концентрично 

навколо осередку руйнування) - область повільного розвитку тріщини. При 

збільшенні локальних напружень, збільшується число осередків руйнування 

(активних зародків тріщин). II - зона руйнування від лінії «А» до лінії «В», 

також характеризує зупинку фронту тріщини і зміну характеру руйнування - 

область прискореного розвитку тріщини. Якщо зони I і II не розділяються, 

вказується тількизона II. III зона – це зона долому. Чим більше площа зони 

долому (або остаточного швидкого руйнування) по відношенню до площі 

зони субкритичного зростання тріщини, тим вищі номінальні напруження. 

Таким чином, при високих перевантаженнях відносна площа зони доломіу 

буде збільшуватися. Терміни, що використовуються для опису зламів по 

макрорельєфу поверхні руйнування наведено в таблиці 2.13. 

Далі, детально на макрорівні проводяться дослідження характеру 

руйнування, відповідно зонам зламів. При великих збільшеннях (рис. 2.2- 

2.5) виявляються деталі мікрорельєфу поверхні руйнування, типові для 

різних механізмів руйнування. Терміни, що використовуються для опису 

особливостей мікрорельєфу зламів крихкого та вязкого руйнування наведено 

у табл. 2.14, 2.15, а типові фрактограмми на рис. 2.2. 
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Таблиця 2.13 - Терміни для опису макрорельєфу зламів 

Термін Визначення 

Зона зламу 
Ділянка поверхні руйнування, відповідно певній стадії 

процесу руйнування 

Очаг руйнування Зона зародження руйнування. 

Лініїї втоми 
Лінії, що розходяться від очага руйнування позначки 

фронту зупинки втомної тріщини 

Магістральна тріщіна Тріщина, через яку сталося повне руйнування. 
 

 

 а 

        в  г 

Рис. 2.1. Загальний вид поверхні руйнування (а) та схематичні зображення 

(в, г) зламів («А» і «В» - лінії зупинки фронту тріщини). 

Осередки 

руйнування 

РОЗДІЛ 2 I 

Ширина 

III зони 

δIII  4 мм 

Ширина 

II зони  

δII  0,8 мм 

Ширина I 

зоны  

δI  0,7 мм 

Лінія «В» 

Лінія «А» 

Напрямок розповсюдження 

магістральної тріщини 

I 
«В» 

«А» 

I 

«В» 

«А» 

Багато осередків 

руйнування 
Один осередок 

руйнування 

IІ 

IІІ 

IІ 

IІІ 
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Таблиця 2.14 - Терміни, що використовуються для опису зламів по  

мікрорельєфу крихкого та квазікрихкого руйнування 

Термін Визначення 

Фасетка 

(1, 2) 

Елемент поверхні руйнування, що лежить в одній або 

близьких площинах, відокремлений границею, в межах 

якої руйнування розвивається в одному напрямку: 

фасетка відколу (1)- утворюється в результаті руйнування 

по певних кристалографічних площинах (площинах 

відколу); 

фасетка квазівідколу (2); 

- відносно рівна ділянка руйнування, не завжди пов'язана 

орієнтаціонно з площинами відколу, поряд з ознаками 

крихкого руйнування мають місце ознаки пластичної 

деформації. 

Сходинка 

(3) 

Елемент мікрорельєфу зламу, що утворюється при 

з'єднанні двох поверхонь руйнування, розташованих на 

різних рівнях 

Струмковий 

(ручьїстий) 

візерунок (4) 

Система сходинок відколу, що сходяться, утворюється в 

результаті руйнування перемичок між крихкими 

тріщинами, що поширюються шляхом відколу по 

паралельним, близько розташованим крісталографічним 

площинам.  

Язичок 

відриву (5) 

Елемент мікрорельєфу трикутної або трапецевидной 

форми, що утворився в результаті локального руйнування 

вздовж поверхонь розділу, наприклад матриця – двійник. 

Гребень  

Витягнута ділянка, що підноситься над поверхнею зламу 

та утворюється в результаті пластичної деформації і 

руйнування перемичок між тріщинами 
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Рис. 2.2. Фрактограмми крихкого (а-в) та в’язкого (е-з) руйнування. 
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Таблиця 2.15 - Терміни, що використовуються для опису зламів 

в'язкого руйнування по мікрорельєфу. 
 

Термін Визначення 

Ямка (7) 

Мікроуглубленія на поверхні зламу, що виникає в 

результаті утворення, росту та злиття мікропорожнеч. 

Можуть містити частинки НВ і ФВ; форма ямки залежить 

від напруженого стану та ініціатора руйнування; буває 

равноосной, параболічної або повторює форму 

концентратора напруги. Глибина ямки визначається 

здатністю матеріалу до локальної пластичної деформації. 

Ямка 

волокнисто-

смугастого 

зламу (9) 

Поглиблення на поверхні зламу, що виникає в результаті 

утворення і злиття мікропор близько витягнутих в 

результаті пластичної деформації структурних 

неоднорідностей: НВ і ліквационних зон. 

«Сотовий» 

рельєф (8) 

Мікрорельєф поверхні у вигляді дрібних плоских ямок, що 

свідчить про малу частку локальної пластичної 

деформації. 

Розшарування 

(10) 

Розповсюджується уздовж кордонів структурних 

складових 

Зона 

витягування 

(11) 

Згладжена ділянка мікрорельєфу поверхні руйнування, на 

якій спостерігається хвилястий рельєф при наявності 

пластичного затупления вершини тріщини при всіх видах 

навантаження. 

 

На рис 2.3.- 2.5 наведено класифікацію механізмів утворення крихкого 

міжзеренного, внутрізеренного та квазікрихкого руйнування. 
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Рис. 2.3 Класифікація механізмів міжзеренного руйнування та відповідні 

фрактограми. 
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Рис. 2.4. Класифікація механізмів внутризеренного руйнування та відповідні 

фрактограми. 
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Рис. 2.5. Класифікація механізмів квазікрихкого руйнування та відповідні 

фрактограми. 
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Вищенаведений матеріал для аналізу фактографічних досліджень дає 

змогу робити класифікацію типів руйнування з урахуванням його 

мікромеханізмів [19 – 25, 188]: 

Так, наприклад, з рис. 2.6 видно наступне, що характер руйнування - 

крихке внутрізеренне. При великих збільшеннях виявляються деталі 

мікрорельєфу поверхні руйнування, типові для транскристаллитного відколу 

за механізмом відриву: сходинки між різними локальними фасетками відколу 

однієї і тієї ж площині відколу. Як видно з рис. 2.6, локальні напрямку 

поширення тріщини (відмічені стрілками на фасеткак крихкого зколу) в 

різних зернах не однакові, що свідчить про велику разориентацию зерен з 

розвиненною дислокаційною структурою. Тріщина зупиняється біля границі 

зерна і подальше її розповсюдження відбувається шляхом зародження нових 

тріщин в одній або декількох точках сусіднього зерна. Сходинки відриву між 

паралельними площинами утворюються при відриві по системі вторинних 

площин або шляхом пластичного зсуву внаслідок утворення дислокаційної 

структури, яка формується в результаті деформації біля вершини 

розповсюдження тріщини. 

 

Рис. 2.6. Поверхня руйнування зразка зламу високоміцної сталі. 

 

На рис. 2.7. схематично показано механізми в’язкого руйнування 

утворенням та злиттям мікропорожнеч. Так, у процесі пластичної деформації 
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неоднакова пружність і пластичність матриці і другої фази призводить до 

утворення по межах розділу між ними мікротріщин або вільних поверхонь. У 

міру зростання вільні поверхні виявляють тенденцію до перетворення в 

округлі раковини. Будь-яка раковина або порожнеча сама по собі є 

поверхнею зламу, спочатку повністю ізольованою від інших пустот. З 

прискоренням пластичної течії ці порожнечі продовжують розширюватися і 

ростуть до тих пір, поки матеріал між двома вільними поверхнями не 

утворює тонку перегородку (шийку), яка потім розривається. 

 

Рис. 2.7. Схематичні зображення механізмів в’язкого руйнування. 

 

В разі нормального розриву (злиття під дією рівномірної пластичної 

деформації в напрямку прикладених напружень) утворюються рівновісні 

ямки (рис. 2.7, а). Розрив за допомогою зрізу (злиття при сукупному впливі 

пластичної деформації в напрямку прикладених напружень і зсувної 

деформації в площині максимальних дотичних напружень) призводить до 

Майже 

напівсферичні 

або рівновісні 

ямки 

1 2  3 

1 
3 

1 

2  3 

а 

Мають 

параболічну 

форму, 

утворюються при 

зрізі 

б 

Утворюються при 

внецентровому 

розтягуванні. 
в 
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утворення ямок зрізу (рис. 2.7, б). Розриву при внецентровому растягуванні 

(злиття під дією нерівномірної деформації в напрямку прикладених 

напружень характерно формування також ямок параболічної форми (рис. 2.7, 

в). 

Розмір ямок визначається факторами: площею початкової внутрішньої 

вільної поверхні; ступенем пластичної деформації перед злиттям порожнечі з 

іншою вільною поверхнею; здатністю матриці (навколишнього включення 

або фазового виділення) зміцнюватися та залежить від розміру включень, 

частинок та інш., від відстані між сусідніми порожнинами (тобто від 

щільності розподілу часток), від температури випробувангь. та інш. 
 

2.4.  Методологічний підхід до аналітичної оцінки механічних 

властивостей, локалізованої деформації та локальних внутрішніх 

напружень в структурі металу зварних з'єднань 

 

Методологічний підхід до прогнозування якості зварного з'єднання 

засновано на оцінці впливу експериментально визначених конкретних 

структурних параметрів на найбільш важливі механічні характеристики: 

міцності і пластичності, що включають межу плинності σт та параметр 

в'язкості руйнування - коефіцієнт в'язкості руйнування KIс. 

До експериментально визначених структурно-фазових параметрів 

відносяться: розмір зерна, субзерна, щільність дислокацій, розмір і розподіл 

фазових утворень і т.п., дані які були отримані при використанні комплексу 

методик досліджень на різних структурних рівнях. Кількісна оцінка 

зміцнення, яка обумовлена кожним зі структурних параметрів, виконувалась 

в спосіб, де вона розглядалась як сума наступних компонентів [71, 340, 351]: 

т = 0 + тв.р.+ з +с + д +д.у..  (2.5), 

де 0 – опір гратки металу руху вільних дислокацій (напруга тертя решітки 

або напруга Пайерлса - Набарро); 
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т.р. – зміцнення твердого розчину легуючими елементами та домішками 

(твердорозчинне зміцнення); 

з, с – зміцнення за рахунок величини зерна та субзерна, відповідно до 

залежності Холла - Петча (зернограничного та субструктурного зміцнення); 

д – дислокаційне зміцнення, яке обумовлено міждислокаційною 

взаємодією; 

д.з. – зміцнення за рахунок дисперсних частинок по Оровану (дисперсійне 

зміцнення). 

Таким чином, відповідно до принципу лінійної адитивності, межа 

плинності є сумою цих компонентів. 

Компоненти, що обумовлюють основні механізми зміцнення 

розраховувалися по залежностям [386]: 

0 = 210
-4

 G, МПа,     (2.6) 

де G – модуль зсуву, для сталі – 84000 МПа [71]; 

тв.р = ki ci, МПа, [386],    (2.7) 

де ki – коефіцієнт зміцнення; 

ci – концентрація легуючого елементу у твердому розчині; 

з = kуDз
-1/2

, с = kcdc
-1

, МПа, [71, 350, 141],   (2.8) 

де kc, kу– коефіцієнти, що враховують бар'єрний ефект субграниць та 

границь [71]; 

Dз, dc– розмір зерна та субзерна,відповідно; 

д =Gb
1/2

, МПа, [9, 350],    (2.9) 

де  – коефіцієнт для сталі – 0,5 [59]; 

b– вектор Бюргерса для сталі – 2,510
-7

 мм, 71; 

,
2

2

2

2
ln

4
81,0.

rb

rGb
зд












  МПа, [71, 350, 395 - 397],  (2.10) 

де  - коефіцієнт, що характеризує тип дислокацій, які взаємодіють з 

частинками (карбідами) 71]; 

r – радіус частинок; 
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яTC dEK 21 

l – відстань між карбідами 

Значення коефіцієнта інтенсивності напружень (К1С) визначались по 

залежності Крафта 71, 285: 

        (2.11), 

що включає експериментальні дані фрактографічного аналізу зламів - розмір 

фасеток або ямок на поверхні руйнування (dф, dя), значення яких прирівняне 

до значення критичного розкриття тріщини. 

Наступним етапом структурно-аналітичного дослідження впливу 

структури на властивості металу зварних з’єднань було: виявлення реальної 

картини зон розподілу локальних внутрішніх напружень (τВН) та локалізації 

деформації, тобто концентраторів напружень, величини цих характеристик 

стану матеріалу, а також динаміки їх зміни при використанні різних 

технологічних параметрів та при подальшому зовнішньому навантаженні. 

Поставлена задача має ключове значення, оскільки процеси уповільненого 

руйнування, формування осередків зародження та поширення тріщин і т.п. 

починаються безпосередньо з зародження концентраторів внутрішніх 

напружень 103, 141, 143, 144,146, 147, 282, 287, 358, 371,  341, 384, 388, 484. 

Оскільки розподіл та рівень локальних внутрішніх напружень та деформацій 

можуть бути визначені тільки на основі реальних картин розподілу щільності 

дислокацій, то ця інформація була забезпечена  використанням методу ТЕМ. 

Оцінка рівня локальних внутрішніх напружень, градієнтів цих 

напружень (ΔτВН) в залежності від структурних чинників визначалася по 

щільності і розподілу дефектів кристалічної гратки по відомим залежностям 

для τВН 90:  

τВН =G b h ρ/π
 
(1 – ) ,   (2.12) 

де G – модуль зсуву; b – вектор Бюргерса; h – товщина фольги (2×10
-5

см);  - 

коефіцієнт Пуассона;  - щільність дислокацій. 

Величину локалізованої деформації (Л) визначали по залежності 

Конрада [103]: 

Л = 1  b S  (2.13) 
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де где 1 –  - коефіцієнт, що зв'язує деформацію розтягування зі зсувною 

деформацією, рівний 1,4;  - щільність дислокацій; b - вектор Бюргерса; S - 

середня відстань переміщення дислокацій в процесі навантаження, яке згідно 

з дослідженнями ТЕМ відповідає параметрам субструктури [90, 103]. 

Подібний підхід був раніше апробований і на інших матеріалах, де 

були отримані хороші результати за випадковим збігом з 

експериментальними даними механічних випробувань [189-192]. 

З метою удосконалення експериментально-аналітичних методик оцінки 

комплексу фізико-механічних властивостей (міцності, в’язкості руйнування, 

локалізованої деформації, локальних внутрішніх напружень) зварних 

з’єднань для проведення математичної обробки даних було створено 

програми в математичних пакетах.  

На рис. 2.8 та 2.9, а, б, в наведено приклад математичної обробки 

експериментально визначених структурно-фазових параметрів (розміру 

зерен, субзерен, щільність дислокацій, розміру і відстані між фазовими 

утворенями і т.п.), які були отримано при використанні комплексу методик 

досліджень на різних структурних рівнях для кількісної оцінки зміцнення 

(межі плинності) по залежності (2.5).  

Також було проведено порівняння отриманих результатів для сталей з 

феритною основою щодо розрахунків стосовно залежності (2.5) з 

розрахунками при використанні квадратичного сумування компонент 

структурного зміцнення, рис. 2.9, г.  

В результаті проведених оцінок зроблено висновок, що кількісні 

показники загального рівня зміцнення, а також внесок кожного з його 

складових, практично не відрізняються. Тому в подальшому при 

математичній обробці структурно-фазових параметрів будемо 

використовувати залежність (2.5), де вона розглядається як сума компонентів 

зміцнення, яка обумовлени кожним зі структурних параметрів. 
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   а      б 

      

   в      г 

 д 

Рис. 2.8. Зображення розрахункової математичної обробки експериментально 

визначених структурно-фазових параметрів для розрахунку зміцнення 

тертя гратки (а), твердорозчинного зміцнення (б), зеренного (в), 

субзеренного (г) та за рахунок перлитної складової (д). 
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   а      б 

      

   в      г 

Рис. 2.9. Зображення розрахункової математичної обробки експериментально 

визначених структурно-фазових параметрів для розрахунку компонент 

дислокаційного (а), дисперсійного (б) та загального рівня зміцнення (в, 

г) 

 

Таким чином, комплексні експериментальні дослідження дозволять 

отримати експериментальну інформацію на різних структурних рівнях - від 

макро (зеренного) до мікро (дислокаційного), а також виконати аналітичні 
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оцінки конкретного (диференційного) внеску окремих структурно-фазових 

факторів та параметрів (структурного складу, розміру зерна, субзерна, 

щільності дислокацій і т.п.) в зміну загального (інтегрального) рівня 

механічних характеристик - міцності (σТ), тріщиностійкості (К1С), а також 

рівня локалізованої деформації (Л) та локальних внутрішніх напружень (τВН), 

що є потенційними джерелами зародження і поширення тріщин 189 - 192. 
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РОЗДІЛ 3  

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗВАРНИХ З΄ЄДНАНЬ 

КОНСТРУКЦІЙНИХ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ БЕЙНІТНО-

ФЕРИТНОГО ТА БЕЙНІТНО-МАРТЕНСИТНОГО ТИПУ 

 

В даний час відповідальні конструкції тривалого та спеціального 

призначення виготовляються з високоміцних сталей. При виготовленні 

високонавантажених зварних металлосконструкцій в 

підйомнотранспортному машинобудуванні та мостобудуванні 

використовують сталі з межею плинності вище 600 МПа. У даному розділі 

досліджено зварні з'єднаня високоміцних низьковуглецевих конструкційних 

сталей: alform 620M; 17Х2М; 14ХГН2МДАФБ (σ0,2 = 620…740 МПа, σВ = 

770…940 МПа) [24, 43, 50, 52, 188, 190 – 192, 284, 297, 299, 311, 317, 320, 

326, 336, 338, 413, 420, 456]. 

3.1. Зварні з'єднання сталі alform 620M в залежності від 

технологічних параметрів дугового зварювання (швидкості 

охолодження, термообробки) та подальшого зовнішнього навантаження 

 

3 . 1 . 1 .  С т р у к т у р н о - ф а з о в и й  с к л а д ,  д и с л о к а ц і й н а  

с т р у к т у р а  т а  х а р а к т е р  р у й н у в а н н я  м е т а л у  с т а л і  a l f o r m  

6 2 0 M  

 

По даним компанії Voestalpine Grobblech GmbH (дочірня компанія 

voestalpine Stahl GmbH, що базується в Лінці/Австрія, 

www.voestalpine.com/grobblech), сталь alform 620M – це сталь нового 

покоління для створення відповідальних зварних конструкцій, що працюють 

в умовах динамічного і змінного навантаження. Сталь alform 620M 

поставляється в стані після контрольованої прокатки і прискореного 

охолодження. Дана сталь при товщині листового прокату δ≤50 мм 

характеризується наступними механічними властивостями: підвищеними 
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характеристиками міцності σт> 620 МПа, σв = 700…890 МПа (випробування 

на розтяг згідно з EN 10002 на поперечних зразках); високою пластичністю 

(δ5 = 23%) і ударною в'язкістю (KCV
-40

> 34 Дж/см
2
, випробування на вигин 

відповідно до EN 10045 для поздовжніх зразків Charpy-V при температурі –

40°C). Механічні властивості листової сталі alform 620M відповідають 

стандарту EN 10025-6 для сталі марки S620QL. Високі механічні властивості 

даної сталі забезпечує дрібнозерниста структура, отримана контрольованоїю 

прокаткою і подальшим прискореним охолодженням.  

Попередні дослідження проводили на зразках-імітаторах обраних 

сталей, що отримані за термічними циклами зварювання в інтервалі 

температур 600-500ºС зі швидкістю W6/5 =2,5…25С/с. Подальше зварні 

з'єднання, були отримані в результаті дугового механізованого зварювання в 

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

дротів різного складу, марок: Св-10ХН2ГСМФТЮ, Св-08Г2С та Св-

08Х20Н9Г7Т. 

Методами оптичної, растрової та просвічуючої електронної мікроскопії 

досліджено структуру та характер руйнування основного металу та зварних 

з’єднань високоміцної сталі alform 620М, рис. 3.1 - 3.6. Хімічний склад 

досліджуваної сталі та зварювальних дротів наведено у таблицях 3.1 - 3.2.  

 

  

а б 

Рис. 3.1. Структура металу сталі alform 620M (×1000). 
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Таблиця 3.1 - Структурні параметри: об'ємна частка структур (Vч,%), 

що формуються; розмір зерен (DЗ) та мікротвердість (HV) структурних 

складових в металі сталі alform 620M 

Структура основного металу стали 

alform 620М 

 Бв Бн 

Vч, % 10 90 

Dз, мкм 5…40 5…35 

HV, МПа 2680…2800 2800…2900 
 

При металографічних дослідженнях були вивчені структури: бейніту 

верхнього (БВ) та нижнього (БН), їх параметри - розмір зерен (DЗ), об'ємна 

частка структур (Vч, %), що формуються в основному металі, а також 

відповідні значення мікротвердості (HV). На рис. 3.1 показано структуру, на 

рис. 3.2 та таблиці 3.1 наведено структурні параметри основного металу сталі 

alform 620М. 

 

 

Рис. 3.2. Параметри структурних складових (Бв; Бн) сталі alform 620M. 
 

Для основного металу сталі alform 620М в стані термомеханічної 

прокатки при швидкому охолодженні встановлено, що структура складається 

з бейніту нижнього (Бн) та бейніту верхнього (Бв) з мікротвердістю HV(Бн) = 

2800…2900 МПа та HV(Бв) = 2680…2800 МПа при розмірі зерен Dз (Бн) = 

0
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5...35мкм та Dз (Бв) = 5...40мкм, рис. 3.2, табл. 3.1. Об’ємна частка (Vч) 

структур, що формуються складає: Vч (Бн) = 90% та Vч (Бв) = 10%. 

Для оцінки тріщиностійкості основного металу сталі alform 620М було 

досліджено характер руйнування металу при статичних та динамічних 

випробуваннях, що представлено на рис. 3.3 - 3.6. Результати динамічних 

випробувань наведено у табл. 3.2.  

 

      

 

             
  

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.3. Схематичне зображення (а); загальний вигляд (б) зразка зламу 

сталі alform 620M з зонами руйнування («А; В») при статичних 

випробуваннях та характер руйнування по зонам зламу: в, г – в зоні 

«А»; д – в зоні переходу від «А» до «В»; е -  в зоні «В» (×1490).  

 

Схематичні зображення досліджуваних зламів наведено на рис. 3.3, а 

(статичні випробування) та на рис. 3.4, а (динамічні випробування). В 

результаті фактографічних досліджень зразків сталі alform 620M після 

статичних випробувань на розтяг (Т=667МПа; В=716МПа; 5=23,8%; 

А 
В 

А 

В 
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=77,3%) по зонам зламу (рис. 3.3, а, б): «А» - зона повільного росту 

тріщини; «В» - зона зрізу, встановлено наступне. Характер руйнування сталі 

alform 620M в’язкий (з розміром ямок dя=1…10мкм) по всім зонам зламів. 

Об’ємна частка в’язкого руйнування Vч = 100%, що свідчить про високу 

міцність та пластичність металу. 

 

Таблиця 3.2 - Ударна в’язкість (KCV) металу сталі alform 620M  

(випробування на ударний вигин) при різних температурах випробувань 

(Твипр) 

 

 

KCV, 

Дж/см
2
 

Твипр, С 

+20 -20 -40 

340,0 

343,9 

325,0 

350,6 

313,9 

286,4 

302,6  

332,8 
 

Після динамічних випробувань на ударний вигин при різних 

температурах (Твипр=+20; -20; -40С) ударна в’язкість зразків сталі alform 

620M складає KCV=287…350Дж/см
2
, табл. 3.2. При Твипр=+20С по всім 

зонам зламу (І; ІІ; ІІІ, рис. 3.4, а, б) характер руйнування в’язкий 

(dя=1…15мкм), рис. 3.4, в – е, табл. 3.2. Об’ємна частка в’язкого руйнування 

Vч = 100%. В зоні біля надрізу (І) спостерігаються одиничні вторинні 

тріщини розміром Lтр = 20…100 мкм. В зоні долому розмір ямок складає 

дрібні  dя=1…10 мкм та  крупні dя=15…25 мкм, рис. 3.4, е. 

При зниженні Твипр до - 20С (рис. 3.5) та Твипр=-40С (рис. 3.6) характер 

руйнування досліджували по аналогічним зонам зламів, як і при Твипр= + 

20С, рис. 3.4, а, б. При Твипр= - 20С у надрізу (І) характер руйнування 

переважно в’язкий (Vч = 95%) з розміром ямок dя=0,5…6мкм, рис. 3.5, а, 

табл. 3.3. Об’ємна частка квазікрихкого руйнування складає Vч = 5 %,        

рис. 3.5, б. У цій зоні спостерігаються вторинні тріщини (Vч =2%) розміром 

Lтр = 20…100 мкм, рис. 3.5, в. При переході до ділянки магістрального 

руйнування (ІІ) переважає в’язке руйнування (рис. 3.5, г) та спостерігається 

до Vч = 10% квазікрихкого руйнування (рис. 3.5, д), при збільшенні розмірів 
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вторинних тріщин  до Lтр = 20…200 мкм (Vч = 5 %) в порівнянні зі зразком 

при Твипр= + 20С. Для зони долому (ІІІ) характерне в’язке руйнування з 

розміром ямок dя=1,5…6мкм та dя=20…35 мкм (рис. 3.5, е). 

 

       

 

        

        
 

а  б в 

   

г д е 

Рис. 3.4. Схематичне зображення (а); загальний вигляд (б) зразка зламу сталі 

alform 620M з зонами руйнування («І; ІІ; ІІІ») при динамічних 

випробуваннях при Твипр=+20С та характер руйнування по зонам зламу: 

в–біля надрізу (І); г, д – магістральної тріщини (ІІ); е- долому (ІІІ), 

×1550.  

 

В разі випробувань при Твипр= - 40С в ділянці біля надрізу (І) характер 

руйнування переважно в’язкий (Vч = 80…90%) при розмірі ямок dя = 1…7 

мкм, рис. 3.6, в – е, табл. 3.5. У цій зоні спостерігаються вторинні тріщини 

(Vч =3%) розміром Lтр = 20…200 мкм, рис. 3.6, б. При переході до ділянки 

магістрального руйнування (ІІ) переважно в’язке руйнування, 

 

Зона   I 

Зона   II 

Зона  II 

Зона  IV 

Зона   I 

Зона   II 

Зона  II 

Зона  IІІ 

Надріз 

Зона біля 

надрізу 

Зона  

магістральної 

тріщини 

Зона долому 
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Таблиця 3.3 - Об'ємна частка (Vч,%) характеру руйнування зламів, 

розмір ямок (dя) в’язкого руйнування та фасеток (dф) квазікрихкого 

руйнування; довжина вторинних тріщин (Lтр) в зоні у надрізу (І) та 

магістрального розвитку тріщини (ІІ) сталі alform 620M 
 

Характер  

руйнування 
Твипр , С +20 -20 -40 

Зона I II I II I II 

В’язкий 
Vч , % 100 100 95 90 

80…

90 
90…95 

dя, мкм 0,5…6 1…15 0,5…6 1…20 1…7 1…10 

Квазікрихкий 

Vч , % - - 5 10 
10…

20 
5…10 

dф, мкм - - 5…20 5…30 
5…2

0 
5…30 

Вторинні 

тріщини 
Lтр, мкм 20…100 - 20…130 

20…30

0 

20…

200 
20…300 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.5. Характер руйнування сталі alform 620M після динамічних 

випробувань при Твипр= - 20С по зонам зламу: а–в біля надрізу (І); г, д – 

магістральної тріщини (ІІ); е- долому (ІІІ) (а, в, г – д × 1550; в - × 810). 
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об’ємна частка квазікрихкого руйнування збільшується (до Vч = 20%) при 

збільшенні розмірів вторинних тріщин до Lтр = 20…300 мкм (Vч = 7 %), рис. 

3.6, в - д. Для зони долому (ІІІ) характерне в’язке руйнування при 

присутності як дрібних ямок dя=1,5…7 мкм, так і крупних при dя=35…60 

мкм, рис 3.6, е. 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.6. Характер руйнування сталі alform 620M після динамічних 

випробувань при Твипр= - 40С по зонам зламу: а, б -  біля надрізу (І); в - 

д – магістральної тріщини (ІІ); е- долому (ІІІ), ×1550. (а - г × 810; д, е - × 

1550). 

 

В результаті фактографічних досліджень зразків сталі alform 620M 

після динамічних випробувань на ударний вигин для різних температур 

випробувань (Твипр=+20; -20; -40С) показано наступне. При переході від 

Твипр= + 20С до Твипр= - 20С та Твипр= - 40С об'ємна частка в’язкого 

руйнування зменшується від Vч = 100% до Vч = 90…95% та Vч = 80…95%, 

відповідно. При цьому спостерігаються вторинні тріщини як в зоні у надрізу 
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(І), так і магістрального розвитку тріщини (ІІ) при зростанні їх довжини до 

Lтр = 300 мкм, але в’язкий тип руйнування превалює, що повинно 

забезпечити тріщиностійкість металу сталі alform 620M. 

В подальшому було проведено дослідження тонкої структури 

основного металу alform 620M, рис. 3.7. 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.7. Тонка структура основного металу сталі alform 620M: а, б, в - 

нижнього бейніту (а, б ×22000; в - ×25000); г, д - верхнього бейніту (г 

×18000; д - ×22000); е – мартенситу (×22000). 

 

Детальними дослідженнями тонкої структури основного металу alform 

620M (в стані термомеханічної прокатки при швидкому охолодженні) 

показано наступне. В основному металі формується структура Бн (Vч = 85 %) 

з розміром рейок hp (Бн) = 0,4…0,8 мкм та невеликою кількістю: відпущеного 

мартенситу при hp (Мвід) = 0,7…1,0 мкм (Vч = 5%) та верхнього бейніту з hp 

(Бв) = 0,4…0,9 мкм (Vч = 10%), рис. 3.7. Розподілення щільності дислокацій 

(ρ) рівномірне при  = 3…4×10
10

 см
-2

. 
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Таким чином, основний метал високоміцної сталі alform 620M має 

дрібнозернисту бейнітну структуру при рівномірному розподілі 

дислокаційної щільності та відсутності крихкого руйнування, яка забезпечує 

високий рівень механічних властивостей (міцність, пластичність) та 

тріщиностійкість металу. 

 

3 . 1 . 2 .  С т р у к т у р н о - ф а з о в и й  с к л а д ,  д и с л о к а ц і й н а  

с т р у к т у р а  т а  х а р а к т е р  р у й н у в а н н я  м е т а л у  З Т В  с т а л і  

a l f o r m  6 2 0 M  в  з а л е ж н о с т і  в і д  ш в и д к о с т і  о х о л о д ж е н н я  

( W 6 / 5 = 3 ,  1 2  т а  2 5 C / c )  

 

Металографічними дослідженнями модельних зразків (W6/5=3 C/c, 12 

C/c та 25 C/c) сталі alform 620M показано наступне (табл. 3.4– 3.10; рис. 

3.8– 3.20). Для зразка зі швидкістю охолодження W6/5 = 3 °С/с в ділянці 

перегріву (I ЗТВ, рис. 3.8, а, б) встановлено, що структура складається з 

бейниту нижнього (Бн) та верхнього (Бв) з мікротвердістю HV(Б) = 

2210…2360 МПа при розмірі зерен Dз = 40... 60мкм (табл.. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 - Структурні параметри: розмір зерен (DЗ) та  

 мікротвердість (HV) в металі ЗТВ модельних зразків сталі alform 620M 

охолоджених при різних швидкостях (W6/5). 

Структурні

параметри 
W6/5=3С/с W6/5=12С/с W6/5=25С/с 

Бв + Бв Бв + Бв Бв + Бн 

Dз, мкм 40…60 15…25 5…15 

HV, МПа 2210…2360 2360…2540 2360…2720 

 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5 = 12 °С/с в ділянці 

перегріву (I ЗТВ, рис. 3.8, в, г) формується також бейнітна структура з 

мікротвердістю HV(Б) = 2360…2540 МПа та розміром зерен Dз = 15...25мкм 

(табл. 3.4). При максимальній швидкості охолодження W6/5 = 25 °С/с в 

ділянці перегріву (I ЗТВ, рис. 3.8, д, е) структура складається також з бейніту 

з мікротвердістю HV(Б) = 2360…2720 МПа та Dз = 5 ... 15 мкм (табл. 3.4). 
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в г 
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Рис. 3.8. Мікроструктура металу модельних зразків сталі alform 620M, що 

охолоджені при різних швидкостях (W6/5): а, б - W6/5=3C/c; в, г - 

W6/5=12C/c; д, е - W6/5=25C/c (а, в, д ×500; б, г, е ×1000). 
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Таким чином, при збільшенні швидкості охолодження від W6/5=3C/c 

до W6/5=12C/c та W6/5=25C/c фазовий склад модельних зразків сталі alform 

620M не змінюється, він представлений бейнітною структурою. Але, як 

показано на рис. 3.9, зменшується розмір зерна від Dз = 40...60 мкм до Dз = 

15...25 мкм (в середньому у 2,5 разів) та до Dз = 5…15 мкм (у 5 разів), а 

мікротвердість збільшується від HV = 2210…2360 МПа до HV = 2360…2540 

МПа та HV = 2360…2720 МПа, відповідно. 

 

     

Рис. 3.9. Параметри бейнітної структури в металі модельних зразків сталі 

alform 620M, що охолоджені при різних швидкостях (W6/5): розмір 

зерен (DЗ) та мікротвердість (HV). 

 

Для оцінки тріщиностійкості металу ЗТВ модельних зразків сталі 

alform 620M при різних швидкостях охолодження (W6/5) були проведені 

дослідження впливу структурних факторів на характер тріщиноутворення в 

умовах випробувань при зовнішньому навантаженні. В таблиці 3.5 наведено 

дані механічних випробувань досліджуваних зразків на розтяг. 

В таблиці 3.5. наведено дані механічних випробувань на ударний вигін 

при різних температурах випробувань. З рис. 3.10 видно, що найбільші 

показники механічних властивостей (σт = 585…586 МПа; σв = 771…790 МПа) 

та пластичності (δ = 21,2%; ψ = 77,2…77,7%) характерні для модельних 
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зразків сталі alform 620M при швидкостях охолодження W6/5 = 12 та 25 °С/с 

(рис. 3.10, табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 - Механічні випробування на розтяг модельних зразків  

сталі alform 620M охолоджених при різних швидкостях (W6/5) 

Швидкість 

охолодження 
Т, МПа В, МПа 5, % , % 

W6/5=3С/с 

555,0 

555,0 

551,3 

721,5 

725,0 

723,6 

19,7 

20,0 

19,7 

75,0 

75,0 

75,2 

середнє: 553,7 середнє: 723,4 середнє: 19,8 середнє: 75,1 

W6/5=12С/с 

591,0 

577,2 

589,7 

763,9 

777,7 

770,1 

21,3 

21,0 

21,3 

76,7 

78,3 

78,2 

середнє: 586 середнє: 771 середнє: 21,2 середнє: 77,7 

W6/5=25С/с 

578,9 

594,5 

582,4 

789,0 

795,0 

786,3 

21,3 

20,7 

21,7 

76,8 

78,3 

76,7 

середнє: 585 середнє: 790 середнє: 21,2 середнє: 77,2 

 

 

     

Рис. 3.10. Механічні властивості: межа плинності (σт); межа міцності (σВ); 

відносне подовження (δ); відносне звуження (ψ) при випробуваннях на 

розтяг модельних зразків сталі alform 620M. 

 

З рисунку 3.11 видно, що найбільші показники ударної в'язкості 
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(КСV) характерні для зразків зі швидкостями охолодження W6/5 = 12 °С/с 

та W6/5 = 25 °С/с. При зменшенні швидкості охолодження від W6/5=25 

C/до W6/5=3,8 C/c значення КСV знижуються у 14 разів при Твипр = + 

20°С та в 6 разів при Твипр = - 40°С (рис. 3.11). 

 

Таблиця 3.6 - Механічні випробування на ударний вигін (Твипр = + 

20°С; Твипр = - 20°С; Твипр = - 40°С) модельних зразків сталі alform 620M 

охолоджених при різних швидкостях (W6/5). 

Ударна в’язкість 

KCV, Дж/см
2
 

Твипр, С  

+20 -20 -40 

W6/5=3С/с 

24,3 

18,2 

12,6 

15,9 

30,0 

11,7 

17,9 

13,4 

W6/5=12С/с 

341,0 

343,0 

343,0 

46,9 

25,8 

112,3 

40,0 

22,5 

18,8 

W6/5=25С/с 

341,0 

338,0 

338,0 

336,0 

266,3 

336,7 

79,7 

154,6 

49,3 
 

 

                 

Рис. 3.11Ударна в’язкість (KCV) при випробуваннях на ударний вигін 

(Твипр = + 20°С; Твипр = - 20°С; Твипр = - 40°С) модельних зразків сталі 

alform 620M охолоджених при різних швидкостях (W6/5). 
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На рис. 3.12 представлено мікроструктуру поверхні руйнування зламу 

модельного зразка охолодженого зі швидкістю W6/5 = 3 °С/с після 

випробування на ударну в’язкість при температурі випробування (Твипр = + 

20°С). В таблиці 3.7 наведено параметри елементів мікрорельєфу поверхні 

руйнування. 

 

  
  

а  б в 

   

г д е 

Рис. 3.12. Схематичне зображення (а) зламу сталі alform 620M (W6/5=3С/с) 

при Твипр = + 20°С з позначенням характерних зон (ділянка біля надрізу 

I - повільного росту тріщини; ділянка II - магістральної тріщини; 

ділянка III – долому): б - загальний вигляд поверхні руйнування; та 

характер руйнування по ділянкам: в – руйнування в ділянці І-ІІ; г – в 

ділянці І; д – в ділянці ІІ; е – ділянка ІІІ (б ×16; г ×200; г, д, е - ×810).  

 

Дослідженнями встановлено,що в ділянці I - біля надрізу (повільного 

росту тріщини) тип руйнування в’язкий, рівномірний  з розміром ямок dя = 

2…5 мкм, рис. 3.12, г (табл. 3.7). Розмір (δ) цієї ділянки (I) складає δ = 

50…120 мкм. При переході у ділянку II (магістральної тріщини) характер 
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руйнування (Vч = 100 %) крихкий з розміром фасеток крихкого руйнування 

dф = 10…50 мкм (рис. 3.12, д; табл. 3.7). Для поверхні руйнування в ділянці 

магістральної тріщини характерна присутність вторинних тріщин довжиною                          

Lтр = 10…400 мкм, рис. 3.12, в. В ділянці III – долому (розміром δ = 175…400 

мкм) в’язкий тип руйнування (Vч = 100 %)  з розміром ямок dя = 10…40 мкм 

(рис. 3.12, е). 

На рис. 3.13 представлено мікроструктуру зламів модельних зразків 

охолоджених зі швидкістю W6/5 = 3 °С/с після випробування на ударну 

в’язкість при температурах випробувань Твипр = - 20°С та - 40°С. Параметри 

елементів мікрорельєфу поверхні руйнування наведено в таблиці 3.7.  

 

Таблиця 3.7 - Об’ємна частка (Vч) характеру руйнування, розмір 

фасеток (dф) крихкого (квазікрихкого) руйнування; ямок (dя) в’язкого 

руйнування по ділянкам зламу в металі ЗТВ модельних зразків сталі alform 

620M (W6/5=3С/с) після випробування на ударний вигин 

Твипр 

W6/5=3С/с 

Ділянки  зламу 

 Ділянка I Ділянка II Ділянка III 

+20С 

, мкм 50…120  175…400  

Vч , % 

В’язке 

руйнування 

100% 

Крихке руйнування 

100% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф мкм dя = 2….5 мкм dф =10….50 мкм dя = 10….40 мкм 

-20С 

, мкм 30 мкм  400 мкм 

Vч , % 

В’язке 

руйнування 

95% 

Крихке руйнування 

98% 

В’язке руйнування 

2% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф мкм dя = 2….5мкм 
dф =10….50мкм  

dя =1….4мкм 
dя =10….40мкм 

-40С 

, мкм до  50 мкм  до  170 мкм 

Vч , % 

В’язке 

руйнування 

80% 

Крихке руйнування 

100% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф мкм dя = 2….5мкм dф =10….50мкм 
dя=10….20мкм 

dя=1….3мкм 

 

Фрактографічними дослідженнями модельного зразка зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 3 °С/с після випробувань при температурі (Твипр = - 20°С) 
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встановлено, що в ділянці I - біля надрізу (повільного росту тріщини) тип 

руйнування в’язкий (Vч = 95 %) з розміром ямок dя = 2…5 мкм, рис. 3.13, а; 

3.14, а (табл. 3.7). Розмір (δ) цієї зони складає δ = 30 мкм. 

При переході у ділянку II (магістральної тріщини) характер руйнування 

крихкий (Vч = 98 %) з розміром фасеток dф = 10…50 мкм (рис. 3.13, б; 3.14, б; 

табл. 3.7). Для поверхні руйнування в ділянці магістральної тріщини 

характерна присутність вторинних тріщин довжиною  Lтр = 20…100 мкм,  

3.13, б. В ділянці III – долому (розміром δ = 200 мкм) в’язкий тип руйнування 

(Vч = 100 %)  з розміром ямок dя = 10…40 мкм (рис. 3.13, в). 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.13. Характер руйнування по зонам зламу сталі alform 620M (W6/5 = 

3°С/с) при Твипр = - 20°С (а – в) та Твипр = - 40°С (г – е): а, г - – в зоні І; б, 

д – в зоні ІІ; в, е – зона ІІІ (×1550).  

 

Фрактографічними дослідженнями модельного зразка зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 3 °С/с (Твипр = - 40°С) встановлено, що в зоні I - біля 

надрізу (повільного росту тріщини) переважно в’язке руйнування (Vч = 80 %)  
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з розміром ямок dя = 2…5 мкм, рис. 3.13, г (табл. 3.7). Розмір (δ) цієї ділянки 

складає δ = 50 мкм. При переході до ділянки II (магістральної тріщини) 

характер руйнування (Vч = 100 %) крихкий з розміром фасеток с крихкого. В 

ділянці магістральної тріщини характерна присутність вторинних тріщин 

довжиною Lтр = 10…150 мкм, 3.13, д. В ділянці III – долому (розміром δ = 

180 мкм) в’язкий тип руйнування (Vч = 100 %) з розміром ямок dя = 10…20 

мкм (рис. 3.13, е). 

Порівняльний аналіз розмірів досліджуваних зон зламів показує, що 

при від’ємних температурах випробувань в зразках зламів сталі alform 620M 

(W6/5=3С/с)  зменшується у 2…3 рази  зона в’язкого руйнування біля надрізу 

та у 2 рази ділянка долому при збільшенні розміру ділянки магістральної 

тріщини. При цьому розмір елементів мікрорельєфу - ямок в’язкого та 

фасеток крихкого руйнування не змінюється. 

 

 
 

а б 

Рис. 3.14. Об’ємна частка (Vч, %)  в’язкого руйнування та розмір ямок (dя) 

в зоні І (а) та крихкого руйнування зоні ІІ (б) металу модельних 

зразків сталі alform 620M (W6/5=3С/с) після випробування на 

ударний вигин при різних температурах (Твипр, С). 
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На рис. 3.14 показано як змінюються параметри мікрорельєфу зламів в 

зоні I - біля надрізу та в ділянці II – магістральної тріщини.  При зниженні 

температури випробувань до Твипр = - 40°С в зоні І незначно зменшується (від 

100% до 80%) об’ємна частка в’язкого руйнування, що свідчить про 

тріщиностійкість металу в зоні повільного росту тріщини, рис. 3.13, а.  

На рис. 3.15 представлено мікроструктуру зламів модельних зразків 

охолоджених зі швидкістю W6/5 = 12 °С/с після випробування на ударну 

в’язкість при температурах випробувань Твипр = - 20°С та - 40°С.  

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.15. Характер руйнування по зонам зламу сталі alform 620M (W6/5 = 

12°С/с) при Твипр = - 20°С (а – в) та Твипр = - 40°С (г – е): а, г - – в зоні І; б, 

д – в зоні ІІ; в, е – зона ІІІ (×1550).  

 

Фрактографічними дослідженнями модельного зразка зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 12 °С/с при Твипр = - 20°С встановлено, що в ділянці I - 

в’язке руйнування (Vч = 100 %) з розміром ямок dя = 2…6 мкм, рис. 3.15, а; 

3.16, а; (табл. 3.7). Розмір (δ) цієї ділянки складає δ = 120 мкм. При переході 
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до ділянки II характер руйнування крихкий (Vч = 100 %) з розміром фасеток с 

крихкого руйнування dф = 10…35 мкм (рис. 3.15, б; 3.16, б; табл. 3.7). та 

вторинними мікротріщинами довжиною Lтр = 10…35 мкм, 3.15, б. В ділянці 

III, розміром δ = 340 мкм, тип руйнування в’язкий (Vч = 100 %) з розміром 

ямок dя = 1…4 мкм (рис. 3.15, в). 

 

Таблиця 3.8 - Зміна об’ємної частки (Vч) характеру руйнування та  

розміру елементів мікрорельєфу поверхні руйнування: розмір фасеток (dф) 

крихкого (квазікрихкого) руйнування; ямок (dя) в’язкого руйнування по 

ділянкам зламу в металі ЗТВ модельних зразків сталі alform 620M  

(W6/5=12С/с) після випробування на ударний вигин 

Твипр 

W6/5=12С/с 
Ділянки зламу 

 Ділянка I Ділянка II Ділянка III 

-20С 

, мкм до 30… 120 мкм  до  355 мкм 

Vч , % 
В’язке руйнування 

100% 

Крихке руйнування 

100% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф мкм dя = 2….6мкм dф =10….30мкм  dя =5….25мкм 

-40С 

, мкм до  85 мкм  до  160 мкм 

Vч , % 
В’язке руйнування 

90% 

Крихке руйнування 

97% 

В’язке руйнування 

3% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф мкм dя = 2….5мкм 
dф =10….30мкм  

dя =1….3мкм 
dя =10….30мкм 

 

Фрактографічними дослідженнями модельного зразка зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 12 °С/с після випробування при Твипр = - 40°С 

встановлено, що в ділянці I - рівномірний тип в’язкого руйнування (Vч = 100 

%) з розміром ямок dя = 2…5 мкм, рис. 3.15, г; 3.16, а (табл. 3.8). Розмір цієї 

ділянки складає δ = 85 мкм. При переході у ділянку II характер руйнування 

переважно крихкий (Vч = 97 %) з розміром фасеток dф = 10…35 мкм (рис. 

3.15, д; табл. 3.8) та вторинними мікротріщинами довжиною Lтр = 10…50 

мкм, 3.15, д. В ділянці III, розміром δ = 160 мкм, в’язкий тип руйнування (Vч 

= 100 %) з розміром ямок dя = 10…30 мкм (рис. 3.15, е). 
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На рис. 3.16 показано як змінюються параметри мікрорельєфу зламів 

при Твипр = - 40°С: об’ємна частка в’язкого руйнування зменшується, але 

незначно (до 90%), що свідчить про тріщиностійкість металу при від’ємних 

температурах. 

  

а б 

Рис. 3.16. Об’ємна частка (Vч, %)  в’язкого руйнування та розміру ямок (dя) 

в ділянці І біля надрізу (а) та крихкого руйнування ділянці ІІ 

магістрального розвитку тріщини (б) металу ЗТВ модельних зразків 

високоміцної сталі alform 620M (W6/5=12С/с) після випробування на 

ударний вигин при різних температурах (Твипр, С). 

 

Таким чином, при від’ємних температурах випробувань в зразках 

зламів сталі alform 620M при W6/5=12˚С/с в порівнянні з W6/5=3˚С/с 

збільшується у 2…4 рази зона в’язкого руйнування в ділянці біля надрізу при 

зменшенні довжини зони магістральної тріщини, розміру фасеток крихкого 

руйнування та вторинних тріщин. Такі структурні зміни при подрібненні 

структурних складових повинні забезпечувати більш високу 

тріщиностійкість металу. 

На рис. 3.17 представлено мікроструктуру зламів модельних зразків 

охолоджених зі швидкістю W6/5 = 25 °С/с після випробування на ударну 
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в’язкість при температурах випробувань Твипр = - 20°С та - 40°С. Параметри 

елементів мікрорельєфу поверхні руйнування наведено в таблиці 3.9.  

Фрактографічними дослідженнями зламу модельного зразка зі 

швидкістю охолодження W6/5 = 25 °С/с при Твипр = - 20°С встановлено, що в 

ділянці I характер руйнування в’язкий (Vч = 100 %) з розміром ямок dя = 2…5 

мкм, рис. 3.17, а; 3.18, а (табл. 3.9). Розмір (δ) цієї ділянки складає до δ = 3155 

мкм. 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.17. Характер руйнування по ділянкам зламу сталі alform 620M (W6/5 = 

25°С/с) при Твипр = - 20°С (а – в) та Твипр = - 40°С (г – е): а, г - – в ділянці 

І; б, д – в ділянці ІІ; в, е – ділянка ІІІ (×1550).  

 

При переході у ділянку II характер руйнування змішаний: квазікрихкий 

(Vч = 70…75 %) з розміром фасеток dф = 8…25 мкм та в’язкий (Vч = 25…30 

%) з розміром ямок dя = 2…25 мкм (рис. 3.17, б; 3.18, б). В ділянці III, 

розміром δ = 2435 мкм, в’язкий тип руйнування (Vч = 100 %) з dя = 2…4 мкм 

(рис. 3.17, в). 
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Фрактографічними дослідженнями зламу модельного зразка зі 

швидкістю охолодження W6/5 = 25 °С/с після випробування при Твипр = - 40°С 

встановлено, що в ділянці I рівномірний тип в’язкого руйнування (Vч = 100 

%) з розміром ямок dя = 2…5 мкм, рис. 3.17, г; 3.18, а (табл. 3.9). Розмір цієї 

ділянки складає до δ = 300 мкм. При переході у ділянку II характер 

руйнування крихкий (Vч = 100 %) з розміром фасеток с dф = 10…30 мкм при 

присутності вторинних мікротріщин  довжиною Lтр = 10…30 мкм, (рис. 3.18, 

д; табл. 3.9). В ділянці III, розміром δ = 230 мкм, в’язкий тип руйнування (Vч 

= 100 %) з розміром ямок   dя = 10…30 мкм (рис. 3.17, е). 

При зниженні температури випробувань до Твипр = - 40°С в зоні І 

об’ємна частка в’язкого руйнування не змінюється, що свідчить про високий 

рівень тріщиностійкості металу в зоні біля надрізу, рис. 3.18, а. В зоні ІІ - 

крихкий характер руйнування, рис. 3.18, б. Але при Твипр = - 20°С – тип 

руйнування в основному квазікрихкий при достатньо помітній частки 

(25…30%) в’язкого рельєфу, що свідчить про підвищення опору крихкому 

руйнуванню металу в зоні магістральної тріщини. 

Таким чином, дослідженнями встановлено що при температурі 

випробування Твипр = - 20°С в ділянці магістрального розвитку тріщини сталі 

alform 620M при підвищенні швидкості охолодження модельних зразків 

характер руйнування змінюється від крихкого з Vч = 100 % (W6/5= 3; 12С/с) 

до змішаного – квазікрихкого (Vч = 70…75 %) та в’язкого (Vч = 25…30 %). 

При цьому, з підвищенням швидкості охолодження зменшується (в 1,8 разів) 

розмір фасеток від dф = 10…50 мкм (W6/5= 3С/с) до dф = 8…25 мкм (W6/5= 

12С/с). При Твипр = - 40°С в зразках зламів сталі alform 620M (W6/5= 25С/с) 

характер руйнування крихкий, але розмір фасеток мінімальний, що свідчить 

про диспергування структурних складових металу. Такі структурні зміни 

сприяють підвищенню як міцності металу, так і забезпеченню 

тріщиностійкості. 
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Таблиця 3.9 - Об’ємна частка (Vч) характеру руйнування та розмір 

елементів мікрорельєфу поверхні руйнування: розмір фасеток (dф) 

крихкого (квазікрихкого) руйнування; ямок (dя) в’язкого руйнування по 

ділянкам зламу в металі ЗТВ модельних зразків сталі alform 620M 

(W6/5=25С/с) після випробування на ударний вигин 

Твипр 
Ділянки зламу 

 Ділянка I Ділянка II Ділянка III 

-20С 

, мкм  640…3155 мкм  1875 мкм до  2440 мкм 

Vч , % 
В’язке руйнування 

100% 

Квазікрихке:70…75% 

В’язке:25…30% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф  dя = 2….5мкм 
dф=8….25мкм , 

dя=2….5мкм 
dя =2….4мкм 

-40С 

, мкм до  200…300 мкм  до  230 мкм 

Vч , % 
В’язке руйнування 

100% 

Крихке руйнування 

100% 

В’язке руйнування 

100% 

dя, dф  dя = 2….5мкм dф =8….25мкм  dя =10….30мкм 

 

  

а б 

Рис. 3.18. Об’ємна частка (Vч, %) в’язкого руйнування, розмір ямок (dя) в 

ділянці І (а) та крихкого руйнування в ділянці ІІ (б) металу ЗТВ 

модельних зразків високоміцної сталі alform 620M (W6/5=25С/с) після 

випробування на ударний вигин при різних температурах (Твипр) 
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В подальшому було проведено детальні дослідження тонкої структури 

ділянки перегріву (I ЗТВ) модельних зразків високоміцної сталі alform 620M 

(W6/5=3; 12; 25С/с). 

На рис. 3.19 наведено тонку структуру бейнітних складових – верхнього 

(Бв) та нижнього бейніту (Бн), що формуються в металі досліджуваних 

зразків. В таблиці 3.10 наведено параметри бейнітної структури. 

Дослідженнями модельного зразка зі швидкістю охолодження W6/5 = 3 °С/с 

встановлено, що при формуванні переважно (Vч = 70 %) структури верхнього 

бейніту (Бв) з шириною рейок hp (Бв) = 0,8…1,9 мкм, щільність дислокацій () 

= (4…5) 10
10

см
-2

 (рис. 3.19, а- б, табл. 3.10). При цьому розмір фрагментів 

нижнього бейніту складає dс (Бн) = 0,7…1,0×0,7…1,5 мкм при щільності 

дислокацій () = 3 10
10

см
-2

 (рис. 3.19, в). 

Для модельного зразка сталі alform 620M зі швидкістю охолодження 

W6/5 = 12 °С/с встановлено, що переважно формується структура нижнього 

бейніту (Бн) (Vч = 60 %) з розміром фрагментів dс (Бн) = 0,5…0,7×0,7…1,3 

мкм,  щільність дислокацій () = (3…4) 10
10

см
-2

 (рис. 3.19, г - д). При цьому 

розмір рейок верхнього бейніту складає  hp (Бв) = 0,7…1,5 мкм при щільності 

дислокацій () = (5…6) 10
10

см
-2

(рис. 3.19, е, табл. 3.10).  

Дослідженнями модельного зразка зі швидкістю охолодження W6/5 = 25 

°С/с показано, що формується переважно (Vч = 80 %) структура нижнього 

бейніту (Бн) з розміром фрагментів dс (Бн) = 0,4…0,85×0,6…1,2 мкм,  

щільність дислокацій () = (3…4) 10
10

см
-2

 (рис. 3.19, ж - з). Ширина  рейок 

верхнього бейніту hp (Бв) = 0,4…1,1 мкм при щільності дислокацій () = 

(5…6) 10
10

см
-2

 (рис. 3.19, и, табл. 3.10). 

На рис. 3.20 показано як змінюються параметри тонкої структури в 

металі І ЗТВ сталі alform 620M при різних швидкостях охолодження. 

Встановлено, що при збільшенні швидкості охолодження (від W6/5 = 

3°С/с до W6/5 = 25°С/с) структурний склад металу змінюється: збільшується 

кількість нижнього бейніту (Бн) від 30% до 80%. При цьому зменшується в 
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1,4 рази розмір фрагментів нижнього бейніту до dс (Бн) = 0,4…0,85×0,6…1,2 

мкм та в 1,8 рази ширина рейок верхнього бейніту до hp (Бв) = 0,4…1,1 мкм. 

 

   

а б в 

   

г д е 

   

ж з и 

Рис. 3.19. Тонка структура верхнього бейніту (а×22000; б×35000; е×11000; 

и×18000) та нижнього бейніту (в×11000; г×11000; д×25000; ж×11000; 

з×14000) в металі сталі alform 620M при різних швидкостях 

охолодження: W6/5 = 3°С/с (а – в); - W6/5 = 12°С/с (г – е);                         

W6/5 = 25°С/с (ж – и).  
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Таблиця 3.10 - Параметри тонкої структури: ширина рейок (hр); 

щільність дислокацій () та об’ємна частка структурних складових (Vч, %) в 

ділянці великого зерна ЗТВ металу високоміцної сталі  alform 620M  

охолоджених зі швидкістю W6/5=3С/с; 12С/с та 25С/с 

 W6/5=3С/с W6/5=12С/с W6/5=25С/с 

 Бв Бн Бв Бн Бв Бн 

Vч, % 70 30 40 60 20 80 

hp, dс, 

мкм 

0,8….1,9 0,7…1,0 

0,7…1,5 

0,7…1,5 0,5…0,7 

0,7…1,3 

0,4….1,1 0,4…0,85 

0,6…1,2 

, см
-2

 4…5×10
10

 3×10
10

 5…6×10
10

 3…4×10
10

 5…6×10
10

 3…4×10
10

 
 

Щільність дислокацій в структурних складових змінюється незначно, 

але найбільш рівномірний її розподіл при  = (3…4) 10
10

см
-2

 спостерігається 

в структурі нижнього бейніту, об’ємна частка якого максимальна при W6/5 = 

25°С/с. Такі структурні зміни (диспергування структури нижнього бейніту 

при рівномірному розподілі щільності дислокацій) повинні забезпечувати 

достатньо високий рівень механічних властивостей та тріщиностійкість 

металу великого зерна ЗТВ металу високоміцної сталі alform 620M. 

  

Рис. 3.20. Зміна параметрів тонкої структури: ширини рейок (hр) бейніту 

верхнього, розміру субструктури (dс) бейніту нижнього та щільності 

дислокацій () в структурі ділянки великого зерна ЗТВ металу 

високоміцної сталі alform 620M охолоджених зі швидкістю W6/5=3С/с; 

12С/с та 25С/с. 
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3 . 1 . 3 .  С т р у к т у р н о - ф а з о в и й  с к л а д  м е т а л у  

в и с о к о м і ц н о ї  с т а л і  a l f o r m  6 2 0 M  п і с л я  т е р м о о б р о б к и  

( Т н а г р  6 3 0 ,  7 5 0 ,  9 5 0 С ) .  

 

Подальші дослідження стосовно сталі alform 620M проводилися з 

метою визначення впливу, характерного для процесів правлення зварних 

металоконструкцій високотемпературного нагріву металу, на його структуру. 

З цією метою було досліджено структуру металу зразків високоміцної сталі 

alform 620M після термообробки (Тнагр. = 630, 750, 950С) та після обробки за 

термічним циклом зварювання (ТЦЗ) з W6/5 = 25C/c + термообробка (т/о) 

при Тнагр. = 950С. На рис. 3.21 наведено мікроструктури досліджуваних 

зразків. Металографічними дослідженнями показано, що в усіх випадках 

після термічної обробки формується структура зернистого перліту, рис. 3.21, 

табл. 3.11. З підвищенням температури нагріву розмір зерна зменшується від 

Dз = 10…2020…60мкм (рис. 3.21, а) до 10…20мкм (рис. 3.21, в), 

мікротвердість підвищується (на 8%) від HV = 1750…1920МПа до HV = 

1750…2210МПа), табл. 3.11. При цьому в пазі Тнагр = 630С залишається 

структура прокату, а при Тнагр = 950С структури прокату не спостерігається. 

Після обробки сталі по ТЦЗ з W6/5 = 25C/c та термообробки при Тнагр = 

950С: структура зернистого перліту з розміром зерен Dз = 20…40 мкм та 

мікротвердістю HV = 1680…1830МПа, рис. 3.21, г, рис. 3.22, табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 - Розмір зерна (Dз), мікротвердість (HV) в металі 

високоміцної сталі alform 620M після термічної обробки та ТЦЗ 

 Тнагр. = 630С Тнагр. = 750С Тнагр. = 950С 

W6/5 = 25C/c 

(ТЦЗ) 

Тнагр.  = 950С 

Cтр-ра Пз(зернистий) Пз Пз Пз 

Dз, мкм 10…2020…60 15…3015…60  10….20 20…50 

HV, МПа 
1750…1920 

(1835) 

1750….2010 

(1880) 

1750…2210 

(1980) 

1680…1830 

(1755) 

 

 



 148 

  

а б 

8   

в г 

Рис. 3.21. Мікроструктура металу сталі alform 620M (×1000), після термічної 

обробки: а - Тнагр = 630С; б - Тнагр = 750С; в -  Тнагр = 950С; г -  після ТЦЗ 

W6/5 = 25C + Тнагр = 950С. 

 

       

Рис. 3.22. Структурні параметри (Dз, HV) металу високоміцної сталі alform 

620M в залежності від температури нагріву та ТЦЗ. 
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Таким чином, встановлено, що після термообробки сталі alform 620M 

подрібнюється зеренна структура (при відсутності структури прокату), 

незначно збільшується мікротвердість. Такі структурні зміни будуть 

підвицувати як міцність, так і в’язкість сталі alform 620M. 

 

3.1.4. Х а р а к т е р  р у й н у в а н н я  з в а р н и х  з ’ є д н а н ь  

в и с о к о м і ц н о ї  с т а л і  a l f o r m  6 2 0 M  в  з а л е ж н о с т і  в і д  

с и с т е м и  л е г у в а н н я  ш в і в  

 

Для оцінки впливу структурних факторів на тріщиностійкість металу 

швів та ЗТВ зварних з’єднань сталі alform 620M в залежності від складу 

присадкових дротів (Св-10ХН2ГСМФТЮ - вітчизняного виробництва та 

DMO-1G – закордонного виробництва, табл. 2.2) були проведені 

випробування на триточковий вигин при різних температурах випробування 

Твипр = +20, -20, -40С. Результати механічних випробувань зварних з’єднань 

наведено у таблиці 3.12. Хімічний склад швів зварних  з’єднань по основним 

хімічним елементам (табл.2.2) не показав яки-небудь відхилень від складу 

зварювальних матеріалів (табл.2.2).  

Механічні випробування показали, що показники в’язкості руйнування 

К1С для основного металу, металу швів та ЗТВ зварних з’єднань мають 

достатньо високі значення, як для кімнатної так і для низької температури 

випробування (табл. 3.11). При цьому різниця в значеннях К1С для металу 

швів і ЗТВ зварних з’єднань з різними присадковими дротами незначна. 

На рис. 3.23 представлено фрактограми поверхні руйнування основного 

металу сталі alform 620М по ділянкам зламу, отриманого при Твипр =-40С. В 

зразках для дослідження були виділені характерні зони поверхні руйнування: 

I – ділянка втомної тріщини (поряд з надрізом),  II – ділянка магістрального 

руйнування, III – ділянка долому (рис. 3.23, а). 

Фрактографічні дослідження основного металу сталі alform 620М (Твипр 

=-40С) показали, що в ділянці I (втомної тріщини) характер руйнування 
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квазікрихкий з розміром фасеток dф = 3…7 мкм (рис. 3.23, б). При переході в 

ділянку II (магістрального розвитку тріщини) характер руйнування в’язкий з 

об’ємною часткою Vч  25…30%,  на поверхні руйнування спостерігаються 

невеликі ямки dя = 0,5…3 мкм та більш крупні dя = 3…15 мкм (рис. 3.23, в). В 

центральній частині ділянці II характер руйнування змінюється на крихкий 

(Vч  70…75%) з розміром фасеток dф = 10…20 мкм та вторинними 

тріщинами розміром Lтр = 10…40 мкм, (рис. 3.23, г, д). В ділянці III - 

характер руйнування в’язкий з розміром ямок dя = 2…30 мкм. 

 

Таблиця   3.12 - Результати механічних випробувань на триточковий 

вигин основного металу сталі alform 620М  та зварних з’єднань. 

№ 

п/п 

Сталь, зварювальні матеріали Значения К1С в МПа√м при Т 
0
С 

+ 20 - 20 - 40 

1 Основний метал alform 620М 114,9 99,4 96,6 

2 Сталь alform 620М, проволока Св-

10ХН2ГСМФТЮ, Аr+18%СО2 

шов 

109,4 95,2 93,5 

3 Сталь alform 620М, проволока Св-

10ХН2ГСМФТЮ, Аr+18%СО2 

ЗТВ 

104,2 92,9 91,2 

4 Сталь alform 620М, проволока DМО-

IG, Аr+18%СО2 

шов 

108,2 94,5 92,0 

5 Сталь alform 620М, проволока DМО-

IG, Аr+18%СО2 

ЗТВ 

103,3 91,5 88,2 

 

Характерні мікроструктури поверхонь руйнування зварних з’єднаннях, 

отриманих з присадковими дротами Св-10ХН2ГСМФТЮ та DМО-IG, 

наведено на рис. 3.24, 3.25. Всі данні по параметрам елементів руйнування 

представленні в табл. 3.13.  

Показано, що в металі швів зварних з’єднань сталі alform 620М з 

присадковими дротами Св-10ХН2ГСМФТЮ та DМО-IG при температурі 

випробування  Твипр = +20С в обох випадках в ділянці I характер руйнування 

квазікрихкий з розміром фасеток dф = 4…15 мкм рис 3.24, а, б.  
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Рис. 3.23. Схематичне зображення (а) поверхні руйнування зразків сталі 

alform 620М  з характерними ділянками та характер руйнування 

основного металу сталі alform 620М по ділянкам зламу: б – в зоні 

втомної тріщини ; в, г, д – в ділянці магістрального розвитку тріщині, 

Твипр =-40С. 

 

В металі швів ділянці II сталі alform 620М з присадковими дротами Св-

10ХН2ГСМФТЮ та DМО-IG характер руйнування в’язкий при Vч  100% з 

ямками розміром dя = 1…6 мкм для Св-10ХН2ГСМФТЮ (рис. 3.24, в; 3.26, а) 

та Vч 90…95% з ямками розміром dя = 1…10 мкм для DМО-IG (рис. 3.24, г, 

рис. 3.26, в). В ділянці III (долому) характер руйнування в’язкий з розміром 

ямок dя = 0,5…6 мкм. 

 

Зона   I 

Зона   II 

Зона  II 

Зона  IІІ 

Надріз 

Ділянка втомної 

тріщини 

Ділянка 

магістральної 

тріщини 

Ділянка долому 
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Рис. 3.24 Характер руйнування металу швів зварних з єднань сталі alform 

620М з присадковими дротами Св-10ХН2ГСМФТЮ (а, в, д) та DМО-IG 

(б, г, е) по ділянкам зламу: а, б - в ділянці втомної тріщини ; в- е – в 

ділянці магістрального розвитку тріщині, Твипр =+20С (а-г), Твипр =-

40С (д, е). 

 

При зниженні температури випробування до Твипр = -40С в металі швів 

сталі alform 620М з присадковими дротами Св-10ХН2ГСМФТЮ та DМО-IG 

в ділянці I характер руйнування квазікрихкий з розміром фасеток dф = 5…15 

мкм.  

В металі швів Твипр = -40С в ділянці II (магістрального розвитку 

тріщини) зменшується об’ємна частка в’язкого руйнування до Vч = 90% для 

Св-10ХН2ГСМФТЮ та Vч = 75% для DМО-IG. Розмір ямок в’язкого 

руйнування dя = 1…7 мкм та фасеток квазісколу dф = 10…30 мкм для двох 

типів присадкового дроту, рис 3.24, д, е; 3.26, б, г. В ділянці III (долому) 

характер руйнування в’язкий з розміром ямок dя = 1…7 мкм.  
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Рис. 3.25. Характер руйнування металу ЗТВ зварних з єднань сталі alform 

620М з присадковими дротами Св-10ХН2ГСМФТЮ (а, в, д, е) та DМО-

IG (б, г, ж, з) по ділянкам зламу: а, б - в ділянці втомної тріщини ; в- з – 

в ділянці магістрального розвитку тріщині, Твипр =+20С (а-г), Твипр =-

40С (д-з). 
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Таблиця 3.13  - Об’ємна частка (Vч) характеру руйнування, розмір 

фасеток крихкого (квазікрихкого) внутрішньозеренного сколу (dф), ямок 

в’язкого руйнування (dя), довжина вторинних тріщин (Lтр) в ділянці 

магістрального розвитку тріщини в основному металі alform 620M та 

зварних з’єднань (швів та ЗТВ) з різними присадковими дротами Св-

10ХН2ГСМФТЮ і DMO-1G 

Характер  

руйнування 

Сталь alform 620M + дріт Св-10ХН2ГСМФТЮ 

Твипр , С +20 -40 

Зона досл. Шов ЗТВ Шов ЗТВ 

Вторинні 

тріщини 
Lтр , мкм - 10…20 

10…20 

(мало) 
10…100 

Крихке (квазі-) 

внутризеренне 

Vч , % - 5…10 5…7 20…30 

dф , мкм - 7…20 15…35 15…40 

В’язке 

Vч , % 100 90 93…95 70…80 

dя , мкм 1…6 1…8 1…7 

2…10 

(мілких) 

до 30 

(крупних) 

Характер  

руйнування 

Сталь alform 620M + дріт DMO-1G 

Зона досл. Шов ЗТВ Шов ЗТВ 

Вторинні 

тріщини 
Lтр , мкм 10…60 - 10…120 10…110 

Крихке (квазі-) 

внутризеренне 

Vч , % 5…10 до 2 20…30 30…35 

dф , мкм 12…20 10…30 10…25 30…60 

В’язке 
Vч , % 90…95 98 70…80 65…70 

dя , мкм 1…10 1…6 1…7 1…10 

Характер  

руйнування 

Сталь alform 620M (основний метал, ОМ) 

Зона досл.   ОМ  

Вторинні 

тріщини 
Lтр , мкм - - - - 

Крихке (квазі-) 

внутризеренне 

Vч , % - - 10…100 - 

dф , мкм - - 70…80 - 

В’язке 
Vч , % - - 10…20 - 

dя , мкм - - 0,5..3(3…15) - 
 

В металі ЗТВ зварних з’єднань при температурі випробування  Твипр 

= +20С в ділянці I характер руйнування квазікрихкий з розміром фасеток dф 

= 4…20 мкм та вторинними тріщинами Lтр = 10…120 мкм рис 3.25, а, б. В 

ділянці II (магістрального розвитку тріщини) характер руйнування в’язкий 

(Vч = 90…98%) з ямками розміром dя = 1…8 мкм (для зварних з’єднань з Св-
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10ХН2ГСМФТЮ та DМО-IG) рис 3.26, а, в; 3.25, в, г. В ділянці III (долому) 

характер руйнування в’язкий з розміром ямок dя = 1…7 мкм. 

 

 

Рис. 3.26. Зміна об’ємної частки (Vч, %) в’язкого руйнування, розміру ямок 

(dя, мкм) в ділянці II (магістрального розвитку тріщини) в металі швів 

та ЗТВ зварних з’єднань сталі alform 620M з різним складом дротів 

Св-10ХН2ГСМФТЮ (а, б) та DMO-1G (в, г), при різних температурах 

випробування Твипр = +20(а, в) та Твипр = -40С (б, г). 
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При Твипр = -40С в металі ЗТВ в ділянці I зламу характер руйнування 

квазікрихкий з розміром фасеток dф = 4…20 мкм та вторинними тріщинами 

Lтр  10…100 мкм. В металі ЗТВ ділянці II - зменшується об’ємна частка 

в’язкого руйнування до Vч  75% для Св-10ХН2ГСМФТЮ та Vч  65% (рис 

3.26 б; 3.25 д, е) для DМО-IG (рис 3.26, г; 3.25 ж, з). Розмір ямок в’язкого 

руйнування dя = 1…10 мкм та фасеток квазісколу dф = 15…50 мкм. В зоні III 

характер руйнування в’язкий з розміром ямок dя = 1…12 мкм. 

На рис. 3.26 відображено зміну об’ємної частки (Vч, %) в’язкого 

руйнування та розміру ямок (dя, мкм) в ділянці II (магістрального розвитку 

тріщини) в металі швів та ЗТВ досліджуваних зварних з’єднань при різних 

температурах випробування. 

Для всіх досліджених зварних з’єднань встановлено, що при 

Твипр=+20С в ділянці магістрального розвитку тріщини металу шва та ЗТВ 

характер руйнування в основному в’язкий з розміром ямок (dя = 0,5…10мкм) 

з невеликою кількістю крихких ділянок (Vч до 10%) з розміром фасеток dф = 

7…20мкм. При зниженні Твипр до -40С об’ємна частка крихкого руйнування 

підвищується до 20…40% при збільшенні розміру фасеток відколу в 2 рази. 

Показано, що максимальна об’ємна частка в’язкого руйнування (100% - шов, 

90% - ЗТВ) при мінімальних розмірах ямок (dя = 0,5…7мкм) спостерігається 

в металі зварного з’єднання виконаного зварювальним дротом Св-

10ХН2ГСМФТЮ, що і підтверджується більш високими значеннями (в 

порівнянні з зварним з’єднанням з дротом Св-DMO-1G) в’язкості руйнування 

К1С = 93,5…109,4 МПа×м
1/2

 (шов) та 91,2…104,2 МПа×м
1/2

 (ЗТВ). 

Таким чином, дослідженнями зварних з'єднань сталі alform 620M в 

залежності від технологічних параметрів дугового зварювання (термічних 

циклів зварювання, термообробки) та подальшого зовнішнього навантаження 

показано наступне. Основний метал високоміцної сталі alform 620M має 

дрібнозернисту бейнітну структуру при рівномірному розподілі 

дислокаційної щільності та відсутності крихкого руйнування, що забезпечує 

високий рівень механічних властивостей (міцність, пластичність) та 
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тріщиностійкість металу. За результатами металографічних досліджень 

модельних зразків сталі alform 620M встановлено, що  при збільшенні 

швидкості охолодження (від W6/5 = 3°С/с до W6/5 = 12°С/с та W6/5 = 25°С/с) 

структурний склад металу змінюється: збільшується кількість нижнього 

бейніту (Бн) від 30% до 80%, відбувається диспергування структурних 

складових (в 1,4 рази фрагментів нижнього бейніту та в 1,8 рази ширини 

рейок верхнього бейніту) та стає більш рівномірним розподіл щільності 

дислокацій ( = (3…4) 10
10

см
-2

). В зоні магістрального розвитку тріщини 

модельних зразків сталі alform 620M із збільшенням швидкості охолодження 

від W6/5 = 3°С/с до W6/5=25С/с характер руйнування при випробуваннях на 

ударний вигин (Твипр = - 20°С) змінюється від крихкого (W6/5=3С/с) до 

змішаного – квазікрихкого та в’язкого. Після термообробки (Тнагр = 630, 750, 

950С) модельних зразків сталі alform 620M у всіх випадках формується 

структура зернистого перліту. При підвищенні температури нагріву до Тнагр = 

950С подрібнюється (у 2 рази) зеренна структура металу, незначно (на 5 %) 

збільшується його мікротвердість, що призводить до підвищення механічних 

властивостей.  

Ввикористання зварного дроту Св-10ХН2ГСМФТЮ вітчизняного 

виробництва, замість закордонного DМО-IG, не знижує рівня 

тріщиностійкості зварних з’єднань, що підтверджується механічними 

випробуваннями, табл. 3.12 та переважно в’язким характером руйнування 

при відсутністі вторинних тріщин в металі зварного шву та дрібними 

розмірами елементів поверхні руйнування, що свідчить про диспергування 

структурних складових. Такий структурний стан сприяє підвищенню 

комплексу властивостей – міцності та в’язкісті руйнування. 
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3.2. Структурно- фазовий склад та особливості дислокаційної 

структури металу зварних з'єднань сталі 17Х2М в залежності від 

технологічних параметрів дугового зварювання (швидкості 

охолодження, легування швів) 

 

Сталь 17Х2М є представником бейнітно-мартенситних сталей. У 

процесі впливу на метал ТДЦЗ в залежності від швидкості охолодження 

згідно термокінетичної кривої розпаду аустеніту сталі 17Х2М структура 

металу даної стали змінюється від бейнітної (2,5 °С/c) до мартенситної (≥ 

40°С/c) [96]. У стані поставки (гартування з високим відпуском) структура 

основного металу представлена сорбітом відпуску, з мікротвердістю 

HV = 2500…2700 МПа. 

 

3 . 2 . 1 .  С т р у к т у р н о - ф а з о в и й  с к л а д  З Т В  с т а л і  

1 7 Х 2 М  в  з а л е ж н о с т і  в і д  ш в и д к о с т і  о х о л о д ж е н н я  

 

На зразках-імітаторах, які зазнавали нагріву та охолодженню у 

відповідності до різних термічних циклів зварювання, було отримано всі 

ділянки притаманні ЗТВ зварних з'єднань. При цьому, центральну зону 

зразка нагрівали до заданої температури (ТН = 1230...1250°С). При віддаленні 

до країв, відповідно, температура нагріву знижувалася. Охолодження зразків-

імітаторів проводили в потоці інертного газу. За рахунок зміни витрати газу 

регулювалася швидкість охолодження (W6/5), яка в інтервалі температур 

600...500°С (найменшій стійкості аустеніту) склала W6/5 = 2,5°С/с; 10°С/с; 

20°С/с. Це дало можливість для формування в ЗТВ різних структур (від 

бейнітно-феритної до бейнітно-мартенситної). Кінетика перетворення 

аустеніту по мірі віддалення до країв зразка була неоднаковою та імітувала 

кінетику перетворення аустеніту на ділянках ЗТВ, характерну для зварних 

з'єднань. Були досліджені наступні ділянки з нагріванням до максимальних 

температур (Тmax): 1250…1230°С - ділянка крупного зерна (перегріву, I ЗТВ); 
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1115…930°С - ділянка повної перекристалізації (II ЗТВ); вище АС3 (900°С) - 

ділянка повної перекристалізації (нормалізації, III ЗТВ); 800°С (з 

максимальною температурою нагріву між точками АС3 та АС1) - ділянка 

неповної перекристалізації (IV ЗТВ); 700°С (нижче точки АС1) - ділянка 

рекристалізації. 

Під час зварювання, при нагріванні вихідної сталі вище АС1 (початок α 

→ γ перетворення), зародження аустеніту відбувається на міжфазних 

поверхнях розділу феритна матриця – карбід по дифузійному механізму. При 

температурі вище АС3 аустенітне перетворення завершується і структура 

характеризується дрібнозернистою будовою, після охолодження від таких 

температур утворюється ділянка нормалізації. Подальший нагрів призводить 

до зростання зерна за рахунок процесів збиральної і вторинної 

рекристалізації і після охолодження структура в ділянці перегріву 

виявляється крупнозернистою. 

Дослідженнями методом світлової мікроскопії, вивчені структурні 

складові: ферит (Ф), мартенсит (М), бейніт нижній і верхній – (БН, БВ), їх 

параметри – розмір пакетів мартенситу і бейніту (DП), об'ємна частка 

структурних складових (VЧ,%) і відповідні зміни мікротвердості (HV). 

Дослідженнями показано, що для зразка-імітатора при швидкості 

охолодження W6/5 = 2,5°С/с в I зоні ЗТВ (ділянці перегріву протяжністю 

δ = 6000 мкм, рис. 3.27 б, в) встановлено, що перетворення аустеніту 

відбувається переважно в бейнітній області: структура складається з БН і БВ з 

розміром пакетів DП(БН) = 50...90 мкм і DП(БВ) = 55...100 мкм, незначної 

кількості прошарків зернограничного фериту (ФПР) товщиною h = 4...10 мкм 

при мікротвердості: HV(БН) = 3030 МПа; HV(БВ) = 2570...2700 МПа; HV(ФПР) 

= 1850...1900 МПа, рис. 3.28, табл. 3.14. 

У II ЗТВ (рис. 3.27, г) розмір вихідного аустенітного зерна менше (за 

рахунок зниження максимальної температури нагріву). При охолодженні 

розміри пакетів бейнітних структур зменшуються до DП(БН) = 30…55 мкм, 
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DП(БВ) = 40…60 мкм. Розміри феритних зерен DЗ(Ф) = 10…15 мкм і 

зернограничних прошарків h(ФПР) = 5…7 мкм. 

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 3.27. Мікроструктура зразка-імітатора (швидкість охолодження 

W6/5 = 2,5°С/с) в різних ділянках ЗТВ: а – основний метал, б, в – ділянка 

перегріву, г – ділянка повної перекристалізації, д – нормалізації, е – 

ділянка неповної перекристалізації; (а, в ×1000; б-д ×320). 
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При цьому змінюється структурно-фазовий склад: кількість бейніту 

нижнього зменшується при збільшенні феритної складової. Дещо (на 5%) 

збільшується мікротвердість: HV(БН) = 3100 МПа; HV(БВ) = 2860 МПа; 

HV(Ф, Фпр) = 1900 МПа. 

 

Таблиця 3.14 - Параметри структури: об’ємна частка структур (VЧ), 

розмір пакетів (DП), мікротвердість (HV) в металі ЗТВ зразка-імітатора сталі 

17Х2М при швидкості охолодження W6/5 = 2,5°С/с 

Структурні  

параметри 

Ділянки ЗТВ  

I II III IV 

VД, % 

БВ 65 65 55 50 

БН 32 20 15 10 

Ф – 15 30 40 

Фпр 3 – – – 

DП, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 55/75/100 40/50/60 10/20/30 15/22/35 

БН 50/65/85 30/40/50 10/18/25 10/20/30 

Ф – 10/20 10/15/20 5/15/20 

Фпр 4/7/10 5/7 – – 

HV, МПа 
(min/max) 

БВ 2570/2700 2860 
2860/3210 

2700/2860 

БН 3030 3100 3030 

Ф 1850/1900 1850/1900 1800/1850 1900/2000 
 

В III ділянці ЗТВ (δ = 1000 мкм, рис. 3.27, г) формується дисперсна 

ферито–бейнітна структура: DЗ(Ф) = 10…20мкм і DП(Б)=10…30 мкм при 

підвищенні (в середньому на 10%) мікротвердості порівняно з I ЗТВ, 

табл. 3.14. В III ділянці ЗТВ відбувається повна перекристалізація 

(нормалізація) з утворенням дрібнозернистої структури, за рахунок того, 

що при температурі нагріву сталі вище АС3 (на 30…50°С), зерно аустеніту 

не встигає вирости, та не відбувається його гомогенізація. Це призводить 

до збільшення кількості продуктів дифузійного перетворення. Після 

охолодження відбувається перекристалізація, що призводить до отримання 

дрібнозернистої структури. 

В ділянці IV ЗТВ (δ = 800 мкм, рис. 3.27, е) відбувається часткова 

перекристалізація. Перетворення аустеніту контролюється дифузією 

вуглецю та неоднорідно по всьому об’єму. В залежності від ступеня 
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загартованості воно протікає по дифузійному або бездифузійному 

механізму. При низьких швидкостях охолодження в структурі переважає 

бейніт верхній і ферит. Мікротвердість дещо зменшується. 

В ділянці рекристалізації змін фазового складу не відбувається за 

рахунок того, що температура нагріву не перевищувала точку АС1. 

Спостерігається укрупнення карбідної фази при зниженні мікротвердості 

до HV = 2100…2400 МПа, що близько до основного металу 

(HV = 2500…2700 МПа). Інтегральне значення мікротвердості 

зменшується, при переході від ділянки перегріву до ділянки неповної 

перекристалізації на 20%, рис. 3.28, табл. 3.14. 

Таким чином, в зразку-імітаторі при W6/5 = 2,5°С/сек структурно-

фазовий склад по ділянкам ЗТВ ферито-бейнітний, по мірі переходу від 

ділянки перегріву (I ЗТВ) до основного металу об’ємна частка БВ и Ф 

збільшується, що призводить до появи градієнту по мікротвердості.  

Зі збільшенням швидкості охолодження має відбуватися зменшення 

розміру структурних складових, а також збільшується кількість продуктів 

перетворення аустеніту, що формуються не по дифузійному, а по зсувному 

механізму. В ділянці перегріву зразка-імітатора при W6/5 = 10°С/сек поряд з 

бейнітним перетворенням, розвиток отримує мартенситне перетворення, 

що відповідає термокінетичній діаграмі розпаду аустеніту [95]. Розмір 

пакетів бейніту складає DП(БН) = 40…75 мкм DП(БВ) = 45…75 мкм і 

мартенситу DП(М) = 10…35 мкм при мікротвердості: HV (Б) 

= 2600…3100 МПа, HV (М)= 3800…3900 МПа, рис. 3.29. Об’ємна частка 

структурних складових VЧ(БН) = 35%; VЧ(БВ) = 55%; VЧ(М) = 7…10%. По 

іншим ділянкам ЗТВ відбуваються типові зміни, як в зразку-імітаторі при 

W6/5 = 2,5°С/сек. 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5= 20 °С/с в I ЗТВ (δ = 

5500 мкм, рис. 3.30 а) розмір пакетів становить DП(БН)= 30 ... 70 мкм і 

DП(БВ) = 35 ... 75 мкм при мікротвердості HV(БН)=3210МПа, HV (БВ) = 2600 

... 3030 МПа.  
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Рис. 3.28. Зміна структурних параметрів (середній розмір пакетів (DП) та 

мікротвердості (HV)) в ділянках металу ЗТВ зразка-імітатора при 

швидкості охолодження W6/5 = 2,5°С/с. 

 

  

а б 

Рис. 3.29. Мікроструктура зразка-імітатора (швидкість охолодження 

W6/5=10°С/с) в різних ділянках ЗТВ: а- ділянка перегріву, б - ділянка 

нормалізації (б ×500). 
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а б 

  

в г 

Рис. 3.30. Мікроструктура зразка-імітатора (швидкість охолодження 

W6/5=20°С/с) в різних ділянках ЗТВ: а - ділянка перегріву, б - ділянка 

повної перекристалізації, в - нормалізації, г, д - ділянку неповної 

перекристалізації (×320). 

 

Для мартенситної складової HV(М)=3800...3900 МПа, рис. 3.30 а. Зміна 

структурних параметрів представлено в табл. 3.15. Для II ЗТВ (рис. 3.30, б) 

характерно подрібнення (в середньому в 2 рази) структурних складових і 

збільшення (на 7%) мікротвердості. При цьому зменшується кількість БН і М 

і збільшується кількість БВ. 

В ділянці нормалізації відбувається подрібнення структурних 

складових. При цьому мікротвердість в ділянці нормалізації збільшується на 

7%, а в ділянці неповної перекристалізації зменшується на 7...12%. У 

структурі збільшується кількість БВ. Протяжність ділянки δ = 1000 мкм. 

 



 165 

Таблиця 3.15 - Параметри структури: об'ємна частка структур (VЧ), 

розмір пакетів (DП), мікротвердість (HV) в металі ЗТВ зразка-імітатора 

сталі 17Х2М при швидкості охолодження W6/5 = 20°С/с. 

Структурні 

параметри 

Ділянки ЗТВ  

I II III IV 

VД, % 

БВ 25 35 50 15 

БН 50 50 50 65 

Ф – – – 20 

МОТП 25 15 – – 

DП, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 35/55/75 30/40/50 
5/15/25 

20/30/40 

БН 30/50/70 30/37/45 15/27/40 

М 10/22/35 10/15/20 – – 

HV, МПа 
(min/max) 

БВ 2600/3030 2800/3100 
3100/3410 

2800/2900 

БН 3210 3360/3370 3000/3100 

М 3800 3900/4000 – – 

 

 

 

Рис. 3.31. Зміна структурних параметрів (середнього розміру пакетів, DП) і 

мікротвердості (HV)) в ділянках ЗТВ зразка-імітатора при швидкості 

охолодження W6/5 = 20°С/с. 
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В ділянці неповної перекристалізації збільшується кількість БН, тому 

що дифузія вуглецю ускладнена, збіднені вуглецем ділянки аустеніту 

виникають рідко. Протяжність ділянки δ = 400мкм. В ділянці рекристалізації 

істотних змін структурних параметрів і мікротвердості в порівнянні з 

основним металом не відбувається. Протяжність ділянки δ = 600мкм. Слід 

зазначити більш рівномірний розподіл інтегральної мікротвердості по металу 

ЗТВ, в порівнянні зі зразком (W6/5 = 2,5°С/с). 

Таким чином для досліджуваних швидкостей охолодження, показано, 

що в ділянках ЗТВ, що нагріваються вище точки АС1 (при переході від I до III 

ЗТВ), підвищується кількість високотемпературних продуктів розпаду 

аустеніту (бейніту верхнього і фериту). З підвищенням швидкості 

охолодження до W6/5 = 10°С/с і 20°С/с (по всіх ділянках ЗТВ) змінюється 

структурно-фазовий склад: формується мартенситна складова, збільшується 

об'ємна частка бейніта нижнього, а також відсутня феритна складова. 

Спостерігається збільшення мікротвердості структурних складових на 

(3...10%). Інтегральна мікротвердість розподілена по ділянках ЗТВ більш 

рівномірно, ніж в зразку з мінімальною швидкістю охолодження. Також 

відбувається загальне зменшення розмірів пакетів (у 1,5...1,7 разів), рис. 3.32. 

Дослідженнями методом ТЕМ ділянки перегріву (І ЗТВ) - найбільш 

небезпечної з точки зору утворення крихкого руйнування, яка визначає 

надійність і працездатність всього зварного з'єднання зразків-імітаторів 

встановлено наступне. При W6/5=2,5 °С/с були виявлені такі структурні 

складові, як верхній, нижній бейніт і ферит, рис. 3.33, а-в. Ширина рейок 

верхнього бейніта становить hР=0,4...1,2мкм з карбідною фазою, 

розташованої по границях рейок, розміром приблизно 0,06...0,1 мкм. 

Ширина рейок бейніту нижнього становить hP=0,3...1,0 мкм, всередині 

яких з однаковою орієнтацією - приблизно під кутом 60° по відношенню до 

довгої осі кристала α-фази розташовані дисперсні виділення розміром 

0,02...0,05 мкм. Відстані між карбідами становить для λЧ(БВ) = 0,4…1,2 мкм, а 

для λЧ(БН) = 0,2…0,6 мкм, табл. 3.16.  
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Рис. 3.32. Зміна структурних параметрів: VЧ і DП в ділянці перегріву зразків-

імітаторів, в залежності від швидкості охолодження. 

 

У II - IV ділянках ЗТВ спостерігається зменшення ширини рейок 

бейнітних складових, а також зменшення міжкарбідної відстані. 

В ділянці перегріву зразка-імітатора охолодженого зі швидкістю 

W6/5=10 °С/с структура представлена верхнім і нижнім бейнітом, а також 

мартенситом відпуску, ширина рейок становить hP(БВ) = 0,3...1,0 мкм; hP(БН)= 

0,3...0,8 мкм; hP (МВІД) = 0,4...0,8 мкм. Інтегральна скалярна щільність 

дислокацій становить ρ = 3×10
10

 см
-2

. 

Зі збільшенням швидкості охолодження (W6/5=20 °С/с) в ділянці 

перегріву структура верхнього і нижнього бейніту має більш дисперсну 

будову, в порівнянні зі зразком (W6/5 = 2,5°C/с) (рис. 3.33, г-е, рис. 3.34, 

табл. 3.16). 

Дослідженнями щільності і розподілу дислокацій (ρ) в різних 

елементах структури встановлено, що у зразку-імітаторі з мінімальною 

швидкістю охолодження (W6/5 = 2,5 °С/с) по ділянках ЗТВ спостерігається 

невисока інтегральна скалярна щільність дислокацій ρ=(1,5...2,5)×10
10

 см
-2

. 

Скалярна щільність дислокацій в об'ємі рейок становить ρ (БВ) = 9 × 
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10
9
...10

10
см

-2
 і ρ (БН) = (2...3) × 10

10
см

-2
, в фериті щільність дислокацій ρ = 

10
9
см

-2
. 
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Рис. 3.33. Тонка структура ділянки перегріву зразків-імітаторів, при зміні 

швидкості охолодження W6/5 = 2,5°С/с (а-в) и 20°С/с (г-е): а×10000; б, 

в×15000; г, д×20000; е×30000. 

 

БН БН 

МВідп 
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Таблиця 3.16 - Параметри тонкої структури: розмір рейок (hP); 

скалярна щільність дислокацій (ρ); міжкарбідні відстані (λЧ) в ділянках ЗТВ 

зразків-імітаторів при різних швидкостях охолодження 

 

При збільшенні швидкості охолодження (W6/5 = 20 °С/с) 

спостерігається підвищення внутрішньооб'ємної скалярної щільності 

дислокацій в бейнітних структурах до ρ = (2,5...4) × 10
10

см
-2

, а в мартенситі 

відпуску ρ = 8×10
10

см
-2

, рис. 3.34.  

Для структур бейніту верхнього збільшується нерівномірність 

розподілу щільності дислокацій, з підвищенням її значень на границях - 

пакетів, рейок БВ в області розташування карбідних виділень і становить 

приблизно (3...6) × 10
10

см
-2

. Інтегральна щільність дислокацій по ділянках 

ЗТВ збільшується до 4,5×10
10

см
-2

. 

При розшифровці мікродифракцій (ТЕМ) встановлено, що в бейніті 

верхньому (рис. 3.35, а) формуються карбідні фазові виділення типу Fe3C 

(рис. 3.35, б), а в бейніті нижньому (рис. 3.35, в) крім Fe3C (рис. 3.35, г) 

утворюються також Cr23C6 (рис. 3.35, д). 

Структурні 

параметри 

Ділянки ЗТВ  

I II III IV 

  W6/5 = 2,5
о
С/с 

hр, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 0,4/0,6/1,2 0,4/0,55/1,0 0,4/0,5/0,8 0,4/0,55/0,8 

БН 0,3/0,5/1,0 0,3/0,45/0,8 0,3/0,4/0,6 0,3/0,45/0,6 

Ф 1,2/1,5 0,7/0,9 0,7 0,6/1,0 

, см
-2  

1,5×10
10

 2×10
10

 3×10
10

 2×10
10

 

ч, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 0,39/0,59/1,1 0,3/0,54/1,0 0,39/0,49/0,8 0,3/0,54/0,8 

БН 0,2/0,3/0,6 0,2/0,28/0,6 0,2/0,25/0,5 0,2/0,28/0,5 

  W6/5 = 20
о
С/с 

hр, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 0,3/0,45/0,6 0,27/0,4/0,55 0,25/0,38/0,5 0,27/0,4/0,6 

БН 0,25/0,4/0,55 0,23/0,33/0,5 0,2/0,33/0,45 0,23/0,33/0,6 

М 0,3/0,5/0,7 0,3/0,5 – 0,4/1,0 

, см
-2  

4,5×10
10

 5×10
10

 5,5×10
10

 4,5×10
10

 

ч, мкм 
(min/ср/max) 

БВ 0,3/0,44/0,6 0,2/0,39/0,55 0,25/0,37/0,59 0,27/0,44/0,59 

БН 0,1/0,2/0,3 0,1/0,2/0,25 0,1/0,18/0,2 0,1/0,2/0,3 

МВІД 0,1/0,15/0,2 0,1/0,15/0,3 – – 
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Рис. 3.34. Зміна структурних параметрів: ширини рейок (hP) і щільності 

дислокацій (ρ) в обсязі структурних складових І ЗТВ зразків-імітаторів 

в залежності від швидкості охолодження. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 3.35. Тонка структура бейніту верхнього (а) і нижнього (в) і 

мікродифракції з карбідів (б, г). Стрілками позначено карбідні фази. 
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Таким чином, в зразках-імітаторах сталі 17Х2М при переході від 

мінімальної до максимальної швидкості охолодження відбувається зміна 

насамперед - структурного складу металу ЗТВ (від бейнітно-феритного при 

W6/5 = 2,5 °С/с до бейнітно-мартенситного при W6/5 = 20 °С/с, що 

супроводжується збільшенням об'ємної частки бейніту нижнього (БН), 

формуванням структури МВІД, зменшенням об'ємної частки бейніту 

верхнього при збільшені мікротвердості з рівномірним його розподілом по 

всіх ділянках ЗТВ. Крім того, відбувається загальне подрібнення структури в 

1,3...2рази і субструктури в 1,3 рази (найбільше подрібнення спостерігається 

в структурах бейніту нижнього), збільшення скалярної щільності дислокацій. 

Такі структурні зміни будуть забезпечувати підвищення механічних 

властивостей металу ЗТВ сталі 17Х2М. 

 

3 . 2 . 2 .  О с о б л и в о с т і  ф о р м у в а н н я  с т р у к т у р и  

з в а р н и х  з ' є д н а н ь  с т а л і  1 7 Х 2 М  в  з а л е ж н о с т і  в і д  

л е г у в а н н я  ш в і в .  

 

Для зварювання високоміцних сталей застосовуються, як правило, 

зварювальні матеріали, що забезпечують шви з бейнітною або бейнітно-

мартенситною (Б-М) структурою. Але в окремих випадках для підвищення 

опірності з'єднань утворенню холодних тріщин їх зварювання здійснюється 

низько або високолегованими матеріалами, які дозволяють отримувати шви з 

феритно-бейнітною (Ф-Б) або аустенитно-феритною (А-Ф) структурою. 

Однак вплив структури металу шва на властивості різних зон зварних 

з'єднань високоміцних сталей залишається маловивченим. Тому вважаємо 

доцільно дослідити особливості фазових і структурних перетворень в 

зварних з'єднаннях з високоміцної низьколегованої сталі 17Х2М, виконаних 

матеріалами різних складів, а також оцінки і прогнозування механічних 

властивостей металу ЗТВ таких з'єднань в залежності від зміни цих чинників. 
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Як об'єкт досліджень вибрані стикові з'єднання сталі 17Х2М з 

багатошаровими швами. Зварювання зразків виконували дротами суцільного 

перерізу марок Св-08Г2С (феритно-бейнітна структура шва Ф-Б), Св-

08Х20Н9Г7Т (аустеніто-бейнітна структура шва А-Ф), а також Св-

10ХН2ГСМФТЮ (бейнітно-мартенситна структура шва Б-М) швидкість 

охолодження металу ЗТВ була постійною і становила W6/5 = 20 °С/с. 

Виходячи з даних механічних випробувань, структура металу шва 

впливає на властивості металу ЗТВ розглянутих зварних з'єднань. У 

з'єднаннях виконані Св-10ХН2ГСМФТЮ (Б-М шов) межа міцності 

максимальна, а в з'єднаннях виконаних Св-08Х20Н9Г7Т (А-Ф швом) 

мінімальна (табл. 3.17). Відрізняються і показники ударної в'язкості (див. 

рис. 3.36), що пов’язано з особливостями формування структури в металі 

ЗТВ зварних з'єднань сталі 17Х2М.  

 

Таблиця 3.17 - Механічні властивості (випробування на розтягнення) 

межі міцності (σВ) металу шва і ЗТВ, зварних з'єднань стали 17Х2М. 

Тип шву 
Місце 

проточування 
В, МПа 

А-Ф 
шов 753 

ЗТВ 826 

Ф-Б 
шов 864 

ЗТВ 951 

Б-М 
шов 950 

ЗТВ 1020 

 

Це відбувається як за рахунок впливу хімічного складу зварювальних 

дротів і за рахунок розвитку при охолодженні в зварному з'єднанні пружно-

пластичних деформацій, тому що при охолодженні структурні перетворення 

в шві і ЗТВ розвиваються не одночасно. У низьколегованих швах (Ф-Б шов) 

структурні перетворення починаються і закінчуються при більш високих 

температурах, ніж в ЗТВ. В інтервалі температур, де структурні перетворення 

відсутні в ЗТВ відбувається температурна деформація стиснення. У зварному 

з'єднанні з Б-М швом структурні перетворення в шві і ЗТВ відбуваються 
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практично одночасно, тому залишкові напруження в таких зварних 

з'єднаннях будуть вище. У зварних з'єднаннях з А-Ф швами структурні 

перетворення в металі шва не відбуваються, тому рівень залишкових 

напружень в ЗТВ буде мінімальним. Металографічні дослідження структури 

ЗТВ проводили в області третього шару зварного з'єднання. 

 

 

Рис. 3.36. Ударна в'язкість, при різній температурі випробування, металу ЗТВ 

зварних з'єднань з різнім типом зварного шву 1 – Б-М; 2 – Ф-Б; 3 – А-Ф. 

 

При зварюванні дротом Св-08Г2С зварной шов являє собою структуру, 

що складається з фериту і бейніту з мікротвердістю HV = 2710…2860 МПа, 

рис. 3.37, а, 3.38. При цьому спостерігається чітко виражена орієнтаційна 

спрямованість  стовпчастих кристалітів (у напрямку відводу тепла), 

шириною hКР=40...100мкм уздовж лінії сплавлення з боку шва, з виділеннями 

фериту по границям кристалітів товщиною 5...10мкм і зерен фериту 

DЗ=10...20мкм. У центральній ділянці шва формується рівновісна структура, з 

розміром пакетів бейнітної складової DП = 40...75 мкм і DП = 30...50 мкм 

фериту (табл. 3.18). 

У ЗТВ зварних з'єднань ділянки були поділені аналогічно ділянкам 

ЗТВ в зразках-імітаторах. Для ділянки перегріву таких з'єднань, є 

характерним формування структури яка складається з бейніту верхнього, 

нижнього і мартенситу з розміром пакетів DП(БВ) = 50…85 мкм, 

DП(БН) = 40…75 мкм, DЗ(М) = 10…25 мкм, рис. 3.37, б. Мікротвердість 

КСV, Дж/см
2
 

Твипр, 
0
С 
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структурних складових в ділянці перегріву складає HV (БВ) = 3030 МПа, HV 

(БН) = 3250 МПа, HV (М) = 3800 МПа і HV (ФПР) = 1850 МПа. Протяжність 

ділянки δ = 400 мкм. 

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 3.37. Мікроструктура в металі шва (а, в, д × 1000) і ділянці перегріву 

сталі 17Х2М (б, г, е × 1000) зварних з'єднань з різним типом шва: Ф-Б – 

а, б; А-Ф – в, г; Б-М – д, е. 
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В ділянці повної перекристалізації (II ЗТВ) спостерігається 

подрібнення структури (в 1,5 раза) до DП(БН, БВ) = 30…55 мкм (табл. 3.17). 

При цьому мікротвердість бейніту підвищується на 8% і становить 

HV(БВ)=3030...3150МПа, HV (БН) = 3210...3300 МПа, мікротвердість 

мартенситу HV(М) = 3900 МПа. Для ділянки нормалізації характерно 

найбільше подрібнення структури (до 15...25 мкм) і максимальні значення 

мікротвердості HV=3030...3400МПа. В ділянці неповної перекристалізації 

розмір пакетів бейніту збільшується і становить DП = 20...35 мкм, а значення 

мікротвердості зменшується до HV = 2900…3210 МПа. На рис. 3.38 

представлена зміна середнього розміру пакетів і мікротвердості в зварному 

з'єднанні. Загальна протяжність ЗТВ δ = 2400мкм. 

 

 

Рис. 3.38. Зміна середнього розміру пакетів (DП) і мікротвердості (HV) в 

металі шва і ділянках ЗТВ зварного з'єднання з Ф-Б швом, швидкість 

охолодження W6/5 = 20°С/с. 
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Таблиця 3.18 - Структурні параметри: об'ємна частка (VЧ);  розмір 

пакетів (DП); мікротвердість (HV) в зварному з'єднанні з Ф-Б швом, 

швидкість охолодження W6/5 = 20°С/с. 

Структурні 

параметри 
Шов Ф-Б 

Ділянки ЗТВ 

I  II  III IV 

VД, % 

БВ 
90 85 

47 55 60 10 

БН 40 40 40 70 

Ф 10 15 – – – 20 

М   13 5 – – 

DП, мкм 

min/ср/max 

БВ 
40/75 40/100 

50/65/80 35/45/55 15/20/25 15/25/35 

БН 40/55/70 30/40/50 15/20/25 15/25/35 

Ф 30/50 5/20 – – – 10/15/20 

М – – 10/17/25 10/15 – – 

HV, МПа 

min/max 

БВ 2210/

2710 

2600/ 

2860 

3030 3030/3150 
3030/3400 

2860/2900 

БН 3210/3250 3210/3300 3100/3210 

Ф – – – – – 2200/2300 

М – – 3800 3900 – – 
 

Аналіз хімічних елементів металу зварних швів та ЗТВ показав, що в 

разі Ф-Б шву (табл. 2.4) спостерігаються незначні зміни концентрацій 

основних хімічних елементів в межах менш, ніж 1 % на на відстань до 

50…70 мкм від лінії сплавлення (Л/С). 

Таким чином, ЗТВ зварного з'єднання з Ф-Б швом має в основному 

бейнітно-мартенситную структуру з рівномірним розподілом мікротвердості, 

однак при переході до металу шва мікротвердість зменшується, що свідчить 

про нерівноміцність даного зварного з'єднання. 

Для зварних з'єднань виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т (А-Ф шов) 

при аналогічній швидкості охолодження метал шва має стовбчасту коміркову 

двофазну (dК = 10...50мкм) аустенитно-феритну структуру з мікротвердістю 

HV = 2210…2710 МПа (рис. 3.37, в, 3.39). 

З боку металу шва є перехідна зона шириною 40...100 мкм, в якій 

підвищена мікротвердість HV=2890...3480 МПа (цей прошарок не великої 

ширини і суттєвих змін в механічні характеристики надавати не буде), а з 

боку ЗТВ утворюються структури зі зниженою твердістю 

(HV=2600...3000МПа), що можна пояснити дифузією вуглецю з ЗТВ в шов і 



 177 

підвищенням температури розпаду аустеніту, утворюється максимальна 

кількість бейніту верхнього. Виходячи з вище сказаного, на лінії сплавлення 

спостерігається градієнт по мікротвердості. 

  

а б 

 

в 

г Рис. 3.39. Структура лінії сплавлення (шов -ліворуч /ЗТВ - праворуч) (а × 

320), ділянки нормалізації (б × 1000) і графік (в) зміни середнього 

розміру пакетів (DП) і мікротвердості (HV) в металі шва і ділянках ЗТВ 

зварного з'єднання з А-Ф швом. 

 

Аналіз хімічних елементів металу зварних швів та ЗТВ показав, що в 

разі А-Б шву (табл. 2.4) з боку ЗТВ сталі 17Х2М від лінії сплавлення (Л/С, 
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3.39, а) спостерігається підвищення змісту по основних хімічних елементах: 

1, 8…4, 4% Cr (на відстань до 50…80 мкм від Л/С), 0,3…1,4% Ni; 0,7…1,6% 

Mn (на відстань до 5…10 мкм від Л/С). Склад металу зварного шва по 

основних хімічних елементах: 18,0…18,7% Cr; 7,1…7,8 % Ni; 6,0…6,3% Mn 

(інші елементи  1%). Внаслідок найбільшої відмінності хімічного складу 

зварюваного металу і металу шва, а також різної розчинності елементів в α і γ 

фазі, з боку шва зона зі зміною концентрації елементів (Cr, Ni, Mn) становить 

до 200 мкм.  

У металі ділянки перегріву даних з'єднань (в порівнянні зі з'єднаннями 

з Ф-Б структурою шва) спостерігається зміна співвідношення структурних 

складових, підвищення об'ємної частки бейніту верхнього (до 53%), 

зменшення кількості мартенситу (до 5...7%), розмір пакетів практично не 

змінюється і спостерігається зниження мікротвердості по ділянках ЗТВ 

(табл. 3.19). Протяжність ділянки перегріву δ = 400 мкм. Загальна 

протяжність ЗТВ δ = 2300мкм 

 

Таблиця 3.19 - Структурні параметри: об'ємна частка (VЧ), розмір 

пакетів (DП), мікротвердість (HV) в зварному з'єднанні з А-Ф швом,          

швидкість охолодження W6/5 = 20°С/с. 

Структурні 

параметри 
Шов 

А-Ф 
 

Ділянки ЗТВ 

I II III IV 

VД, % 100 

БВ 53 55 55 15 

БН 42 40 45 65 

Ф – – – 20 

М 5/7 5 – – 

DП, мкм 

min/ср/max 
10/50 

БВ 50/65/80 30/42/55 15/20/25 20/32/45 

БН 40/57/75 30/40/50 15/20/25 20/30/40 

Ф – – – 10/15/20 

М 10/15/20 10/15 – – 

HV, МПа 

min/max, 
2210/2710 

БВ 2860/3100 2900/3180 
3030/3210 

2710/2960 

БН 3250 3210/3300 3030 

Ф 1850 – – 2200/2300 
 

Структурні зміни по іншим ділянкам ЗТВ (в порівнянні з ділянкою 

перегріву) мають аналогічну тенденцію, як і в зварному з'єднанні з Ф-Б 

швом, а саме відбувається подрібнення структури в 3 рази, збільшення 
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мікротвердості до 10% (I → III ЗТВ) і зміна структурно-фазового складу: 

збільшення кількості бейніту верхнього і зменшення частки бейніту 

нижнього. 

Для зварних з'єднань виконаних дротом Св-10ХН2ГСМФТЮ в шві 

спостерігається формування структури, яка складається з бейніту верхнього, 

нижнього і мартенситу відпуску, рис. 3.37, д. Також як і в зварному з'єднанні, 

з Ф-Б швом в центральній частині шва утворюються рівновісні зерна 

розміром 20...45 мкм, а у лінії сплавляння орієнтовано спрямовані кристаліти 

hКР = 25...50 мкм з внутрішньою бейнітно-мартенситною структурою. 

Мікротвердість шва становить HV = 2960…3200 МПа (рис. 3.40, табл. 3.20). 

 

 

Рис. 3.40. Зміна середнього розміру пакетів (DП) і мікротвердості (HV) в 

металі шва і ділянках ЗТВ зварного з'єднання з Б-М швом. 

 

В ділянці перегріву формуються в основному бейнітні структури і 

мартенсит (VД = 20%). У порівнянні з ділянкою перегріву зварних з'єднань з 

А-Ф і Ф-Б структурою шва спостерігається найменша кількість бейніту 

верхнього 30%, з найменшим розміром пакетів структурних складових DП 
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(БВ) до 40 ... 70 мкм, а DП (БН) до 35 ... 65 мкм, тобто в 1,2 рази менше 

(рис. 3.39, табл. 3.19). Мікротвердість становить HV (БВ) = 2860...3030 МПа, 

HV (БН) = 3210...3250 МПа і HV (М) = 3450...3800 МПа. Протяжність ділянки 

перегріву δ = 450 мкм. Загальна протяжність ЗТВ δ = 2500 мкм. 

По іншим ділянкам ЗТВ структурні зміни аналогічні, як і в зварних 

з'єднання, з Ф-Б і А-Ф структурою швів, проте, спостерігається найбільш 

інтенсивне подрібнення розмірів пакетів (у 1,4...2 рази) і найбільші 

показники інтегральної мікротвердості при рівномірному її розподілі по 

всьому зварному з'єднанню (рис. 3.40). 

 

Таблиця 3.20 - Структурні параметри: об'ємна частка (VЧ), розмір 

пакетів (DП), мікротвердість (HV) в зварному з'єднанні сталі 17Х2М з Б-М 

швом. 

Структурні 

параметри 
Шов Б-М 

Ділянки ЗТВ 

I II III IV 

VД, % 

БВ 
80 

30 45 50 10 

БН 50 45 50 70 

Ф – – – – 20 

М 20 20 10 – – 

DП, мкм 

min/ср/max 

БВ 
20/45 25/50 

40/55/70 25/35/45 
15/20/25 

20/30/40 

БН 35/50/65 20/30/40 20/27/35 

Ф – – – – – 10/15/20 

М 15/20 10/20 10/15/20 10/13/15 – – 

HV, МПа 

min/max, 

БВ 2960/3200 3030 3030 
3210/3400 

2860 

БН – 3210/3280 3250 3030/3210 

М – 3450/3800 3900 – – 
 

Аналіз хімічних елементів металу зварних швів та ЗТВ показав, що в 

разі Б-М шву (табл. 2.4) спостерігаються незначні зміни концентрацій 

основних хімічних елементів в межах менш, ніж 1 % на на відстань до 

60…70 мкм від лінії сплавлення (Л/С). 

Електронно-мікроскопічні дослідження тонкої структури на просвіт, 

що дають уявлення про тип формуючихся структур, зміни щільності і 

розподілу дислокацій в різних структурних складових показали наступне. 

Найбільш рівномірна дислокаційна структура при невисокій інтегральній 
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скалярній щільності дислокацій ρ=(3...4)×10
9
см

-2
, характерна для А-Ф 

структури металу шва (рис. 3.42, в).  

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 3.41. Тонка структура в металі шва (а, в, д) і ділянці перегріву сталі 

17Х2М (б, г, е) зварних з'єднань з різним типом шва: а, б - Ф-Б; в, г - А-

Ф; д, е - Б-М: г × 10000; а, в, д, е × 15000; б × 20000. Стрілками вказані 

характерні структури. 
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Приблизно на порядк вище скалярна щільність дислокацій в Ф-Б та  Б-

М структурамі швів, відповідно, ρ=(2...3)×10
10 

см
-2

 та ρ=(4...5)×10
10 

см
-2

. Це 

пов'язано з різним структурно-фазовим складом швів (табл. 3.21). При 

переході від шва до ЗТВ щільність дислокацій (ρ) дещо збільшується для всіх 

видів зварних з'єднань. 

Найменші інтегральні значення скалярної щільності дислокацій 

характерні для ділянки перегріву зварних з'єднань з А-Ф структурою швів 

ρ=4×10
10 

см
-2

, найбільші значення ρ=(5...5,5)×10
10

см
-2

 спостерігаються в 

зварному з'єднанні з Б-М структурою шва, за рахунок присутності в ділянці 

перегріву максимальної кількості мартенситу відпуску. 

 

Рис. 3.42. Зміна структурних параметрів (hP, ρ) в ділянці перегріву зварних 

з'єднань з різним типом (А-Ф, Ф-Б, Б-М). 

 

Більш детально було досліджено зміну скалярної щільності дислокацій 

в різних структурних складових. Максимальні її значення спостерігаються 

уздовж границь рейок бейніту верхнього і досягають значень від 

(4...8)×10
10

см
-2

 (з А-Ф і Ф-Б структурою швів) до 4×10
10

...10
11

см
-2

 (з Б-М 

структурою шва). При цьому внутрішньооб'ємна скалярна щільність 

дислокацій становить: ρ=(4,5...5,5)×10
10

см
-2

 (БН), (2...3)×10
10

см
-2

 (БВ), а 

максимальні значення відповідають структурним складовим в ділянці 

перегріву зварних з'єднань з Б-М структурою шва: МВідп ρ=(8...9)×10
10

см
-2
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рейках бейніту нижнього спостерігається формування дислокаційної 

комірчастої субструктури. 

Зміна параметрів тонкої структури (ширини рейок) в ділянці перегріву 

зварних з'єднань з Ф-Б і А-Ф швами становить в середньому 

hP(БВ)=0,3...0,6 мкм, hP (БН) = 0,25 ... 0,55 мкм; найменші значення в зварному 

з'єднанні з Б-М швом – hP(БВ) = 0,3…0,55 мкм, hP(БН) = 0,25…0,5 мкм 

(табл. 3.21, рис. 3.42).  

 

Таблиця 3.21 - Зміна структурних параметрів: розмір рейок (hР),  

інтегральна щільність дислокацій (ρ), міжкарбідна відстань (λЧ), в 

зварних з'єднаннях сталі 17Х2М з різною структурою металу швів 

Т
и

п
 Парамет

ри 

 Ділянки шва и ЗТВ 

Шов I II III IV 

Ф
-Б

 

hр, dC 

мкм 

БВ 
0,2/0,45/0,65 

0,3/0,45/0,6 0,3/0,43/0,5 0,25/0,4/0,45 0,35/0,4/0,6 

БН 0,25/0,35/0,5 0,25/0,3/0,45 0,25/0,3/0,4 0,3/0,35/0,5 

Ф 1,0…1,6 – – – – 

М – 0,4/0,5/0,7 0,5/0,5/0,6 – – 

, см
-2 

 (2…3)×10
10

 4,5×10
10

 4,5×10
10

 5×10
10

 4×10
10

 

ч, мкм 

БВ 0,2/0,3.. 

..0,4/0,55 

0,3/0,44/0,6 0,3/0,43/0,5 0,25/0,4/0,45 0,35/0,45/0,6 

БН 0,2/0,3/0,4 0,15/0,2/0,3 0,15/0,15/0,3 0,15/0,2/0,3 

M – 0,15/0,2 0,15 – – 

А
-Ф

 

hр, dC 

мкм 

БВ 

0,5…1,0 

0,3/0,45/0,6 0,3/0,4/0,5 0,25/0,4/0,4 0,3/0,45/0,5 

БН 0,25/0,4/0,55 0,25/0,38/0,45 0,2/0,35/0,4 0,3/0,4/0,5 

ФОТ 0,6/1,2 – – – 

М 0,5/0,6/0,7 0,5/0,55/0,6 – – 

, см
-2 

 (3…4)×10
9
 4×10

10
 4,2×10

10
 4,5×10

10
 3,5×10

10
 

ч, мкм 

БВ – 0,3/0,44/0,6 0,3/0,39/0,5 0,25/0,39/0,4 0,3/0,44/0,5 

БН – 0,2/0,3/0,35 0,15/0,25/0,3 0,15/0,23/0,28 0,15/0,28/0,35 

M – 0,15/0,22 0,2 – – 

Б
-М

 

hр, dC, 

мкм 

БВ 
0,2/0,35/ 0,5 

0,3/0,4/0,55 0,3/0,38/0,5 0,25/0,35/0,45 0,3/0,38/0,55 

БН 0,25/0,35/0,5 0,25/0,35/0,45 0,25/0,3/0,35 0,25/0,35/0,45 

М 0,5/0,6 0,6/0,7 0,5/0,55/0,6 – – 

, см
-2 

 (4...5)×10
10

 5,5×10
10

 5×10
10

 5,5×10
10

 5×10
10

 

ч, мкм 

БВ 
0,15/0,34/0,4 

0,3/0,39/0,55 0,3/0,37/0,5 0,25/0,34/0,45 0,3/0,37/0,55 

БН 0,2/0,25/0,3 0,15/0,25/0,3 0,15/0,2/0,25 0,15/0,25/0,35 

М 0,2 0,2 0,18 – – 

 

Таким чином, показано, що найбільш дрібнозерниста структура ЗТВ 

утворюється при зварюванні зварювальним дротом Св-10ХН2ГСМФТЮ (Б-

М швом), при цьому спостерігається найбільш рівномірний розподіл 

мікротвердості та концентрацій хімічних елементів при переході від шва і по 
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всіх ділянках ЗТВ зварного з'єднання. В ділянці перегріву спостерігається 

максимальна кількість структур бейніту нижнього і зменшення кількості 

структур бейніту верхнього, присутній мартенсит відпуску і відсутня 

феритна складова. Найбільша кількість несприятливих структур (бейніту 

верхнього 50%) спостерігається в ділянці перегріву зварного з'єднання 

виконаного зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т (А-Ф швом), при цьому з 

боку шва утворюється твердий прошарок, що призводить до градієнту по 

мікротвердості і ймовірно, при цьому режимі зварювання, може негативно 

впливати на показники міцності. 

 

3.3. Структурно-фазовий склад та особливості дислокаційної 

структури металу зварних з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ 

виконаних на різних режимах дугового зварювання 

 

3 . 3 . 1 .  С т р у к т у р а  т а  ф а з о в и й  с к л а д  м е т а л у  

з в а р н и х  з ' є д н а н ь  с т а л і  1 4 Х Г Н 2 М Д А Ф Б  

Сталь марки 14ХГН2МДАФБ – один із представників високоміцних 

низько вуглецевих легованих сталей класу міцності С 800. Об'єктом 

дослідження в таких з'єднаннях були: основний метал; метал шва; ділянку 

перегріву (великого зерна I ЗТВ); ділянку повної перекристалізації (II ЗТВ); 

ділянку нормалізації (III ЗТВ); ділянку неповної перекристалізації (IV ЗТВ). 

При металографічних дослідженнях були вивчені виявлені вметалі 

зазначених ділянок зварних з'єднань структури: бейніту верхнього і 

нижнього - (БВ, БН), мартенситу (М), фериту (Ф), їх параметри - величина 

зерна (DЗ), розмір кристалітів у зварних швах і коефіцієнти їх форми (æ = 

lКР/hКР), об'ємна частка структур (VД,%), що формуються в металі швів і 

різних ділянках ЗТВ, а також відповідні зміни мікротвердості (HV)  

Зварні стикові з'єднання високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ були 

виконані з використанням дроту суцільного перетину Св-10ХН2ГСМФТЮ 

на наступних режимах: зварювальний струм 220...240 А; напруга на дузі 
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30...32 В; швидкості зварювання: VЗВ = 18 м/год; 30 м/год; 40 м/год; 50 м/год. 

Зазначені режими дозволяють забезпечити охолодження металу ЗТВ в 

інтервалі температур 600...500ºС зі швидкістю W6/5 =10...12ºС/с; 19...22ºС/с; 

25...28ºС/с; 38ºС/с, відповідно. 

За результатами механічних випробувань встановлено, що найбільш 

високим тимчасовим опором (σВ = 930...1171 МПa) характеризуються шви, 

виконані при W6/5 =25...28ºС/с (VЗВ = 40 м/год). Дещо менші значення 

характерні для W6/5 =38ºС/с (VЗВ=50м/год) і W6/5 =19...22ºС/с (VЗВ=30м/год): 

σВ = 883...908 МПа і σВ = 786...861 МПа, відповідно, рис. 3.43, a. Механічні 

випробування зварних з'єднань, виконаних з мінімальною швидкістю 

зварювання (VЗВ = 18 м/год) при W6/5 =10...12ºС/с не проводилися, тому що 

відбулося їх руйнування безпосередньо після зварювання, рис. 3.45. 

Результати випробувань зразків на ударний вигин при температурах 

випробувань ТВИПР від + 20º до - 40ºC показали зменшення ударної в'язкості 

(до КСV-40 = 38,4 Дж/см
2
) при ТВИПР = - 40ºC в металі швів, виконаних при 

VЗВ = 30 м/год, рис.3.43, б. Найбільшою хладостійкістю (КСV
-40

 = 74Дж/см
2
) 

відрізняються зварні з'єднання, виконані при W6/5 =25...28ºС/с (VЗВ = 40 

м/год). Досить високі значення морозостійкості (КСV
-40

 = 61,6 Дж / см
2
) 

також у швів при W6/5 =38ºС/с (VЗВ=50м/год). Таким чином, з результатів 

механічних випробувань видно, що режими зварювання впливають на 

механічні властивості зварних з'єднань, що пов'язано з особливостями 

структури, що формується і фазового складу металу. 

В результаті досліджень типу фазових складових, що формуються в 

металі швів і ЗТВ зварних з'єднань: фериту (Ф); бейніту верхнього (БВ) і 

нижнього (БН); мартенситу (М), їх об'ємної частки (VЧ,%), розміру зерен (DЗ) 

і відповідних змін мікротвердості (HV) встановлено наступне. Структура 

основного металу сталі 14ХГН2МДАФБ бейнітно-феритна (Б-Ф) з розміром 

зерен DЗ = 15...25 мкм і мікротвердістю HV(Б-Ф) = 2990…3510 МПа, 

рис. 3.44; рис. 3.46, е; табл. 3.22. 
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Рис. 3.43. Результати механічних випробувань: а - межа міцності; межа 

плинності; відносне подовження (δ); відносне звуження (ψ); б - ударна 

в'язкість (КСV
+20

; КСV
–40

) металу зварних швів, отриманих при різних 

швидкостях дугового зварювання. 

 

При мінімальній швидкості зварювання VЗВ = 18 м/год (W6/5 

=10...12ºС/с) структура металу шва ферито-бейнітна (Ф-Б) з переважним 

формуванням структур бейніту верхнього (VЧ = 65%) при 

DЗ = 50…200 × 200…700 мкм і HV(Ф-Б) = 2850…2940 МПа, рис. 3.46, а, 

рис. 3.44.  

Уздовж лінії сплавляння, з боку шва, при наявності чіткої орієнтаційної 

спрямованості стовпчастих кристалітів, мікротвердість зростає до HV(Ф-Б)= 

3140...3360 МПа, а з боку ЗТВ до HV = 3660...3830 МПа. В ділянці перегріву 

(I зонa ЗТВ) зварного з'єднання, отриманого при W6/5 =10...12ºС/с, поблизу 

лінії сплавляння утворилася холодна тріщина (позначена стрілками на 

рис. 3.45) і сталося руйнування. Для металу ЗТВ в ділянці перегріву, в 

порівнянні зі швом, характерне формування бейнітно-мартенситної (Б-М) 

структури при подрібненні зеренної структури до DЗ = 40...100 мкм і 

збільшенні на 30% мікротвердості до HV(Б-М)=3660...4010 МПа, рис. 3.44; 

рис. 3.46, б. В ділянці перекристалізації і рекристалізації ЗТВ структура 

подрібнюється в 4...6 разів (у порівнянні з ділянкою перегріву), 

мікротвердість становить HV = 3660...3830 МПа. Металу ділянки неповної 
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перекристалізації характерне формування Ф-Б структури при HV = 

2970…3660 МПа, табл. 3.22; рис. 3.46, д. 

 

Таблиця 3.22 - Зміна параметрів структури: розміру зерна (DЗ),  

мікротвердості (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при різних швидкостях дугового зварювання (VЗВ). 

Зона 
Схема зони 

дослідження 

Швидкість 

зварювання 

VЗВ, м/ч 

Розмір зерна DЗ, 

мкм 

Мікро-

твердість 

HV, МПа 

Металл шва  

18 50…200200…700 
2850…2940 

2740...3360 

30 60…180200…400 2640…3090 

40 50…180200…400 3850…3220 

50 40…150180…300 3630…4050 

I зона - ділянка 

перегріву 

(великого зерна) 
 

18 40…110 3090…3360 

3480…4010 

30 30…80 3660 

40 40…100 3600…3870 

50 30…70 3800…4010 

II зона –ділянка 

повної 

перекристалізації 
 

18 10…30 3660…3830 

30 10…25 3360…3660 

40 10…40 3900…4010 

50 10…30 3830…4010 

III зона – ділянка 

неповної 

перекристалізації 
 

18 5…15 2990…3660 

30 5…20 3090…3510 

40 10…20 3760…3830 

50 5…15 3760…3830 

Основний метал 
 

 10…40 2970 

 

Таким чином, при W6/5 =10...12ºС/с (VЗВ = 18 м/год) в металі зварних 

з'єднань формується грубозерниста і різкоградієнтна структура переважно 

бейніту верхнього, при переході від шва до ЗТВ (дільниці перегріву і 

перекристалізації) змінюється фазовий склад металу від ферито-бейнітного 

(шов) до бейнітно-мартенситного (ЗТВ). 
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Рис. 3.44. Зміна структурних параметрів (розміру кристалітів, розміру зерна, 

мікротвердості) в металі швів і ЗТВ зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ, виконаного дуговим зварюванням при: а- W6/5 

=10...12ºС/с; б – W6/5 =19...22ºС/с; в – W6/5 =25...28ºС/с; г – W6/5 =38ºС/с. 
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               а  (х 1010) 

 

б   (х 4020) 

 

 

 

 

 

 

 

  в (х 1010)    г (х 4020) 

Рис. 3.45. Мікроструктура металу зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих при W6/5 =10...12ºС/с в зоні руйнування по лінії сплавлення. 

 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5 =19...22ºС/с 

зварювання (VЗВ = 30 м/год) структура металу швів зварних з'єднань 

подрібнюється в середньому в 1,8 рази (в порівнянні з режимом W6/5 

=10...12ºС/с) при зниженні частки БВ як в шві (до VЧ = 50 %), так і в ЗТВ (до 

VЧ = 30 %), табл.  3.22; рис. 3.44, б, рис. 3.47. 

При швидкості W6/5 =25...28ºС/с в металі швів і ЗТВ зварних з'єднань 

формується в основному структура БН (VЧ = 45% і 60%, відповідно) при 

подрібненні зерен у 23...3 рази з відносно рівномірним рівнем мікротвердості 

(в порівнянні з режимом W6/5 =10...12ºС/с) як в шві, так і в ЗТВ, табл.  3.22; 

рис. 3.44, в, рис. 3.48. 
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Рис. 3.46. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих при W6/5 =10...12ºС/с: а - металу шва; б - ділянки великого 

зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г-   неповної перекристалізації; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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Рис. 3.47. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих при W6/5 =19...22ºС/с: а - металу шва; б - ділянки великого 

зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г-   неповної перекристалізації; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500.. 
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Рис. 3.48. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих при W6/5 =25...28ºС/с: а - металу шва; б - ділянки великого 

зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г-   неповної перекристалізації; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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Рис. 3.49. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих при W6/5 =38ºС/с: а - металу шва; б - ділянки великого зерна 

ЗТВ; в - перекристалізації; г-   неповної перекристалізації; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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При W6/5 =38ºС/с по зоні зварювання зростає (до 20...30%) частка 

мартенситної складової, що, мабуть, і призводить до деякого зниження 

холодостійкості цих з'єднань (на 17% в порівнянні з режимом W6/5 

=25…28ºС/с), табл.  3.22; рис. 3.44, г, рис. 3.49. 

Таким чином, при збільшенні швидкості охолодження від W6/5 

=10…12ºС/с до W6/5 =38ºС/с змінюється фазовий склад металу швів зварних 

з'єднань від ферито-бейнітного до бейнітно-мартенситного, (рис. 3.50). На 

30% збільшується мікротвердість при відсутності її градієнтів по зоні 

зварювання. Формується більш рівноосна зеренна структура при подрібненні 

зерна в 2…3 раза, рис. 3.51. 

 

Рис. 3.50. Зміна об'ємної частки (VЧ,%) структурних складових (●  – БН; ■ – 

БВ; ◊ – М; ○ – Ф) в металі шва і I зони ЗТВ зварних з'єднань сталі при 

швидкостях охолодження: W6/5 =10…12ºС/с (a) та W6/5 =25…28ºС/с (б). 

 

В ділянці перегріву ЗТВ для всіх швидкостей охолодження фазовий 

склад металу бейнітно-мартенситний, найбільші градієнти (в 1,3 рази) по 

мікротвердості характерні для мінімальної швидкості зварювання VЗВ = 18 

м/год при W6/5 =10…12ºС/с. Грубозернисті і різкоградієнтні структури, які 

формуються в цьому випадку переважно бейніту верхнього можливо будуть 

приводити до нерівномірного рівня механічних властивостей, а також до 

істотного зниження тріщиностійкості металу. 
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Рис. 3.51. Зміна середніх розмірів структурних параметрів - кристалітів (■ – 

hКР; □ – lКР), зерна (DЗ – □/■ – min/max) і мікротвердість (HV – ○/● – 

min/max) в металі швів (a) та ЗТВ (б) зварних з'єднань в залежності від 

швидкості зварювання. 

 

Результати фрактографічних досліджень зламів по зонам руйнування 

(рис. 3.52, а) дозволили провести зпорівняння характеру руйнування металу 

швів зварних з'єднань по зонам руйнування в залежності від температури 

випробувань. 

Зварне з'єднання, отримане при W6/5 =10…12ºС/с було зруйновано 

безпосередньо після зварювання, руйнування сталося по ділянці великого 

зерна ЗТВ поблизу лінії сплавляння, рис. 3.45. У цьому випадку характер 

руйнування - крихке межзеренне з вторинним розтріскуванням по границям 

зерен, рис. 3.52, б. При ТВИПР = + 20ºС для всіх режимів зварювання 

мікрорельєфу поверхні руйнування характерний рівномірний тип в'язкого 

руйнування, рис. 3.52, в. При ТВИПР = – 40ºС підвищення швидкості 

охолодження від W6/5 =19…22ºС/с (VЗВ = 30 м/год) до W6/5 =25…38ºС/с 

(VЗВ = 40…50 м/год) призводить до збільшення ширини зон в'язкого 

руйнування в області у надрізу (I), бічних скосів (IV) і доломів (III) в 

середньому в 2 рази, а в зоні магістральної тріщини (II) - до зменшення 

об'ємної частки крихкого внутрізеренного сколу на 10...20% (рис. 3.52). 

Також спостерігається подрібнення фасеток крихкого сколу (від 50...70 мкм 
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до 30...50 мкм) і зменшення довжини вторинних тріщин (від 30 ... 60 мкм до 

5...15 мкм) по границям структурних складових, що характеризує більш 

високий опір розвитку магістральної тріщини, рис. 3.52, г-е. При цьому 

найкращі показники ударної в'язкості (КСV
–40

 = 73,9 Дж/см
2
) забезпечуються 

при швидкості охолодження W6/5 =25…28ºС/с (VЗВ = 40 м/год), рис. 3.43, б. 

 
  

а б в 

   

г д е 

Рис. 3.52. Схематичне зображення зламів (а), де відзначені досліджувальні 

зони і мікроструктура поверхні руйнування в зоні магістральної 

тріщини зварних з'єднань, отриманих при різних швидкостях дугового 

зварювання: б – VЗВ = 18 м/год; в – VЗВ = 50 м/год при ТВИПР = +20°C, 

×503; г – VЗВ = 30 м/год; д – VЗВ = 40 м/год; е – VЗВ = 50 м/год при 

ТВИПР = – 40°C, ×1010. 

 

В результаті встановлено, що рівномірні структурні зміни фазового 

складу і найбільш оптимальна структура досліджуваних зварних з'єднань (з 

точки зору подрібнення структурних параметрів, відсутність градієнтів по 

зеренній структурі, мікротвердості і характеру руйнування) формується при 
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швидкості щхолодження W6/5 =25…28ºС/с (VЗВ = 40 м/год), що має 

забезпечувати рівномірний рівень механічних властивостей по зонам 

зварювання (шов, лінія сплавлення, зона термічного впливу), сприяти 

найбільш оптимального поєднання властивостей міцності, пластичності і 

відсутності джерел утворення тріщин. 

Таким чином, дослідженнями впливу швидкості механізованого 

дугового зварювання на структуру металу швів і зони термічного впливу 

(ЗТВ) зварних з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ показано: 

– зі збільшенням швидкості охолодження від W6/5 =10…12ºС/с 

(VЗВ = 18 м/год) до W6/5 =38ºС/с (VЗВ = 50 м/год)50 змінюється фазовий склад 

металу швів від ферито-бейнітного до бейнітно-мартенситного, збільшується 

мікротвердість на 30%, в кілька разів подрібнюється зеренна і субзеренна 

структура; 

– при мінімальних швидкостях охолодження при W6/5 =10…12ºС/с в 

металі зварних з'єднань формується градієнтна (за розмірами і 

мікротвердості) структура бейніту верхнього, що призводить до зниження 

механічних властивостей, а також до катастрофічного крихкого 

межзеренного руйнування по лінії сплавлення з вторинним розтріскуванням 

по границям зерен. 

 

3 . 3 . 2 .  О с о б л и в о с т і  д и с л о к а ц і й н о ї  с т р у к т у р и  

м е т а л у  з в а р н и х  з ' є д н а н ь  с т а л і  1 4 Х Г Н 2 М Д А Ф Б  

 

Дослідженням тонкої структури на просвіт були вивчені зварні 

з'єднання високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ з найбільш суттєвими 

структурно-фазовими змінами - режими при W6/5 =10…12ºС/с (VЗВ = 18 

м/год) з градієнтною структурою і W6/5 =25…28ºС/с (VЗВ = 40 м /год) з 

оптимальною структурою металу швів та ЗТВ, табл. 3.23. 

У разі мінімальної швидкості W6/5 =10…12ºС/с уздовж міжзеренних 

границь (переважно по границям БВ) формуються протяжні дислокаційні 
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скупчення до ρ = (1...2)×10
11

 см
-2

, що створює в таких елементах структури з 

високим градієнтом щільності дислокацій, рис. 3.53, а. 

 

Таблиця 3.23 - Параметри тонкої структури (ширина рейок 

бейнітних складових, hР), ефективні відстані (λч) між карбідними фазами в 

металі зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ при швидкостях дугового 

зварювання: W6/5 =10…12ºС/с; W6/5 =25…28ºС/с. 

 

W6/5 10…12ºС/с 25…28ºС/с 

Зона Шов I
 
ЗТВ Шов I

 
ЗТВ 

hр, 

мкм 

Бн 0.50…1.0 0.40…0.80 0.40…0.80 0.40…0.60 

Бв 0.80…1.20 0.50…0.90 0.60…1.20 0.50…0.80 

M 0.70…1.70 0.70…1.50 0.70…1.40 0.80…1.0 

λч, 

мкм 

Бн 0.06…0.08 0.05…0.08 0.06…0.08 0.05…0.08 

Бв 0.60…1.0 0.40…0.60 0.50…1.0 0.4…0.70 

M 0.04…0.10 0.04…0.10 0.04…0.10 0.04…0.10 
 

   

a б в 

  

 

г д  

Рис. 3.53. Мікроструктура бейніту верхнього (а) і нижнього (б - д) при 

швидкостях охолодження: a, б – W6/5 =10…12ºС/с; б - д – W6/5 

=25…28ºС/с, ×15000. 
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При збільшенні швидкості охолодження до W6/5 =25…28ºС/с при 

загальному подрібненні структури БН (в 1,2...1,4 рази) в металі шва 

спостерігається приблизно рівномірний розподіл об'ємної щільності 

дислокацій (ρ=(4...6)×10
10

 cм
-2

). Для I ділянки ЗТВ характерно деяке її 

підвищення (до ρ = (6...8)×10
10

 cм
-2

), хоча субструктура в цій зоні практично 

не змінюється, рис. 3.53, б - д.Таким чином, зі збільшенням швидкості 

охолодження до W6/5 =25…28ºС/с (VЗВ = 40 м/год) змінюється фазовий склад 

структурних складових металу по всіх зонах зварного з'єднання: зменшується 

частка бейніту верхнього і мартенситу, підвищується (в 2...4 рази) об'ємна 

частка бейніту нижнього (рис. 3.53, б) при його фрагментації (рис. 3.53, в), 

що нівелює градієнти по щільності дислокацій в такій структурі і, мабуть, 

буде забезпечувати як рівномірний рівень міцності, так і високу 

тріщиностійкість зварних з'єднань. 

 

Висновки по розділу 3 

 

1. Основний метал високоміцної сталі alform 620M має дрібнозернисту 

бейнітну структуру при рівномірному розподілені дислокаційної щільності та 

відсутності крихкого руйнування, яка забезпечує високий рівень механічних 

властивостей (міцність, пластичність) та тріщиностійкість металу. 

2. Структура металу ЗТВ сталі alform 620M також представлена нижнім та 

верхнім бейнітом, частка яких в металі змінюється в залежності від 

швидкості його охолодження. Із збільшенням швидкості охолодження від 

W6/5 = 3°С/с до W6/5 = 12°С/с та W6/5 = 25°С/с кількість нижнього бейніту 

зростає від 30% до 80% та відбувається диспергування структурних 

складових (в 1,4 рази фрагментів нижнього бейніту та в 1,8 рази ширини 

рейок верхнього бейніту) при рівномірному розподілі щільності дислокацій 

( = (3…4) 10
10

см
-2

). 

3. Для зламів стандартних зразків, що випробовувалися при Твипр=+20С на 

ударний згин та були виготовлені як з модельних зразків сталі alform 620M 
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так і з’єднань, зварювання яких виконувалося дротами різного хімічного 

складу (Св-10ХН2ГСМФТЮ та DMO-1G) характерним є те, що в зоні 

магістрального розвитку тріщини металу швів та ЗТВ руйнування 

відбувається переважно за в’язким механізмом. 

4. При випробуваннях на ударний вигин (Твипр = - 20°С) в зоні 

магістрального розвитку тріщини зламів модельних зразків сталі alform 620M 

при підвищенні швидкості охолодження до W6/5=25С/с характер руйнування 

змінюється від крихкого (W6/5=3С/с) до змішаного – квазікрихкого та 

в’язкого. 

5. Після термообробки (Тнагр = 630, 750, 950С) модельних зразків сталі 

alform 620M у всіх випадках формується структура зернистого перліту. При 

підвищенні температури нагріву до Тнагр = 950С подрібнюється (у 2 рази) 

зеренна структура, незначно (на 5 %) збільшується мікротвердість, що 

призводить до підвищення механічних властивостей металу. 

6. На формування структури та її параметрів в металі зварних з'єднань 

високоміцної сталі 17Х2М впливає швидкість охолодження зварних з'єднань 

(W6/5) та система легування швів. . В умовах імітації зварювання збільшення 

швидкості охолодження (від W6/5 = 2,5 °С/с до 20 °С/с) - сприяє: зміні 

структурного складу металу ЗТВ від бейнітно-феритного до бейнітно-

мартенситного, рівномірному збільшенню мікротвердості (на 3...10%), 

загальному подрібненні зереної і субзеренної структури (в 1,3...2 рази), 

збільшенню скалярної внутрізеренної щільності дислокацій від 

(1,5…2)×10
10

см
-2

 до (4,5…5)×10
10

см
-2

. 

7.  В залежності від системи легування швів в зварних з'єднаннях сталі 

17Х2М в ділянці перегріву відбуваються зміни структурно-фазового складу і 

відповідно механічних властивостей. У зварному з'єднанні з Б-М швом 

найбільш дрібнозерниста структура ЗТВ, спостерігається найбільш 

рівномірний розподіл мікротвердості, концентрацій хімічних елементів та 

щільності дислокацій. У зварних з'єднаннях з Ф-Б і А-Ф швами в ділянці 

перегріву підвищується кількість бейніту верхнього при нерівномірному 
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розподілі щільності дислокацій, що є причиною зниження механічних 

властивостей металу ЗТВ. 

8. Встановлені закономірності впливу швидкості охолодження при 

механізованому дуговому зварюванні на структуру металу швів і ЗТВ 

зварних з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ. Показано, що зі 

збільшенням швидкості охолодження від W6/5 = 10…12 °С/с до W6/5 = 38 °С/с 

мінюється фазовий склад металу швів від ферито-бейнітного до бейнітно-

мартенситного, збільшується мікротвердість (на 30%), в кілька разів 

подрібнюється зеренна і субзеренна структура. 

9. При швидкостях охолодження W6/5 = 10…12 °С/с в металі зварних 

з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ формується градієнтна (за розмірами і 

мікротвердістю структура бейніту верхнього, що призводить до зниження їх 

механічних властивостей та крихкого руйнування (утворення холодних 

тріщин) по лінії сплавлення з вторинним розтріскуванням по границям зерен. 

10. Найбільш сприятлива дрібнозерниста структура бейніту нижнього 

формується в металі зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ при швидкості 

охолодження W6/5 = 25…28 °С/с, що забезпечує їм відсутність локальних 

градієнтів щільності дислокацій - джерел утворення тріщин. 
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РОЗДІЛ 4  

СТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ 

ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ КОЛІСНИХ СТАЛЕЙ ФЕРИТНО-

ПЕРЛІТНОГО ТИПУ 

 

Як зазначалося у розділі 1, в Україні залізничні колеса для вантажного 

рухомого складу виготовляються переважно із колісної сталі марки 2 (КС 2) 

вміст вуглецю в якій знаходиться в межах 0,55-0,65%, а для бандажів 

локомотивних коліс застосовується сталь 65Г з вмістом вуглецю 0,65%. 

Хімічний склад цих сталей наведено в табл. 2.7. Загалом такі колеса мають 

високі експлуатаційні властивості, але в процесі роботи внаслідок контакту з 

рейками відбувається знос робочої поверхні гребеня колеса. На початковій 

стадії експлуатації, для відновлення робочого профілю коліс їх при ремонті 

обточують. Але на більш пізніх етапах роботи коліс, коли можливості 

відновлення профілю коліс оточенням вичерпуються, для цього 

використовують зварювальні процеси, а саме наплавлення на зношену 

поверхню шару металу певного хімічного складу, який забезпечує колесам 

експлуатаційні властивості не гірші ніж ті, які колеса мали після 

виготовлення. Для відновлення профілю коліс наплавленням розробляються 

спеціальні технології. При цьому враховується багато факторів [6, 7, 55, 66, 

67, 298, 309,  310, 390], в тому числі виконуються глибокі дослідження щодо 

впливу параметрів дугового наплавлення на структуру металу, перш за все 

металу ЗТВ, оскільки саме вона визначає, якими властивостями буде 

володіти з'єднання и виріб у цілому після ремонту. Саме тому подальші 

дослідження в даній роботі були спрямовані на становлення закономірностей 

впливу різних, притаманних процесу відновлення залізничних коліс 

наплавленням технологічних факторів (режими наплавлення, температура 

попереднього підігріву з’єднань, системи легування наплавленого металу, 

тощо), на фазово-структурний стан та параметри структури різних ділянок 

зварних з’єднань [47, 48, 54, 248, 313, 316, 328, 437]. 
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4.1. Структура, фазовий склад та особливості дислокаційної 

структури наплавленого металу та металу ЗТВ зварних з'єднань колісної 

сталі марки 2 в залежності від складу зварювальних дротів 

В якості об’єкта досліджень були вибрані зварні з єднання колісної 

сталі марки 2 (КС 2) (σ0,2 = 785…980 МПа, σВ = 900…1130 МПа). Зварювання 

(наплавлення) зразків виконували механізованим способом в захисному 

газовому середовищі (CO2) дротами марок Св-08Г2С (Ф-П шов), і ПП-

АН180МН (складу 10Г1СХНФТ, Б-М шов) діаметром 1,2 мм і 2 мм 

відповідно, на режимах, які забезпечують погонну енергію QЗВ = 11,5 кДж/см 

з використанням переднього підігріву (ТПП = 150°С). Хімічний склад 

зварювальних дротів наведено в табл. 2.8. 

Методами світлової мікроскопії досліджено структуру (рис. 4.1-4.6): 

фазові складові фериту (Ф); перліту (П); бейніту (Б), мартенситу (М); їх 

об'ємна частка (V,%); розмір зерен (DЗ), а також зміна мікротвердість (HV). 

Методами ТЕМ досліджено особливості зміни тонкої структури 

(ширини рейок, розміру субструктури і щільності дислокацій) металу шва і 

ЗТВ зварних з'єднань в залежності від складу наплавленого металу: Св-

08Г2С (рис. 4.3, 4.4); Св-10Г1СХНФТ (рис. 4.7, 4.8). 

Визначено, що структура основного металу КС 2 ферито-перлітна (Ф-

П) з розміром зерен DЗ = 30…65 мкм, мікротвердістю HV(Ф-П) = 

2210…2510 МПа та феритними прошарками товщиною по границях зерен 

h(Фпр) = 3…7 мкм (рис.4.1; рис. 4.2, е).  

 

4 . 1 . 1 .  З в а р н і  з ' є д н а н н я  К С  2  з  в и к о р и с т а н н я м  

з в а р ю в а л ь н о г о  д р о т у  С в - 0 8 Г 2 С  

 

За результатами металографічних досліджень зварних з'єднань сталі 

КС 2, виконаних дротом Св-08Г2С (система легування 08Г2С), встановлено, 

що метал шва таких з’єднань (рис.4.1, 4.2, а) представлений 

крупнозернистою структурою фериту і перліту з розмірами кристалітів 
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(hкр×lкр) = 30...130×60...250 мкм при мікротвердості фериту 

HV(Ф) = 2010 МПа і перліту HV(П) = 2210...2510 МПа. 

В металі ЗТВ (рис.4.1; рис.4.2, б-д) з’єднань, виконаних дротом Св-

08Г2С,  на ділянці великого зерна (I зона) спостерігається мартенситна (М) і 

бейнітна (Б) структури з мікротвердістю HV(М) = 3660...4540 МПа, HV(Б) = 

2570...3570 МПа і феритні прошарки (Фпр) по границях зерен товщиною 

h(Фпр) = 3...7мкм. Розмір зерен (DЗ) структурних складових М і Б становить 

115...215 мкм і 40...155 мкм при їх об'ємних частках VМ = 30% і VБ = 

65...68%. При переході до ділянки нормалізації (II зона) спостерігається 

подрібнення структури (в середньому в 2...3 рази) при підвищенні 

мікротвердості на 5% і збільшенні об'ємної частки Б-структури (VБ = 

80...85%). 

У наступних ділянках ЗТВ спостерігається дрібнозерниста структура Б 

(при середньому DЗ = 20...30 мкм і VБ = 55...70%) з HV(Б) = 2460...3230 МПа і 

Ф-П сумішшю з HV(Ф-П) = 2210...2320 МПа. Структура основного металу 

представлена перлітом і феритом при їх мікротвердості HV(П) 

=2210...2570 МПа і HV(Ф) = 2040...2100 МПа. 

В результаті виконаних досліджень встановлено, що  в разі 

використання для зварювання дроту Св-08Г2С в швах з єднання колісної 

сталі 2 буде формуватися грубозерниста і різкоградієнтна (більш ніж в 2...4 

рази) за величиною зерна структура фериту і перліту. При переході в колісну 

сталь змінюється фазовий склад металу від феритно-перлітного (Ф+П) на 

бейнітно-мартенситній (Б+М), подрібнюється зеренна структура (в 1,4 рази) і 

значно (на 40%) зростає мікротвердість структурних складових. Такі 

структурно-фазові зміни очевидно можуть призводити до нерівномірних 

показників механічних властивостей по зоні зварювання, а також 

формуванню локальних концентраторів внутрішніх напружень і тріщин у 

відновлених наплавленням залізничних колесах. 
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Рис. 4.1. Зміна структурних параметрів: інтегральної мікротвердості (HV); 

довжини (lкр) і ширини (hкр) кристалітів перліту (П), розміру зерен 

(пакетів) (Dз) мартенситу (М); бейніту (Б), товщини (h) феритних 

прошарків (Фпр) в металі шва і по всіх ділянках ЗТВ КС 2 (Св-08Г2С). 
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Рис. 4.2. Структура металу шва (а) і ЗТВ (б − ділянка перегріву; в − 

перекристалізації; г − неповної перекристалізації; д − рекристалізації) 

колісної сталі 2 для умов зварювання дротом Св-08Г2С; е − основний 

метал (×500). 
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Детальними дослідженнями тонкої структури зварного з'єднання КС 2 з 

використанням дроту Св-08Г2С показано наступне (рис. 4.3 , рис. 4.4, табл. 

4.1). У металі шва (рис. 4.3 а, б) формується феритно-перлитна (Ф-П) 

структура з феритними прошарками (Фпр) товщиною h (Фпр) = 2...4 мкм і 

розмірами цементитних (hЦ), а також феритних (hФ) пластин в перліті (П): hЦ 

= 0,1...0,4 мкм; hФ = 0,7...1,5 мкм. Щільність дислокацій в металі шва ρ = 

(4...6)·10
9
см

−2
. 

 

Таблиця 4.1 - Зміна об'ємної частки (VД) фазових складових, розмірів 

зерен (DЗ) і параметрів тонкої структури: ширини рейок (hР); розміру 

фрагментованої субструктури (dФР); ширини феритних прошарків (h (Фпр)); 

щільності дислокацій (ρ) по зоні зварювання колісної сталі при використанні 

дроту Св-08Г2С. 

Зона 

Св-08Г2С КС 2 

ШОВ 
I ЗТВ 

Центр (2000мкм) Л/С (0…500мкм) 
Структурні 

складові 

Параметри 
Ф П Ф П М БВ БН 

Vд, % 15…20 80…85 5 95 25…30 30…32 35…38 

DЗ, hlкр,мкм 
30…13060…350 

(80205) 

50…130100…350 

(90225) 

115…215 

(165) 

40…155 

(100) 

h(пластин/рейок)мкм 0,7…1,5 0,1…0,4 0,01…0,02 0,07…0,2 1…1,5 0,8…1,3 0,3…0,8 

dФР, мкм 
0,3…0,51,3…1,5 

(0,41,2) 

0,08…0,2 

(0,41,2) 
 0,2…0,5 

h (Фпр), мкм 2…4 1…1,2 1…1,15 

, см
−2 

4…610
9
 10

10
 (5...8)10

10
 

 

При наближенні до ЗТВ (рис. 4.3, в-е) на глибині δ = 0...500 мкм від 

зони сплаву) структура значно подрібнюється (в середньому в 10 разів): h 

(Фпр) до 1 мкм; hЦ до 0,01...0,02 мкм; hФ до 0,07...0,1 мкм. Щільність 

дислокацій збільшується до ρ = 10
10

см
−2

. 

Таким чином, в разі використання Св-08Г2С, в наплавленого металу в 

області переходу до зони сплавлення спостерігається помітне зменшення 

розміру структурних складових hФ і hЦ(П) в 10 разів і h (Фпр) в 3 рази при 

збільшенні щільності дислокацій ρ в 2 рази. 
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а б 

  

в г 

Рис. 4.3. Тонка структура металу шва колісної сталі 2 для умов зварювання 

дротом Св-08Г2С на різній відстані (δ) від лінії сплавлення: а, б − центр 

шва на δ = 4000 мкм; в, г − 500 мкм; д, е − 0...20 мкм, а-б − ×20000, в-г − 

×30000. 

 

При переході в колісну сталь метал (I зона ЗТВ, рис. 4.4) складається з 

бейніту верхнього (БВ), нижнього (БН), мартенситу (М) і феритних прошарків 

(ФОТ) товщиною h(Фпр) = 1...1,15 мкм. Ширина рейок (h) для бейніту 

верхнього становить hБв = 0,8...1,3 мкм; бейніту нижнього hБн = 0,3...0,8 мкм; 

мартенситу hМ = 1...1,5 мкм. Розмір фрагментів (dФР) бейніту нижнього 

dФР(БН) = 0,15...0,5 мкм. Щільність дислокацій збільшується до ρ = 

(5...8)·10
10

см
−2

. 
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а б 

  

в г 

Рис. 4.4. Тонка структура металу ЗТВ колісної сталі 2 для умов зварювання 

дротом Св-08Г2С: характерні структури верхнього і нижнього бейніту 

(БВ; БН), мартенситу (М), феритних прошарків (ФПР) (позначені 

стрілками), а − ×20000, б-г − ×30000. 

 

Таким чином, в І ЗТВ з боку колісної сталі в порівнянні з металом шва 

спостерігається різке (в 3...8 разів) укрупнення структурних елементів при 

збільшенні щільності дислокацій ρ в 5...10 разів (за рахунок бейнітної і 

мартенситної структур). 

Підсумовуючи результати металографічних досліджень необхідно 

зазначити, що при використанні для зварювання колісної сталі КС2 дроту 

марки Св-08Г2С, найбільш помітні структурні зміни відбуваються в зоні 

переходу від металу шва (тобто наплавленого металу) до ЗТВ (в колісну 

сталь) за рахунок різкого подрібнення П - структури (з боку шва) та 

помітного укрупнення Б-М структури (з боку ЗТВ), що можливо буде 
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призводити до збільшення зміцнення в локальній області зони сплавлення з 

боку шва. Збільшення щільності дислокацій (в 5...10 разів) вірогідно буде 

сприяти формуванню концентраторів внутрішніх напружень по зоні 

сплавлення. Сукупність цих факторів може призвести до утворення в зварних 

з єднаннях холодних тріщин. 

 

4 . 1 . 2 .  З в а р н і  з ' є д н а н н я  К С  2  з  в и к о р и с т а н н я м  

з в а р ю в а л ь н о г о  д р о т у  П П - А Н 1 8 0 М Н .  

За результатами металографічних досліджень зварних з'єднань сталі 

КС 2, виконаних дротом ПП-АН180МН (система легування 10Г1СХНФТ), 

встановлено, що метал шва таких з’єднань має бейнітно-мартенситную (Б-М) 

структуру з мікротвердістю HV(Б-М) = 2860...3290 МПа, розмірами 

кристалітів hКР×lКР = 25...60 × 65...180 мкм, феритними прошарками (Фпр) по 

границях зерен товщиною h(Фпр) = 3...5 мкм при співвідношенні об'ємних 

часток Б і М приблизно 70% до 30%., рис. 4.5, 4.6. 

При переході в колісну сталь від металу шва до I і II зон ЗТВ об'ємні 

частки цих структур порівняно рівномірно змінюються: до 75...80% (Б) і до 

20% (М). В ділянці великого зерна (I зона) мартенситна (М) і бейнітна (Б) 

структури з мікротвердістю HV(М) = 3660...4540 МПа і HV(Б) = 

2570...3570 МПа, з феритними прошарками по границях зерен товщиною 

h(Фпр) = 3...7мкм. Розмір зерен (DЗ) М і Б становить 115...215 мкм і 

40...155 мкм, відповідно. 

В ділянці нормалізації (II зона) спостерігається подрібнення структури 

(М − в 3...4 рази; Б − в 2...3 рази), підвищення мікротвердості на 5...8%. У 

наступних ділянках ЗТВ виявляється дрібнозерниста структура Б (при 

середньому DЗ = 20...30 мкм і VБ = 55...70%) з HV(Б) = 2460...3230 МПа і 

ферито-перлітна суміш з HV(Ф-П) = 2210...2320 МПа. 
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Рис. 4.5. Зміна структурних параметрів: інтегральної мікротвердості (HV); 

довжини (lкр) і ширини (hкр) кристалітів перліту (П), розміру зерен 

(пакетів) (Dз) мартенситу (М); бейніту (Б) і товщини (h) феритних 

прошарків (Фпр) в металі шва і по всіх ділянках ЗТВ колісної сталі після 

зварювання дротом ПП-АН180МН. 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 4.6. Структура металу шва (а, б) і ЗТВ (в − ділянка перегріву; г − 

перекристалізації; д − неповної перекристалізації; е − рекристалізації) 

колісної сталі 2 для умов зварювання дротом ПП-АН180МН (×500). 
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Таким чином, в разі використання дроту ПП-АН180МН в металі шва і 

ЗТВ формується однакова за фазовим складом бейнітно-мартенситна (Б+М) 

структура при незначних градієнтах за величиною зерна. При переході в 

колісну сталь фазовий склад металу (Б+М) практично не змінюється, 

мікротвердість структурних складових підвищується рівномірно (до 20%), 

що можливо буде позитивно впливати на характеристики міцності зварних 

з'єднань, а також знижувати ймовірність утворення тріщин в відновлених 

наплавленням залізничних колесах . 

Зіставлення параметрів структури металу швів і ЗТВ (рис. 4.9) в 

досліджених зварних з'єднаннях показало, що використання дроту ПП-

АН180МН сприяє найбільш оптимальному структурному його стану без 

різких градієнтів за розмірами структурних складових, мікротвердості при 

рівномірній зміні фазового складу (при переході від металу шва в колісну 

сталь) і подрібненні структури наплавленого металу (на 50% в порівнянні з 

Ф-П швом). 

Інтегральний аналіз концентраційних змін хімічних елементів (методом 

растрової електронної мікроскопії) в досліджених зварних з'єднаннях при 

переході від поверхні наплавленого металу в ЗТВ і основний метал колісної 

сталі не показав різких змін хімічного складу. 

Таким чином, металографічними дослідженнями показано, що з точки 

зору впливу структури металу (фазового складу, подрібнення структури і 

мікротвердості) на показники міцності, пластичності і тріщиностійкості, 

найбільш оптимальний структурний стан наплавленого металу формується в 

разі використання дроту ПП-АН180МН (система легування 10Г1СХНФТ). 

В результаті досліджень тонкої структури зварного з'єднання КС 2 з 

використанням дроту ПП-АН180МН показано наступне. У металі шва 

(рис. 4.7, табл. 4.2) формується бейнітно-мартенситна (Б-М) структура, що 

складається з бейніту верхнього (БВ), нижнього (БН), мартенситу (М) і 

феритних прошарків товщиною h(Фпр) = 0,8...1,0 мкм. Ширина рейок (h) 

бейніту верхнього hБв = 0,5...1,2 мкм; бейніту нижнього hБн = 0,4...0,7 мкм; 
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мартенситу hМ = 1...1,5 мкм. Так само формується дисперсна фрагментована 

бейнітна структура з dФР бейніту нижнього 0,15...0,5 мкм при однорідному 

розподілі щільності дислокацій ρ = 5·10
10

...10
11

см
−2

. 

Таким чином, в шві формується дисперсна фрагментована структура 

при рівномірному розподілі щільності дислокацій. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 4.7. Тонка структура металу шва колісної сталі 2 для умов зварювання 

дротом ПП-АН180МН: характерні структури верхнього і нижнього 

бейніту (БВ; БН), мартенситу (М), феритних прошарків (Фпр) (позначені 

стрілками), ×20000. 

 

При переході в колісну сталь структура металу (I зона ЗТВ, рис. 4.8) 

складається з бейніту верхнього (БВ), нижнього (БН), мартенситу (М) і 

феритних прошарків (Фпр) товщиною h(Фпр) = 1 мкм. Ширина рейок (h) для 

бейніту верхнього становить hБв = 0,5...1,3 мкм; бейніту нижнього hБн = 

0,3...0,8 мкм; мартенситу hМ = 1...1,5 мкм. Розмір фрагментів (dФР) бейніту 
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нижнього dФР(БН) = 0,15...0,5 мкм. Щільність дислокацій дещо знижується до 

ρ = (4...8)·10
10

см
−2

. 

Таким чином, в I зоні ЗТВ з боку колісної сталі в порівнянні з металом 

шва спостерігається незначне (в середньому на 15%) укрупнення 

структурних елементів при деякому зниженні щільності дислокацій ρ в 

1,2...1,3 рази. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 4.8. Тонка структура металу ЗТВ (ділянка великого зерна) колісної 

сталі 2 для умов зварювання дротом ПП-АН180МН: характерні 

структури верхнього і нижнього бейніту (БВ; БН), мартенситу (М) 

(позначені стрілками), ×30000. 

 

В результаті, в разі використання для наплавлення дроту ПП-

АН180МН, бейнітно-мартенситна структура, що формується як з боку металу 

шва, так і з боку колісної сталі (I зона ЗТВ) характеризується дисперсністю і 
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незначними градієнтами за розмірами структурних складових (БВ, БН, М, 

ФОТ) при відносно рівномірному розподілі щільності дислокацій. Це, мабуть, 

повинно сприяти рівномірному рівню властивостей міцності, пластичності, 

відсутності градієнтів внутрішніх напружень по зоні зварювання. 

 

Таблиця 4.2 - Зміна об'ємної частки (VД) фазових складових, розмірів 

зерен (DЗ) і параметрів тонкої структури: ширини рейок (hр); розміру 

фрагментованої субструктури (dФР); ширини феритних прошарків (h(Фпр)); 

щільності дислокацій (ρ) по зоні зварювання колісної сталі для умов 

зварювання дротом ПП-АН180МН 

Зона 

Св-10Г1СХНФТ КС 2 

ШОВ I ЗТВ 

Структурний 

склад 

Параметри 

М БВ БН М БВ БН 

Vд, % 30 30 38 25…30 30…32 35…38 

DЗ, h×lкр, мкм 
25…6065…180 

(85120) 

115…215 

(165) 

40….155 

(100) 

h(рейок), мкм 0,7…1,5 0,1…0,4 0,01…0,02 1…1,5 0,8…1,3 0,3…0,8 

dФР, мкм   0,2…0,4   0,2…0,5 

h (Фпр), мкм 
2…4 

1…1,2 
1…1,15 

, см
−2 

510
10

…10
11

 (5...8)10
10

 

 

При використанні зазначеного дроту (рис.4.9, б) спостерігаються 

рівномірні структурні зміни: фазового стану (Б+М-структура шва та Б+М-

структура ЗТВ); незначні (на 15%) зміни розмірів рейок (БВ, БН, М); 

формування субструктури; рівномірний розподіл дислокацій, що має сприяти 

найбільш оптимальному поєднанню властивостей міцності, пластичності і 

відсутності локальних концентраторів вбрані − чинників утворення тріщин. 

Підсумовуючи результати виконаних досліджень можливо зазначити, 

що з точки зору впливу структурного стану металу (фазового стану, 

подрібнення структури, формування субструктури, рівномірного розподілу 

дислокацій) на показники міцності, пластичності і тріщиностійкості, 
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найбільш оптимальний структурний стан наплавленого металу формується в 

разі використання дроту ПП-АН180МН (система легування 10Г1СХНФТ). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 4.9. Порівняння середніх величин структурних параметрів: товщини (h) 

цементитних (Ц) і феритних (Ф) пластин в перліті (П); рейок бейнита 

(Б) і мартенситу (М); феритних прошарків h(Фпр) в металі шва (в центрі; 

біля лінії сплавлення) і ЗТВ в залежності від складу наплавленого 

металу (а – Св 08Г2С; б − ПП-АН180МН). 
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4.2.  Структура, фазовий склад та особливості дислокаційної 

структури наплавленого металу і металу ЗТВ зварних з'єднань КС 2 при 

відновленні поверхонь залізничних коліс та після експлуатаційного 

навантаження 

 

Подальші дослідження проводилися з ціллю, як зазначалося вище, 

вивчення який зварювальний матеріал буде забезпечувати колесам достатній 

рівень експлуатаційних властивостей. Зварювання (наплавлення) зразків 

виконували механізованим способом в захисному газовому середовищі (CO2) 

дротами марок Св-08ХМФ; Св-08ХМ (Ф-П шви) і ПП-АН180МН 

(10Г1СХНФТ, Б-Ф шов) діаметром 1,2 мм і 2 мм відповідно, на режимах, які 

забезпечують погонну енергію QЗВ = 9…15 кДж/см з використанням 

переднього підігріву (ТПП = 100°С). Хімічний склад зварювальних дротів 

наведено в табл. 2.8.  

 

4 . 2 . 1 .   З в а р н і  з ' є д н а н н я  К С  2  з  в и к о р и с т а н н я м  

з в а р ю в а л ь н о г о  д р о т у  С в - 0 8 Х М  

На підставі проведених металографічних досліджень полірованих 

шліфів на неметалеві включення металу зварних з'єднань, отриманих з 

використанням Св-08ХМ встановлено наступне (рис. 4.10). У наплавленого 

металу формуються неметалеві включення (НВ) - силікати недеформовані 

розміром dНВ = 10...20 мкм (рис. 4.10, а, б), відповідні балу − 1б. Дослідження 

розподілу дисперсних НВ по глибині наплавленого металу показало 

наявність НВ розміром dНВ = 0,5...1 мкм з їх об'ємною часткою порядку Vч до 

25% і розміром dНВ = 1...2 мкм з VД до 30%, особливо в приповерхневих 

шарах наплавленого металу (на δ = 0...50 мкм), рис. 4.10, б. 

При переході в колісну сталь встановлено наявність сульфідів 

(рис. 4.10, в) і оксидів, відповідних балу 1б (рис. 4.10, г); складних одиничних 

включень складу − оксисульфідів, оксинітридів, оксисульфонітридів 

(рис. 4.10, д, е). 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 4.10. Неметалеві включення в металі КС 2: а, б – силікати; в – сульфіди; 

г – оксиди; д, е – складні (оксисульфіди, оксинітриди, 

оксисульфонітриди) (×800). 

 

Поверхня після 

зносу 
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Як показали металографічні дослідження, структура металу шва 

зварних з'єднань КС 2, виконаних дротом Св-08ХМ на ділянці зносу на 

відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні являє собою переважно 

смуги деформації, орієнтовані під кутом 20...30° відносно поверхні. Довжина 

смуг деформації (СД) lСД складає близько 10...60 мкм, ширина hСД 2...5 мкм з 

коефіцієнтом їх форми æ = l/h = 5...12 (рис. 4.11, а, б). Інтегральна 

мікротвердість (HV) в цій зоні на δ = 0...50 мкм становить HV = 

2320...2770 МПа, що на 10...25% вище твердості металу шва і на δ = 100 мкм 

відповідає значенням мікротвердості металу шва (HV = 2210 МПа). 

Метал шва зварних з'єднань представлений структурою перліту (П) і 

фериту (Ф) при їх об'ємних частках: VП = 80...85%; VФ =15...20% відповідно з 

розмірами кристалітів (hКР×lКР) = 25...50×80...200 мкм і феритних прошарків 

(Фпр) по границях зерен товщиною h (Фпр) = 5...10 мкм (VФот до 3%). Розмір 

зерна в металі шва в середньому DЗ = 25...50 мкм при інтегральної 

мікротвердості HV(Ф-П) = 2210...2440 МПа. 

По глибині металу шва на відстані δ = 200...2000 мкм від зовнішньої 

поверхні інтегральна мікротвердість становить HV = 2210...2230 МПа, що 

трохи нижче (на 7...9%) ніж в центрі шва: HV = 2360...2440 МПа (δ = 

3500...4000 мкм). При переході до лінії сплавлення зменшуються (в 

середньому в 2 рази) розміри кристалітів (до hКР×lКР = 10...20×50...100 мкм) і 

товщина h (Фпр) до 2...3 мкм.  

По зоні лінії сплавлення (ділянка шириною δ = 300...400 мкм) 

спостерігається диспергування зерен структури до DЗ = 5...10 мкм і 

підвищення мікротвердості HV(Ф-П) до 2210...2570 МПа. 

При переході в колісну сталь від металу шва до I ЗТВ в ділянці перегріву 

(I ЗТВ) при використанні дроту Св-08ХМ формується Ф-П структура з 

розміром зерна DЗ = 20...50 мкм і мікротвердістю HV(Ф-П) = 

2010...2320 МПа, рис. 4.11, в. У наступних ділянках ЗТВ спостерігається 

подрібнення всіх структурних складових (в 2...3 рази) при підвищенні (в 

середньому на 4%) інтегральної мікротвердості рис. 4.11, г, д. 
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Рис. 4.11. Мікроструктура наплавленого металу (а, б) і ЗТВ (в-д) КС 2 для 

умов зварювання дротом Св-08ХМ: а − поверхня зносу; б − поверхня 

зносу (δ = 1000 мкм); в − ділянка великого зерна ЗТВ; г − 

перекристалізації; д − рекристалізації; е − основний метал, ×500.  
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Структура основного металу представлена перлітом (П), феритом (Ф) і 

Фпр з розміром зерна DЗ = 10...50 мкм і мікротвердістю HV(Ф-П) = 

2320...2440 МПа (рис. 4.11, е). 

Таким чином, дослідженнями по глибині (δ) наплавленого металу 

встановлено: при використанні для його виконання дроту Св-08ХМ після 

експлуатаційного навантаження на відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої 

поверхні спостерігається формування смугових структур - смуг деформації 

(СД) з коефіцієнтом їх форми æ = 5...10 при підвищенні (до 25%) 

мікротвердості в локальній зоні біля поверхні зносу (у порівнянні з металом 

шва). У металі шва (Св-08ХМ) формується крупнозерниста структура. При 

переході в колісну сталь фазовий склад металу не змінюється (Ф+П → Ф+П). 

Однак, по лінії сплавлення різко (в 4...6 рази) подрібнюється зеренна 

структура і на 5% зростає мікротвердість структурних складових. При 

переході в колісну сталь від лінії сплавлення до I ділянці ЗТВ зерно 

укрупнюється в 4...5 разів і зменшується (на 10%) інтегральна 

мікротвердість. 

Такі структурні зміни можуть сприяти нерівномірному рівню 

механічних властивостей по зоні зварювання, формування локальних 

концентраторів внутрішніх напружень і тріщин в відновлених наплавленням 

залізничних колесах. 

 

4 . 2 . 2 .  З в а р н і  з ' є д н а н н я  К С  2  з  в и к о р и с т а н н я м  

з в а р ю в а л ь н о г о  д р о т у  С в - 0 8 Х М Ф  

 

На підставі проведених металографічних досліджень полірованих 

шліфів встановлено, що при використанні дроту Св-08ХМФ в наплавленому 

металі формуються НВ: переважно силікати недеформовані (СН) 

(рис. 4.12, а) і поодинокі ланцюжки оксидів невеликої протяжності 

(рис. 4.12, б). 
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а б 

Рис

. 

4.12. Неметалеві включення в наплавленому металі при використанні 

дроту Св-08ХМФ: а - силікати недеформовані; б - оксиди (×800). 

 

Відповідно до ГОСТ 1778-70 (при збільшенні ×100) визначено бал НВ 

(розміром dНВ =10...20мкм) − бал 1а. Більш детальними дослідженнями (при 

збільшенні ×800) по глибині наплавленого металу встановлені розміри і 

розподіл дисперсних НВ. По всій глибині наплавленого металу об'ємна 

частка (Vч) НВ розміром dНВ = 0,5...1 мкм становить в середньому Vч = 

7...20% при наявності також НВ розміром dНВ = 1...2 мкм при Vч = 3...18% і 

dНВ = 2...5 мкм при Vч = 1%. 

При переході в колісну сталь встановлено наявність сульфідів (бал 1б) 

(рис. 4.13, а), а також одиничних складних включень− оксисульфіди 

(рис. 4.13, б), оксинітриди (рис. 4.13, в), сульфонітріди (рис. 4.13, г). 

Структура металу шва зварних з'єднань КС 2, виконаних дротом Св-

08ХМФ на ділянці зносу на відстані δ = 0...150 мкм (до 200 мкм) від 

зовнішньої поверхні являє собою СД, орієнтовані під кутом 20...30° відносно 

зовнішньої поверхні. Довжина СД lСД = 20...100 мкм, ширина hСД = 3...10 мкм 

з коефіцієнтом їх форми æ = 6...10 (рис. 4.14, а). Інтегральна мікротвердість 

(HV) в цій зоні (на δ = 0...100 мкм) складає HV = 2440 МПа, що на 10% вище 

твердості металу шва. 

 

 

Поверхня після 

зносу 
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Рис. 4.13. Неметалеві включення в металі КС 2: а – сульфід; б – 

оксисульфіди; в – оксинітрид; г - сульфонітріди (×800). 

 

Метал шва зварних з'єднань колісної сталі 2, виконаних дротом Св-

08ХМФ має Ф-П структуру з мікротвердістю HV(Ф-П) = 2190...2210 МПа, 

розмірами кристалітів hКР×lКР = 10...75×20...200 мкм, Фпр по границях зерен 

товщиною h (Фпр) = 5...10 мкм (VФпр до 3%). По глибині наплавленого металу 

до лінії сплавлення інтегральна мікротвердість практично рівномірна і 

становить HV = 2160...2210 МПа, DЗ = 20...50 мкм. При переході до лінії 

сплавлення зменшується в середньому в 2 рази розмір зерна (DЗ = 

10...30 мкм) і товщина h(Фпр) до 2...4 мкм. По зоні лінії сплавлення 

спостерігається подрібнення зеренної структури до DЗ = 5...20 мкм і 

підвищення (на 5...10%) мікротвердості HV(Ф-П) до 2440...2570 МПа. 
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Рис. 4.14. Мікроструктура наплавленого металу (а, б) і ЗТВ (в-д) колісної 

сталі 2 за умови зварювання дротом Св-08ХМФ: а − поверхня зносу; б 

− ділянку великого зерна ЗТВ; в − перекристалізації; г − неповної 

перекристалізації; д − рекристалізації; е − основний метал, ×500.  
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В ділянці великого зерна (I зона) формується ферито-перлітна (Ф-П) 

структура з мікротвердістю HV(Ф-П) = 2030 МПа при h(Фпр) = 2...5 мкм, 

(рис. 4.14, б). Розмір зерен (DЗ) Ф-П становить близько 15...50 мкм. В ділянці 

нормалізації (II зона) спостерігається подрібнення структури в 1,6 рази 

(рис. 4.14, в); підвищення мікротвердості на 14%. У наступних ділянках ЗТВ 

− дрібнозерниста структура Ф+П при середньому DЗ = 10...15 мкм 

(рис. 4.14, г-д). 

Структура основного металу представлена перлітом (П), феритом (Ф) і 

Фпр при їх об'ємних частках: VП = 55...60%; VФ = 33...35%; VФпр = 3...7%, 

відповідно, з розміром зерна DЗ = 10...50 мкм, h(Фпр) = 2...7 мкм і 

мікротвердістю HV(Ф-П) = 2320 МПа (рис. 4.14, е) 

Таким чином, в разі використання дроту Св-08ХМФ в металі шва і 

металі ЗТВ формується однакова за фазовим складом ферито-перлітна 

(Ф+П структура шва → Ф+П структура ЗТВ) структура при незначних 

градієнтах по мікротвердості і розміром зерна. При переході в колісну 

сталь по лінії сплавлення подрібнюється (в 2...3 рази) зеренна структура і в 

середньому на 7% зростає мікротвердість структурних складових. Від лінії 

сплавлення до I ділянці ЗТВ зерно укрупнюється в 3...5 разів і зменшується 

(на 13%) інтегральна мікротвердість. 

Таким чином, при використанні дроту Св-08ХМФ після 

експлуатаційного навантаження на відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої 

поверхні спостерігається формування смугових структур – смуг деформації з 

коефіцієнтом їх форми æ = 6...10, підвищення мікротвердості на 10% (в 

порівнянні з металом шва). Використання Св-08ХМФ (в порівнянні з Св-

08ХМ) сприяє формуванню менших градієнтів по мікротвердості, а також 

розмірами структурних складових, які формуються по зоні зварювання (як в 

металі шва, так і в металі ЗТВ), що може сприяти більш рівномірному рівню 

механічних властивостей. 

Детальними дослідженнями тонкої структури КС 2 для умов 

зварювання дротом Св-08ХМФ показано наступне (рис. 4.15).  
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Рис

. 

4.15. Тонка структура зовнішньої поверхні зносу (а − ×15000, б − ×20000) 

і металу шва колісної сталі 2 для умов зварювання дротом Св-08ХМФ на 

різній відстані (δ) від лінії сплавлення: в-д − δ = 100...200 мкм; е − 

δ = 50 мкм (в, д − ×20000; г, е − ×30000). 

 

Фрагментація 

СД 
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Безпосередньо в приповерхневих шарах на відстані δ = 0...200 мкм від 

зовнішньої поверхні спостерігається формування СД і суттєве дроблення 

(фрагментація) структури: ширина смуг деформації hСД = 0,15...1,3 мкм; 

розмір фрагментів (або субструктури) dC = 0,5...1 мкм (рис. 4.15; табл. 4.3). 

При цьому найбільше диспергування структури (зменшення розміру 

субструктури) спостерігається в приповерхневих шарах на δ = 0...100 мкм, де 

dC складає близько 0,3...0,8 мкм. Крім того, спостерігається різке підвищення 

щільності дислокацій до ρ = 8×10
10

...10
11

см
−2

, при максимальних її значеннях 

в зонах смуг переорієнтації до ρ = 2×10
11

см
−2

. 

При переході до лінії сплавлення (на відстані δ = 0...200 мкм від лінії 

сплавлення) формується ферито-перлітна (Ф-П) структура з феритними 

прошарками товщиною h(Фпр) = 2...3 мкм при розмірах цементитних (hЦ) і 

феритних (hФ) пластин в перліті (П): hЦ = 0,03...0,05 мкм; hФ = 0,2...0,5 мкм. 

Розмір субзерна феритної складової порядку dC = 0,5...1,2 мкм. Щільність 

дислокацій (ρ) в металі шва становить ρ = (2...4)×10
10

см
−2

. 

 

Таблиця 4.3 - Зміна параметрів тонкої структури: ширини смугових 

структур (hСД); розміру субзерна (dС); ширини пластин цементиту (hЦ) і 

фериту (hФ) в П-складовій; щільності дислокацій (ρ) по зоні зварювання 

колісної сталі при використанні дроту Св-08ХМФ. 

 

 

Зона 

Параметри 

Св-08ХМФ Сталь 2 

ШОВ (Ф+П) I ЗТВ (Ф+П) 

Поверхня 

(0…200 мкм) 
Л/С (0…200 мкм) Л/С (0…400 мкм) 

hСД, мкм  0,15…1,3 − − 

dс, мкм 0,3…1 0,5…1,2 0,5…2 

hЦ, мкм 

hФ , мкм  
− 

0,03…0,05 

0,2…0,5 

0,03…0,05 

0,1…0,25 

, см
−2 

810
10

…210
11

 (2…4)×10
10

 (2…3)×10
10

 

 

Таким чином, в разі використання для наплавлення на колісну сталь 

дроту Св-08ХМФ, в наплавленому металі з боку поверхні зносу на відстані     
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δ = 0...100 мкм від зовнішньої поверхні відбувається значне подрібнення (в 

1,3...1,5 рази) субструктури при загальному підвищенні щільності дислокацій 

в 4...10 разів у порівнянні з металом шва.  

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис

. 

4.16. Тонка структура колісної сталі 2 для умов зварювання дротом Св-

08ХМФ на різній відстані (δ) від лінії сплавлення: а-в − δ = 30...40 мкм; 

г-е − δ = 100...200 мкм (а, д, е − ×30000; б-г − ×20000). 

Фпр Фпр 
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Такі градієнти по щільності дислокацій можуть сприяти формуванню 

локальних концентраторів внутрішніх напружень, що знижують рівень 

тріщиностійкості металу. 

При переході в колісну сталь метал (I зона ЗТВ, рис. 4.16; табл. 4.3) 

складається з перліту (П), фериту (Ф), з h(Фпр) 1,2...2 мкм і розмірами 

цементитних (hЦ) і феритних (hФ) пластин в перліті (П): hЦ = 0,03...0,05 мкм; 

hФ = 0,1...0,25 мкм, відповідно. Розмір субзерна феритної складової 

збільшується в середньому в 1,4 рази і становить порядку dC = 0,5...2 мкм. 

Щільність дислокацій (ρ) в металі I ділянки ЗТВ (на відстані δ = 0...200 мкм 

від лінії сплавлення) складає близько ρ = (2...3)×10
10

см
−2

. 

Таким чином, в області переходу від металу шва до ЗТВ (зоні лінії 

сплавлення) спостерігається деяке зменшення (в 1,5 рази) ширини Фпр і 

розміру П-складової: hФ(П) в 2 рази при однорідному розподілі щільності 

дислокацій (ρ). 

 

4 . 2 . 3 .  З в а р н і  з ' є д н а н н я  К С  2  з  в и к о р и с т а н н я м  

з в а р ю в а л ь н о г о  д р о т у  П П - А Н 1 8 0 М Н  

 

При використанні дроту ПП-АН180МН встановлено, що великі НВ 

(розміром dНВ = 10...20 мкм) відсутні, (рис. 4.17, а). Структурі наплавленого 

металу характерна наявність НВ переважно дисперсних розмірів 

(dНВ ≤ 1 мкм) при рівномірному зниженні їх об'ємної частки (Vч від 30% до 

5%) від зовнішньої поверхні (зносу) по глибині наплавленого металу 

(рис. 4.17, б). 

Структура металу шва зварних з'єднань КС 2, виконаних дротом ПП-

АН180МН на ділянці зносу на відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої 

поверхні являє собою СД, орієнтовані під кутом 20...30° відносно поверхні 

(рис. 4.18, а) . Довжина СД lСД складає близько 25...60 мкм, ширина hСД 

3...10 мкм з коефіцієнтом їх форми (æ = l/h) æ ~ 6...8. Інтегральна 
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мікротвердість (HV) в цій зоні (на δ = 0...100 мкм) складає HV = 

2440...2860 МПа, що на 5...10% вище твердості металу шва. 

При переході в колісну сталь встановлено наявність дрібних сульфідів 

(рис. 4.17, в) і оксисульфонітридів (рис. 4.17, г). 

Метал шва зварних з'єднань КС 2, виконаних дротом ПП-АН180МН 

має ферито-бейнітну (Ф-Б) структуру з мікротвердістю HV(Ф-Б) = 

2440...2570 МПа, з розмірами кристалітів hКР×lКР = 15...50×25...100 мкм та 

h(Фпр) = 3...5 мкм. Розмір зерна по глибині металу шва в середньому 

становить DЗ = 20...40 мкм. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 4.17. Неметалеві включення в наплавленому металі (а, б) і в металі КС 2 

(в, г) при використанні дроту ПП-АН180МН (×800). 

 

 

Поверхня після 

зносу 

  Укрупнення×3 

 Укрупнення×3 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 4.18. Мікроструктура наплавленого металу (а, б) і ЗТВ (в-д) колісної 

сталі 2 для умов зварювання дротом ПП-АН180МН: а − поверхня 

зносу; б − ділянку великого зерна ЗТВ; в − перекристалізації; г − 

неповної перекристалізації; д − рекристалізації; е − основний метал, 

×500. 
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По глибині наплавленого металу до лінії сплавлення інтегральна 

мікротвердість практично рівномірна і становить HV = 2440...2570 МПа. Біля 

лінії сплавлення розміри кристалітів зменшуються (в середньому в 2 рази) 

при деякому збільшенні (на 8%) мікротвердості металу. 

Для ЗТВ таких з'єднань в ділянці великого зерна (I зона) 

спостерігається ферито-перлітна (Ф-П) структура з мікротвердістю HV(Ф-П) 

= 2860...3210 МПа з h(Фпр)  = 2...5 мкм (рис. 4.18, б).  

Середній розмір зерен (DЗ) структурних складових порядку 

40...110 мкм. При переході до ділянки нормалізації (II зона) спостерігається 

подрібнення структури (в середньому в 2 рази) при підвищенні 

мікротвердості на 8% (рис. 4.18, в). У наступних ділянках ЗТВ − 

дрібнозернистий структура Ф+П при середньому DЗ = 10...15 мкм 

(рис. 4.18, г-д). 

Структура основного металу представлена перлітом (П), феритом (Ф) і 

Фпр при їх об'ємних частках: VП = 55...60%; VФ = 33...35%; VФот = 3...7%, 

відповідно, з розміром зерна DЗ = 10...50 мкм, товщиною δ(Фот) = 2...7 мкм і 

мікротвердістю HV(Ф-П) = 2320...2570 МПа, (рис. 4.18, е). 

Таким чином, в разі використання дроту ПП-АН180МН в шві з боку 

поверхні зносу на відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні 

формуються смугові структури - СД з коефіцієнтом їх форми æ ~ 6...8 при 

підвищенні мікротвердості металу на 5...10 % (в порівнянні з металом шва). 

Металу шва таких з'єднань характерна відсутність різких градієнтів як по 

мікротвердості, так і розмірами структурних складових. При переході в 

колісну сталь змінюється фазовий склад металу (Ф+Б → Ф+П), в ділянці 

великого зерна на 12% зростає мікротвердість структурних складових при 

рівномірному її збільшенні в наступних ділянках ЗТВ. Такі структурні зміни, 

очевидно, можуть сприяти підвищенню властивостей міцності по зоні 

зварювання (в порівнянні з Св-08ХМ і Св-08ХМФ) в відновлених 

наплавленням залізничних колесах. 
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Зіставлення структурного стану металу швів в досліджених зварних 

з'єднаннях в залежності від складу наплавленого металу: дроти марок Св-

08ХМ; Св-08ХМФ (Ф-П шви), і ПП-АН180МН (Ф-Б шов) показало наступне, 

рис. 4.19. По глибині наплавленого металу при використанні Св-08ХМФ і 

Св-08ХМ формується феритно-перлітна (Ф-П) структура з мікротвердістю 

HV = 2230...2440 МПа і HV = 2210...2230 МПа, відповідно, при рівнозначних 

розмірах кристалітів; формуються переважно силікатні неметалеві 

включення (НВ) розміром dНВ =15...20 мкм (окремі) і дисперсні НВ 

(dНВ ≤ 2 мкм) з об'ємною часткою (Vч до 20%). 

У разі використання для наплавлення дроту Св-08ХМ на δ = 0...50 мкм 

від зовнішньої поверхні спостерігається збільшення (в 1,5 рази) об'ємної 

частки дисперсних НВ (в порівнянні з з’єднанням, наплавленим дротом Св-

08ХМФ). При використанні ПП-АН180МН по глибині (δ) наплавленого 

металу формується бейнітно-феритна (Б-Ф) структура при зменшенні 

розмірів кристалітів в 1,4 рази, підвищення HV на 5...15% (в порівнянні з Ф-

П швами) при формуванні переважно дисперсних НВ (dНВ ≤1 мкм) та 

відсутності крупних НВ. 

Дослідженнями структурних змін по глибині δ = 0...200 мкм від 

зовнішньої поверхні встановлено, що для всіх досліджуваних дротів 

спостерігається: диспергування структури при підвищенні її мікротвердості 

на 10...25% (в разі Ф-П швів) і на 5...10% (в випадку Ф-Б шва); формування 

протяжних смуг деформації з коефіцієнтом їх форми æ = 5...12 (Ф-П шви) і æ 

= 6...8 (Ф-Б шов), орієнтованих під кутом 20...30° відносно зовнішньої 

поверхні. 

Таким чином, металографічними дослідженнями структурно-фазових 

змін встановлено, що найбільш оптимальний структурний стан наплавленого 

металу (з точки зору підвищення мікротвердості, подрібнення структури, 

розмірів і розподілу НВ) після експлуатаційного навантаження формується в 

разі використання дроту ПП-АН180МН. 
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а 

б 

в 

Рис. 4.19. Зміна середніх величин структурних параметрів: зерна (Dз), 

кристалітів (hкр; lкр), смуг деформації (hсмуг, lсмуг) і мікротвердості (HV) в 

металі швів: а - СВ 08Х2МФ; б-Св-08ХМ; в- ПП-АН180МН 
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Методом ТЕМ досліджено особливості зміни тонкої структури металу 

шва і ЗТВ відновлених наплавленням з використанням дроту ПП-АН180МН 

залізничних коліс після експлуатаційного навантаження, рис. 4.20-4.21; 

табл. 4.4). Дослідженнями по глибині металу швів (від зовнішньої поверхні 

до лінії сплавлення) і ЗТВ КС 2 встановлено наступне. 

Після експлуатаційного навантаження на відстані δ = 0...200 мкм від 

зовнішньої поверхні формуються смугові структури (СД), а також 

спостерігається фрагментація структури. Ширина смуг деформації hСД = 

0,15...0,5 мкм; розмір фрагментів (або субструктури) dC = 0,3...0,5 мкм при 

підвищенні щільності дислокацій (ρ) до ρ = 10
11

...2×10
11

см
−2

 (рис. 4.20, а, б; 

табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 - Зміна параметрів тонкої структури: ширини смугових 

структур (hСД); розміру субзерна (dС); ширини пластин цементиту (hЦ) і 

фериту (hФ) в П-складовій; ширини рейок (hрейок) в Б- складовій; щільності 

дислокацій (ρ) по зоні зварювання колісної сталі при використанні ПП-

АН180МН. 

 

Зона 

Параметри 

Св-ПП-АН180МН КС 2 

ШОВ (Ф+Б) I ЗТВ (Ф+П) 

Поверхня 

(0…200 мкм) 
Л/С (0…200 мкм) Л/С (0…400 мкм) 

hСД, мкм  0,15…0,5 − − 

dс, мкм 0,3…0,5 0,5…1,0 0,5…1,5 

hЦ, мкм 

hФ, мкм 
− − 0,02…0,03 0,07…0,1 

hрейок , мкм  0.2…0,6  

, см
−2 

10
11 

…210
11

 (4…6)×10
10

 (2…5)×10
10

см 

 

При переході до лінії сплавленні (на відстані δ = 0...200 мкм від лінії 

сплавлення, рис. 4.20, в-е) формується феритно-бейнітна (Ф-Б) структура з 

h(Фпр) = 1,3...2 мкм і шириною бейнітних рейок hБ = 0,2...0,6 мкм. Розмір 
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субзерна феритної складової порядку dC = 0,5...1 мкм. Щільність дислокацій 

(ρ) в металі шва становить ρ = (4...6)×10
10

см
−2

. 

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 4.20. Тонка структура зовнішньої поверхні зносу (а, б − ×30000) і 

металу шва колісної сталі 2 для умов зварювання дротом ПП-

АН180МН на різній відстані (δ) від лінії сплавлення: в, г − δ = 

60...100 мкм; д, е − δ = 5...20 мкм (а, б, г − ×30000; в, д, е − ×20000). 

СД 
  Фрагментація   

 Фпр 

..Фрагментація 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 4.21. Тонка структура колісної сталі 2 для умов зварювання дротом 

ПП-АН180МН на різній відстані (δ) від лінії сплавлення: а-б − δ = 

5...20 мкм; в-г − δ = 100...200 мкм; д-е − δ = 300...400 мкм (а, б, г − 

×20000; в, д, е − ×30000). 

 

 



 239 

Таким чином, в разі використання для наплавлення залізничних коліс 

дроту ПП-АН180МН, в наплавленому металі з боку поверхні зносу на 

відстані δ = 0...100 мкм від зовнішньої поверхні відбувається значне 

подрібнення (в 2 рази) субструктури при рівномірному підвищенні щільності 

дислокацій в 2...3 рази. 

При переході в колісну сталь метал (I зона ЗТВ, рис.3.6) складається з 

перліту (П), фериту (Ф) при h(Фпр) = 0,5...1,2 мкм і розмірами цементитних 

(hЦ) і феритних (hФ) пластин в перліті (П): hЦ = 0,02...0,03 мкм; hФ = 

0,07...0,1 мкм, відповідно. Розмір субзерна феритної складової збільшується в 

середньому в 1,3 рази і становить близько dC = 0,5...1,5 мкм (рис. 4.21; 

табл. 4.4). Щільність дислокацій (ρ) в металі I ділянки ЗТВ становить близько 

ρ = (2...5)×10
10

см
−2

. 

Таким чином, в області переходу від металу шва до ЗТВ 

спостерігаються такі структурні зміни: зміна фазового складу металу від 

Ф+Б-структури шва до Ф+П-структури ЗТВ; зменшення (в 2 рази) ширини 

Фпр при формуванні субструктури; рівномірний розподіл щільності 

дислокацій при незначному її зниженні (в 2...3 рази). 

Такі структурні зміни (диспергування структури при рівномірному 

розподілі щільності дислокацій) не сприятимуть формуванню локальних 

концентраторів внутрішніх напружень і зниження тріщиностійкості металу. 

4.3.  Особливості формування структури металу колісної сталі 

65Г в залежності від технологічних режимів зварювання (швидкості 

охолодження, температури витримки та часу). 

 

Дослідження структури модельних зразків сталі 65Г в залежності від 

швидкості охолодження (W6/5 = 5; 10С/с) при наплавленні та температури 

витримки (Твитр =100; 200С) після охолодження наплавлених з’єднань до цих 

температур  на протязі t = 1 год та 4 год проведено методами світлової та 

трансмісійної електронної мікроскопії.  
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При металографічних дослідженнях були вивчені структури: бейніту 

верхнього (БВ) та нижнього (БН), мартенситу (М), їх параметри − розмір 

пакетів (DП), об'ємна частка структур (VЧ, %), що формуються відповідні 

значення мікротвердості (HV). На рис. 4.22 - 4.24, в; табл. 4.5 - 4.7 наведено 

мікроструктуру та структурні параметри металу модельних зразків колісної 

сталі 65Г, що охолоджені при різних швидкостях (W6/5) в залежності від 

температури (Твитр) та часу (t) витримки. 

Дослідженнями модельних зразків сталі 65Г показано, що при W6/5 = 

5С/с (Твитр.= 100С; t = 1 год.) структура металу бейнітно-мартенситна з 

об’ємною часткою структурних складових VЧ = 30%БВ; 45%БН; 25%М з 

розміром пакетів DП = 5…40 мкм та мікротвердістю 

HV(Б) = 3360…4640 МПа, HV(М) = 6060…7740 МПа, (табл. 4.5, рис. 4.22, 

рис. 4.23, a). При збільшенні часу витримки до t = 4 год структурно-фазовий 

склад, розмір зерна та мікротвердість не змінюється (табл. 4.6, рис. 4.23, д, е, 

рис. 4.24). 

 

Таблиця 4.5 - Структурні параметри: об’ємна частка (VЧ, %), 

 мікротвердість (HV, МПа), розмір пакетів (DП, мкм), рейок (hp, мкм), 

карбідних виділень (hк, lк, мкм), щільність дислокацій (, см
-2

) в металі 

модельних зразків колісної сталі 65Г при швидкості охолодження 

(W6/5=5С/с) та різної температури витримки (Твитр = 100С, t = 1 год. та 

Твитр = 200С, t = 1год.) 

 W6/5=5С/с 

 Твитр = 100С, t = 1 год Твитр = 200С, t = 1 год 

 БВ БН М БВ БН М 

VЧ, % 30 45 25 30 45 25 

DП, мкм 30…100 50…100 30…100 50…100 

HV, 

МПа 

3360…4640 5720…7120 3660…4660 6060…7740 

hp, мкм 0,1…0,5 0,3…1,3 0,2…1,4 0,1…0,5 0,25…1,3 0,2…1,5 

hк, мкм 0,02…0,12 0,017…0,1 0,01…0,02  0,01…0,08 0,01…0,03 

lк, мкм - 0,03…0,35 - - 0,05…0,4 - 

, мкм 0,1…0,5 0,02…0,18 0,08…0,2 0,1…0,5 0,03…0,2 0,06…0,2 

, см
-2

 3…4×10
10

 4…5×10
10

 7…8×10
10

 2…3×10
10

 3…4×10
10

 6…7×10
10

 

, см
-2

 4…6×10
10

 3…4×10
10
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На рис. 4.22 показано, як змінюються середні значення об’ємної частки 

(VЧ) структурних складових (БН; БВ; М); розмір пакетів (DП), мікротвердість 

(HV) в металі модельних зразків сталі 65Г в залежності від швидкості 

охолодження (W6/5) та температури витримки (Твитр) на протязі t = 1год. 

Встановлено, що з  підвищенням швидкості охолодження до W6/5 = 10С/с 

змінюється структурно-фазовий склад металу сталі 65Г до VЧ = 2%БВ; 

10%БН; 88%М при зменшені (у 1,6 разів) розміру зерен до 20…60 мкм, та 

зростанні (на 2…8%) мікротвердості до HV(Б) = 3510…4660 МПа, 

HV(М) = 6810…8240 МПа, табл. 4.6, рис. 4.22, б, рис. 4.23, в, г. 

 

 

 

 
 

Рис. 4.22. Зміна середніх значень структурних параметрів: а – об’ємної 

частки (VЧ) структурних складових (● – БН; ■ – БВ; ◊ – М); б − розміру 

пакетів (DП) та інтегральної мікротвердості (HV) в металі модельних 

зразків сталі 65Г в залежності W6/5 та Твитр. на протязі t = 1год. 
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а б 

  

в г 

  

д е 
 

Рис. 4.23. Мікроструктура металу модельних зразків колісної сталі 65Г, що 

охолоджені при різних швидкостях W6/5= 5C/c (а, б, г, е) та 10C/c (в, г) 

в залежності від температури (Твитр) та часу (t) витримки: а, в − 

Твитр = 100С, t = 1 год; б, г − Твитр = 200С, t = 1 год; д, е − Твитр = 100С, 

t = 4год. 
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При зміні температури витримки зразків від 100С до 200С (t = 1 год) 

структурно-фазовий склад, розмір пакетів та мікротвердість не змінюються, 

рис. 4.22. 

В результаті металографічних досліджень модельних зразків сталі 65Г 

в залежності від швидкості охолодження (W6/5 = 5; 10С/с) та температури 

витримки (Твитр = 100; 200С) на протязі t = 1 год встановлено, що при 

підвищенні швидкості охолодження до W6/5 = 10С/с змінюється структурно-

фазовий склад металу (збільшується до 90% вміст мартенситу) при зростанні 

(на 8%) мікротвердості, зменшені (у 1,6 разів) розміру зеленої структури. 

При зміні температури витримки зразків сталі 65Г від 100С до 200С 

(t = 1 год) як для швидкості охолодження W6/5 = 5С/с, так і для 10С/с 

структурно-фазовий склад, розмір зерна та мікротвердість не змінюються. 

В подальшому було проведено дослідження тонкої структури 

модельних зразків колісної сталі 65Г, що охолоджені при різних швидкостях 

(W6/5) в залежності від температури (Твитр) та часу (t) витримки. На рис. 4.24-

4.28 та табл. 4.5-4.7, відповідно, наведено  тонку структуру та структурні 

параметри металу модельних зразків колісної сталі 65Г, що охолоджені при 

різних швидкостях (W6/5) в залежності від температури (Твитр.) та часу (t) 

витримки. 

Дослідженням тонкої структури показано: в металі модельних зразків 

сталі 65Г при швидкості охолодження W6/5 = 5С/с (Твитр. = 100С; t = 1 год) 

формується структура з розміром рейок hP(БВ) = 0,1…0,5 мкм, hP(БН) = 

0,25…1,4 мкм та hP(М) = 0,2…1,5 мкм, при середньому значенні щільності 

дислокацій  = (4…6)×10
10

см
-2

 (рис. 4.24, а-в; табл. 4.5). 

При швидкості охолодження W6/5 = 5С/с зі збільшенням часу 

витримки до t = 4 год (Твитр = 100С) розмір рейок структурних складових не 

змінюється,  натомість щільність дислокацій зменшується від (4…6)10
10

см
-2

 

(t = 1 год) до (3…4)10
10

см
-2

 (t = 4 год) при більш рівномірному її 

перерозподілі в об’ємі структурних складових, рис. 4.25. Підвищення 
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температури витримки до 200С (t = 1 год) призводить до більш рівномірного 

перерозподілу щільності дислокацій у внутрішніх об’ємах структурних 

складових (рис. 4.24, г-е), що мабуть і забезпечує високі показники 

механічних властивостей (міцності, пластичності та ударної в’язкості) 

металу. 

 

Таблиця 4.6 - Зміна структурних параметрів: об’ємної частки 

 (VЧ, %), мікротвердості (HV, МПа), розміру пакетів (DП, мкм), рейок (hP, 

мкм), карбідних виділень (hк, lк, мкм) щільності дислокацій (, см
-2

) в 

металі модельних зразків колісної сталі 65Г при швидкості охолодження 

W6/5 = 10С/с та різної температури витримки (Твитр = 100С, t = 1 год та 

Твитр = 200С, t = 1 год) 

 

 W6/5 = 10С/с 

 Твитр = 100С, t = 1 год Твитр = 200С, t = 1 год 

 БВ БН М БВ БН М 

VЧ, % 2 10 88 2 10 88 

DП, мкм 20…40 30…60 20…40 30…60 

HV, 

МПа 

3510…4660 7240…8240 3600…4660 6810…8240 

hp, мкм 0,1…0,3 0,2…0,9 0,17…1,0 0,18…0,3 0,2…0,9 0,15…1,0 

hк, мкм  0,01…0,05 0,01…0,02  0,018…0,12 0,01…0,04 

lк, мкм - 0,02…0,2  - 0,02…0,27  

, мкм 0,17…0,3 0,05…0,2 0,08…0,2 0,18…0,3 0,02…0,1 0,06…0,2 

, см
-2

 4×10
10

 6×10
10

 8×10
10

 3…4×10
10

 4…5×10
10

 6…7×10
10

 

, см
-2

 6…7×10
10

 4…5×10
10

 
 

Як свідчать наведені на рис. 4.26 дані, підвищення температури 

витримки до 200С (t = 1 год) призводить до зниження щільності дислокацій 

при обох швидкостях охолодження. Так, при швидкості охолодження W6/5 = 

5С/с (Твитр.= 100С; t = 1 год) щільність дислокацій знижується від  = 

(4…6)×10
10

см
-2

 до (3…4)×10
10

см
-2

 (Твитр.= 200С; t = 1 год). При швидкості 

охолодження W6/5 = 10С/с її показники декілька вищі, але і в даному 

випадку спостерігається зниження щільності дислокацій від  = 

(4…6)×10
10

см
-2

 (Твитр.= 100С; t = 1 год) до (3…4)×10
10

см
-2

 (Твитр.= 200С; t = 1 

год). Збільшення часу витримки зразків, що охолоджувалися з швидкістю 
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W6/5 = 5С/с, до t = 4год (Твитр.= 100С) також сприяє зниженню щільності 

дислокацій до  = (3…4)×10
10

см
-2

, рис. 4.27. 

 

   

а б в 

   

г д е 
 

Рис. 4.24. Тонка структура металу модельних зразків колісної сталі 65Г, що 

охолоджені зі швидкістю W6/5= 5C/c при температурах витримки 

Твитр.= 100С (а-в) та 200С (г-е) на протязі t = 1 год.: а, г − нижнього 

бейніту; б, д − верхнього бейніту; в, е – мартенситу, а, е − ×35000; б − 

×52000; в, г − ×22000; д − ×25000. 

 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5 = 10С/с (t = 1 год) в 

порівнянні з W6/5 = 5С/с розмір реєчної структури зменшується в 1,5…1,6 

рази до hP(БВ) = 0,1…0,3 мкм, hP(БН) = 0,2…0,9 мкм та hP(М) = 0,15…1,0 мкм 

при загальному підвищенні щільності дислокацій до  = (6…7)×10
10

см
-2

, 

рис. 4.28, а-в.  
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а б в 
 

Рис. 4.25. Тонка структура металу модельних зразків колісної сталі 65Г 

(W6/5= 5C/c, Твитр.= 100С на протязі t =4 год.): а − нижнього бейніту; б 

− верхнього бейніту; в – мартенситу, а − ×25000; б − ×52000; в − ×25000 

 

 

Рис. 4.26. Зміна параметрів тонкої структури: розміру рейок (hp) та 

щільності дислокацій () в металі колісної сталі 65Г, в залежності від 

швидкості охолодження (W6/5) та температури витримки (Твитр.) на 

протязі t = 1год. 
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Таблиця 4.7 - Структурні параметри в металі модельних зразків 

колісної сталі 65Г при швидкості охолодження W6/5 = 5С/с (Твитр = 100С, 

t = 4год) 

 

 

 
 

 W6/5 = 5С/с 

 Твитр = 100С, t = 4 год 

 Бв Бн М 

VЧ, % 30 45 20 

DЗ,мкм 30…100 50…100 

HV, 

МПа 
3360…4640 5720…7120 

hp, мкм 0,1…0,5 0,3…1,0 0,2…1,4 

hк, мкм 
0,02…0,12 0,017…0,1 0,01…0,02 

lк, мкм 
- 0,03…0,35 - 

, мкм 
0,1…0,5 0,02
 0,18 0,08…0,2 

, см
-2

 2…3×10
10

 3…4×10
10

 6…7×10
10

 

, см
-2

 3…4×10
10

 

 

Рис. 4.27. Зміна структурних параметрів: розміру рейок (hP) та щільності 

дислокацій () в металі модельних зразків колісної сталі 65Г 

W6/5 = 5С/с в залежності від часу витримки t = 1 год. та 4 год. 

 

Підвищення температури витримки до 200С (t = 1 год) призводить до 

формування реєчної структури з hP(БВ) = 0,18…0,3 мкм, hP(БН) = 0,2…0,9 мкм 

та hP(М) = 0,15…1,0 мкм при загальному зниженні щільності дислокацій до  

 (4…5)×10
10

см
-2

, рис. 4.28. 

Таким чином, показано, що при швидкості охолодження W6/5 = 5С/с зі 

збільшенням часу витримки до t =4 год. (Твитр.= 100С) буде відбуватися 

підвищення характеристик пластичності: у 1,7 разів відносного подовження 

( − від 15% до 25%), у 1,3 рази відносного звуження ( − від 7,5% до 10%), 

ударної в’язкості (KCU − від 8…12 Дж/см
2
 до 11…15 Дж/см

2
), та відповідно 

підвищення тріщиностійкості металу. Виходячи з результатів досліджень, 
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такі зміни можуть бути пов’язані, скоріше за все, з зміною щільності 

дислокацій, а саме зі зменшенням її в 1,2рази. 

 

   

а б в 

   

г д е 
 

Рис. 4.28. Тонка структура основного металу модельних зразків колісної 

сталі 65Г, що охолоджені зі швидкістю W6/5 = 10C/c при температурах 

витримки Твитр.= 100С (а-в) та Твитр.= 200С (г-е) на протязі t = 1 год.: а, 

б, г, д − мартенситу; в − верхнього бейніту; е – нижнього бейніту, а-г − 

×35000; д, е − ×25000. 

 

Зміна температури витримки зразків від Твитр = 100С/с до Твитр = 

200С/с, незалежно від того з якими швидкостями вони охолоджувалися, 

також призводить до рівномірного перерозподілу щільності дислокацій, 

зменшенню її величини в 1,15…1,2 рази та до більш повного проходження 

процесу відпуску мартенситу. 
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Висновки до розділу 4 

1. Ґрунтуючись на результатах комплексних досліджень, які виконувалися  

на різних структурних рівнях, вивчені особливості формування структурного 

стану металу в різних зонах зварних з'єднань колісної сталі 2 (КС 2) в 

залежності від легування швів (складу наплавленого металу: дротами марок 

Св-08Г2С, Св-08ХМ, Св-08ХМФ (Ф-П шви) і ПП-АН180МН (Б-М шви). 

2. Дослідженнями структурних параметрів металу зварних з'єднань, що 

формуються при відновному ремонті залізничних коліс, який виконується 

дротами Св-08Г2С і ПП-АН180МН, показано, що найбільш оптимальна 

структура швів та ЗТВ КС 2 за фазовим складом (Б+М), розміром 

структурних складових, мікротвердістю при рівномірному розподілі 

щільності дислокацій формується у разі використання для наплавлення дроту 

ПП-АН180МН. 

3. Встановлено, що після експлуатаційного навантаження в металі біля 

зношеної поверхні в локальній зоні на глибині до 200 мкм відбуваються 

найбільш помітні структурні зміни: формуються смугові структури (смуги 

деформації) при підвищенні мікротвердості (в порівнянні з металом швів); 

помітне дроблення (фрагментація) структури; підвищення щільності 

дислокацій до ρ = 8×10
10

...10
11

см
-2

, при максимальних її значеннях в зонах 

смуг переорієнтації до ρ = 2×10
11

см
-2

. 

4. Найбільш оптимальний структурний стан наплавленого металу (з точки 

зору рівномірного розподілу мікротвердості, подрібнення структури, розмірів 

і розподілу неметалевих включень) після експлуатаційного навантаження 

формується в разі використання для наплавлення дроту ПП-АН180МН. 

5. В сталі 65Г в залежності від швидкості охолодження (W6/5 = 5; 10С/с) та 

температури витримки (Твитр = 100; 200С) на протязі t = 1 год при підвищенні 

швидкості охолодження до W6/5 = 10С/с змінюється структурно-фазовий 

склад металу (збільшується до 90% вміст мартенситу), зростає його 

мікротвердість, зменшуються розмір зерен та субструктури, підвищується 

щільності дислокацій (до  = (6…7)×10
10

см
-2

). 
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6. При зміні температури витримки зразків сталі 65Г від 100С до 200С 

(t =1 год) як для швидкості охолодження W6/5 = 5С/с, так і для W6/5 = 10С/с 

структурно-фазовий склад, розмір зерна та мікротвердість не змінюються. 

7. При мінімальній швидкості охолодження (W6/5 = 5С/с) зі збільшенням 

часу витримки зразків сталі 65Г до t = 4 год. (Твитр = 100С) розмір рейок 

структурних складових не змінюється, а щільність дислокацій зменшується 

(від (4…6)10
10

см
-2

 при t = 1 год до (3…4)10
10

см
-2

 при t = 4год), а їх 

розподіл, за рахунок її  перерозподілу в об’ємі структурних складових, стає 

більш рівномірним.  

8. Збільшення часу витримки модельних зразків сталі 65Г, що 

охолоджувалися з швидкістю  W6/5 = 5С/с, до t = 4год. (Твитр = 100С) 

спостерігається підвищення пластичності: у 1,7 разів відносного подовження 

( − від 15% до 25%), у 1,3 рази відносного звуження ( − від 7,5% до 10%), 

ударної в’язкості (KCU − від 8…12 Дж/см
2
 до 11…15 Дж/см

2
), та відповідно 

підвищення тріщиностійкості металу, що пов’язано переважно зі зміною 

щільності дислокацій (зменшенням її в 1,2рази). 
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РОЗДІЛ 5  

 СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ЗВАРНИХ З΄ЄДНАНЬ СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВИХ ЛЕГОВАНИХ 

СТАЛЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

5.1.  Дослідження впливу технологічних режимів зварювання 

(швидкостей охолодження, термообробки, систем легування) на зміну 

фазового складу та структури металу сталей спеціального призначення 

 

При виготовленні відповідальних зварних вузлів і корпусів колісної 

броньової техніки спеціального призначення використовують 

термозміцненні високоміцні сталі [29]. Основними проблемами при їх 

зварюванні є те, що внаслідок зварювання такі сталі можуть знеміцнюватися, 

а в зварних зєднаннях утворюватися тріщини. В значній мірі властивості 

таких з'єднань залежать від того, які структури при зварюванні утворюються 

в металі ЗТВ. Суттєво на це впливають режими зварювання та умови 

охолодження металу.  Саме питанням структуроутворення в металі зварних 

з'єднань таких сталей, і перш за все броньової сталі типу 30Х2Н2МФ 

присвячений даний розділ роботи.  

 

5 . 1 . 1 .  С т р у к т у р н о - ф а з о в и й  с к л а д ,  д и с л о к а ц і й н а  

с т р у к т у р а  т а  х а р а к т е р  р у й н у в а н н я  м е т а л у  З Т В  

( м о д е л ь н і  з р а з к и )  б р о н ь о в о ї  с т а л і  т и п у  3 0 Х 2 Н 2 М Ф   п р и  

р і з н и х  ш в и д к о с т я х  о х о л о д ж е н н я  

 

Обєктом досліджень, результатих яких наводяться нижче, були 

модельні зразки – імітатори, які виготовлялись із сталі типу 30Х2Н2МФ з 

вмістом вуглецю 0,31% та в подальшому були оброблені по термічним 

циклам зварювання таким чином, щоб охолодження металу після 

високотемпературного нагріву в інтервалі температур 600 – 500 
о
С 
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відбувалося з швидкостями 3,8 C/c, 12,5 C/c та 21 C/c. Хімічний склад 

вказаної сталі наведено у розділі 2 в табл. 2.9. 

Дослідженнями передбачалася оцінка структур, які утворилися в 

модельних зразках в залежності від швидкості охолодження, а також 

характеру їх руйнування після випробування на вигин. Структура 

оцінювалася з використанням комплексу методів дослідження, що 

включають оптичну та скануючу електронну мікроскопію. Характер 

руйнування зразків визначався за результатами фактографічних досліджень. 

В процесі металографічних досліджень були вивчені структури: 

бейніту верхнього та нижнього (БВ, БН), мартенситу (М), їх параметри - 

розмір пакетів (DП), розмір кристалітів, об'ємна частка структур (Vч, %), що 

формуються в металі швів і різних ділянках ЗТВ, а також відповідні зміни 

мікротвердості (HV). На рис. 5.1 показано структуру досліджуваних зразків. 

В таблиці 5.1 наведено структурні параметри та мікротвердість структурних 

складових в металі ЗТВ модельних зразків броньової сталі 71 охолоджених 

при різних швидкостях (W6/5).  

 

Таблиця 5.1 - Структурні параметри: розмір пакетів (DП); об'ємна 

частка структур (Vч,%), що формуються та мікротвердість (HV) структурних 

складових в металі ЗТВ модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ 

охолоджених при різних швидкостях охолодження (W6/5) 

 Швидкість охолодження 

 W6/5=3,8C/c W6/5=12,5C/c W6/5=21C/c 

Cтруктура (Vч, %) 
88...90% М 

10...12% Бн 

93...95% М 

5...7% Бн 

95...98% М 

3...5% Бн 

DП, мкм 35...80 20....70 15...50 

HV, МПа 
4420 (Бн) 

4980...5600 (М) 

4880 (Бн) 

5030...6060 (М) 

4800 (Бн) 

5360...6810 (М) 
 

Металографічними дослідженнями показано наступне. Для зразка зі 

швидкістю охолодження W6/5 = 3,8 °С/с в ділянці перегріву (I ділянка ЗТВ, 

рис. 5.1, а) встановлено, що структура складається з бейніту нижнього (Бн) та 

мартенситу (М) з мікротвердістю HV(Бн) = 4420 МПа та HV(М) = 4980…5600 
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МПа при розмірі пакетів DП = 35 ... 80мкм. Об’ємна частка (Vч) формуючихся 

структур складає: Vч (Бн) = 10…12% та Vч (М) = 88…90%, табл. 5.1. 

Таким чином, при мінімальній швидкості охолодження (W6/5 = 3,8 °С/с) 

формується переважно мартенситна (М) крупнозерниста структура з 

невеликою кількістю бейніту нижнього (Бн). 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5 = 12,5 °С/с в ділянці 

перегріву (I ділянка ЗТВ, рис. 5.1, б) формується також переважно (Vч (М) = 

93…95%) структура мартенситу (М) з мікротвердістю HV(М) = 5030…6060 

МПа та розміром DП = 20...70мкм. Об’ємна частка (Vч) бейніту нижнього (Бн) 

складає: Vч (Бн) = 5…7% при мікротвердості HV(Бн) = 4880 МПа, табл. 5.1. 

  

а б 

 

в 

г Рис. 5.1. Структура металу ЗТВ модельних зразків броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ охолоджених при різних швидкостях (W6/5): а - 

W6/5=3,8C/c; б - W6/5=12,5C/c; в - W6/5=21C/c (×500). 
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Таким чином, при збільшенні швидкості охолодження від W6/5=3,8C/c 

до W6/5=12,5C/c змінюється структурно-фазовий склад металу броньової 

сталі типу 30Х2Н2МФ - зменшується кількість бейніту нижнього (від 10...12 

% до 5...7 %) та збільшується кількість мартенситу (до 93...95 %). Розмір 

пакетів зменшується в 1,3 рази (від 35...80 мкм до 20...70 мкм), а 

мікротвердість збільшується в середньому на 10 % (від 4420...5600 МПа до 

4880...6060 МПа). 

При максимальній швидкості охолодження W6/5 = 21 °С/с в ділянці 

перегріву (I ділянка ЗТВ, рис. 5.1, в) структура складається переважно з 

мартенситу (М) при Vч (М) = 95…98% з мікротвердістю HV(М) = 

5360…68100 МПа та Dз = 15...50мкм. Об’ємна частка (Vч) бейніту нижнього 

(Бн) складає Vч (Бн) = 3…5% при мікротвердості HV(Бн) = 4800 МПа, табл. 

5.1. 

На рис. 5.2, а показано як змінюються об'ємна частка структур (Vч,%), 

що формуються, а також розмір пакетів (DП) та мікротвердість (HV) 

структурних складових. Так, при переході від мінімальної швидкості 

охолодження W6/5=3,8C/c до W6/5=12,5C/c та W6/5=21C/c зменшується 

кількість бейніту нижнього (від 10...12 % до 3...5 %) і збільшується об’ємна 

частка мартенситу від 88…90% до 93…95% та 97...98 %, відповідно, рис. 5.2, 

а. Розмір зерної структури зменшується (в 2 рази) від 35...80 мкм до 20…70 

мкм та 15...50 мкм, а мікротвердість збільшується (в середньому на 13 %) від 

4420...5600 МПа до 4880…6060 та 4800...6810 МПа, рис. 5.2, б. 

Таким чином, металографічними дослідженнями показано, що при 

збільшенні швидкості охолодження від W6/5=3,8C/c до W6/5=21C/c 

змінюється структурно-фазовий склад металу броньової сталі 71 при 

збільшенні кількості мартенситу (до 98 %), зменшенні частки бейнітної 

складової, подрібненні структури (в 2 рази зменшується розмір пакетів) та 

збільшенні (в середньому на 13 %) мікротвердості. 
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                                 а                б 

Рис. 5.2. Зміна структурних параметрів в металі ЗТВ модельних зразків 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ охолоджених при різних швидкостях 

(W6/5): а - об'ємної частки структур (Vч,%), що формуються; б - розміру 

пакетів (DП) та мікротвердості (HV) структурних складових. 

 

 

5 . 1 . 2 .   Х а р а к т е р  р у й н у в а н н я  м е т а л у  З Т В  

( м о д е л ь н і  з р а з к и )  с т а л і  т и п у  3 0 Х 2 Н 2 М Ф  п р и  р і з н и х  

ш в и д к о с т я х  о х о л о д ж е н н я  ( W 6 / 5 = 3 , 8 ;  1 2 , 5 ;  т а  2 1 ° C / c )  

 

Для оцінки в'язкості руйнування (К1с) та тріщиностійкості металу ЗТВ 

модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при різних швидкостях 

охолодження (W6/5) були проведені дослідження впливу структурних 

факторів на характер тріщиноутворення в умовах випробувань при 

зовнішньому навантаженні вигином. Механічними випробуваннями 

показано, що найбільший показник в'язкості руйнування К1с = 110 МПам
1/2

 

характерний для зразка зі швидкістю охолодження W6/5 = 3,8 °С/с, табл. 5.2. 

При збільшенні швидкості охолодження до W6/5=12,5 C/c та W6/5=21 C/c 

значення К1с знижується до К1с = 85 МПам
1/2

 та К1с = 70 МПам
1/2

 , 

відповідно. 
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Такі зміни показника в’язкості руйнування пов’язані зі впливом  

швидкостей охолодження на структурно – фазові зміни в металі 

досліджуваних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ , а саме зменшенням 

кількості нижнього бейніту та збільшенням кількості мартенситної складової. 

 

Таблиця 5.2 - Результати випробувань на в’язкість руйнування 

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

 Швидкість охолодження (W6/5) 

 W6/5=3,8C/c W6/5=12,5C/c W6/5=21C/c 

К1С, МПам
1/2

 110 85 70 

 

Після випробувань на вигин було проведено детальний 

фрактографічний аналіз структури зламів зразків броньової сталі 71 з 

урахуванням типів руйнування (транскристалітне або інтеркристалітне; 

крихке; квазікрихке; в'язке або змішане) та параметрів елементів 

мікрорельєфу зламів (розмірів фасеток сколу, квазісколу, ямок в'язкої 

складової, вторинних тріщин і ін.), рис. 5.3, а. Зразки для дослідження 

поверхні руйнування - злами з характерними зонами (рис. 5.3, б): I – зона 

втомної тріщини (біля надрізу); II - зона магістрального руйнування; III - зона 

долому. 

На рис 5.3 показано як при збільшенні швидкості охолодження зразків 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ змінюється об'ємна частка (Vч,%) в'язкого 

руйнування та розмір елементів мікрорельєфу поверхні руйнування (ямок 

в’язкої складової) в зоні магістральної тріщини. 

З рис. 5.3 видно, що при збільшенні швидкості охолодження від 

W6/5=3,8 C/c до W6/5=12,5 C/c та W6/5=21 C/c помітно зменшується об'ємна 

частка (Vч,%) в'язкого руйнування, що свідчить про зниження 

тріщиностійкості металу броньової сталі при максимальній швидкості 

охолодження. 
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                                 а                б 

Рис. 5.3. Зміна об'ємної частки (Vч,%) в'язкого руйнування і розміру ямок 

(dя) в зоні магістрального розвитку тріщини зламу броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ  (а) та схематичне зображення поверхні руйнування з 

характерними зонами (б). 

 

Таблиця   5.3 - Зміна об'ємної частки (Vч,%) характеру руйнування, 

 розміру елементів мікрорельєфу поверхні руйнування: розміру ямок (dя) 

в’язкого руйнування та фасеток (dф) квазікрихкого руйнування; довжини 

вторинних тріщин (Lтр) в зоні магістрального розвитку тріщини зламу 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ  

Характер 

руйнування 
параметры 

Швидкість охолодження 

W6/5=3,8С/с W6/5=12,5С/с W6/5=21С/с 

В’язке 

руйнування 

Vч, % 90 75...80 70 

dя, мкм 2...4 2....6 2...6 

Квазікрихке 

руйнування 

Vч, % 10 20...25 30 

dф, мкм 5...10 5...15 
5...10 

10...20 

Lтр, мкм 10...15(до 1%) - 8...15 
 

В табл. 5.3 наведено всі параметри мікрорельєфу поверхні руйнування - 

розмір ямок (dя) в’язкого руйнування, фасеток (dф) квазікрихкого 

руйнування; довжина вторинних тріщин (Lтр) в зоні магістрального 

руйнування. 
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На рис. 5.4– 5.6 наведено мікроструктури поверхонь руйнування по 

зонам зламу броньової сталі типу 30Х2Н2МФ  при різних швидкостях 

охолодження. 

 

   
а б в 

   

г д е 

Рис. 5.4. Характер руйнування по зонам зламу броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ (W6/5=3,8С/с): а, б - в зоні втомної тріщини; в, г, д – в зоні 

магістрального розвитку тріщини; е – в зоні долому    (а - г, е ×1550; д 

×810). 

 

Детальними фрактографічними дослідженнями модельного зразка зі 

швидкістю охолодження W6/5 = 3,8 °С/с встановлено, що в зоні I (втомної 

тріщини) рівномірний тип квазікрихкого руйнування з розміром фасеток 

квазісколу dф = 2…7 мкм та локальними ділянками в’язкої складової (dя = 

2…5 мкм), рис. 5.4, а, б. При переході у зону II (магістральної тріщини) 

характер руйнування переважно (Vч = 90 %) в’язкий з розміром ямок dя = 

2…4 мкм (рис. 5.4, в, г; табл. 5.3). Для поверхні руйнування в зоні 

магістральної тріщини характерна присутність одиничних вторинних тріщин 
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довжиною Lтр = 10…15 мкм, їх об’ємна частка складає Vч = 1 %,  рис. 5.4, д. 

В зоні III (долому) також в’язкий тип руйнування з розміром ямок dя = 2…7 

мкм (рис. 5.4, е). 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 5.5. Характер руйнування по зонам зламу броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ (W6/5=12С/с): а, б - в зоні втомної тріщини; в, г, д – в зоні 

магістрального розвитку тріщини; е – в зоні долому (а - г, е ×1550; д 

×810). 

 

При збільшенні швидкості охолодження зразка до W6/5 = 12,5 °С/с для 

металу зламу встановлено, що в зоні I (втомної тріщини) квазікрихке 

руйнування з розміром фасеток квазісколу dф = 3…10 мкм та локальними 

ділянками в’язкої складової (dя = 2…5 мкм), рис. 5.5, а, б. При переході у 

зону II (магістральної тріщини) характер руйнування переважно (Vч = 75…80 

%) в’язкий з розміром ямок dя = 2…6 мкм (рис. 5.5, в, г; табл. 5.3). Для 

поверхні руйнування в зоні магістральної тріщини характерна відсутність 
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вторинних тріщин. В зоні III (долому) - в’язкий тип руйнування з розміром 

ямок dя = 2…8 мкм (рис. 5.5, е). 

Фрактографічними дослідженнями показано, що в зламі металу 

охолодженого при максимальній швидкості (W6/5 = 21 °С/с) в зоні I (втомної 

тріщини) рівномірний тип квазікрихкого руйнування з розміром фасеток 

квазісколу dф = 3…15 мкм та вторинними тріщинами довжиною Lтр = 10…15 

мкм, їх об’ємна частка складає Vч = 2 %,  рис. 5.6, а-в. При переході у зону II 

(магістральної тріщини) характер руйнування переважно (Vч = 70 %) в’язкий 

з розміром ямок dя = 2…6 мкм (рис. 5.6, г, д; табл. 5.3). Для поверхні 

руйнування в зоні магістральної тріщини характерна присутність одиничних 

вторинних тріщин довжиною Lтр = 8…15 мкм, їх об’ємна частка складає Vч < 

1 %, рис. 5.6, д. В зоні III (долому) також в’язкий тип руйнування з розміром 

ямок dя = 2…8 мкм (рис. 5.6, е). 

Таким чином, встановлено, що при збільшенні швидкості охолодження 

зразків від W6/5=3,8 C/c до W6/5=21 C/c в зоні магістрального розвитку 

тріщини характер руйнування змінюється: зменшується (у 1,3 рази) об'ємна 

частка в'язкого руйнування (від Vч =90 % до Vч =70%) при збільшенні 

розміру ямок (від dя = 2...4 мкм до dя = 2...6 мкм), тобто в 1,3 рази. На 

ділянках квазікрихкого руйнування (об'ємна частка яких зростає від 10 % до 

30 %) збільшується розмір фасеток квазісколу  в 1,6 рази (від dф = 5...10 мкм 

до dф = 5...20 мкм), при наявності на поверхні руйнування вторинних тріщин 

розміром Lтр  8....15 мкм. 

В результаті, фрактографічними дослідженнями встановлено, що 

оптимальна структура броньової сталі 71 з точки зору складу, мікротвердості 

і мінімальних параметрів елементів рельєфу поверхні руйнування (розміру 

ямок і фасеток квазісколу), при максимальній об'ємній частці в'язкої 

складової формується при швидкості охолодження металу W6/5=3,8 C. Це 

пов’язано зі збільшенням кількості нижнього бейніту та зменшенням 

кількості мартенситної складової. 
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Рис. 5.6. Характер руйнування по зонам зламу броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ (W6/5=21С/с): а, б, в - в зоні втомної тріщини; г, д – в зоні 

магістрального розвитку тріщини; е – в зоні долому (а - б, г - е ×1550; 

в - ×810).  

 

5 . 1 . 3 .  В п л и в  н и з ь к о т е м п е р а т у р н о г о  в і д п у с к у  н а  

с т р у к т у р у ,  ф а з о в и й  с к л а д  т а  д и с л о к а ц і й н у  с т р у к т у р у  

м е т а л у  ш в і в  т а  З Т В  з в а р н и х  з ’ є д н а н ь  с т а л і  т и п у  

3 0 Х 2 Н 2 М Ф  в  з а л е ж н о с т і  в і д  с к л а д у  м е т а л у  ш в і в  ( С в -

1 0 Г С М Т  т а  С в - 0 8 Х 2 0 Н 9 Г 7 Т )  

 

Зварні з’єднання броньової сталі були виконані зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 15…20С/с. В якості присадних дротів застосовані два 

типа: I (Св-08Х20Н9Г7Т) та II (Св-10ГСМТ), табл. 2.11. Було досліджено 

зварні з’єднання без низькотемпературного відпуску після зварювання та 

зварні з’єднання після низькотемпературного відпуску. Режим 

низькотемпературного відпуску: Твідп.=250С, t=4години. 
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Структура основного металу бейнітна (Б) з HV = 4010…4330 МПа (БН) 

при розмірі пакетів DП = 10...30мкм, рис. 5.7. 

 

 

Рис. 5.7. Мікроструктура основного металу броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ. 

 

На рис. 5.8 наведено мікроструктуру металу зварного з’єднання 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ зі зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т 

(без низькотемпературного відпуску). 

У зварному з'єднанні броньової сталі типу 30Х2Н2МФ зі зварювальним 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т (без низькотемпературного відпуску) в металі шва 

формується аустенітна (А) структура з розміром кристалітів hкр = 6...50 мкм 

та мікротвердістю HV = 2450...2640 МПа поблизу лінії сплавлення. У центрі 

шву розмір зерен Dз = 7...30мкм при мікротвердості HV = 2210...2300 МПа, 

рис. 5.8, а, б. Ширина (δ) зони термічного впливу (ЗТВ) становить δ = 

2000...3200мкм. Мікроструктури по ділянкам ЗТВ представлені на рис. 5.8, в 

- е, зміна структурних параметрів – у табл. 5.4. 

В ділянці великого зерна (І ЗТВ, шириною δ = 300мкм) формується 

структура мартенситу (Vч = 95...98% М) з мікротвердістю HV = 

4640....5090МПа (М) та бейніту нижнього (Vч = 2...5% Бн) з HV = 4210МПа 

(БН) при розмірі пакетів DП = 25...55мкм, рис. 5.8, в. 
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Рис. 5.8. Мікроструктура металу зварного з’єднання броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ зі зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т (без 

низькотемпературного відпуску): а, б – метал шва; в I ЗТВ; г - II ЗТВ; 

д - III ЗТВ; е – IV ЗТВ (а, б ×500; в- е ×1000). 
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Таблиця 5.4 - Структурні параметри: об'ємна частка структур (Vч,%), 

що формуються; розмір зерен та пакетів (DЗ, DП); мікротвердість (HV) 

структурних складових в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаних зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т. 

 

 

При переході в ділянку перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.8, г) та ділянку 

неповної перекристалізації (III ЗТВ, рис. 5.8, д) структура подрібнюється до 

DП = 15...30мкм при HV = 4210…5090 МПа та DП = 5...10мкм при HV = 

4880…5090 МПа, фазовий склад не змінюється. В ділянці рекристалізації (IV 

ЗТВ, рис. 5.8, е) DП = 10...25мкм, при HV = 4010…4420 МПа. 

Таким чином, металографічними дослідженнями структури показано, 

що при переході від металу шва в ЗТВ зварного з’єднання (Св-08Х20Н9Г7Т) 

без низькотемпературного відпуску, змінюється структурно-фазовий склад 

від аустенітного (шов) до мартенсито-бейнітного (ЗТВ) при зростанні (у 2 

рази) мікротвердості від HV = 2210…2640 МПа до HV = 4210…5090 МПа.  

При подальшому переході в бік основного металу мартенситно-

бейнітна структура подрібнюється від DП = 25...55мкм (І ЗТВ) до DП = 

5...10мкм (ІІІ ЗТВ) при зростанні мікротвердості від HV = 4210…5090 МПа 

до HV = 4880…5090 МПа. У IV ЗТВ розміри зереної структури та значення 

мікротвердісті наближаються до значень основного металу. На рис. 5.9 

Структурні 

параметри 
Шов 

ЗТВ 

Осн.Ме I ЗТВ 

300мкм 

II ЗТВ 

450мкм 

III ЗТВ 

1000мкм 

IV ЗТВ 

250мкм 

Без низькотемпературного відпуску 

Vч, % Аустенит 
95…98%М 

2…5%Бн 

95%М 

5%Бн 
М+Б М+Б Б 

DЗ, DП,мкм 6…50 25…55 15…30 5…10 10…25 10…30 

HV, МПа 

2450/2640 

2210/2300 

центр 

4640/5090М 

4210 Бн 

4880/5090 М 

4210 Бн 
4880/5090 4010/4420 4010/4330 

Після низькотемпературного відпуску 

Vч, % Аустенит 
95…98%М 

2…5%Бн 

95%М 

5%Бн 
М+Б М+Б Б 

DЗ, DП,мкм 
6/50 

7/30центр 
25…60 15….25 4…10 8…25 10…30 

HV, МПа 

2450/2640 

2280/2300 

центр 

4420/4880М 

4210 Бн 

464/4880 М 

4210 Бн 
464/5090 3830/3860 4010/4210 



 265 

наведено мікроструктуру металу зварного з’єднання броньової сталі (Св-

08Х20Н9Г7Т) після низькотемпературного відпуску. Після 

низькотемпературного відпуску (Твідп.=250С, t=4години) в зварному 

з'єднанні броньовий сталі типу 30Х2Н2МФ зі зварювальним дротом Св-

08Х20Н9Г7Т в металі шва поблизу лінії сплавлення формується аустенітна 

(А) структура з розміром кристалітів hкр = 6...50 мк м та мікротвердістю HV = 

2450...2640 МПа, рис. 5.9, а, б; табл. 5.4. 

У центрі шва розмір зерен Dз = 7...30 мкм при мікротвердості HV = 

2210...2300 МПа. Ширина (δ) зони термічного впливу (ЗТВ) становить δ = 

2000...3200мкм. В ділянці великого зерна (δ = 300мкм) формується структура 

мартенситу (Vч = 95 ... 98% М) з мікротвердістю HV = 4420…4880 МПа (М) 

та бейниту нижнього (Vч = 2...5% Бн) з HV = 4210МПа (БН) при розмірі DП = 

25...60 мкм, рис. 5.9, в. 

При переході в ділянку перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.9, г) та ділянку 

неповної перекристалізації (III ЗТВ, рис. 5.9, д) структура подрібнюється до 

DП = 15...25мкм при HV = 4210…4880 МПа та Dз = 4...10мкм при HV = 

4640…5090 МПа, фазовий склад не змінюється. В ділянці рекристалізації (IV 

ЗТВ, рис. рис. 5.9, е) розмір пакетів складає DП = 8...25мкм, при HV = 

3830…3860 МПа. 

Таким чином, металографічними дослідженнями структури показано, 

що при переході від металу шва в ЗТВ зварного з’єднання з присадковим 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т після низькотемпературного відпуску, змінюється 

структурно-фазовий склад від аустенітного (шов) до мартенсито-бейнітного 

(ЗТВ) при зростанні (у 1,8 рази) мікротвердості від HV = 2280…2640 МПа до 

HV = 4210…48800 МПа. 
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Рис. 5.9. Мікроструктура металу зварного з’єднання броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаних зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т (після 

низькотемпературного відпуску): а, б – метал шва; в – I ЗТВ; г - II ЗТВ; 

д – III ЗТВ; е – IV ЗТВ (а, б ×500; в- е ×1000). 
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При подальшому переході в бік основного металу мартенситно-бейнітна 

структура подрібнюється від DП = 25...60мкм (І ЗТВ) до DП = 4...10мкм (ІІІ 

ЗТВ) при зростанні мікротвердості від HV = 4210…4880 МПа до HV = 

4640…5090 МПа. У IV ЗТВ розміри зереної структури та значення 

мікротвердісті наближаються до значень основного металу.  

На рис. 5.10 та рис. 5.11 графічно показано як змінюються структурні 

параметри в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ зі 

зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т без низькотемпературного відпуску 

(рис. 2.54) та після відпуску (2.55). З рис. 5.10 та рис. 5.11 видно, що 

структурні параметри (розмір кристалітів; розмір зерен (DЗ); та 

мікротвердість (HV) в металі зварних з’єднань броньової сталі 71 зі 

зварювальним дротом Св-08Х20Н9Г7Т без та після низькотемпературного 

відпуску практично однакові.  

Таким чином, металографічними дослідженнями структури та фазового 

складу зварних з’єднань з присадним дротом Св-08Х20Н9Г7Т без 

низькотемпературного відпуску та після нього показано, що в обох 

досліджуваних зразках при переході від металу шва в ЗТВ, фазовий склад 

змінюється від аустенітного (шов) до, переважно, мартенситного (ЗТВ) при 

зростанні мікротвердості та подальшому подрібненні мартенситно-бейнітної 

структури при переході до основного металу. Після низькотемпературного 

відпуску (Твідп.=250С, t=4ч) структурно-фазовий склад та розмір зерна 

(пакетів) не змінюються, але у металі ЗТВ зменшується мікротвердість від 

HV = 4210…4880 МПа до HV = 4640…5090 МПа. 

Далі було досліджено зразки зварних з'єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ зі зварювальним дротом Св-10ГСМТ, рис. 5.12, рис. 5.13. 

У зварному з'єднанні броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаному 

зварювальним дротом Св-10ГСМТ без низькотемпературного відпуску в 

металі шва формується структура зернистого бейніту з розміром кристалітів 

hкр = 40...150 мкм та мікротвердістю HV = 2450...2640 МПа, рис. 5.11, а, б; 

табл. 5.5. 
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Таблиця 5.5 - Структурні параметри: об'ємна частка структур (Vч,%), 

що формуються; розмір зпакетів (DП); та мікротвердість (HV) структурних 

складових в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, 

виконаних зварювальним дротом Св-10ГСМТ 

 

 

Рис. 5.10. Зміна структурних параметрів: ширини кристалітів (hкр), розміру 

пакетів (DП); та мікротвердості (HV) в металі зварних з’єднань броньової 

сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаних зі зварювальним дротом Св-

08Х20Н9Г7Т(без низькотемпературного відпуску). 
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Рис. 5.11. Зміна структурних параметрів: ширини кристалітів (hкр), розміру 

пакетів (DП); та мікротвердості (HV) в металі зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаних зварювальним дротом Св-

08Х20Н9Г7Т (після низькотемпературного відпуску). 

 

Ширина (δ) зони термічного впливу (ЗТВ) становить δ = 3500...6000 

мкм. Мікроструктури по ділянкам ЗТВ представлені на рис. 5.12, в - е, зміна 

структурних параметрів – у табл. 5.5. 

В ділянці великого зерна (І ЗТВ, шириною δ = 700мкм) формується 

структура мартенситу (Vч = 100% М) з мікротвердістю HV = 

5140…5720МПа (М) при розмірі пакетів DП = 20...50мкм, рис. 5.12, в. При 

переході в ділянку перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.12, г) та ділянку неповної 

перекристалізації (III ЗТВ, рис. 5.12, д) структура подрібнюється до DП = 

20... 30мкм та Dз = 5...12мкм при HV = 4640…5140МПа, фазовий склад не 

змінюється на мартенсито-бейнітний. В ділянці рекристалізації (IV ЗТВ, рис. 

5.12, е) розмір пакетів складає DП = 12...25мкм, при HV = 3880…4010МПа. 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 5.12. Мікроструктура металу зварного з’єднання броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаного дротом Св-10ГСМТ, без 

низькотемпературного відпуску): а – лінія сплавлення; б – метал шва; в 

– ділянка великого зерна (перегріву), I ЗТВ; г - перекристалізації 

(нормалізації), II ЗТВ; д –неповної перекристалізації, III ЗТВ; е – 

ділянка рекристалізації, IV ЗТВ (а×200; б ×500; в - е ×1000). 
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ШОВ 

Л/С 
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Рис. 5.13. Мікроструктура металу зварного з’єднання сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаного зварювальним дротом Св-10ГСМТ (після 

НТВ): а, б – метал шва  в – ділянка великого зерна, I ЗТВ; г - 

перекристалізації (нормалізації), II ЗТВ; д – неповної перекристалізації, 

III ЗТВ; е – рекристалізації, IV ЗТВ (а, б ×500; в- е ×1000). 
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Таким чином, металографічними дослідженнями структури та фазового 

складу показано, що при переході від металу шва в ЗТВ зварного з’єднання, 

виконаного дротом Св-10ГСМТ без низькотемпературного відпуску, 

змінюється структурно-фазовий склад від бейнітного (шов) до мартенситного 

(І ЗТВ) та мартенсито – бейнітного (ІІ ЗТВ) при зростанні (у 2 рази) 

мікротвердості від HV = 2450...2640 МПа до HV = 5140…5720МПа. 

При подальшому переході в бік основного металу мартенситно-

бейнітна структура подрібнюється від DП = 20...50мкм (І ЗТВ) до DП = 

5...12мкм (ІІІ ЗТВ) при зменшенні мікротвердості від HV = 5140…5720МПа 

до HV = 3880…4010МПа. У IV ЗТВ розміри зеренної структури та значення 

мікротвердості наближаються до значень основного металу.  

На рис. 5.13 наведено мікроструктуру металу зварного з’єднання 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ , виконаного дротом Св-10ГСМТ після 

низькотемпературного відпуску. 

Після низькотемпературного відпуску (Твідп.=250С, t=4години) в 

зварному з'єднанні броньової сталі типу 30Х2Н2МФ , виконаного дротом Св-

10ГСМТ в металі шва формується аналогічна (аналогічно по відношенню до 

чого) структура зернистого бейніту з розміром кристалітів hкр = 60...160 мкм 

та мікротвердістю HV = 2450...2640 МПа, рис. 5.13, а, б; табл. 5.5. Ширина (δ) 

зони термічного впливу (ЗТВ) становить δ = 3500...6000 мкм, рис. 5.13, в - е. 

В ділянці великого зерна, в порівнянні зі зразком без 

низькотемпературного відпуску, структурно-фазовий склад та структурні 

параметри металу броньової сталі 30Х2Н2МФ не змінюються: І ЗТВ - 100% 

М при HV = 4880…5420 МПа та DП = 20...50мкм. При переході в ділянку 

перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.13, г) та ділянку неповної перекристалізації 

(III ЗТВ, рис. 5.13, д) структура також подрібнюється до Dп = 20... 30мкм та 

DП = 5...12мкм при HV = 4640…5140МПа, структурно-фазовий склад 

змінюється на мартенсито-бейнітний. В ділянці рекристалізації (IV ЗТВ, рис. 

5.13, е) розмір пакетів складає DП = 12...25мкм, при HV = 3880…4010МПа. 
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На рис. 5.14 та рис. 5.15 показано як змінюються структурні параметри 

в металі зварних з’єднань броньової сталі 71 зі зварювальним дротом Св-

10ГСМТ без низькотемпературного відпуску та після нього. Видно, що 

структурні параметри (hкр; DП та HV) в металі зварних з’єднань броньової 

сталі 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-10ГСМТ без та після 

низькотемпературного відпуску однакові.  

Таким чином, металографічними дослідженнями структури зварних 

з’єднань з присадним дротом Св-10ГСМТ без низькотемпературного 

відпуску та після нього показано, що в обох досліджуваних зразках при 

переході від металу шва в ЗТВ, структурно-фазовий склад змінюється від 

бейнітного (шов) до мартенситного (І ЗТВ) та мартенсито – бейнітного (ІІ 

ЗТВ) при зростанні мікротвердості (у І ЗТВ), подальшому її зниженні та 

подрібненні мартенситно-бейнітної структури при переході до основного 

металу. Після низькотемпературного відпуску (Твідп.=250С, t=4ч) 

структурно-фазовий склад та розмір зерна не змінюються, але у металі І ЗТВ 

зменшується мікротвердість від HV = 5140….5720 МПа до HV = 

4880…5420МПа. 

В результаті, дослідженнями зварних з’єднань в залежності від впливу 

систем легування швів: Св-08Х20Н9Г7Т та Св-10ГСМТ на структуру та-

фазовий склад металу броньової сталі 30Х2Н2МФ, встановлено наступне. 

Структурно-фазовий склад металу зварних швів різний: в разі застосування 

дроту Св-08Х20Н9Г7Т – це аустеніт, а дроту Св-10ГСМТ - це бейніт 

(зернистий). При цьому мікротвердість металу швів практично однакова, але 

в разі застосування дроту Св-08Х20Н9Г7Т зеренна структура в середньому у 

3 рази дрібніша, ніж у швах, виконаних дротом Св-10ГСМТ. 

Також відрізняється структурно-фазовий склад металу у І ЗТВ зварних 

з’єднань. В разі застосування для зварювання дроту Св-08Х20Н9Г7Т – 

мартенсито-бейнітна структура (до 5% нижнього бейніту, Бн), а дроту Св-

10ГСМТ - тільки мартенсит (100% М).  
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Рис. 5.14. Зміна структурних параметрів: розміру кристалітів (hкр); розміру 

пакетів (DП) та мікротвердості (HV) в металі зварних з’єднань броньової 

сталі 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-10ГСМТ, без 

низькотемпературного відпуску. 

 

Рис. 5.15. Зміна структурних параметрів: розміру кристалітів (hкр); розміру 

пакетів (DП); та мікротвердості (HV) в металі зварних з’єднань 

броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-10ГСМТ, після 

низькотемпературного відпуску. 

0

1200

2400

3600

4800

6000

0

20

40

60

80

100

120

0 20 100 200 500 600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5200 5400 5600

М
и

к
р

о
т
в

е
р

д
о

ст
ь

 (
H

V
),

 М
П

а

Р
а

зм
е
р

 з
е
р

н
а

 (
D

з)
, 

м
к

м

ЗТВ Шов ОМ 

IV  II  III  I  

5000    25000      0             300             750                 1750     

2000 

HV 

DП 

hкр 

М
ік

р
о
т
в

ер
д

іс
т
ь

 (
H

V
),

 

М
П

а
 

h
к

р
 ,
D

з,
 м

к
м

 

Відстань від лінії сплавлення (δ),мкм. 

           - hкр;           - DП;           - 

HV 

0

1200

2400

3600

4800

6000

0

20

40

60

80

100

120

0 20 100 200 500 600 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5200 5400 5600

М
и

к
р
о
т
в

е
р
д
о
ст

ь
 (

H
V

),
 М

П
а

Р
а
зм

е
р
 з

е
р
н

а
 (

D
з)

, 
м

к
м

5000    25000      0             300             750                 1750     

2000 

ЗТВ Шов 

I  III  II  IV  

ОМ 

HV 

DП 

hкр 

М
ік

р
о
т
в

ер
д

іс
т
ь

 (
H

V
),

 

М
П

а
 

h
к

р
 ,
D

з,
 м

к
м

 

 

Відстань від лінії сплавлення (δ),мкм. 

           - hкр;           - DП ;           - 

HV 



 275 

Причому мікротвердість мартенситної складової у І ЗТВ в разі використання 

дроту Св-10ГСМТ зростає (в середньому на 12%)  від HV = 4640…5090МПа 

до HV = 5140…5720МПа (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 - Структурні параметри металу ЗТВ зварних зєднань 

 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 

 

Такі структурні зміни в разі застосування дроту Св-10ГСМТ можуть 

призводити до зниження в’язкості та тріщиностійкості металу. В результаті 

встановлено, що найсприятливіша структура в металі зварних з’єднань 

формується в разі застосування дроту Св-08Х20Н9Г7Т. 

Після низькотемпературного відпуску (Твідп.=250С, t=4ч) структурно-

фазовий склад та розмір зерна зварних з’єднань броньової сталі 30Х2Н2МФ 

(зварювальні дроти Св-08Х20Н9Г7Т та Св-10ГСМТ) не змінюються, але у 

металі І ЗТВ зменшується мікротвердість. Тому можна припустити, що 

низькотемпературний відпуск сприяє рівномірному перерозподілу дефектів 

кристалічної гратки на дислокаційному рівні, що в свою чергу буде 

позитивно впливати на характеристики в'язкості та тріщиностійкості зварних 

з'єднань. 

В подальшому були проведені детальні дослідження тонкої структури 

тури ділянки великого зерна (перегріву, I ЗТВ) зварних з’єднань броньової 

сталі 30Х2Н2МФ (без низькотемпературного відпуску та після нього) при 

застосовані двох типів дротів: Св-08Х20Н9Г7Т та Св-10ГСМТ. На рис. 5.16, 
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рис. 5.17, відповідно, наведено дислокаційну структуру досліджуваних 

зразків. 

Дослідженням тонкої структури показано наступне. У зварному 

з'єднанні броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаному дротом Св-08Х20Н9Г7Т 

(без низькотемпературного відпуску) в металі I ЗТВ формується структура 

дислокаційного рейкового мартенситу з шириною рейок hp (М) = 0,4…0,6мкм 

та щільністю дислокацій () = (8…9) 10
10

см
-2

 (рис. 5.16, а - в). 

Низькотемпературний відпуск сприяє зменшенню (до  = 7…810
10

см
-2

) та 

більш рівномірному перерозподілу щільності дислокацій (рис. 5.16, г - е). 

В табл. 5.7 - 5.8 наведено параметри тонкої структури металу 

модельних зразків броньової сталі 30Х2Н2МФ при різних швидкостях 

охолодження. 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 5.16. Дислокаційна структура метала І ЗТВ зварних з’єднань броньової 

сталі 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т: а, б, в - без НТВ; 

г, д, е - після НТВ (×35000). 
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У зварному з'єднанні броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаному дротом 

Св-08Х20Н9Г7Т (після низькотемпературного відпуску) в металі I ЗТВ 

формується також структура дислокаційного рейкового мартенситу з 

шириною рейок hp (М) = 0,4…0,6мкм, щільність дислокацій складає  = 

(7…8) 10
10

см
-2

 (рис. 5.16, г - е). 

 

Таблиця 5.7 - Структурні параметри: щільність дислокацій (ρ); 

розмір рейкових структур (hp); міжкарбідні відстані (λ) при різних 

швидкостях охолодження (W6/5= 3,8 C/c; W6/5= 21 C/c) металу модельних 

зразків броньової сталі 30Х2Н2МФ 

Режим Структура 
Щільність 

дислокацій (ρ), см
-2

 
hp, мкм , мкм 

W6/5= 3,8 C/c 
10…12% Бн 3…410

10
 0,35…1,8 0,3…0,8 

88…90% М 6…710
10 0,3  1,1 0,06….0,2 

W6/5= 21 C/c 

3…5% Бн 5…610
10

 0,34…0,7 0,2…0,3 

95…98% М 810
10

…10
11

 

(max 1,2…1,310
11

) 

0,2…1,2 
0,06…0,2 

 

Таблиця 5.8 - Структурні параметри: щільність дислокацій (ρ); 

 розмір рейкових структур (hp); міжкарбідні відстані (λ); в металі зварних 

з’єднань броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаних зі застосуванням дротів 

Св-08Х20Н9Г7Т та Св-10ГСМТ 

Режим 
Структ

ура 

Щільність 

дислокацій (ρ), 

см
-2

 

hp, мкм , мкм 

Св-08Х20Н9Г7Т 

Без відпуску 

Бн  (5…6)10
10

 0,4…0,6 0,1…0,2 

М/Мвід (8…9)10
10 0,4…0,6 0,1…0,3 

Св-08Х20Н9Г7Т 

Відпуск:Твідп.=250С, t=4години 

Бн (4…5)10
10

 0,4…0,6 0,2…0,3 

М (7…8)10
10

 0,4…0,6 0,1…0,2 

Св-10ГСМТ 

Без відпуску 
М/Мвід (1…1,6) 10

11
 0,4…0,8 0,1…0,3 

Св-10ГСМТ 

Відпуск:Твідп.=250С, t=4години 
М 810

10
…10

11
 0,4…0,8 0,1…0,25 
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Таким чином, в обох випадках (до та після низькотемпературного 

відпуску) при застосуванні зварювального дроту Св-08Х20Н9Г7Т структура 

дислокаційного рейкового мартенситу однакова, але щільність дислокацій 

при рівномірному її розподілі зменшується від  = (8…9) 10
10

см
-2

 до              

 = (7…8) 10
10

см
-2

. Застосування низькотемпературного відпуску надає 

вплив на перерозподіл та зменшення щільності дислокацій. 

У зварному з'єднанні броньової сталі 30Х2Н2МФ, при застосуванні 

зварювального дроту - Св-10ГСМТ (без низькотемпературного відпуску) в 

металі I ЗТВ формується структура дислокаційного рейкового мартенситу з 

шириною рейок hp (М) = 0,4…0,8 мкм та щільністю дислокацій  = 

(1…1,6)10
11

см
-2

 (рис. 5.17, а - в).  

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 5.17. Тонка структура метала І ЗТВ зварних з’єднань броньової сталі 

30Х2Н2МФ, виконаного дротом Св-10ГСМТ: а, б, в - без 

низькотемпературного відпуску; г, д, е - після низькотемпературного 

відпуску (×35000). 
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Після низькотемпературного відпуску у зварному з'єднанні броньової 

сталі 30Х2Н2МФ, виконаного дротом Св-10ГСМТ в металі I ЗТВ формується 

також структура дислокаційного рейкового мартенситу з шириною рейок hp 

(М) = 0,4…0,8 мкм, а щільність дислокацій складає  = 810
10

…10
11

см
-2

 (рис. 

5.17, г - е). 

Таким чином, при застосуванні зварювального дроту Св-10ГСМТ, до та 

після низькотемпературного відпуску, рейкова структура дислокаційного 

мартенситу однакова, однак щільність дислокацій зменшується при 

рівномірному її розподілі від  = (1…1,6)10
11

см
-2

 до  = 810
10

…10
11

см
-2

. 

Застосування низькотемпературного відпуску надає вплив на перерозподіл 

дефектів кристалічної решітки та зменшення (у 1,3…1,6 разів) щільності 

дислокацій. 

В результаті, дослідженнями тонкої структури показано: в ділянці 

великого зерна зварного з'єднання броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаного 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т (без низькотемпературного відпуску), рейкова 

структура дислокаційного мартенситу у 1,4 рази дрібніша та щільність 

дислокацій у 1,3…1,7 разів менша в порівнянні зі зварним з'єднанням 

броньової сталі 30Х2Н2МФ, виконаного дротом Св-10ГСМТ. Суттєвий 

вплив на зменшення та перерозподіл щільності дислокацій в металі зварних 

з’єднань надає низькотемпературний відпуск. Низькотемпературний відпуск 

сприяє: зменшенню (у 1,3…1,6 разів) щільності дислокацій та більш 

рівномірному ії перерозподілу, що в більш значній мірі спостерігається в 

зварному з’єднанні, виконаному дротом Св-08Х20Н9Г7Т.  

5.2.  Особливості формування структури металу ЗТВ зварних 

з’єднань сталі Miilux Protection 500, виконаних механізованим дуговим 

та імпульсно-дуговим зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т 

 

Зварні з’єднання броньової сталі Miilux Protection 500 (табл. 2.10) були 

виконані традиційним механізованим дуговим зварюванням зі швидкістю 

охолодження W6/5 = 26С/с (Ізв = 160 А), та імпульсно-дуговим зварюванням 
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при W6/5 = 15С/с (Ізв = 160 А). В якості присадкового матеріалу було 

застосовано дріт Св-08Х20Н9Г7Т (табл. 2.11). 

У зварному з'єднанні броньової сталі Miilux Protection 500, виконаного 

традиційним механізованим дуговим зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т, 

в металі шва формується аустенітна (А) структура з розміром кристалітів Dз 

= 10...30 мкм та мікротвердістю HV = 3210…3620 МПа поблизу лінії 

сплавлення, рис. 5.18, б. 

У центрі шва розмір зерен Dз = 10 ... 40мкм при мікротвердості HV = 

2860…3410 МПа, рис. 2.62, а. Ширина (δ) зони термічного впливу (ЗТВ) 

становить δ = 5000…6000 мкм, мікроструктури по ділянкам ЗТВ 

представлені на рис. 5.18, в - д, зміна структурних параметрів рис. 5.20, табл. 

5.9. В ділянці великого зерна (δ = 700мкм) формується структура мартенситу 

(Vч = 90% М) з мікротвердістю HV = 4640…5140 (М) та бейніту нижнього 

(Vч = 10% Бн) з HV = 4640 (Б) при DП = 20...55мкм, рис. 5.18, б.  

При переході в ділянку перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.18, в) та 

ділянку неповної перекристалізації (III ЗТВ, рис. 5.18, г) структура 

подрібнюється до DП = 10... 30мкм при HV = 4640…5140 МПа та DП = 

5...10мкм при HV = 4880…5140 МПа, фазовий склад не змінюється.  

 

Таблиця 5.9 - Структурні параметри: об'ємна частка структур  

(Vч,%) ,що формуються; розмір зерен або пакетів (DЗ, DП); мікротвердість 

(HV) структурних складових в металі зварних з’єднань броньової сталі  

Miilux Protection 500, виконаних дуговим зварюванням (Св-08Х20Н9Г7Т)  

Структур 

ні 

параметри 

Шов 

ЗТВ 

Осн.Ме I ЗТВ 

700мкм 

II ЗТВ 

550мкм 

III ЗТВ 

3000мкм 

IV ЗТВ 

350мкм 

Vч, % 
Аустенит 

100% 

90%М 

10%Бн 
М+Б М+Б М+Б Б 

DЗ,DП, 

мкм 
10…40 

20…55 10…30 5…10 10…25 
10…30 

HV, МПа 

3210/3620 

2860/3410 

центр 

4880/5140 (М) 

4640(Бн) 
4640/5140 4880/5140 4010/4880 3210/4120 
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Рис. 5.18. Мікроструктура металу зварного з’єднання броньової сталі 

зварних з’єднань броньової сталі Miilux Protection 500, виконаних 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т традиційним механізованим дуговим 

зварюванням: а – метал шва; б – ліня сплавлення та I ЗТВ; в - II ЗТВ; г –

III ЗТВ; д –IV ЗТВ; е – основний метал (×1000). 

 

Л/С 

І ЗТВ 

ШОВ 

Л/С 
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В ділянці рекристалізації (IV ЗТВ, рис. 5.18, д) розмір пакетів складає 

DП = 10...25мкм при HV = 4010…4880 МПа. Структура основного металу 

бейнітна (Б) з HV = 3210…4120 МПа при DП = 10...30мкм, рис. 5.18, е. 

Таким чином, металографічними дослідженнями структури та фазового 

складу показано, що при переході від металу шва в ЗТВ зварного з’єднання, 

виконаного традиційним механізованим дуговим зварюванням дротом Св-

08Х20Н9Г7Т, змінюється фазовий склад від аустенітного (шов) до 

мартенсито-бейнітного (ЗТВ) при зростанні (у 1,5 рази) мікротвердості від 

HV = 2860…3620 МПа до HV = 4640…5140 МПа. 

При подальшому переході до основного металу мартенситно-бейнітна 

структура подрібнюється від DП = 20...55мкм (І ЗТВ) до DП = 5...10мкм (ІІІ 

ЗТВ) при незначному зростанні мікротвердості від HV = 4640…5140 МПа до 

HV = 4880…51400 МПа. У IV ЗТВ розміри зереної структури наближаються 

до значень основного металу.  

На рис. 5.19 наведено мікроструктуру металу зварного з’єднання 

броньової сталі Miilux Protection 500, виконаного імпульсно-дуговим 

зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т. Дослідженнями встановлено, що  в 

даному зварному з'єднанні в металі шва формується також аустенітна (А) 

структура з розміром кристалітів Dз = 10...25 мкм та мікротвердістю HV = 

2640…3220 МПа поблизу лінії сплавлення, рис. 5.19, а. У центрі шва розмір 

зерен Dз = 10...30 мкм при мікротвердості HV = 2640…3090 МПа, рис. 5.19, б.  

Ширина (δ) зони термічного впливу (ЗТВ) такого зєднання  становить δ 

= 5000…6000 мкм, мікроструктури по ділянкам ЗТВ представлені на рис. 

5.19,  в - е, зміна структурних параметрів рис. 5.20, табл. 5.10. В ділянці 

великого зерна - І ЗТВ (δ = 700…800мкм) формується структура мартенситу 

(Vч = 80% М) з мікротвердістю HV = 4880…5140 (М) та бейніту нижнього 

(Vч = 20% Бн) з HV = 4010…4640 (Бн), рис. 5.19, в. 

При переході в ділянку перекристалізації (II ЗТВ, рис. 5.19, г) та 

ділянку неповної перекристалізації (III ЗТВ, рис. 5.19, д) структура 

подрібнюється до DП = 10... 25мкм при HV = 4640…5140 МПа та Dз = 
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5...10мкм при HV = 4880…5140 МПа, фазовий склад не змінюється. В ділянці 

рекристалізації (IV ЗТВ, рис. 5.19, е) розмір пакетів складає DП = 10...25мкм 

при HV = 4010…4880 МПа. 

 

Таблиця 5.10 - Структурні параметри: об'ємна частка структур 

 (Vч,%), що формуються; розмір зерен або пакетів (DЗ, DП); мікротвердість 

(HV) структурних складових в металі зварних з’єднань броньової сталі  

Miilux Protection 500, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т з застосуванням 

імпульсно-дугового зварювання. 

 

 

Таким чином, металографічними дослідженнями структури показано, 

що при переході від металу шва в ЗТВ зварного з’єднання, виконаного 

імпульсно-дуговим зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т, змінюється 

структурно-фазовий склад від аустенітного (шов) до мартенсито-бейнітного 

(ЗТВ) при зростанні (у 1,6 рази) мікротвердості від HV = 2640…3220 МПа до 

HV = 4010…5140 МПа.  При переході до основного металу мартенситно-

бейнітна структура подрібнюється від при незначному зростанні 

мікротвердості . 

 

Структур 

ні 

параметри 

Шов 
I ЗТВ 

750 мкм 

II ЗТВ 

1000мкм 

III ЗТВ 

3200мкм 

IV ЗТВ 

600мкм 
Осн.Ме 

Vч, % 
Аустенит 

100% 

80%М 

20%Бн 
М+Б М+Б М+Б Б 

DЗ,DП, 

мкм 
10…30 

15…40 10…25 5…10 10…25 
10…30 

HV, МПа 

2640/3220 

2640/3090 

центр 

4880/5140 (М) 

4010/4640(Бн) 
4640/5140 4880/5140 4010/4880 3210/4120 
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Рис. 5.19. Мікроструктура металу зварного з’єднання сталі Miilux Protection 

500 виконаного імпульсно-дуговим зварюванням дротом Св-

08Х20Н9Г7Т: а – ліня сплавлення; б – метал шва; в - ділянка великого 

зерна (I ЗТВ); г - перекристалізації (II ЗТВ); д –неповної 

перекристалізації (III ЗТВ); е – ділянка рекристалізації (а×200; б×1000). 

Л/С 

І ЗТВ 

ШОВ 

Л/С 
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На рис. 5.20 графічно показано як змінюються структурні параметри в 

металі швів (рис. 5.20, а) та І ЗТВ (рис. 5.20, б)  зварних з’єднань броньової 

Miilux Protection 500, виконаних механізованим дуговим та імпульсно-

дуговим зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т. 

 

 

Рис. 5.20. Зміна структурних параметрів: розміру кристалітів; розміру зерен 

або пакетів (DЗ); мікротвердості (HV) в металі швів (а) та І ЗТВ (б) 

зварного з’єднання броньової сталі Miilux Protection 500 виконаного 

імпульсно-дуговим зварюванням дротом Св-08Х20Н9Г7Т. 

 

З рис. 5.20 видно, що структурні параметри (розмір зерен або пакетів 

(DЗ); та мікротвердість (HV) зварних з’єднань сталі Miilux Protection 500, 

виконаних традиційним механізованим дуговим та імпульсно-дуговим 

зварюванням відрізняються.  

При переході від традиційного механізованого дугового зварювання до 

імпульсно-дугового змінюється структурно-фазовий склад металу броньової 

сталі Miilux Protection 500: в металі швів при однаковому фазовому складі 

(100% А) зменшується (у 1,3 рази) розмір аустенітних зерен та 

мікротвердість (на 9%) (рис. 5.20, а); в металі ЗТВ (ділянка великого зерна) 

збільшується кількість бейніту нижнього (від 10 % до 20 %) та зменшується 
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кількість мартенситу (до 80 %), подрібнюється в 1,4 рази (від 20...55 мкм до 

15...40 мкм) пакетна структура, а мікротвердість структурних складових 

приблизно однакова (рис. 5.20, б). 

Далі були проведені детальні дослідження тонкої структури ділянки 

великого зерна (перегріву, I ЗТВ) зварних з’єднань сталі Miilux Protection 

500, виконаних різними засобами зварювання: традиційним механізованим 

дуговим та імпульсно-дуговим зварюванням. На рис. 5.21 наведено тонку 

структуру досліджуваних зразків. 

 

   

а б в 

   

г д е 
 

Рис. 5.21. Тонка структура мартенситу (а, б, г, д) та нижнього бейніту (в, е) у 

металі І ЗТВ зварних з’єднань броньової сталі Miilux Protection 500, 

виконаних з використанням різних процесів механізованого зварювання 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т: а, б, в – дугове зварювання (×35000); г, д, е – 

імпульсно - дугове зварювання (×52000). 

 

У зварному з'єднанні броньової сталі Miilux Protection 500, виконаних 

традиційним механізованим дуговим зварюванням, в металі I ЗТВ 
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формується структура дислокаційного рейкового мартенситу з шириною 

рейок hp = 0,5…0,8 мкм та щільністю дислокацій = (8…9) 10
10

см
-2

 (рис. 

5.21, а - в). 

При застосуванні імпульсно-дугового зварювання в металі І ЗТВ 

зварного з’єднання броньової сталі Miilux Protection 500 формується 

структура дислокаційного рейкового мартенситу з шириною рейок hp = 

0,4…0,7 мкм та щільністю дислокацій  = (6…8) 10
10

см
-2

 (рис. 5.21, г - е). 

В результаті встановлено, що перехід до імпульсно – дугового 

зварювання сприяє зменшенню щільності дислокацій (до  = 6…810
10

см
-2

) 

та більш рівномірному її перерозподілу при незначному подрібненні (у 1,2 

рази) рейкової структури до hp = 0,4…0,7 мкм (рис. 5.21, г - е). 

Таким чином, як показали дослідження, застосування імпульсно-

дугового зварювання сприяє збільшенню кількості нижнього бейніту (до 

20%) в ділянці великого зерна ЗТВ при незначному (на 9%) зменшенні 

мікротвердості, подрібненні (в 1,4 рази) зеренної (від 20…60мкм до 

15…40мкм) та субзеренної структури рейкового мартенситу та зменшенні 

загальної щільності дислокацій (ρ = 6…810
10

см
-2

), що повинно підвищити 

характеристики в'язкості та тріщиностійкості зварних з'єднань. 

Висновки 

1. Встановлено, що при збільшенні швидкості охолодження в металі 

модельних зразків броньової сталі 30Х2Н2МФ змінюється структурно-

фазовий склад металу - зменшується кількість бейніту нижнього, 

збільшується кількість мартенситу (до 97...98 %), у 2 рази зменшується 

розмір пакетної структури при збільшенні мікротвердості. 

2. Оптимальна щодо складу, мікротвердості і мінімальних параметрів 

елементів рельєфу поверхні руйнування з максимальною об'ємною часткою 

в'язкої складової дрібнозерниста мартенсито – бейнітна структура в металі 

ЗТВ зварних з'єднаень броньової сталі 30Х2Н2МФ формується при 

швидкості охолодження металу W6/5=3,8…5C/c, що й забезпечує 

максимальний рівень в'язкості руйнування.  
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3. Використання для зварювання броньової сталі 30Х2Н2МФ 

високолегованого дроту Св-08Х20Н9Г7Т, дозволяє забезпечити формування 

в ділянці великого зерна (І ЗТВ) з'єднань більш дрібнішої, по відношенню до 

зєднань, зварювання яких виконується низьколегованим дротом Св-10ГСМТ, 

рейкової структури дислокаційного мартенситу з меншою щільністю 

дислокацій. Знизити щільність дислокацій та більш рівномірно їх розподілти 

в металі на ділянці великого зерна ЗТВ з'єднань сталі 30Х2Н2МФ, виконаних 

дротом Св-10ГСМТ, представляється можливим в результаті відпуску 

з'єднань після зварювання при температурі 200…230 
о
С.  

4. На відміну від з’єднань броньової сталі Miilux Protection 500, 

виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т з використанням механізованого в 

захисних газаг зварювання, яке виконується традиційним способом (дугою, 

що горить стаціонарно), в ділянці великого зерна ЗТВ з'єднань виготовлених 

з застосуванням імпульсно-дугового зварювання, збільшується кількість 

нижнього бейніту, а розмір зерна і мікротвердість зменшуються. Даний 

процес зварювання сприяє подрібненню рейкової мартенситної структури та 

зниженню загальної щільності дислокацій, що, повинно сприяти підвищенню  

характеристик в'язкості і тріщиностійкості зварних з'єднань.  
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РОЗДІЛ 6  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ 

ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ, ВИКОНАНИХ 

РІЗНИМИ СПОСОБАМИ ЗВАРЮВАННЯ 

 

В теперішній час при виготовленні конструкцій з високоміцних сталей 

все більше застосування знаходять нові технології лазерного та гібридного 

лазерно-дугового зварювання, які дозволяють отримувати якісні зварні 

з'єднання з використанням високих швидкостей зварювання та швидкостей 

охолодження, що в декілька разів підвищує продуктивність процесу та 

забезпечує підвищення показників міцності та пластичності зварних з'єднань. 

При цьому слід зазначити, що такі процеси зварювання сприяють помітному 

зменшенню ширини швів і ЗТВ зварних з'єднань.  

Метою подальшої роботи було вивчення особливостей фазових і 

структурних змін в металі зварних з'єднань високоміцних сталей з межею 

плинності понад 700 МПа, отриманих лазерним та гібридного лазерно-

дуговим зварюванням та оцінка впливу технологічних параметрів – 

швидкості охолодження (W6/5) та зварювання (VЗВ) на структуру, що 

формується і механічні властивості зварних з'єднань [45, 51, 64, 168, 220, 239, 

282, 283, 314, 319, 323, 403 – 405, 410, 417, 418, 420, 449, 466, 468, 473, 489]. 

В якості об’єкта досліджень були вибрані зварні з’єднання бейнітно-

мартенситних сталей 14ХГН2МДАФБ  та N-A-XTRA-70 (товщиною 10 мм). 

Структурно-фазові зміни - фазовий склад, розміри зереної структури, 

мікротвердість, особливості зон крихкого і в'язкого руйнування зварних 

з'єднань вивчали на зварних з'єднаннях, виконаних при різних швидкостях 

зварювання (VЗВ) на режимах: 

- лазерного зварювання зі швидкостями охолодження W6/5=28…100ºС/с 

при VЗВ від 18м/год до 50м/год; 

- гібридного лазерно-дугового зварювання зі швидкостями 

охолодження W6/5=63…58ºС/с при VЗВ від 72м/год до 110 м/год. 
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У зварних з'єднаннях були досліджені наступні ділянки: основний 

метал; зварні шви; ділянка перегріву (великого зерна I ЗТВ); повної 

перекристалізації (II ЗТВ); нормалізації (III ЗТВ) та ділянка неповної 

перекристалізації (IV ЗТВ). При металографічних дослідженнях були вивчені 

структури: бейніта верхнього і нижнього - (БВ, БН), мартенситу (М), фериту 

(Ф), їх параметри – розмір зерен або пакетів (DЗ, DП), розмір кристалітів і 

коефіцієнти їх форми (æ=lКР/hКР), і об'ємна частка структур (VЧ,%), що 

формуються в металі швів і різних ділянках ЗТВ, а також відповідні зміни 

мікротвердості (HV). 

6.1. Зварні з'єднання сталі 14ХГН2МДАФБ 

 

6.1.1. Структурно-фазовий склад та дислокаційна структура 

металу зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ виконаних на різних 

режимах лазерного зварювання 

 

Структурно-фазовий склад та дислокаційна структура металу зварних 

з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, виконаних лазерним зварюванням, 

досліджувався на зразках, що виготовлялися з з’єднань, зварювання яких 

виконувалося із застосуванням технологічного СО2-лазера з довжиною хвилі 

λ=10,6мкм (діаметр фокальної плями 0,4мм) без використання присадкових 

матеріалів. У всіх випадках потужність лазерного випромінювання становила 

4,4кВт при витраті захисних газів Q=14л/хв (18% СО2 + 82% Аr). Змінною 

характеристикою при такому зварюванні була швидкість зварювання (VЗВ), 

яка становила =18, 30, та 50 м/год, (табл. 6.1). За рахунок цього швидкість 

охолодження металу ЗТВ з’єднань (W6/5) змінювалася в діапазоні від 28 до 

103°С/с  

За результатами механічних випробувань встановлено, що тимчасовий 

опір (σВ=922...930МПа) і межа плинності (σТ=830...863МПа), металу швів  

зварних з’єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, виконаних на зазначених режимах 

знаходяться приблизно на одному рівні, табл. 6.2, рис. 6.1, а.  
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Таблиця 6.1 - Режими лазерного зварювання сталі 14ХГН2МДАФБ 

 

Швидкість 

охолодження 

W6/5,ºС/с. 

Швидкість 

зварювання VЗВ, 

м/год 

Погонна енергія 

Е, Дж/мм 

28 18 880 

50 40 528 

103 50 317 
 

 

Таблиця 6.2 - Механічні властивості зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ 

W6/5,ºС/с. 
VЗВ, 

м/год 

σ0,2 σв δ5 ψ 
KCV, Дж/см

2
 

при Т, ºC 

МПа % +20 -40 

28 18 

843,4 

830,9 

832,3 

835,5 

929,4 

928,6 

922,5 

926,8 

15,3 

16,7 

14,0 

15,3 

59,9 

55,3 

59,9 

58,4 

34 15 

50 40 

860,1 

855,6 

860,1 

858,6 

922,5 

924,1 

929,4 

925,3 

12,3 

10,1 

11,2 

11,2 

64,0 

64,6 

64,0 

64,2 

55,3 10,3 

103 50 

862,5 

862,5 

862,5 

862,5 

924,1 

924,1 

924,1 

924,1 

14,0 

14,0 

14,7 

14,2 

60,4 

60,4 

60,4 

60,4 

45,6 24,1 

 

Результати випробувань зварних з'єднань на ударний вигин при різних 

температурах: Твипр =+20°С і -40°C показали деяке зменшення ударної 

в'язкості (до КСV
-40

=38,4Дж/см
2
) при Твипр =-40°C в металі швів, виконаних 

при VЗВ=40м/год, рис. 6.1, б. Найбільшою холодостійкістю (КСV
-40

= 

73,9Дж/см
2
) відрізняються зварні з'єднання, виконані при W6/5=103°С/с 

(VЗВ=50м/год), рис. 6.1, б. 

Результати металографічних досліджень показали наступне. При 

W6/5=28°С/с (VЗВ=18 м/год) структура металу шва бейнітна (Б) з 

DЗ=40...80×150...400 мкм при коефіцієнті їх форми æ=3...7 при 

HV(Б)=2850...3510МПа, табл. 6.3; рис. 6.2; рис. 6.3. Для ділянки перегріву 
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ЗТВ (великого зерна) таких з'єднань характерно формування Б-М структури 

при розмірі пакетів DП=50...90мкм і HV(Б-М)=3830...4170МПа, рис. 6.2, a, 

рис. 6.3. В ділянці перекристалізації ЗТВ структура подрібнюється в 5...8 

разів при збільшенні HV=3830...4170МПа, рис. 6.2, а. 

Таким чином у разі W6/5=28°С/с (Vзв=18 м/год) при переході від шва до 

ЗТВ (ділянки перегріву і перекристалізації) змінюється фазовий склад металу 

від бейнітного (шов) до бейнітно-мартенситного (ЗТВ) при зменшенні 

розміру зерен в 3...4 рази і підвищенні HV на 17%. 

 

 

Рис. 6.1. Результати механічних випробувань: а - межа міцності (σВ); межа 

плинності (σТ); відносне подовження (δ); відносне звуження (ψ); б - 

ударна в'язкість (КСV
+20

; КСV
-40

) металу зварних швів, отриманих при 

різних режимах лазерного зварювання 

 

У разі швидкості зварювання W6/5=50°С/с (VЗВ = 40 м/год) встановлені 

наступні структурно-фазові зміни, табл. 6.4; рис. рис. 6.2, б. Метал швів 

зварних з'єднань має бейнітну (Б) структуру з æ=3...5. Металу швів зварних 

з'єднань характерні градієнти (в 1,2 рази) по мікротвердості, що обумовлено 

формуванням структур бейніту верхнього. При переході від шва до ЗТВ 

фазовий склад металу змінюється від бейнітного (Б) до бейнітно-

мартенситного (Б-М), мікротвердість в середньому збільшується на 12% при 

подрібненні зерен структури в 3...4 рази. 
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Таблиця 6.3 - Параметри структури: розмір зерна або пакетів (DЗ, П), 

мікротвердість (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при швидкості лазерного зварювання Vзв=18 м/год 

Зона 
Схема зони 

дослідження 
DЗ*, DП,мкм HV, МПа 

Метал шва* 

 
40….70150…400 

(æ = 3…5) 

2850…3510 

3360…3510 

(3830) 

I зона – ділянка 

перегріву (великого 

зерна) 

 

30/40/60 3830…4170 

II зона – ділянка 

повної 

перекристалізації 

 

5…10 3830…4290 

III зона – ділянка 

неповної 

перекристалізації 

 

3…10 2850…3630 

Основний метал  5…24 2740 

 

У разі W6/5=103°С/с (VЗВ=50 м/год) фазовий склад швів бейнітно-

мартенситний (Б-М) з більш рівновісною зеренною структурою при 

коефіцієнті форми зерен æ=2...3 і відсутності значних градієнтів по 

мікротвердості, табл. 6.5; рис. 6.2, в. Структура ЗТВ в ділянці перегріву 

також Б-М.  

 

Таблиця 6.4 - Параметри структури: розмір зерна або пакетів (DЗ,П), 

мікротвердість (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при швидкостях лазерного зварювання VЗВ=50 м/год 

Зона 
VЗВ=40 м/год VЗВ=50 м/год 

DЗ*, DП,мкм HV, МПа DЗ*, DП,мкм HV, МПа 

 

Металл шва* 
70….100100…400 

(æ = 3…5) 

3480…3660 

3450…4010 

(3700) 

40…120100…350 

(æ = 2…3) 

3870…4330 

4250…4330 

(3870) 

I ЗТВ 20/30/60 4010…4420 30/40…50/100 4010 (4250) 

II ЗТВ 3…10 4130…4420 8…15 3330…3900 

III ЗТВ 3…15 2850…3360 3…10 2810…2850 

Осн. мет. 5…24 2850 5…24 2850 
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Рис. 6.2. Зміна структурних параметрів (розміру кристалітів, пакетів, 

мікротвердості) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при швидкостях охолодження: а - W6/5=28°С/с 

(VЗВ=18м/год); б - W6/5=50°С/с (VЗВ=40м/год); в - W6/5=103°С/с 

(VЗВ=50м/год). 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 6.3. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, отриманих 

при W6/5=28°С/с (VЗВ=18 м/год): а - металу шва; б - ділянки великого 

зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної перекристалізації ; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 6.4. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, отриманих 

(W6/5=50°С/с) VЗВ=40 м/год: а - металу шва; б - ділянки великого зерна 

ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної перекристалізації ; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500. 

 



 297 

 

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 6.5. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, отриманих 

при W6/5=103°С/с (VЗВ=50 м/год): а - металу шва; б - ділянки великого 

зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної перекристалізації ; д - 

рекристалізації; е - основного металу, × 500 
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При переході від шва до ЗТВ фазовий склад металу шва і ділянки 

перегріву однаковий - бейнітно-мартенситний (Б-М) при подрібненні зерна у 

3 рази. При цьому мікротвердість практично не змінюється. 

Результати детальних досліджень на растровому електронному 

мікроскопі характеру формування субструктури у внутрішніх об'ємах зерен в 

різних структурних складових при мінімальних і максимальних швидкостях 

зварювання показали наступне. В металі шва і на ділянці перегріву ЗТВ 

зварних з’єднань, які охолоджувалися з W6/5=28°С/с (VЗВ=18 м/год) ширина 

рейок бейнітних структур становить hР(Б)=0,5...0,8мкм (в шві) і 

hP(Б)=0,25...0,6мкм (в ЗТВ) відповідно, рис. 6.6, а. Зі збільшенням швидкості 

зварювання до VЗВ=50м/год (W6/5=103°С/с) в металі шва і в ділянці перегріву 

металу ЗТВ структура має більш дисперсну будову, зменшується ширина 

рейок бейнітних структур до hP(Б)=0,3...0,5мкм (в шві) і hP(Б)=0,13...0,4мкм (в 

ЗТВ), рис. 6.6, б. Крім того, в ньому формується рейковий мартенсит, в 

основному – відпущений мартенсит (Мвідп). 

 

   

а б в 

Рис. 6.6. Растрові зображення структури в ділянці великого зерна ЗТВ 

зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ при різних швидкостях 

охолодження: а – (W6/5=28°С/с) VЗВ = 18 м/год; б, в – W6/5=103°С/с (VЗВ  

= 50 м/год), ×8050.  

 

Детальні дослідження тонкої структури за допомогою трансмісійної 

електронної мікроскопії (субструктури у внутрішніх об’ємах зерен, щільність 

дислокацій в структурних складових і т.д.) показали наступне, табл. 6.5. У 
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металі зварного шва і зоні перегріву ЗТВ при W6/5=28°С/с (VЗВ = 18 м/год) 

ширина рейок бейнітної структури становить hР=0,3...0,6мкм (в зварному 

шві, рис. 6.7, а, б) и 0,2...0,5 мкм (в ЗТВ, рис. 6.7, в, г) відповідно. Ширина 

рейок мартенситних структур металу в зоні зварювання становить 

0,5...1,0мкм, рис. 6.7, д. 

 

Таблиця 6.5 - Зміна величини зерна або пакетів (DЗ, П) і параметрів 

тонкої структури: ширини рейок (hР); розміру фрагментів (dФР); міжкарбідних 

відстаней (λЧ); щільності дислокацій (ρ) в шві і ЗТВ зварних з'єднань, 

виконаних лазерним зварюванням при W6/5=28°С/с (VЗВ = 18 м/год) та 

W6/5=103°С/с (VЗВ = 50 м/год). 

Швидкість охолодження,  28°С/с (VЗВ = 18 м/год) W6/5=103°С/с (VЗВ = 50 м/год) 

Зона ШОВ* I ЗТВ ШОВ* I ЗТВ 

Об’ємна доля VД 

структурної 

складової, % 

БН 20 30 45 40 

БВ 55 35 5 5 

М 5 30 40 50 

Ф 20 5 10 5 

П
ар

ам
ет

р
и

 т
о

н
к
о
ї 

ст
р
у
к
ту

р
и

 DЗ*, DП мкм 
30…120    

170…350 
30…60 

20…80  

150…250 
20…40 

hР, мкм 

БН 0,25…0,6 0,25…0,5 0,25…0,4 0,1…0,4 

БВ 0,4…0,7 0,5…0,6 0,2…0,7 0,2…0,6 

М 0,7…1,2 0,6…0,8 0,8…2 0,5…1,0 

dФР, мкм (БН) – 0,1…0,3 – 0,1…0,2 

λЧ, мкм 

БН 0,04…0,1 0,03…0,1 0,04…0,05 0,03…0,04 

БВ 0,3…0,6 0,4…0,5 0,2…0,5 0,1…0,4 

М 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,08 

ρ, см
–2

 

БН 610
10

 810
10

 810
10

 (8…10)10
10

 

БВ 410
10

 610
10

 610
10

 810
10

 

М 110
11

 110
11

 210
11

 410
11

 
 

Зі збільшенням швидкості охолодження до W6/5=103°С/с (VЗВ=50м/год) 

в металі зварного шву і в зоні перегріву металу ЗТВ структура має більш 

дисперсну структуру при збільшенні загальної щільності дислокацій в 1,8...2 

рази. Ширина рейок бейнітних структур зменшується до 0,25...0,4мкм (в 

зварному шві, рис. 6.8, а, б) та 0,1...0,4 мкм (в ЗТВ рис. 6.8, в, г), (dС - розмір 

субзерен). Крім того, формується структура відпущеного мартенситу, рис. 

6.8, д. Виявлено, що висока швидкість охолодження на режимах лазерного 

зварювання, обумовлює утворення наноструктур у нижньому бейніті та 
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відпущеному мартенситі (табл. 6.5, рис. 6.8). Це фрагментовані та рейкові 

структури нижнього бейніту розміром 100…200 нм (рис. 6.8, в, г) які 

насичені карбідними фазами розміром 20…30 нм, які рівномірно розподілені 

у феритній в матриці на відстанях 30…40 нм. Структурі відпущеного 

мартенситу також характерний рівномірний розподіл дисперсних фазових 

виділень карбідного типу розміром 20…80 нм. Формування такого 

структурного стану при рівномірному розподілі щільності дислокацій буде 

сприяти підвищенню міцності, в’язкості руйнування та тріщиностійкісті 

зварних з'єднань. 

  

                     а                      б 

   

в г д 
Рис. 

 

6.7. Дислокаційна структура металу швів (a×25000, б×35000, в×50000) 

та ЗТВ (г, д×50000) сталі 14ХГН2МДАФБ при W6/5=28°С/с (VЗВ=18 

м/год). 

 

Для випадку мінімальної швидкості охолодження W6/5=28°С/с (VЗВ=18 

м/год) щільність дислокації в металі зварного з'єднання становить 

ρ=(2…4)×10
10

см
-2

 (в зварному шві, рис. 6.7, а, б) та ρ=(4…6)×10
10

см
-2

 (ділянка 

перегріву ЗТВ, рис. 6.7, в, г, д). Однак спостерігається утворення протяжних 

h
р 
 

h
р 
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дислокаційних скупчень з ρ=(1…1,2)×10
11

см
-2

 вздовж границь зерен, в 

основному уздовж границь бейніту верхнього рис. 6.7, а, в. Це створює 

градієнт щільності дислокацій. Збільшення швидкості зварювання з 18 м/год 

до 50 м/год при фрагментації рейкової структури бейніту нижнього в металі 

зварного шву сприяє відносно рівномірному розподілу об'ємної щільності 

дислокацій при ρ=(6…8)×10
10

см
-2

, рис. 6.8, а, б. Для зони перегріву ЗТВ 

характерно її деяке збільшення (до ρ=(8…10)×10
10

см
-2

), рис. 6.8, в, г, д. 

 

  

                     а                      б 

   

в г д 
Рис. 

 

 

6.8. Дислокаційна структура металу швів (a, б) та ЗТВ (в – д) сталі 

14ХГН2МДАФБ при швидкості лазерного зварювання W6/5=103°С/с 

(VЗВ=50 м/год), ×50000. 

 

Співставлення структури і фазового складу металу швів в досліджених 

зварних з'єднаннях показало, що при збільшенні швидкості охолодження від 

W6/5=28°С/с до W6/5=103°С/с, та відповідно, швидкості лазерного зварювання 

від VЗВ=18 м/год до VЗВ=50м/год, змінюється фазовий склад металу шва від 

бейнітного до бейнітно-мартенситного, на 25% збільшується мікротвердість, 

h 

d
с
 

h
р
 



 302 

формується більш рівноосна зеренна структура при подрібненні зерна на 15% 

і зменшення коефіцієнта форми зерна æ від ~3...7 до ~2...3, зменшується 

ширина рейок бейніт них структур в 2 рази. В ділянці перегріву ЗТВ для всіх 

швидкостей зварювання фазовий склад металу бейнітно-мартенситний, 

мікротвердість приблизно однакова, але в 1,5 рази подрібнюється зеренна та 

субзеренна структура. Крім того, формування наноструктурного стану при 

рівномірному розподілі щільності дислокацій обумовлює підвищення 

механічних властивостей та тріщиностійкості зварних з'єднань. 

В результаті встановлено, що найбільш оптимальна структура 

досліджуваних зварних з'єднань (з точки зору рівномірного подрібнення 

структурних параметрів, відсутності градієнтів щільності дислокацій) 

формується при W6/5=103°С/с (VЗВ=50 м/год), що має забезпечувати 

рівномірний рівень механічних властивостей. 

Таким чином, встановлено закономірності впливу швидкості лазерного 

зварювання на структуру металу швів і зони термічного впливу (ЗТВ) 

зварних з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ. Показано, що зі 

збільшенням швидкості охолодження від W6/5=28°С/с до W6/5=103°С/с 

змінюється фазовий склад металу швів від бейнітного до бейнітно-

мартенситного, збільшується мікротвердість, зменшується розмір бейнітних 

складових при подрібненні ширини рейок бейнітних структур при 

рівномірному розподілі щільності дислокацій. 
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Рис. 6.9. Зміна середніх величин структурних параметрів (розміру 

кристалітів, розміру пакетів, мікротвердості) зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ в металі швів (а) і ділянці великого зерна ЗТВ (б) в 

залежності від швидкості охолодження: W6/5=28°С/с; W6/5=50°С/с; 

W6/5=103°С/с). 

 

При мінімальних швидкостях W6/5=28°С/с (VЗВ=18 м/год) при 

лазерному зварюванні в металі шва зварних з'єднань високоміцних сталей 

формуються градієнтні за розмірами зерен структури при нерівномірній зміні 

мікротвердості, що може призводити до зниження механічних властивостей, 

а також до зниження тріщиностійкості зварних з'єднань. 

Найбільш оптимальна структура досліджуваних зварних з’єднань 

формується при W6/5=103°С/с (VЗВ=50 м/год), що має забезпечувати 

рівномірний рівень механічних властивостей і тріщиностійкість зварних 

з'єднань. 

Результати випробувань зварних з'єднань на ударний вигин (надріз по 

шву і ЗТВ) при різних температурах: ТВИПР= + 20° і ТВИПР= - 40°C показали 

помітне збільшення (в 2 рази) ударної в'язкості зварних з'єднань з надрізом 
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по ЗТВ, що мабуть пов'язано з особливостями структури і фазового складу 

металу, рис. 6.10, а.  

 

 

    а           б    в 

Рис. 6.10. Результати випробувань на ударну в'язкість зварних з'єднань (а) і 

середні параметри мікрорельєфу поверхні руйнування - розмір фасеток 

відколу (dФ, мкм); довжина вторинних тріщин (LТР, мкм); об'ємна частка 

крихкого відколу (VЧ) по зонам зламів (I - зоні зародження руйнування; 

II - магістрального руйнування) при різних температурах випробування 

(надріз по шву): б - ТВИПР = + 20°С; в - ТВИПР = - 40°C. 

 

Детальні фрактографічні дослідження щодо характеру руйнування 

зламів дозволили провести співставлення типів руйнування зварних з'єднань 

в залежності від температури випробувань, рис. 6.9, б, в. При ТВИПР = + 20ºС 

у випадку надрізу по шву в зоні I зародження руйнування (у надрізу) - крихке 

внутрізеренне руйнування з об'ємною часткою Vч~40%, розміром фасеток 

відколу dфас = 20...30 мкм в поєднанні з в'язким ямковим рельєфом і 

вторинними тріщинами по границях зерен довжиною Lтр = 20...100 мкм 

(рис. 6.11, а). У зоні II (магістрального руйнування) характер руйнування 

такий же, об'ємна частка крихкої складової порядку Vч~45%. Розмір 

вторинних тріщин дещо зменшується до Lтр = 10...50 мкм. При ТВИПР = -40ºС 

в зоні I - об'ємна частка крихкого внутрізеренного відколу Vч = 60%. У зоні 

магістрального руйнування – Vч
кр.

~90%, рис. 6.11, в. 
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а б 

                    

в г 

Рис.  6.11. Мікроструктура поверхні зламів зварних з'єднань, отриманих при 

різних температурах випробувань: а - надріз по шву, б - по ЗТВ при 

ТВИПР = + 20°C; б - надріз по шву, в- по ЗТВ при ТВИПР = – 40C, ×810. 

 

У випадку надрізу по ЗТВ при різних температурах випробувань 

поверхні досліджуваних зламів характерний волокнисто-смугастий рельєф з 

в'язким ямковим руйнуванням. Ймовірно це пов'язано з поширенням 

розвитку магістральної тріщини в основний метал за рахунок формування в 

металі ЗТВ дрібнозернистих структур переважно нижнього бейніту, що 

забезпечують йому високий опір крихкому руйнуванню (рис. 6.11, б, г).  

Порівняння характеру руйнування, його об'ємних часток по зонам 

зламів в залежності від температури випробування, показало наступне. 

Зниження температури випробування до Твипр = -40°C призводить до 

окрихчення металу шва при зростанні частки крихкого внутрізеренного 
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відколу, як в зоні зародження руйнування, так і в зоні магістральної тріщини. 

Однак при надрізі по ЗТВ відбувається зміна характеру руйнування на в'язкий, 

що забезпечується наявністю в ЗТВ структур нижнього бейніту та 

\диспергуванням зеренної і субзеренної структур. 

Таким чином, встановлено, що при лазерному зварюванні високоміцної 

сталі 14ХГН2МДАФБ в ЗТВ зварних з'єднань формуються структури, що 

сприяють збільшенню його опору крихкому руйнуванню в порівнянні з 

металом зварного шва. Це, в свою чергу, й пояснює високі властивості 

ударної в’язкості металу ЗТВ. 

 

6.1.2. Структурно-фазовий склад та дислокаційна структура 

металу зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ виконаних на різних 

режимах гібридного лазерно-дугового зварювання 

 

Вплив режимів гібридного лазерно-дугового зварювання на 

структурно-фазовий склад та дислокаційну структуру металу зварних 

з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ (Св-10ХН2ГСМФТЮ) вивчався за 

результатами дослідження зразків, що були виготовлені із з’єднань, 

зварювання яких виконувалося на наступних режимах (табл. 6.6): 1-й режим 

– VЗВ = 72 м/год, I = 125 А, UД = 23 В; 2-й режим – VЗВ = 90 м/год, I = 150 А, 

UД = 25 В; 3-й режим – VЗВ = 110 м/год, I = 200 А, UД = 26 В. Зазначені 

режими дозволяють забезпечити охолодження металу ЗТВ в інтервалі 

температур 600...500°С зі швидкістю W6/5 =58...63ºС/с. 

 

Таблиця 6.6 - Режими гібридного лазерно-дугового зварювання сталі 

14ХГН2МДАФБ 

 

W6/5,ºС/с VЗВ, м/год I, А UД, В 
Погонна енергія 

Е, Дж/мм 

58 72 125 23 364 

61 90 150 25 326 

63 110 200 26 314 
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В даному випадку, при гібридному лазерному - дуговому зварюванні 

діапазон швидкостей охолодження (W6/5) дуже вузький, але значно 

відрізняються швидкості зварювання (VЗВ). Тому, подальше для порівняння 

експериментальних даних вважаємо за доцільне використовувати параметр 

швидкості зварювання (VЗВ). Як джерело лазерного випромінювання 

використовували СО2-лазер потужністю випромінювання до 4,4кВт. В якості 

захисного газу подавали суміш Ar + CO2 з витратою 15...20л/хв. По 

результатам механічних випробувань (табл. 6.7.) встановлено, що 

найбільшим тимчасовим опором (σВ) характеризуються шви, виконані при 

VЗВ=90м/год.  

 

Таблиця 6.7 - Механічні властивості зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ, отриманих гібридним лазерно-дуговим зварюванням 

W6/5,ºС/с 
VЗВ, 

м/год 

σ0,2 σВ δ ψ 

KCV, Дж/см
2
 при Tвипр, 

ºC 

шов ЗТВ 

МПа % +20 –40 –40 

58 72 

851,8 

963,6 

907,7 

1068,3 

1189,8 

1129,0 

12,7 

9,3 

11,0 

59,6 

63,7 

61,6 

61,4 

90,0 

75,7 

35,7 

40,9 

38,3 

93,5 

79,9 

80,9 

84,7 

61 90 

1138,1 

1156,3 

1147,2 

1326,6 

1319,7 

1323,1 

10,0 

40,8 

35,6 

38,2 

64,5 

58,6 

61,5 

59,1 

45,2 

52,1 

50,4 

61,7 

65,7 

59,2 

63 110 

991,5 

982,1 

986,8 

1078,1 

1088,9 

1083,5 

9,7 

14,0 

11,8 

59,6 

58,7 

81,2 

70,0 

41,9 

29,7 

35,8 

90,1 

66,5 

96,7 

84,4 
 

Однак помітно знижуються показник пластичності (ψ) в порівнянні з 

VЗВ = 72м/год і VЗВ = 110м/год. Дещо менші значення σВ характерні для VЗВ = 

72м/год. Результати випробувань зразків на ударний вигин при температурах 

випробувань Твипр від + 20°С до – 40°C показали збільшення ударної в'язкості 

(КСV
-40

) при Твипр = - 40°C в металі швів, виконаних при VЗВ = 90м/год. 
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Однак, найбільшою хладостійкістю металу по ЗТВ відрізняються зварні 

з'єднання, виконані при VЗВ = 72м/год. 

Таким чином, з результатів механічних випробувань видно, що режими 

зварювання роблять значний вплив на механічні властивості зварних 

з'єднань, але немає ясності, за рахунок яких структурних факторів 

забезпечується той чи інший внесок у загальний рівень їх механічних 

властивостей (σ0,2, σВ та ін.). 

При мінімальній швидкості гібридного зварювання VЗВ=72 м/год 

структура металу шва і ЗТВ бейнітно-мартенситна (Б-М) з переважним 

формуванням структур бейніту нижнього (БН) з VЧ = 60...80%; рис. 6.13, а – д, 

рис. 6.14, а. Розмір кристалітів в шві складає 30...120×170...350мкм з 

коефіцієнтом їх форми æ = 3…5 при HV = 3660…4010 МПа, табл. 6.8, рис. 

6.13, а.  

 

 

    а       б 

Рис. 6.12. Результати механічних випробувань: а - межа міцності (σВ); межа 

плинності (σТ); відносне подовження (δ); відносне звуження (ψ); б - 

ударна в'язкість (КСV + 20; КСV-40) металу зварних швів, отриманих 

при різних швидкостях гібридної зварювання. 

 

При переході до ЗТВ в ділянці перегріву мікротвердість становить 

HV=3830...3900МПа при подрібненні структури до DП=30...60мкм.  
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а б 

  

в г 

  

  

д е 

Рис. 6.13. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, при 

лазерно-дуговому зварюванні (VЗВ=72м/год): а - металу шва; б - ділянки 

великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної 

перекристалізації ; д - рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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Таблиця 6.8 - Параметри структури: розмір зерна або пакетів (DЗ, П), 

мікротвердість (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при різних швидкостях гібридного лазерно-дугового 

зварювання (VЗВ=72...110м/год) 

Параметри структури DЗ*, DП мкм Мікротвердість, HV, МПа 

Швидкість зварювання 

VЗВ, м/год 
72 90 110 72 90 110 

З
о
н

и
 д

о
сл

ід
ж

ен
н

я 

Метал шва* 

3
0
…

1
2
0


1
7
0
…

3
5
0

 

3
0
…

8
0


 

1
5
0
…

3
0
0

 

2
0
…

8
0


 

1
5
0
…

2
5
0

 

3800…4010 4050…4420 
3360… 

3940 

I зона –  

ділянка перегріву 

(великого зерна) 

30…60 25…50 20…40 3540…3900 3830…4010 
3360… 

4010 

II зона –  

ділянка повної 

перекристалізації 

10…30 10…40 10…25 3830 3660 
3510… 

3660 

III зона –  

ділянка неповної 

перекристалізації 

5…15 10…20 5…20 3360…3660 3660…3830 
3510… 

3360 

Основний метал 5…25 2700 2850 2740 

 

В ділянці перекристалізації і рекристалізації ЗТВ структура 

подрібнюється в 2...4рази, мікротвердість дещо знижується до 

HV=3510...3600МП, рис. 6.13, б-г. Для металу ділянки неповної 

перекристалізації характерно формування ферито-бейнітної структури при 

HV=3360МПа, рис. 6.13, д. Структура основного металу зварних з'єднань 

сталі 14ХГН2МДАФБ бейнітно-феритна (Б-Ф) з розміром зерен 

DЗ=15...25мкм і мікротвердістю HV(Б-Ф) = 2700…2850 МПа, рис. 6.13, е. 

Таким чином, при VЗВ=72 м/год в металі шва і ЗТВ зварних з'єднань 

формується структура переважно бейніту нижнього, при переході від шва до 

ЗТВ (ділянки перегріву і перекристалізації) подрібнюється (в 2...4 рази) 

зеренна структура і поступово (рівномірно) знижується (на 12%) 

мікротвердість. 

При збільшенні швидкості зварювання до VЗВ=90м/год для металу швів 

зварних з'єднань характерно формування переважно (VЧ=60...70%) 
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мартенситної структури (мартенсит відпуску, Мвідп), з розміром пакетів 

DП=30...80×150...300мкм при HV=4210...4420МПа (табл. 6.8; рис. 6.14, б; 

рис. 6.15, а). 

 

Рис. 6.14. Зміна структурних параметрів (розміру кристалітів, розміру зерна, 

мікротвердості) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі 

14ХГН2МДАФБ при швидкості гібридного лазерно-дугового 

зварювання: а – VЗВ = 72 м/год; б – VЗВ = 90 м/год; в – VЗВ = 110 м/год. 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис.   6.15. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих гібридним лазерно-дуговим зварюванням при Vзв = 90 м/год: 

а - металу шва; б - ділянки великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - 

неповної перекристалізації ; д - рекристалізації; е - основного металу, 

× 500. 
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При переході до ділянки перегріву в ЗТВ величина зерна дещо 

зменшується до DЗ=25...50мкм з незначним зниженням мікротвердості (до 

HV=3830...4050МПа). 

Аналіз хімічного складу зварних швів, лінії сплавлення та ЗТВ не 

показав значних змін по основних хімічних елементах для всіх режимів 

зварювання, найбільші відхилення не перевищили 1% (мас.%). 

В ділянці перекристалізації і рекристалізації ЗТВ структура ще більш 

подрібнюється (в 2...3рази до DЗ=10...20мкм) при мікротвердості 

HV=3660...3830МПа), рис. 6.15, б - г. Для металу ділянки неповної 

перекристалізації характерно формування феритно-бейнітної (Ф-Б) 

структури (DЗ=5...10мкм) з HV= 2970 ... 3700 МПа,), рис. 6.15, д. 

Таким чином, при збільшенні швидкості зварювання від VЗВ = 72 м/год 

до VЗВ = 90 м/год змінюється фазовий склад металу швів і ЗТВ зварних 

з'єднань від бейнітно-мартенситного (Б-М) до мартенситного (М) типу і 

співвідношення структурних складових в металі ЗТВ зварних з'єднань: 

зменшується (в 2...3 рази) об'ємна частка БН при підвищенні (в 3 рази) частки 

МВІД, що забезпечує максимальні показники міцності, однак призводить до 

істотного зниження (в 1,6 раза) пластичності (ψ) у шві, а також зниження (на 

30%) показників холодостійкості (КСV
-40

) в ЗТВ цих з’єднань (в порівнянні з 

режимом VЗВ=72м/год). 

При максимальній швидкості гібридного лазерно-дугового зварювання 

VЗВ=110м/год фазовий склад металу шва і ЗТВ представлений бейнітно-

мартенситною (Б-М) структурою з переважним формуванням структур 

бейніту верхнього (БВ) з величиною зерна DЗ = 20…80150…250 мкм, 

VЧ (БВ) = 60…70 %, HV = 3360…4010 МПа (табл. 6.8; рис. 6.14, в; рис. 6.16). 

При переході до ЗТВ в ділянці перегріву мікротвердість практично не 

змінюється HV = 3360...4050 МПа, а розмір пакетів зменшується в 2 рази (до 

DП=20...40мкм). В ділянці перекристалізації і рекристалізації ЗТВ структура 

подрібнюється в 2...3 рази, HV=3510...3660МПа. Для металу ділянки 
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неповної перекристалізації характерно формування Ф-Б структури, 

HV = 3360…3510 МПа (DЗ = 5…10 мкм).  

  

а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 6.16. Мікроструктура зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, 

отриманих гібридним лазерно-дуговим зварюванням VЗВ=110м/год: а - 

металу шва; б - ділянки великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - 

неповної перекристалізації ; д - рекристалізації; е – осн. металу, ×500.  
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Рис. 6.17. Зміна об'ємної частки структурних складових (● – БН; ■ – БВ; ◊ – 

М) в металі шва и I зони ЗТВ зварних з’єднань сталі при швидкостях 

зварювання: а – VЗВ = 72 м/год; б – 90 м/год: в – 110 м/год.  

 

 

 

Рис. 6.18. Зміна структурних параметрів в металі швів (а) і ділянці великого 

зерна ЗТВ (б) зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ в залежності від 

швидкості гібридного лазерно-дугового зварювання (VЗВ = 72 м/год; 

90 м/год; 110 м/год): мінімальних/максимальних ●/○ – значень 

мікротвердості; ■ / □ – розміром кристалітів в швах, величини зерна в 

ЗТВ 

 

Таким чином, у разі збільшення швидкості зварювання до VЗВ 

=110м/год не дивлячись на той факт, що фазовий склад металу швів і ділянки 

перегріву ЗТВ (як і в разі VЗВ=72м/год) аналогічний - бейнітно-мартенситний, 

О
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м
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а
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 V

Ч
, 

%
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однак при цьому помітно зменшується об'ємна частка БН (до 10...20%) і 

формується структура БВ (60...70%), і Мвідп (10...30%), рис. 6.17, табл. 6.9. 

При цьому градієнти за розмірами і мікротвердості структурних складових в 

разі VЗВ=72м/год в металі шва мінімальні (HV до 180 МПа), в ЗТВ - 

відсутні, а при VЗВ=110м/год - значні (HV до 310 МПа - в металі шва; HV 

до 500МПа - в ЗТВ), рис. 6.18. 

Такі структурні зміни можуть призводити до нерівномірного рівня 

механічних властивостей по зоні зварювання і зниження тріщиностійкості 

зварних з'єднань. 

 

Таблиця 6.9 - Зміна величини зерна (DЗ) і параметрів тонкої 

структури: ширини рейок (hР); розміру фрагментів (dФР); міжкарбідних 

відстаней (λЧ); щільності дислокацій (ρ) в шві і ЗТВ зварних з'єднань, 

виконаних гібридним зварюванням зі швидкістю VЗВ = 72 м/год та 

VЗВ = 110 м/год. 

Швидкість 

зварювання VЗВ, м/год 
72 110 

Зона ШОВ* I ЗТВ ШОВ* I ЗТВ 

Об’ємна частка 

VЧ 

структурної 

складової, % 

БН 60 80 10 20 

БВ 20 5 60 70 

М 20 15 30 10 

П
ар

ам
ет

р
и

 т
о

н
к
о
ї 

ст
р
у
к
ту

р
и

 DЗ*, DП,мкм 
30…120    

170…350 
30…60 

20…80  

150…250 
20…40 

hР, мкм 

БН 0,25…0,6 0,25…0,5 0,25…0,4 0,15…0,4 

БВ 0,4…0,7 0,5…0,6 0,2…0,7 0,2…0,6 

М 0,7…1,2 0,6…0,8 0,8…2 0,5…1,0 

dФР, мкм (БН) – 0,1…0,3 – 0,15…0,3 

λЧ, мкм 

БН 0,04…0,07 0,03…0,07 0,04…0,07 0,03…0,04 

БВ 0,3…0,6 0,4…0,5 0,2…0,5 0,1…0,4 

М 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,08 

ρ, см
–2

 

БН 610
10

 810
10

 810
10

 (8…10)10
10

 

БВ 410
10

 610
10

 610
10

 810
10

 

М 110
11

 110
11

 210
11

 410
11

 
 

У підсумку, металографічними дослідженнями встановлено, що 

рівномірні структурні зміни фазового складу і найбільш оптимальна 

структура досліджуваних зварних з'єднань (з точки зору подрібнення 
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структурних параметрів, відсутності градієнтів по зеренній структурі і 

мікротвердості) формується при швидкості зварювання VЗВ = 72 м/год, що 

має забезпечувати рівномірний рівень механічних властивостей по зонам 

зварювання (шов, лінія сплавлення, зона термічного впливу), сприяти 

найбільш оптимального поєднання властивостей міцності, пластичності та 

відсутності джерел утворення тріщин. 

Виконані детальні електронно-мікроскопічні дослідження на просвіт 

дали можливість вивчити особливості тонкої структури металу зони 

зварювання і її параметри: зміну щільності та характеру розподілу 

дислокацій (ρ) в різних структурних складових (у внутрішніх обсягах і 

вздовж структурних границь), характер субструктури, ефективні відстані між 

карбідними фазами, їх розмір та інш. (табл. 6.9, рис. 6.19 – 6.20).  

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 0.1. Тонка структура металу швів (а, б) і ЗТВ (в, г) при Vзв=72м/год: а, в, 

г - БН; б -МВідп (а,×30000; б – г, ×20000) . 
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Для металу ЗТВ з'єднань характерна фрагментація (розмір фрагментів 

dФР=0,1...0,3мкм) зерен БН, тобто спостерігається подрібнення (на 10...20%) 

рейкової структури БН і МВІД, що супроводжується деяким підвищенням (в 

1,2 рази) дислокаційної щільності, рис. 6.19, в, г. 

Для тонкої структури металу зони зварювання у випадку VЗВ =110 м/год 

характерно наступне: збільшується (до ρ = (8...9)•10
10

см
-2

) інтегральне 

значення дислокаційної щільності в металі шва і ЗТВ, формується переважно 

структура бейніту верхнього (БВ) і мартенситу при максимальному 

підвищенні щільності дислокацій до ρ = 1,5·10
11

см
–2

 (рис. 6.20). Розмір рейок 

БН зменшується до hР (БН) = 0,25...0,4мкм при значному зниженні (в 4 ... 6 

раз) його об'ємної частки. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 6.20. Тонка структура металу швів (а, б) і ЗТВ (в, г) при VЗВ=110м/год: а, 

б, г - бейніт верхній; г - бейніт нижній і верхній г – мартенсит (а,б–

×20000; в -×20000; г – ×15000). 
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Таким чином, зі збільшенням швидкості зварювання VЗВ = 110 м/год 

змінюється фазовий склад структурних складових металу по всіх зонах 

зварного з'єднання: зменшується частка бейніту нижнього і мартенситу, 

підвищується (в 4 рази) об'ємна частка бейніту верхнього при 

нерівномірному розподілі дислокаційної щільності (максимальні значення 

щільності дислокацій ρ = 1,5×10
11

см
-2

), що створює градієнти по щільності 

дислокацій в такій структурі і, мабуть, буде знижувати тріщиностійкість 

зварних з'єднань. 

Для оцінки комплексу експлуатаційних характеристик (міцності, 

в'язкості руйнування і тріщиностійкості) зварних з'єднань, виконаних 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням при VЗВ=72...110 м/год були 

проведені дослідження впливу структурних факторів на характер 

тріщиноутворення в умовах випробувань на динамічну міцність (КСV - 

ударна в'язкість при температурах Твипр = + 20 °С і - 40 °С) при зовнішньому 

навантаженні вигином і на тріщиностійкість (К1С при температурах 

ТВИПР = + 20°С, – 20°C и– 40°C). 

Для вирішення цих завдань було проведено детальний фактографічний 

аналіз структури зламів зварних з'єднань з урахуванням типів руйнування 

(транскристалітне або інтеркристалітне; крихке; квазікрихке; в'язке або 

змішане) і параметрів елементів мікрорельєфу зламів (розмірів фасеток 

відколу, квазівідколу, ямок в'язкої складової, вторинних тріщин і ін.). 

Зразки для дослідження поверхні руйнування - злами з характерними 

зонами, рис. 6.21: I - повільного зростання тріщини (у надрізу); II - зона 

магістрального руйнування; III - зона доломіт. 

Механічними випробуваннями (табл. 6.7) було показано, що найбільш 

високими показниками межі плинності (σ0,2 = 1138…1156 МПа) і 

тимчасового опору (σВ = 1327…1320 МПа) характеризуються шви, виконані 

при Vзв = 90 м/год. Результати випробувань зразків на ударний вигин при 

температурах Твипр від + 20ºС до - 40ºC показали деяке збільшення ударної 

в'язкості до КСV
-40

=52 Дж/см
2
 в металі швів виконаних при VЗВ = 90 м/год. 
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Однак, в цьому випадку помітно (в 1,4 рази) знижується КСV
-40

 (в порівнянні 

з VЗВ = 72м/год і 110м/год) для металу ЗТВ зварних з'єднань. 

 

 

 

а б 

Рис. 6.21. Загальний вигляд ×16 (а) і схема (б) поверхні зламу з зонами 

руйнування.  

 

Результати фактографічних досліджень зламів після випробувань 

зразків на ударний вигин дозволили провести порівняння характеру 

руйнування металу швів (рис. 6.21, 6.22) і ЗТВ (рис. 6.23) зварних з'єднань по 

зонам руйнування (I - зона зародження руйнування у надрізу; II - 

магістральної тріщини; III - зона долому) в залежності від температури 

випробувань. 

Для швидкостей зварювання VЗВ =72...90 м/год при Твипр= +20ºС по 

зонам зламів для мікрорельєфу поверхні руйнування зварних швів 

характерний рівномірний тип в'язкого руйнування, рис. 6.22. Одиничні (VЧ 

до 2%) ділянки крихкого внутрізеренного відколу присутні в зоні І 

руйнування зварного з'єднання при VЗВ = 90 м/год, рис. 6.22, б, табл. 6.10. У 

разі VЗВ=110 м/год частка крихкого внутрізеренного руйнування зростає до 

VЧ=20...30% (розмір фасеток відколу dФ=15...50мкм), рис. 6.23. При цьому 

вторинні тріщини по границях структурних елементів складають: 

LТР = 10…70 мкм – в зоні I и LТР = 10…30 мкм – в зоні II. 

 

ІІІ - Зона долому 

 

ІІ - Магістральне 

руйнування 

 

І - Зона біля надрізу 
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а б 

   

в г д 

Рис. 6.22. Мікроструктура поверхні руйнування металу швів зварних з'єднань 

сталі 14ХГН2МДАФБ для швидкостей зварювання VЗВ=72м/год (а, в) і 

VЗВ=90м/год (б, г, д) при Твип = + 20ºС по зонам зламу: а, б – в зоні I; 

в, г – в зоні II; д – в зоні III, ×2020. 

 

Зниження температури випробувань (Твипр= -40ºС) для швидкостей 

зварювання VЗВ = 72 м/ч (рис. 6.24, а) и VЗВ = 90 м/ч (рис. 6.25, б) приводить 

до змішаного типу руйнування - транскристалітного крихкого відколу ( dФ = 

10...50 мкм) з об'ємною часткою до 40 ... 60% - в зоні I і до 70...90% - в зоні II, 

в поєднанні з в'язким ямковим типом руйнування і вторинними тріщинами 

(Lтр = 10...70 мкм (в зоні I) і Lтр=10...30мкм (в зоні II)) по межах структурних 

складових, табл. 6.10. 

У разі швидкості зварювання VЗВ=110м/год помітно збільшується (в 1,3 

рази) об'ємна частка крихкого руйнування: до 60...70% - в зоні I і до 90% - в 

зоні II, рис. 6.24, в. При цьому збільшуються розміри фасеток відколу (до 

dФ=20...60мкм), а в зоні I в 2 рази збільшується довжина вторинних тріщин 
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(Lтр до 20…120 мкм, табл. 6.10) по границях структурних складових, що 

характеризує більш низький опір розвитку тріщини. 

 

   

а б в 

Рис. 6.23. Мікроструктура поверхні руйнування металу шва зварного 

з'єднання сталі 14ХГН2МДАФБ для швидкості зварювання 

VЗВ=110м/год при Твипр=+20ºС по зонам зламу: а - в зоні I; б - в зоні II; в 

- в зоні III, ×2020.  

 

У металі ЗТВ зварних з'єднань при температурі випробування Твипр = -

40ºС для всіх швидкостей зварювання в зоні I спостерігається в'язкий 

характер руйнування, з розміром ямок dЯ=1...10мкм, табл. 6.11. У зоні 

магістрального розвитку тріщини (II) для швидкості зварювання VЗВ=72м/год 

характер руйнування переважно в'язкий (рис. 6.25, а) з одиничними 

ділянками (VЧ= 5%) квазікрихкої складової. При швидкості зварювання VЗВ = 

90 м/год об'ємна частка квазікрихкого відколу збільшується до VЧ= 20% 

(рис. 6.25, б), а при Vзв = 110 м/год складає VЧ = 35% (рис. 6.25, в). При цьому 

розмір фасеток відколу також збільшується (в 1,3 рази) dФ від 7…10 мкм до 

10…20 мкм. 

Порівняння характеру руйнування зварних з'єднань (об'ємної частки 

крихкого внутрізеренного відколу, розміру фасеток і довжини вторинних 

тріщин) по зонам руйнування при температурах випробувань Твипр = + 20ºС і 

Твипр = -40ºС для різних швидкостей зварювання показало наступне. 
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Таким чином, найбільш оптимальна структура металу швів і ЗТВ 

зварних з'єднань з точки зору мінімізації параметрів - об'ємної частки 

крихкого руйнування, розмірів фасеток відколу і вторинних мікротріщин 

формується при швидкостях зварювання VЗВ = 72…90 м/год. 

 

Таблиця 6.10 - Зміна об'ємної частки (VЧ) характеру руйнування і 

розмірів елементів мікрорельєфу поверхонь руйнування: розміру фасеток 

(dФ) крихкого внутрізеренного відколу; ямок (dЯ) в'язкого руйнування; 

довжини вторинних тріщин (Lтр) по зонам зламів в металі швів зварних 

з'єднань при VЗВ = 72…110 м/год 

Характер  

руйнування 

VЗВ = 72 м/год 

Твип , С +20 -40 

Зона I II I II 

Вторинні 

тріщини 

Vч , % - - 2 8 

Lтр , мкм - - 10…70 10…30 

Крихке 

внутрізеренне 

Vч , % - - 50…60 80…90 

dфас , мкм - - 10…50 7…50 

В’язке 
Vч , % 100 100 40…50 10…20 

dя , мкм 1…3 1…5 1…3 1…3 

Характер  

руйнування 

VЗВ = 90 м/год 

Зона  I II I II 

Вторинні 

тріщини 

Vч , % - - 10 5 

Lтр , мкм - - 10…70 10…30 

Крихке 

внутрізеренне 

Vч , % 1…2 - 40…50 70…80 

dфас , мкм 5…7 - 20…50 10…50 

В’язке 
Vч , % 98 100 50…60 20…30 

dя , мкм 1…3 1…3 1…3 1…3 

Характер  

руйнування 

VЗВ = 110 м/год 

Зона I II I II 

Вторинні 

тріщини 

Vч , % 3 5 10 8 

Lтр , мкм 10…20 30…50 20…120 10…30 

Крихке 

внутрізеренне 

Vч , % 20…30 10 70…80 95…100 

dфас , мкм 15…50 30…50 20…60 20…60 

В’язке 
Vч , % 70…80 90 30…40 0…5 

dя , мкм 1…4 1…4 1…3 1…3 

 

Найбільш високім опором крихкому руйнуванню характеризуються 

зварні з'єднання, отримані при швидкостях зварювання VЗВ = 72...90 м /год, а 

найнижчою тріщиностійкістю і холодостійкістю (Твипр = – 40ºС, рис. 6.26) 
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характеризуються з’єднання, отримані при швидкості зварювання 

VЗВ = 110 м/год. 

 

   

а б в 

Рис. 6.24. Мікроструктура поверхні руйнування металу швів зварних з'єднань 

сталі 14ХГН2МДАФБ в зоні магістральної тріщини при ТВИПР = -20ºС 

для різних швидкостей зварювання: а – VЗВ = 72 м/год; б – 

VЗВ = 90 м/год; в – VЗВ = 110 м/год, ×2020.  

 

   

а б в 

Рис. 6.25. Мікроструктура поверхні руйнування металу ЗТВ зварних з'єднань 

сталі 14ХГН2МДАФБ в зоні магістральної тріщини при Твипр = - 40ºС 

для різних швидкостей зварювання: а – VЗВ = 72 м/год; б – 

VЗВ = 90 м/год; в – VЗВ = 110 м/год, ×2020.  

 

Надалі, зразки з високоміцної сталі 14ХГН2МДАФ після гібридного 

лазерно-дугового зварювання зі швидкістю VЗВ =72 м/год піддавалися 

циклічному навантаженню на вигин при напруженнях циклу σ-1=60МПа до 
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розвитку в ньому від вершини надрізу втомної тріщини довжиною 2 мм при 

кількості циклів навантаження N = 800000. 

 

Таблиця 6.11 - Зміна об'ємної частки (VЧ) характеру руйнування і 

розмірів елементів мікрорельєфу поверхонь руйнування: розміру фасеток 

(dФ) крихкого внутрізеренного відколу; ямок (dЯ) в'язкого руйнування по 

зонам зламів в металі ЗТВ зварних з'єднань при VЗВ = 72…110 м/год 

Швидкість зварювання 

VЗВ, м/год 
72 

90 110 

Характер 

руйнування 

Твипр , С – 40 

Зона зламу I II I II I II 

Крихке 

внутрізеренне 

VЧ , % – 5 – 20 – 35 

dФ , мкм – 7…10 – 7…14 – 10…20 

В’язке 
VЧ , % 100 95 100 80 100 65 

dЯ , мкм 1…5 1…10 1…6 1…50 1…10 1…7 

 

 

 

Рис. 6.26. Зміна об'ємної частки (VЧ,%) крихкого внутрізеренного відколу, 

розміру фасеток (dФ, мкм) і довжини вторинних тріщин (Lтр, мкм) по 

зонам зламів металу швів для різних швидкостей зварювання при 

ТВИПР= -40ºС: а - зона осередків руйнування (I ); б - магістрального 

руйнування (II).  
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На рис. 6.27 показаний загальний вигляд поверхні зламу 

досліджуваного зразка. За макробудовою зламу можливо позначити зони: I - 

зона повільного розвитку тріщини в напрямку від зовнішньої (бічної) 

поверхні зламу; II - зона прискореного (магістрального) розвитку тріщини, 

напрямок руйнування показано стрілкою. 

Зона I має згладжену поверхню, що свідчить про першу стадію - 

повільного розвитку тріщини. Розмір зони I складає близько 180...230мкм. Ця 

стадія характеризується зародженням тріщин і їх розповсюдженням по 

площинах ковзання 

  

а б 

Рис. 6.27. Загальний вигляд ×16 (а) і схема (б) поверхні зламу по зонам 

руйнування. 

 

Наявність першої стадії свідчить про деяку протяжність стадії 

зародження руйнування, відповідно тривалості процесу поширення втомної 

тріщини в стадії зародження, тобто зварне з'єднання в даних умовах 

зовнішнього циклічного навантаження має опір розвитку тріщини. 

Характер руйнування в зоні I - квазікрихкий з розміром фасеток 

dФ=10...20 мкм (рис. 6.28, а), і локальними ділянками в'язкого руйнування 

(при dЯ=2...4мкм). При цьому ширина (δ) смуг ковзання становить δ=1...2мкм 

(проглядається нечітко через наявність оксидної плівки), рис. 6.28, г.  

Перехід до зони магістрального руйнування (від I до II зони) 

характеризується зміною характеру руйнування - на в'язкий ямковий тип, 

розмір дисперсних ямок становить dЯ = 0.5…3 мкм, рис. 6.28, б, д. 

ІІІ - Зона долому 

 

ІІ - Магістральне 

руйнування 

 

І - Зона біля 

зовнішньої поверхні 
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Детальними дослідженнями поверхні руйнування зони II 

(магістрального руйнування) встановлено, що характер руйнування головним 

чином - в'язкий: дрібні ямки розміром dЯ = 1…3 мкм, великі – 

dЯ = 10…15 мкм, рис. 6.28, в. 

Таким чином, при режимах гібридного лазерно-дугового зварювання зі 

швидкістю VЗВ = 72 м/год структурні зміни з точки зору характеру 

руйнування зварних з'єднань в умовах зовнішнього циклічного навантаження 

вигином (σ-1 = 60 МПа), очевидно, повинні забезпечувати найкращі 

властивості міцності і тріщиностійкості металу. 

 

 

Рис. 6.28. Поверхня руйнування зварного з'єднання (VЗВ=72м/год) після 

циклічного навантаження вигином (σ-1 = 60 МПа, N = 800000) по зонам 

зламу: а - зона зародження руйнування; б - область переходу до 

магістральної тріщини; в - магістральне руйнування, ×1550; г, д - 

відповідні фрагменти поверхні руйнування (укрупнення × 4 рази). 
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6.2. Структурно-фазовий склад та дислокаційна структура 

металу зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70 

 

Метою даного етапу роботи є встановлення впливу параметрів 

технологічних режимів лазерного та гібридного лазерно-дугового 

зварювання на формування структури в металі зварних з’єднань 

високоміцної сталі N-A-XTRA-70 та аналіз її впливу на механічні властивості 

з'єднань. 

Особливість гібридного лазерного зварювання полягала в тому, що при 

даному процесі, перед лазерним пучком по ходу зварювання розташовують 

дугу електрода який плавиться на відстані, рівному 1-2 мм. Як джерело 

лазерного випромінювання використовували Nd: YAG-лазер DY 044 фірми 

RОFIN (Німеччина) потужністю випромінювання до 4,4 кВт. Живлення дуги 

електрода, що плавиться здійснювали від зварювального генератора ПСГ-

500. Сила зварювального струму при цьому становила 160 А. Зварювані 

зразки з високоміцної сталі N-A-XTRA-70 виготовляли товщиною δ = 8 мм. 

Лазерне зварювання здійснювали зі швидкостями 40 і 50 м/год (11,1 і 18,9 

мм/с), гібридне - 72 і 90 м/год (20 і 25 мм/с). У всіх випадках в якості 

захисного газу подавали суміш Ar + CO2 з витратою 15-20 л/хв (250-333 

см
3
/с). 

Лазерне зварювання виконувалася без застосування присадкових 

матеріалів, а гібридне - із застосуванням електродного дроту Union NiMoCr 

(Ø 1,0 мм). Погонні енергії визначали, як відношення потужності 

зварювального джерела до швидкості зварювання. Режими проведення 

експериментів наведені в табл. 6.12.  

Погонна енергія лазерного зварювання, виконаного зі швидкістю 50 

м/год, і погонна енергія гібридного зварювання, виконаного зі швидкістю 90 

м/год, близькі, що дозволяє порівнювати структури відповідних швів між 

собою. Приклади макроструктур таких швів показані на рис. 6.29. Аналогічне 
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порівняння цілком допустимо і для лазерного зварювання зі швидкістю 40 

м/год і гібридного зварювання зі швидкістю 72 м/год.  

 

Таблиця 6.12 - Режими лазерного та лазерно-дугового зварювання сталі 

N-A-XTRA-70  

Зварювання 

Зварювальний 

струм  

I, А 

Напруга на 

дузі  

Uд, В 

Швидкість 

зварювання 

VЗВ, м/год 

Погонна 

енергія 

[Дж/мм] 

Лазерне 
  40 400 

- - 50 320 

Гібридне 

лазерно-

дугове 

160 26 72 430 

160 26 90 340 

 

 

 

а б 

Рис. 6.29. Макроструктури стикових швів, виконаних лазерним способом 

(зліва) зі швидкістю 50 м/год і гібридним лазерно-дуговим способом 

(праворуч) зі швидкістю 90 м /год на зразках зі сталі N-A-XTRA-70. 

 

Слід зауважити, що у разі застосування лазерного зварювання 

(рис. 6.29, a) обсяг переплавленого металу був менший, ніж при гібридному 

(рис. 6.29, б).  

Це пояснюється виникненням, так званого гібридного ефекту, що 

полягає в неадитивності спільного впливу лазерного і дугового джерел 

енергії на зварюваний матеріал. Розмір ЗТВ при гібридному зварюванні дещо 

перевищує розмір ЗТВ при лазерному зварюванні, що пов'язано з більшою 
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сумарною погонною енергією цього процесу, табл. 6.12. Розмір дендритів 

при гібридному зварюванні більший, ніж при лазерному, що пов'язано з дією 

дугової складової. 

Для порівняння значень меж плинності σ0,2 і міцності σВ при різних 

способах зварювання сталі N-A-XTRA-70, які зварені цими способами, із 

стикових з’єднань виготовляли згідно ГОСТ 6996-66 зразки для механічних 

випробувань, по три зразки для кожного виду випробувань. Механічні 

випробування проводилися за допомогою машини MTS 810. Результати 

механічних випробувань представлені в табл. 6.13, а усереднені дані щодо 

показників межі плинності і тимчасового опору, рис. 6.30. 

 

Таблиця 6.13 - Механічні властивості зварних з'єднань сталі N-A-

XTRA-70, отриманих лазерним та гібридним лазерно-дуговим зварюванням 

 

V
З

В
, 

м
/г

о
д

] σ0,2 σВ δ5 ψ 
KCV (Дж/см

2
) при Tвип (ºC) 

Шов ЗТВ 

МПа % – 20 – 40 – 40 

Лазерне зварювання 

40 

1040,4 

1047,3 

1043,9 

1220,7 

1234,6 

1227,7 

6,0 24,9 

14,5 

16,8 

15,2 

15,5 

7,2 

7,2 

11,6 

8,7 

64,0 

55,4 

58,2 

59,2 

50 

939,1 

769,9 

854,5 

1144,4 

957,2 

1050,8 

8,7 

11,3 

10,0 

24,9 

59,9 

42,4 

9,7 

14,6 

17,0 

13,8 

6,8 

7,9 

7,3 

7,3 

– 

Гібридне лазерно-дуговое зварювання 

72 

851,8 

963,6 

907,7 

1068,3 

1189,8 

1129,0 

12,7 

9,3 

11,0 

59,6 

63,7 

61,6 

36,8 

39,3 

38,6 

35,7 

40,9 

38,3 

93,5 

79,9 

80,9 

84,7 

90 

1138,1 

1156,3 

1147,2 

1326,6 

1319,7 

1323,1 

10,0 

40,8 

35,6 

38,2 

66,1 

41,8 

54,0 

59,1 

45,2 

52,1 

50,4 

61,7 

65,7 

59,2 
 

За результатами механічних випробувань встановлено наступне 

(табл. 6.13). При лазерному зварюванні найбільш високим рівнем межі 
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плинності (σ0,2=1043,9 МПа) і тимчасового опору (σВ=1227,7 МПа) 

характеризуються зварні з'єднання, виконані при VЗВ = 40 м/год. Однак, 

показники пластичності (δ5, ψ) металу швів таких з’єднань досить низькі. 

При гібридному зварюванні найбільш високі значення межі плинності 

(σ0,2=1147,2 МПа) і тимчасового опору (σВ = 1323,1 МПа) характерні для 

швів, виконаних при VЗВ = 90 м /год. Однак показник ψ в цьому випадку в 1,6 

рази менші в порівнянні з процесом, що виконувався з VЗВ=72м/год. Ударна 

в’язкість металу швів із збільшенням швидкості зварювання збільшується в 

той час як в металі ЗТВ вона зменшується.  

 

 

Рис. 6.30. Зміна значення меж плинності σ0,2 і міцності σВ для різних 

способів зварювання сталі N-A-XTRA-70: 1 - дугове; 2 - лазерне; 3 - 

гібридне лазерно-дугове; 4 - основний метал. 

 

Таким чином, з результатів механічних випробувань видно, що режими 

зварювання істотно впливають на механічні властивості зварних з'єднань, 

що, скоріше за все, пов'язано з особливостями фазового складу металу і 

структури, яка формується. 
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6.2.1. Структурно-фазовий склад металу зварних з'єднань сталі N-

A-XTRA-70 виконаних на різних режимах лазерного зварювання 

 

Дослідженнями встановлено, що структура основного металу сталі N-

A-XTRA-70 бейнітно-феритна з розміром зерен DЗ = 10…25 мкм і 

мікротвердістю HV = 2740…2850 МПа (рис. 6.31, е).  

У разі лазерного зварювання при мінімальній швидкості (VЗВ=40м/год) 

фазовий склад металу шва і ділянки перегріву однаковий - мартенситний (М). 

Розмір зерен в шві складає DЗ= 50 ... 150 × 300...600 мкм з коефіцієнтом їх 

форми æ = 4…6, і мікротвердістю HV(М) = 4250…4640 МПа (рис. 6.31, а).  

 

Таблиця 6.14 - Параметри структури: розмір зерна або пакетів (DЗ, П), 

мікротвердість (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі N-A-

XTRA-70 при різних швидкостях гібридного лазерного зварювання (VЗВ = 

40…50 м/год) 

Параметри структури DЗ*, DП,мкм Мікротвердість, HV, МПа 

Швидкість зварювання 

VЗВ, м/год 
40 50 40 50 

З
о
н

и
 д

о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Метал шва* 
50…150× 

300…600 

50…120× 

200…400 
4250…4640 3830…4640 

I зона –  

ділянка перегріву 

(великого зерна) 

30…100 20…60 4010…4290 3830…4010 

II зона –  

ділянка повної 

перекристалізації 

10…30 10…25 3830 3660 

III зона –  

ділянка неповної 

перекристалізації 

5…10 5…10 3360…3660 3660…3830 

Основний метал 10…25 2740…2850 

 

При переході до ЗТВ мікротвердість в середньому знижується на 8% 

(HV (М) = 4010…4290 МПа), розмір пакетів в ділянці перегріву становить 

DП=30…100 мкм (рис. 6.31, б і рис. 6.32, а).  
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис.  6.31. Мікроструктура зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70, отриманих 

лазерним зварюванням VЗВ=40м/год: а - металу шва; б - ділянки 

великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної 

перекристалізації ; д - рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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У разі лазерного зварювання зі швидкістю VЗВ=50м/год фазовий склад 

металу шва і ділянки перегріву бейнітно-мартенситний (переважно нижній 

бейніт, БН, рис. 6.33, а, б). Розмір зерен в шві складає DЗ = 50...120 × 200...400 

мкм з коефіцієнтом їх форми æ = 3…4 при HV (Б-М) = 3830…4640 МПа. 

Розмір пакетів в ділянці перегріву складає DП = 20-60 мкм, мікротвердість так 

само знижується на 7 %: HV(Б-М) = 3830…4010 МПа (рис. 6.33, а і рис. 6.32., 

б). 

 
 

Рис. 6.32. Зміна структурних параметрів - розмірів кристалітів (hКР; LКР), 

величини зерна (DЗ) і мікротвердості (HV) в металі шва і ЗТВ зварних 

з'єднань сталі N-A-XTRA-70, в залежності від швидкості лазерного (а 

– 40 м/год, б – 50 м/год) і гібридного лазерно-дугового (в - 72м/год; г -

90м/год) зварювання 
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис.  6.33. Мікроструктура зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70, отриманих 

лазерним зварюванням VЗВ = 50 м/год: а - металу шва; б - ділянки 

великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної 

перекристалізації ; д - рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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Таким чином встановлено, що при збільшенні швидкості зварювання 

від VЗВ=40м/год до 50м/год змінюється фазовий склад металу швів від 

мартенситного до бейнітно-мартенситного, мікротвердість знижується в 

середньому на 6% при подрібненні зеренної структури в 1,2-1,3 рази і 

зменшенні коефіцієнта форми зерна. 

При цьому фазовий склад металу ділянки перегріву ЗТВ також 

змінюється від мартенситного до бейнітно-мартенситного, зеренна структура 

подрібнюється в 1,5-2 рази при зниженні мікротвердості в середньому на 6%. 

 

6.2.2. Структурно-фазовий склад та дислокаційна структура 

металу зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70 виконаних на різних 

режимах гібридного лазерно-дугового зварювання 

 

За результатами досліджень встановлено, що при гібридному 

зварюванні зі швидкістю VЗВ = 72 м/год структура металу швів і ЗТВ - 

бейнітно-мартенситна (Б-М) при співвідношенні фазових складових 

БН>БВ+М (в шві) і БН > М (ЗТВ) (рис. 6.34, а и рис. 6.32, б). Величина зерна в 

металі шва DЗ = 40…80 х 350…400 мкм з коефіцієнтом форми æ = 6…8 і HV 

(Б-М) = 3360…4500 МПа. В ділянці перегріву ЗТВ DП=20…70 мкм при 

підвищенні HV в середньому на 5% (рис. 6,34, б). По інших ділянках ЗТВ 

структурні параметри відрізняються незначно (, рис. 6.34, в, г, табл. 6.14). 

При збільшенні швидкості гібридного зварювання до VЗВ = 90 м/год 

структура металу шва бейнітно-мартенситна (Б-М), при співвідношенні 

фазових складових БВ> БН + М (рис. 6,35, а). Розмір зерен в шві складає 

DЗ=40…60 х 300…400 мкм з коефіцієнтом їх форми æ = 7, і мікротвердістю 

HV(Б-М) = 3510…4010 МПа. При переході до ЗТВ мікротвердість 

збільшується в середньому на 18% (HV (М) = 4010…4880 МПа), DП = 20…60 

мкм (рис. 6,35, б и рис. 6.32, в). 

Таким чином визначено, що при збільшенні швидкості зварювання від 

VЗВ = 72 м/год до 90м/год фазовий склад металу шва не змінюється, проте 
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змінюється частка фазових складових, а саме: при VЗВ = 72 м/год – в ньому 

формується переважно БН, а при VЗВ = 90 м/год - переважно БВ, 

мікротвердість якого в середньому на 4% менша ніж БН, а зеренна структура 

в 1,2 рази дрібніша. Коефіцієнт форми зерна при цьому майже не змінюється. 

Фазовий склад металу ЗТВ із збільшенням швидкості зварювання також 

змінюється від бейнітно-мартенситного до мартенситного, зеренна структура 

подрібнюється в 1,4 рази при зниженні мікротвердості в середньому на 8%. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 6.34. Мікроструктура зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70, отриманих 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням VЗВ = 72 м/год: а - металу 

шва; б - ділянки великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної 

перекристалізації, × 500.  
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а б 

  

в г 

  

д е 

Рис. 6.35. Мікроструктура зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70, отриманих 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням VЗВ = 90 м/год: а - металу 

шва; б - ділянки великого зерна ЗТВ; в - перекристалізації; г - неповної 

перекристалізації; д - рекристалізації; е - основного металу, × 500. 
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Таким чином, проведені дослідження вперше дозволили виявити вплив 

технологічних режимів лазерного та гібридного лазерно-дугового 

зварювання на структуру металу швів та ЗТВ зварних з'єднань високоміцних 

сталей та визначити умови при, при яких забезпечуються високі показники 

механічних властивостей таких з'єднань. Показано, що найбільш оптимальна 

структура металу зварних з'єднань з точки зору рівномірної зміни 

структурних параметрів і характеру руйнування, формується при швидкості 

лазерного зварювання 50 м/год (W6/5 = 103°С/с) і гібридного лазерно-

дугового зварювання при 72 м/год (W6/5 = 58°С/с), що має забезпечити 

рівномірний рівень механічних властивостей по зонам зварних з'єднань і 

тріщиностійкість зварних з'єднань.  

 

Таблиця 6.15 - Параметри структури: розмір зерна або пакетів 

(DЗ/П), мікротвердість (HV) в металі шва і ЗТВ зварного з'єднання сталі N-

A-XTRA-70 при різних швидкостях гібридного лазерно-дугового 

зварювання (VЗВ = 72…90 м/год) 

Параметри структури DЗ*, DП,мкм Мікротвердість, HV, МПа 

Швидкість зварювання 

VЗВ, м/ч 
72 90 72 90 

З
о
н

и
 д

о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Метал шва* 
40…80× 

350…400 

40…60× 

300…400 
3360…4500 3510…4010 

I зона –  

ділянка перегріву 

(великого зерна) 

20…70 20…50 3900…4300 4010…4880 

II зона –  

ділянка повної 

перекристалізації 

10…30 10…25 3830 3660 

III зона –  

ділянка неповної 

перекристалізації 

5…10 5…10 3360…3660 3660…3830 

Основний метал 10…25 2740…2850 

 

Представлені вище результати експериментальних досліджень мають 

високу практичну цінністю. Вони мають бути покладені за основу під час 
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розроблення нових перспективних технологій високопродуктивного 

зварювання високоміцних сталей з використанням лазерного та гібридного 

лазерно-дугових процесів.  

 

6.2.3. Дослідження впливу структури металу швів і ЗТВ зварних 

з'єднань високоміцної сталі N-A-XTRA-70 при гібридному лазерно-

дуговому зварюванні на їх тріщиностійкість (К1С) при навантаженні 

вигином 

 

Дослідження впливу структури на показник тріщиностійкості - 

в'язкість руйнування (К1С) виконувалися стосовно зварних з’єднань, які за 

результатами попередніх досліджень показали найкращі з точки зору 

структурно-фазового складу металу результати, а саме, відносно з’єднань 

гібридне лазерно-дугове зварювання, яких виконувалося при  VЗВ=72м/год. 

Випробування, виготовлених з них зразків на вигин, проводили стосовно шва 

і ЗТВ зварних з'єднань при різних температурах випробування (Твипр =+20º; -

20º і -40ºС), дані по К1С представлені в табл. 6.16. 

 

Таблиця 6.16 - Механічні випробування на в'язкість руйнування (К1С) 

зварних з'єднань сталі N-A-XTRA-70, виконаних гібридним лазерно-дуговим 

зварюванням 

Твипр, С 
К1С, МПа·м

1/2
 

Шов ЗТВ 

+ 20 90,8 89,9 
– 20 87,7 84,9 
– 40 74,7 70,7 

 

З результатів випробувань встановлено, що всі зразки що 

випробовувались мають досить високі показники К1С.. При низьких 

температурах випробувань Твипр = – 40ºС показник К1С дещо (в ~ 1,2 рази) 

знижується, а при Твипр = – 20ºС практично залишається на рівні умов 
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Твипр = + 20ºС, що є цілком закономірним, оскільки, як відомо опір металу 

крихкому руйнуванню зменшується. 

Співставлення характеру руйнування металу швів і ЗТВ зварних 

з'єднань по зонам руйнування (I - зона зародження руйнування; II - 

магістральної тріщини) показало наступне, табл. 6.17. 

Для металу шва після випробування при Твипр = + 20ºС по зонам зламу 

(I і II) мікрорельєфу поверхні руйнування характерний рівномірний тип 

в'язкого руйнування (100%) з розміром ямок d =1,5...3мкм (зона I) і 

dЯ=2...6мкм (зона II) рис. 6.36, а, г. При зменшенні температури 

випробування Твипр= - 20ºС в зоні І - характер руйнування змішаний, в'язке 

(dЯ=2...3мкм) і ділянки квазікрихкого (Vч= до 30%) з розміром фасеток 

dФ=10...20мкм, рис. 6.36, б, д. 

 

Таблиця 6.17 - Зміна об'ємної частки (VЧ) характеру руйнування і 

розмірів елементів мікрорельєфу поверхонь руйнування по зонам зламів (I; 

II) зварних з'єднань (шов, ЗТВ) для VЗВ = 72 м/год при Твипр = + 20º…– 40ºС 

  Твип = + 20ºС 

   

Х-р руйн.  ШОВ ЗТВ 

 Зона  I II I II 

В’язке 

руйнування 

VЧ, % 100 100 100 100 

dя, мкм 1,5…3 1,5…6 

 

1,5…3 

 

2…5 

15…60 (50%) 

  Твип = – 20ºС 

Х-р руйн.  ШОВ ЗТВ 

 Зона  I II I II 

В’язке 

руйнування 

VЧ, % 70 100 30 100 

dя, мкм 2…3 1,5…4 

15…45 (30%) 

2…3 

 

2…5 

20…40 (40%) 

Квазікрихке 

руйнування 

Vд, % 30 - 70 - 

dфас, мкм 10…20 - 5…10 - 

  Твип = – 40ºС 

Х-р руйн.  ШОВ ЗТВ 

 Зона  I II I II 

В’язке 

руйнування 

VЧ, % 80…85 60…70 70 100 

dя, мкм 2…4 2…4 2…5 

20…40 

(50%) 

2…5 

20…60 (50%) 

Квазікрихке 

руйнування 

VЧ, % 15…20 30 30 - 

dфас, мкм 15…40 20…50 5…15 - 
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Зниження температури випробувань до Твипр = - 40ºС призводить до 

змішаного типу руйнування - квазікрихкого руйнування при об'ємній частці 

до 15...20% - в зоні I з розміром фасеток dФ = 15...40 мкм і до 30% - в зоні II 

(при Твипр = - 40ºС) з dФ = 30 мкм в поєднанні з в'язким ямковим типом 

руйнування, рис. 6.36, в, е. При цьому для в'язкого руйнування характерна 

наявність дрібних ямок dЯ = 2...4 мкм. 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 6.36. Мікроструктура поверхні руйнування металу швів зварних з'єднань 

сталі N-A-XTRA-70 (VЗВ = 72 м/год) в зоні осередка руйнування (а-в) і 

магістральної тріщини (г-е) при різних температурах випробувань: а, г – 

Твипр = + 20ºС; б, д – Твипр = - 20ºС; в, е – Твипр = - 40ºС, × 1550. 

 

Для металу ЗТВ при температурі випробування Твипр= + 20ºС для всіх 

зон характерний в'язкий тип руйнування. Зниження температури 

випробування призводить до зміни типу руйнування на квазікрихкий (Vч від 

30% при Твипр = - 40ºС і 70% при Твипр = - 20ºС) з розміром фасеток dФ=5...15 
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мкм та ділянок в'язкого з dЯ = 3...5 мкм - в зоні зародження руйнування. В 

зоні магістрального розвитку тріщини залишається в'язкий характер 

руйнування з розміром дрібних ямок dЯ = 2...5 мкм і великих dЯ = 20…60 мкм 

табл. 6.17, рис. 6.37. 

Таким чином, дослідженнями показано, що метал шва і ЗТВ зварного 

з'єднання сталі N-A-XTRA-70, виконаного гібридним лазерно-дуговим 

зварюванням зі швидкістю VЗВ = 72 м /год після навантаження вигином при 

різних температурах, має переважно в'язкий характер руйнування, що 

свідчить про його гарну здатність опиратися крихкому руйнуванню, а це 

сприятиме підвищенню надійності експлуатаціїйних зварних металевих 

конструкцій в умовах з помірними та низькими температурами. 

 

   

а б в 

   

г д е 

Рис. 6.37. Мікроструктура поверхні руйнування металу ЗТВ зварних з'єднань 

сталі N-A-XTRA-70 (VЗВ = 72 м/год) в зоні осередка руйнування (а-в) і 

магістральної тріщини (г-е) при різних температурах випробувань: а, г – 

Твипр = + 20ºС; б, д – Твипр = - 20ºС; в, е – Твипр = - 40ºС, × 1550. 
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Подальші дослідження проводились методами трансмісійної 

електронної мікроскопії з метою вивчення впливу зовнішнього навантаження 

вигином на зміну параметрів тонкої структури зварних з'єднань: зміну 

щільності та характеру розподілу дислокацій (ρ) в різних структурних 

складових (у внутрішніх об’ємах і вздовж структурних границь), характер 

формуючої субструктури, рис. 6.38, рис. 6.39, табл. 6.18. 

Дослідженням тонкої структури на просвіт зварних з'єднань після 

випробувань при температурі Твипр = - 40°С були вивчені дві ключові (з точки 

зору найбільших структурно-фазових змін) зони зварювання (метал шва і І 

ЗТВ) безпосередньо в зоні магістральної тріщини при руйнуванні. 

 

Таблиця 6.18 - Зміна параметрів тонкої структури: розміру рейок (hP), 

субструктури (dc), щільності дислокацій (ρ) в металі шва і ЗТВ зварних 

з'єднань (VЗВ = 72 м/год; Твипр= - 40ºС) після навантаження вигином 

 

Встановлено, що після навантаження вигином в бейніті нижньому 

формується субструктура та фрагментована структура  з чіткими границями 

розміром dS = 80…300 нм  з однорідним розподілом щільності дислокацій 

ρ = (8…9)×10
10

·см
–2

, як у шві (рис. 6.38, а, б) так і в ЗТВ (рис. 6.39, г, д). 

Нижній бейніт утворюється в зварному шві (60%) і в ЗТВ (80%) з 15 ... 20% 

мартенситу. 

У структурі мартенситу відпуску щільність дислокацій складає 

ρ = 10
11

·см
–2

 (рис. 6.38, в, е) при рівномірному її розподілі. Ширина 

голкоподібної структури мартенситу (М) становить hl = 170...370 нм. При 

цьому, як структура нижнього бейніту, так і відпущеного мартенситу 

характеризуються наявністю карбідних фаз нанорозмірного типу. Розмір 

 VЗВ=72 м/час; Твипр =-40ºС 

 ШОВ ЗТВ 

VЧ, % 60%Бн, 20%Бв, 20%М 80%Бн, 5%Бв, 15%М 

dc (Бн), мкм 0,08…0,3 0,1…0,3 

hp (Бв), мкм 0,16…0,4 0,13…0,35 

hp (М), мкм 0,2…0,4 0,2…0,4 

, см
-2

 8×10
10

…10
11

см
-2
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карбідних фаз, рівномірно розподілених по обсягу структурних компонентів 

нижнього бейніту та мартенситу, становить 10...30 нм. 

 

           

    а       б        в 

          

    г       д        е 

    

    ж      з 

Рис. 6.38. Тонка структура в металі шва (а - г) та ЗТВ (д - з) зварного 

з'єднання сталі N-A-XTRA-70 (VЗВ = 72 м / ч) після навантаження 

вигином Твипр = - 40°С: а, б, д, е – бейніт нижній (БL), × 25000; в, ж - 

бейніт верхный (БU), × 25000; г, з -- відпущений мартенсит (М), × 

35000. 
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Для бейніту верхнього характерно формування також дисперсної 

рейкової структури розміром 130…400 нм, рис. 6.38, г, з. Однак, об’ємна 

частка бейніту верхнього зменшується від 20% до 5% при переході від 

металу шва в ЗТВ.  

Таким чином, при швидкості зварювання VЗВ=72м/год формується 

найбільш оптимальна структура (переважно БН = 60...80%), яка в умовах 

зовнішнього навантаження сприяє в’язкому руйнуванню і відповідно 

забезпечує тріщиностійкість зварних з'єднань при експлуатації, що 

обумовлено диспергуванням та фрагментацією структури, формуванням 

субструктури наноструктурного типу при рівномірному розподілі щільності 

дислокацій. 

 

Рис. 6.39. Зміна структурних параметрів (розміру рейок, субструктури і 

щільності дислокацій) в металі шва і ЗТВ зварних з'єднань виконаних 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням зі швидкістю VЗВ = 72 м / год, 

після навантаження вигином при Твипр = – 40ºС.  

 

Висновки по розділу 6 

 

1. Комплексними дослідженнями на всіх структурних рівнях (від 

зеренного до дислокаційного) вивчені структурно-фазові зміни по зонам 

зварних з'єднань (метал швів і ЗТВ) високоміцних сталей 14ХГН2МДАФБ і 
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N-A-XTRA-70, виконаних лазерним зварюванням при швидкостях 

охолодження від W6/5=28ºС/с до 103ºС/с (швидкості зварювання 18…50 

м/год) та гібридним лазерно-дуговим зварюванням при швидкостях 

охолодження від W6/5=58ºС/с до 62ºС/с (швидкості зварювання 

72…110 м/год). 

2. Показано, що зі збільшенням швидкості охолодження від W6/5=28ºС/с 

до 103ºС/с при лазерному зварюванні змінюється структура металу зварних 

з'єднань високоміцних сталей 14ХГН2МДАФБ і N-A-XTRA-70 від бейнітно - 

феритної до бейнітно-мартенситної при превалюванні об'ємної частки 

нижнього бейніту (50...60%), на 25...30% збільшується мікротвердість і в 

кілька разів (в 2...3 рази) подрібнюється зеренна та субзеренна структура. 

3. При мінімальних швидкостях охолодження при лазерному зварюванні 

(W6/5=28ºС/с) в металі зварних з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ 

формується градієнтна (за розмірами структурних складових, мікротвердості 

і по щільності дислокацій) структура бейніту верхнього, що може призводити 

до нерівномірного рівня механічних властивостей по зоні зварювання, а 

також до зниження тріщиностійкості таких з'єднань. 

4. Збільшення швидкості гібридного лазерно-дугового зварювання від VЗВ 

= 72 м/год (W6/5=58ºС/с) до 110 м/год (W6/5=62ºС/с), призводить до змін у 

співвідношенні структурних складових (бейніту нижнього, верхнього і 

мартенситу) в металі зварних з’єднань високоміцних сталей 14ХГН2МДАФБ 

і N-A-XTRA-70: зменшується об'ємна частка нижнього бейніту (до 10...20%), 

при превалюванні об'ємної частки верхнього бейніту (60...70%) та 

збільшується градієнт за розмірами структурних складових, мікротвердості, а 

також по щільності дислокацій. 

5. Найбільш оптимальна структура металу зварних з'єднань високоміцних 

сталей 14ХГН2МДАФБ і N-A-XTRA-70 з точки зору рівномірної зміни 

структурних параметрів і характеру руйнування, формується при швидкості 

лазерного зварювання 50 м/год (W6/5=103ºС/с) і гібридного зварювання 72 

м/год (W6/5=58ºС/с), що має забезпечити рівномірний рівень механічних 
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властивостей по зонам зварних з'єднань і тріщиностійкість зварних з'єднань у 

цілому. 

6. Встановлено, що високі швидкості охолодження на режимах лазерного 

(W6/5 = 103°С/с) та гібридного лазерно-дугового (W6/5 = 58°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. 

7. Представлені вище результати експериментальних досліджень мають 

високу практичну цінність, оскільки можуть бути взяті за основу при 

розробленні нових перспективних високопродуктивних технологій лазерного 

та гібридного лазерно-дугового зварювання для виготовлення зварних 

металевих конструкцій із високоміцних сталей з межею плинності понад 590 

МПа. 
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РОЗДІЛ 7  

АНАЛІТИЧНІ ОЦІНКИ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА 

ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ВИСОКОМІЦНИХ 

СТАЛЕЙ 

 

На базі досліджень структури і фазового складу зварних з'єднань 

високоміцних сталей в залежності від технологічних параметрів дугового 

зварювання, а також технологій лазерного та гібридного лазерно-дугового 

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

локальних внутрішніх напружень в різних структурних складових [4, 45, 49, 

51, 189 – 192, 202, 229, 237, 240 – 242, 248, 277, 283, 284, 299, 314, 319 – 329, 

336 – 339, 403 – 406, 410, 413, 417 – 420, 422, 466, 468, 473, 489]. 

Згідно розрахункової залежності (2.5) була виконана аналітична оцінка 

міцності (σт = ΣΔσт) металу швів і ЗТВ зварних з’єднань, а також металу 

модельних зразків, які нагрівалися та охолоджувалися у відповідності до 

термічних циклів зварювання. При цьому враховувався вклад на ці показники 

вклад кожного з структурних параметрів: розмірів зерен (DЗ), субзерен (dс), 

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

та міжкарбідних відстаней (λ) та об'ємної частки структур, що формуються 

при різних режимах ТДЦЗ. Було вивчено диференційний внесок структурних 

складових у зміну величини різних видів структурного зміцнення (2.6 – 2.10): 

тертя решітки - Δσ0 (2.6), твердорозчинного зміцнення - Δσт.р. (2.7), зеренного 

- Δσз та субзеренного  - Δσс (2.8), дислокаційного - Δσд (2.9), дисперсійного - 

Δσд.з (2.10) зміцнення. Також було проведено розрахунок показника в’язкості 

руйнування - К1С (2.11); рівня локальних внутрішніх напружень - τВН (2.12) та 

локалізованої деформації – εЛ (2.13) з урахуванням величини і розподілу 

щільності дислокацій (ρ). 
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7.1. Аналітична оцінка механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з’єднань будівельних сталей. 

 

7 . 1 . 1 .  М о д е л ь н і  з р а з к и  с т а л і  a l f o r m  6 2 0 M .  

 

Диференційний внесок всіх структурних параметрів в приріст (ΔT) 

ділянки великого зерна ЗТВ модельних зразків високоміцної сталі 

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

представлено в табл. 7.1 та на рис. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 - Зміна структурних параметрів (розміру зерна, ширини 

рейок, щільності дислокацій, відстані між фазовими виділеннями) та їх 

внесок в зміцнення (ΔT) ділянки великого зерна ЗТВ модельних зразків 

високоміцної сталі alform 620M при різних швидкостях охолодження  

(W6/5 = 3; 12; 25С/с). 

Структ

урні 

пара-

метри 

Швидкість охолодження, W6/5 

W6/5 = 3С/с W6/5 = 12С/с W6/5 = 25С/с 

БВ БН БВ БН БВ БН 

Vч, % 70 30 40 60 20 80 

Dз, мкм 40…60 15…25 5…15 

hp, мкм 
0,8…1,9 0,7…1,0 

0,7…1,5 

0,7…1,5 0,5…0,7 

0,7…1,3 

0,4…1,1 0,4…0,85 

0,6…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 

, см−2 4…5×1010 3×1010 5…6×1010 3…4×1010 5…6×1010 3…4×1010 

, см−2 4×1010 4×1010 4×1010 

Зміцнення, обумовлене структурними параметрами, МПа 

о  20…30 20…30 20…30 

т.р  200 200 200 

з  
84/94/103 130/149/168 168/230/291 

59/67/72 25/28/31 52/60/67 78/89/101 34/46/58 134/184/233 

с  
80/178/275  100/157/214 100/157/214 115/184/300 136/256/375  125/250/375 

56/125/193 30/47/64 40/63/86 69/110/180 27/51/75 100/200/300 

д  
202/214/226 175 226/ 237/ 248 175/ 188/202 226/237/248 175/189/202 

141/150/158 53 90/95/99 105/113/121 45/47/50 140/151/162 

д.з 
42/67/91 102/198/294 53/78/102 102/198 /295 69/116/164 116/205/294 

29/47/64 31/59/88 21/31/41 61/119/177 14/23/33 93/164/235 

ΔT 
444/800/953 

(min/сер/max) 

736/905/1109 

(min/сер/max) 

812/1091/1371 

(min/сер/max) 

 

Аналітичною оцінкою ΔT в металі ділянки великого зерна ЗТВ 

модельних зразків високоміцної сталі alform 620M, які після нагріву 
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охолоджувалися з різними швидкостями встановлено, що максимальний 

внесок в ΔT вносить дислокаційне Д = 200 МПа (18...20%) та 

субструктурне С = 170…250 МПа (19...23%) зміцнення для всіх 

швидкостей охолодження, а при максимальній швидкості (W6/5 = 25С/с) 

також і зеренне зміцнення З = 230 МПа (21%). В порівнянні зі зміцненням 

в основному металі, при збільшенні швидкості охолодження значно зростає 

також дисперсійне зміцнення Д.З. = 161 МПа (21%). При цьому зі 

збільшенням швидкості охолодження від W6/5 = 3С/с до 25С/с межа 

плинності збільшується на 36% (в середньому від 800 МПа до 1091 МПа). 

        

Рис. 7.1. Диференційний внесок структурних параметрів в приріст межі 

плинності ΣΔТ І ЗТВ модельних зразків високоміцної сталі alform 

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

та відповідна структура (×35000) БН. 

 

Аналітичними оцінками в’язкості руйнування (К1С) показано, що в 

основному металі (рис. 7.2) та в металі ЗТВ модельних зразків, що 

охолоджувалися зі швидкістю W6/5 = 25С/с (рис. 7.3) після статичного та 

динамічного навантаження забезпечується високий рівень в'язкості 

руйнування (К1С відповідно 21...42  та 20...42 МПам1/2). 
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Рис. 7.2. Зміна розрахункового значення зміцнення (ΣΔσт) та в’язкості 

руйнування (К1С) основного металу високоміцної сталі alform 620M (а) 

та фрактограми: в’язкого руйнування, після ударного вигину 

(Твипр = +20С) (б) та розтягнення (в), ×1550/ 

 

З рис. 7.3, а видно, що при максимальній швидкості охолодження W6/5 

= 25С/с для металу в ділянці великого зерна ЗТВ модельних зразків сталі 

alform 620M характерний досить високий рівень механічних властивостей як 

міцності (ΣΔσт = 812 МПа) так і в'язкості руйнування (К1С = 20...42 

МПам1/2). Такі високі показники рівня механічних властивостей та в’язкості 

руйнування забезпечуються формуванням в металі ЗТВ дрібнозернистих 

структур переважно (до 80%) нижнього бейніту, який сприяє в’язкому 

характеру руйнування, рис. 7.3, г, д. Декілька нижчі показники міцності та 

в'язкості руйнування спостерігаються в металі зразків, які охолоджувалися з 

швидкістю W6/5 = 3С/с. Це можна пояснити зменшенням в такому металі 

об’ємної частки нижнього бейніту (до 30%), що призводить до змішаного 

типу руйнування (в’язке з ділянками крихкого), рис. 7.3, б, в. 

 

0

10

20

30

600 700 800 900

Розтягнення: 

К1С = 6…19 МПам-1/2 

Ударний вигин: 

К1С = 6…27 МПам1/2 

ΣΔт, МПа 

К1С, МПа м1/2 

а 

б 

в 



 353 

   

Рис. 7.3. Зміна розрахункового значення межі плинності (ΣΔσт) та в’язкості 

руйнування (К1С) в І ЗТВ модельних зразків сталі alform 620M при 

різних швидкостях охолодження (а) та фрактограми: руйнування після 

ударного вигину для зразків охолоджених зі швидкістю: W6/5=3С/с: 

Твипр=+20С (б), Твипр=−40С (в) та W6/5=25С/с: Твипр=−20С (г) 

Твипр =−40С (д). 

 

Наступним етапом структурно-аналітичного дослідження впливу 

структури на властивості металу модельних зразків було: виявлення реальної 

картини зон розподілу локальних внутрішніх напружень (τВН), тобто 

концентраторів напружень, величини цих характеристик стану матеріалу, а 

також динаміки їх зміни при використанні різних технологічних параметрів 

та при подальшому зовнішньому навантаженні, рис. 7.4. 
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    а           б 

   

    в           г 

Рис. 7.4. Локальні внутрішні напруження (ВН) в металі І ЗТВ модельних 

зразків сталі alform 620M після охолодження з різною швидкістю 

(W6/5 = 3С/с – а, б; 25С/с – в, г) в структурних зонах: бейніту 

верхнього (БВ – а, б) та бейніту нижнього (БН – в, г) 

 

Поставлена задача має ключове значення, оскільки процеси 

уповільненого руйнування, формування осередків зародження та поширення 

тріщин, тощо починаються безпосередньо з зародження концентраторів 

внутрішніх напружень. Оскільки розподіл та рівень локальних внутрішніх 

напружень та деформацій можуть бути визначені тільки на основі реальних 
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картин розподілу щільності дислокацій, то ця інформація була забезпечена  

використанням методу ТЕМ. 

В результаті оцінки змін рівня локальних внутрішніх напружень (τВН) з 

урахуванням величини і розподілу щільності дислокацій (ρ) встановлено, що 

максимальний рівень локальних внутрішніх напружень τВН = 1294…1474МПа 

(0,15...0,18 від τтеор − теоретичної міцності) спостерігається в металі 

модельних зразків сталі alform 620M, що охолоджувалися при мінімальній 

швидкості (W6/5 = 3С/с) в структурах верхнього бейніту в місцях 

максимальних величин щільності дислокацій до  = (7…8)×1010 см−2), 

рис. 7.4, а, б. 

Найменші значення τВН = 924…1109 МПа (0,11... 0,13 від τтеор − 

теоретичної міцності) формуються в металі модельних зразків сталі alform 

620M, що охолоджувалися при максимальній швидкості (W6/5=25С/с) в 

структурах нижнього бейніту в місцях рівномірного розподілу величин 

щільності дислокацій при  = (5…6)×1010 см−2), рис. 7.4, в, г. 

Дослідженнями показано, що при швидкості охолодження 

W6/5 = 25С/с метал ЗТВ сталі alform 620M набуває високих показників 

механічних властивостей (Т = 812 МПа та показників  К1С = 20…42 

МПам1/2, які забезпечуються формуванням в ньому структур бейніту 

нижнього БН, об’ємна частка якого становить орієнтовно 80%. Рівень 

локальних внутрішніх напружень в такому металі не має значних градієнтів 

та досягає величин 924…1109 МПа. 

 

7 . 1 . 2 .  З в а р н і  з ' є д н а н н я  с т а л і  1 7 Х 2 M  

 

В результаті аналітичних оцінок зміцнення і аналізу отриманих 

результатів показано, що в з'єднаннях сталі 17Х2M, зварювання яких 

виконувалося дротом Св-08Г2С (Ф-Б шов), загальне зміцнення (ΣΔσт) металу 

шва поблизу лінії сплавлення обумовлено переважно впливом субструктури 

(ΔσС), а також твердорозчинним зміцненням (ΔσТ.Р.) (рис. 7.5, табл. 7.2). При 
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цьому максимальний внесок в субструктурне зміцнення (ΔσС) вносить 

структура бейніту нижнього (≥ 40%). 

 

Таблиця 7.2 - Величина різних типів зміцнення (ΔσТ) і їх внесок в 

інтегральне зміцнення (ΣΔσТ) в шві і різних ділянках ЗТВ, зварного 

з'єднання сталі 17Х2М (Св-08Г2С, W6/5 = 20°C/c) 

Типи 

зміцнення 
Шов 

Ділянки ЗТВ сталі 17Х2М 

I II III IV 

σ0 , МПа 8/30 30 30 30 30 

σТ.Р. , МПа 136/165 110/85 85 85 85 

ΔσЗ , МПа 100 93 100 143 125 

ΔσС , МПа 310 369 406 425 343 

Δσд , МПа 180 204 204 223 210 

ΔσД.З., МПа 99 95 113 106 105 

ΣΔσТ, МПа 845 896/866 938 1012 880 
 

Зміцнення шва з'єднань сталі 17Х2M, зварювання яких виконувалося 

дротом Св-08Х20Н9Г7Т − зміцнення шва, пов'язане головним чином з 

твердорозчиним, зернограничним та субструктурним зміцненням. (рис. 7.6 , 

табл. 7.3). 

 

Рис. 7.5. Диференційний внесок структурних параметрів в приріст межі 

плинності та інтегральна зміна ΣΔσТ в металі шва і по ділянкам ЗТВ (І – 

ІV) для зварного з'єднання при використанні Св-08Г2С, ( W6/5 = 20°C/c).  
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Таблиця 7.3 - Величина різних типів зміцнення (Δσ) та їх вклад в 

інтегральне зміцнення (ΣσТ) в шві і різних ділянках ЗТВ зварного з'єднання 

сталі 17Х2М (Св-08Х20Н9Г7Т, W6/5 = 20°C/c) 

Типи 

зміцнення 
Шов 

Ділянки ЗТВ сталі 17Х2М 

I II III IV 

σ0 , МПа 60/70 30 30 30 30 

σТ.Р. , МПа 212 253/85 85 85 85 

ΔσЗ , МПа 145 83 102 143 135 

ΔσС , МПа 300 334 377 398 334 

Δσд , МПа 65 182 215 223 196 

ΔσД.З., МПа – 86 100 101 72 

ΣσТ, МПа 790 968/800 909 980 852 
 

 

Рис. 7.6.  Диференційний внесок структурних параметрів в зміну ΣΔσТ в 

металі шва і по ділянкам ЗТВ (І – ІV) для зварного з'єднання при 

використанні Св-08Х20Н9Г7Т (W6/5 = 20°C/c).  

 

У зварних з'єднаннях сталі 17Х2M, які виконувалися з використанням  

дроту Св-10ХН2ГСМФТЮ (Б-М шов), при переході від шва до ЗТВ 

відбувається найбільш рівномірна зміна загального рівня зміцнення (ΣΔσТ) 

від лінії сплавлення з боку шва до ЗТВ, а також по всіх ділянках ЗТВ. При 

цьому механізми зміцнення металу шва і ЗТВ аналогічні. Найбільший внесок 
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вносить субструктурне зміцнення (ΔσС), дислокаційне (ΔσД) (рис. 7.7, 

табл. 7.4). 

 

Таблиця 7.4 - Величина різних типів зміцнення (Δσ) та їх внесок 

 в інтегральне зміцнення (ΣΔσТ) в шві і різних ділянках ЗТВ зварного 

з'єднання сталі 17Х2М (Св-10ХН2ГСМФТЮ, W6/5 = 20°C/c) 

Типи 

зміцнення 
Шов 

Зони ЗТВ сталі 17Х2М 

I II III IV 

σ0 , МПа 30 30 30 30 30 

σТ.Р. , МПа 136/164 120/85 85 85 85 

ΔσЗ , МПа 120 104 116 143 140 

ΔσС , МПа 352 376 395 465 390 

Δσд , МПа 220 239 234 242 230 

ΔσД.З., МПа 86 105 100 108 95 

ΣΔσТ, МПа 821/850 977/934 940 1080 970 

 

 

Рис. 7.7. Гістограма (а) та секторні діаграми (б), які відображають 

диференційований внесок структурних параметрів в інтегральну зміну 

ΣΔσТ у металі шва і по ділянкам ЗТВ (І – ІV) для зварного з'єднання з Б-

М швом( W6/5 = 20°C/c).  

 

Зіставляючи внесок в зміцнення всіх структур, що формуються в металі 

досліджених зварних з'єднань встановлено факт найбільш значущих за 

рівнем впливу структур, якими є структури нижнього бейніту і відпущеного 
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мартенситу. Пов’язано це з формуванням в них найбільш дисперсної 

субструктури (формуванні коміркової субструктури) та рівномірного 

підвищення щільності дислокацій. Внесок бейніту нижнього від таких 

параметрів структури як розмір пакетів, субзерна, щільності дислокацій 

частинок карбідних фаз для ділянки перегріву зварних з'єднань приблизно 

45%.  

Далі аналітичними оцінками в’язкості руйнування (К1С, рис. 7.8, а, 

табл. 7.5) для зварних з'єднань, які виконувалися з використанням дротів Св-

10ХН2ГСМФТЮ та Св-08Г2С показано наступне.  
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Рис. 7.8. Діаграма конструктивної міцності (а) зварних з'єднань сталі 17Х2М 

та поверхня руйнування у зварних з'єднаннях з різним типом структури 

шва: б – Ф-Б шов; в – Б-М шов, ×600.  
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Після випробувань на ударну в’язкість, поверхня руйнування має 

змішаний характер: квазікрихке з невеликою кількістю в’язкої складової 

(рис. 7.8, б, в). Для зварного з'єднання, яке виконувалося з використанням Св-

10ХН2ГСМФТЮ розрахункове значення К1С практично не змінюється. При 

цьому межа плинності підвищується. Це свідчить про хороше поєднання 

властивостей міцності і в'язкості руйнування, що досягається за рахунок 

подрібнення розміру пакетів бейнітно-мартенситної структури, формування 

максимальної кількості бейніту нижнього і відпущеного мартенситу. 

 

Таблиця 7.5 - Зміна загального зміцнення (ΣΔσТ) та в’язкості  

руйнування (К1С) по ділянці перегріву (I ЗТВ) зварних з'єднань сталі 17Х2М  

з різним типом металу шва (Ф-Б, Б-М). 

Механічні властивості  

розмір фасеток 

Тип металу шва 

Ф-Б Б-М 

Розрахункове зміцнення ΣΔσT, 

МПа (min/сер/max) 

755/ 

838/ 

921 

846/ 

939/ 

1000 

dЯ, мкм (min/сер/max) 15/20/25 15/20/25 

К1С, МПам1/2 (min/сер/max) 

69/79/89/ 

73/84/94 

76/88/98 

73/84/94 

77/89/99 

79/92/102 
 

Таким чином, експериментально-аналітичним методом показано, що 

високий рівень міцності при стабільній в'язкості руйнування характерний для 

з’єднань, які отримано з використанням зварювального дроту Св-

10ХН2ГСМФТЮ (Б-М шов) за умови формування в ділянці перегріву 

максимальної кількості бейніту нижнього і дрібнодисперсного мартенситу 

відпустку. Максимальний внесок (до 50%) в зміцнення металу швів та ЗТВ 

вносить субструктура. Обумовлено це головним чином фрагментацією 

бейніту нижнього при рівномірному підвищенні щільності дислокацій. 
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7.2. Аналітична оцінка зміни властивостей міцності, 

пластичності та локальних внутрішніх напружень у відновлених 

наплавленням залізничних колесах 

 

Експериментальна база даних, отримана в результаті досліджень на 

всіх структурних рівнях (розділ 4), дозволила виконати аналітичні оцінки 

найбільш значущих механічних і експлуатаційних характеристик з'єднань 

колісної сталі 2 в залежності від складу зварювальних дротів, якими 

виконувалося наплавлення (табл. 7.6, 7.7, рис.7.9). 

 

Таблиця 7.6 - Зміцнення, обумовлене структурними параметрами 

по зоні зварювання та ΣΔσТ колісної сталі (Св-08Г2С) 

Зона 

 

Зміц-

нення 

ШОВ 
ЗТВ КС 2 

I  II  III IV  
Центр 

2000 

мкм 

Біля Л/С 

0…500мкм 

о , 

МПа 
8/30 20 

т.р , 

МПа 

116 / 

156 
136 110 

з , 

МПа 
50/80 50/75 64 117 250 132 

с , 

МПа 

125/375 

сер.250 

(10%) 

25 

1000 (30%) 

300 

188/500 

сер.344(240) 

300/1000(Бфр) 

сер.650 (195) 

375 363 225 

д , 

МПа 
40…50 63 141/178 154/200 178 154 

д.з., 

МПа 
190 228 75/35 76 

102: 

42(Б)+60(П) 

 

150: 

42(Б)+108(П) 

ΔТ, 

МПа 

429/531 

480 

773/832 

802 

704/818 

761 
868 1023 791 

 

На підставі аналізу отриманих даних встановлено, що найбільший 

внесок в інтегральне зміцнення вносять субструктура (ΔσС = 345 МПа), 

частинки карбідних фаз (ΔσЧ = 75 МПа) і підвищення загальної щільності 

дислокацій (ΔσД = 140...200 МПа) за рахунок формування в наплавленому 
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металі бейнітної і мартенситної структур. При цьому зміцнення за рахунок 

подрібнення субструктури бейніту нижнього (ΔσС = 280 МПа) становить 

близько 33% від загального рівня зміцнення наплавленого металу (ΣΔσТ = 

830...860 МПа). 

З боку ЗТВ в обох випадках наплавлень зміцнення металу обумовлено, 

розвитком субструктури і фрагментації (Vфр = 30%) бейніту нижнього (ΔσС = 

367 МПа), підвищенням щільності дислокацій (ΔσД до 200 МПа), що 

становить відповідно 42...48% і 20...25% від загального рівня зміцнення 

(ΣΔσТ = 820...1000 МПа). 

 

Таблиця 7.7 - Зміцнення, обумовлене структурними параметрами по 

зоні зварювання та ΣΔσТ колісної сталі ( ПП-АН180МН) 

Зона 

 

Зміц-

нення 

ШОВ 

ЗТВ КС 2 

I  II  III IV  

о , 

МПа 
30 20 

т.р , 

МПа 
136…164 110…132 

з , 

МПа 
65/110 64 117 250 132 

с , 

МПа 

214/375 (Бс) 

сер.295(177) 

375/750(Бфр) 

сер.563 (168) 

188/500 (Бс) 

сер.344(240) 

300/1000(Бфр) 

сер.650 (195) 

375 363 225 

д , 

МПа 
141…200 141…178 154/200 178 154 

д.з., 

МПа 
41/75 35/75 76 

102: 

42(Б)+60(П) 

150: 

42(Б)+108(П) 

ΔТ, 

МПа 

758/896 

827 

786/924 

855 

830/884 

857 
868 1023 791 

 

Таким чином, зіставленням впливу всіх структур на зміцнення в 

досліджених швах встановлено факт найбільш значущих за рівнем впливу 

структурних факторів, якими в даному випадку є структури нижнього 

бейніту (БН). 
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Результати розрахункової оцінки в'язкості руйнування (К1С) зварних 

з'єднань сталі КС 2, виконаних дротами Св-08Г2С (Ф-П шов) та ПП-

АН180МН (Б-М шов) та аналіз конструктивної міцності показали наступне 

(табл. 7.8; рис.7.10). 

   а 

   б 

Рис. 7.9. Внесок різних складових (Δσ) структурного зміцнення в 

розрахункову величину межі плинності (ΣΔσТ) в металі шва і по всіх 

зонах ЗТВ в залежності від складу наплавленого металу: Св-08Г2С (а); 

ПП-АН180МН (б). 

 

При зварюванні дротом ПП-АН180МН значення К1С вище (в 

середньому на 20%), що обумовлено подрібненням зерна, формуванням 
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субструктури і рівномірним розподілом дислокацій. При цьому 

спостерігається високий рівень міцності, що свідчить про хороше поєднання 

міцності і пластичних характеристик зварного з'єднання. Низький показник 

К1С характерний для Ф-П шва, що пов'язано з нерівномірним розподілом 

щільності дислокацій і формуванням крупнозернистих структур перліту з 

цементитними фазовими виділеннями. 

 

Таблиця 7.8 - Зміна загального зміцнення (ΣΔσТ) та в’язкості 

руйнування (К1С) з різним типом металу швів (Св-08Г2С; ПП-АН180МН). 

Механічні властивості Св-08Г2С (Шов) ПП-АН180МН (Шов) 

Розрахун-

кове 

зміцнення 

ΣΔσТ, МПа 

max 531 896 

середн. 480 827 

min 429 758 

К1С, 

МПам1/2 

max 10,3/14 7/14/15 9/19,5/27,6 9/12,3/16 

середн. 9,7/13,2 6,3/13/14 8/18/25,5 8/11,4/14,7 

min 9/12,3 5,8/12,3/13,2 7,3/16,4/23,2 7,3/10,4/13,4 

0,2, МПа 686 (випробування основного металу Сталь2) 

К1С, 

МПам1/2 
15…44 (літературні дані) / 22…30 (розрахунок основного 

металу) 

 

   

Рис. 7.10. Розрахункові ΣΔσТ і К1C металу швів зварних з'єднань КС 2 (Св-

08Г2С і ПП-АН180МН), ОМ – основний метал. 
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Результати оцінки локальних внутрішніх напружень (τВН) при 

зіставленні цих значень з теоретичної міцністю матеріалу, наведені на 

діаграмах рис. 7.11, показують наступне. Більш низький загальний рівень 

розподілених в шві локальних внутрішніх напружень формується в зварних 

швах, виконаних дротом Св-08Г2С (рис. 7.11, а) − величина τВН відповідає 

значенню 200...400 МПа, що становить 0,04·теор. 

При наближенні до ЗТВ (на глибині δ = 500 мкм від зони сплаву) та 

переході у I ЗТВ різке (на порядок) підвищення щільності дислокацій ρ від 

(4...6)×109см−2 до (5...8)×1010см−2 призводить до формування градієнтів 

(ΔτВН = 2000 МПа) внутрішніх напружень. Максимальні значення τВН, що 

формуються по границях Ф-П і Б-М структур, зумовлюють τВН порядку 

2240...2430 МПа, що становить 0,3...0,4 від теоретичної міцності. 

У разі використання ПП-АН180МН (рис. 7.11, б) спостерігаються 

більш високі значення рівня τВН (близько 1870...2240 МПа) в металі зварного 

шва, але при рівномірному їх розподілені по металу шва та відносно 

рівномірному зменшенні (до 900...1100 МПа) при переході в метал ЗТВ 

колісної сталі (при зниженні ρ від 5×1010...1011см−2 до (4...8)×1010см−2). 

Таким чином, в разі використання ПП-АН180МН, бейнітно-

мартенситна структура, що формується як з боку металу шва, так і з боку 

колісної сталі (I зона ЗТВ) характеризується рівномірним рівнем полів 

внутрішніх напружень, відсутністю їх градієнтів і не становить небезпеки 

утворення тріщин. 

Далі були проведені аналітичні оцінки найбільш значущих механічних 

характеристик зварних з'єднань КС 2 з Ф-П (Св-08ХМФ) та Ф-Б швами (ПП-

АН180МН) після експлуатаційного навантаження (рис. 7.12, табл. 7.9). 

Подальші дослідження виконувалися стосовно зазначених зразків, які після 

наплавлення випробовувалися на знос при терті ковзанням (імітувалося 

експлуатаційне навантаження при контакті колеса з рейкою). 
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 a 

 б 

Рис. 7.11. Рівень локальних внутрішніх напружень (τВН), що формуються в 

зварних з'єднаннях колісної сталі в різних зонах в залежності від складу 

наплавленого металу: Св-08Г2С (а); ПП-АН180МН (б). 
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   а 

  б 

Рис. 7.12. Внесок різних складових (Δσ) структурного зміцнення в 

розрахункову величину межі текучості (ΣΔσТ) в металі шва і ЗТВ в 

залежності від складу наплавленого металу: а − Св-08ХМФ; б − ПП-

АН180МН. 

 

В результаті оцінок і аналізу було показано, що в з'єднаннях, 

виконаних дротом Св-08ХМФ (Ф-П шов, (рис. 7.12, а; табл. 7.9) ΣΔσТ 

наплавленого металу обумовлено переважно впливом карбідних фаз: 

ΔσД.У. = 204...228 МПа (за рахунок 80...85% П-складової в Ф-П шві). 
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Таблиця 7.9 - Зміцнення, обумовлене структурними параметрами 

та ΣΔσТ по зоні зварювання КС 2 при використанні Св-08ХМФ та Св-ПП-

АН180МН 

Зона 
 

    Зміцнення 

Св-08ХМФ Сталь2  

ШОВ 

I ЗТВ 
Поверхня 0…200мкм 

Біля Л/С 

0…500мкм 

о , МПа 8/30 20 

т.р , МПа 116 / 156 136 110 

з , МПа 94/100 163/230 100/153 

с , МПа 

Полоси: 

125/1000 

сер.563 

(80%)=450 

Субзерно: 

188/500 

сер.344 

(15%)=52 

Субзерно: 

150/300 

сер.225 (50%)=112 

Субзерно: 

75/300 

сер.188 (50%)=94 

∑ 502 

д , МПа 178…283 140…200 63 

д.з., МПа 192…204 228 208 

ΔТ, МПа 

1102/1275 

1188 

787/936 

861 

595/648 

622 

Зона 
 

    Зміц-

нення 

ПП-АН180МН Сталь2  

ШОВ 

I ЗТВ 
Поверхня 0…200мкм 

Біля Л/С 

0…500мкм 

о , МПа 30 20 

т.р , МПа 136 164 110 

з , МПа 92/154 100/296 23/132 

с , МПа 

Полоси: 

375/1000 

сер.673 

(80%)=572 

Субзерно: 

500/600 

сер.550 

(20%)=110 

Субзерно: 

300/375 

сер.338 (50%)=169 

100/300 

сер.200 (50%)=100 

∑682 

д , МПа 200…283 178…200 63 

д.з., МПа 60/135 106 208 

ΔТ, МПа 
1346/1420 

1383 

697/937 

845 

524/633 

578 
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У зоні поверхні зносу на відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої 

поверхні загальний рівень ΣΔσТ зростає до 1188 МПа (рис. 7.12, а), що в 

середньому на 38% більше ніж в металі у стані після наплавлення (ΣΔσТ 

= 861 МПа). Такі зміни, скоріше за все, пов’язані зі структурними змінами, 

які відбуваються в металі при навантаженні, та обумовлені зростанням 

вкладу субструктурного (ΔσС до 502 МПа) і дислокаційного (ΔσД до 

178...283 МПа) зміцнень за рахунок формування смугових структур і 

фрагментації, а також підвищення щільності дислокацій (ρ) до ρ = 

1011...2×1011см−2. 

У з'єднаннях, виконаних дротом ПП-АН180МН (Ф-Б шов, рис. 7.12, б) 

зміцнення наплавленого металу пов’язане з впливом на показник ΣΔσТ 

субструктури: ΔσС = 170 МПа і щільності дислокацій (ΔσД до 200 МПа). 

Після моделювання експлуатаційного навантаження на відстані δ = 0...200 

мкм від зовнішньої поверхні зразків загальний рівень зміцнення (ΣΔσТ = 

1383 МПа) зростає в середньому на 60% (в порівнянні з металом шва, де 

ΣΔσТ = 845 МПа) за рахунок диспергування структури (ΔσС = 682 МПа) і 

рівномірного підвищення щільності дислокацій (ΔσД = 200...283 МПа), 

рис. 7.12, б. При переході в ЗТВ для досліджуваних типів наплавлень (Св-

08ХМФ і ПП-АН180МН) загальний рівень ΣΔσТ знижується (в 1,4...1,5 рази) 

за рахунок зменшення внеску субструктурного (ΔσС = 94 і 100 МПа, 

відповідно) і дислокаційного зміцнень (ΔσД до 63 МПа). 

Таким чином, зіставленням зміцнюючого впливу всіх формуються 

структур в досліджених швах після експлуатаційного навантаження 

показано: загальний рівень міцності в поверхневих шарах наплавленого 

металу (на δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні) збільшується на 40% (Св-

08ХМФ) та 60% (ПП-АН180МН). 

Результати оцінки в'язкості руйнування (К1С) зварних з'єднань КС 2 для 

досліджуваних типів наплавлень (Св-08ХМФ і ПП-АН180МН), а також 

аналіз комплексу К1С і ΣΔσТ, що відображено на діаграмах рис. 7.13 

(табл.7.10) показали наступне. 
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При зварюванні дротами Св-08ХМФ і ПП-АН180МН значення К1С в 

поверхневих шарах на глибині δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні 

наплавленого металу зразків, на яких було промодельоване експлуатаційне 

навантаження, знаходяться приблизно на одному рівні. При цьому, в разі 

використання дроту ПП-АН180МН (Ф-Б шов), спостерігається більш 

високий рівень міцності (на 16% вищий у порівнянні з з’єднаннями, 

виконаними дротом Св-08ХМФ), що свідчить про хороше поєднання 

міцності і пластичних характеристик такого наплавленого металу після 

зносу. Це обумовлено подрібненням (в 1,3 рази) зерна, диспергуванням 

субструктури і рівномірним розподілом дислокацій. 

 

Таблиця 7.10 - Зміна механічних властивостей (ΣΔσТ, К1C) на 

відстані δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні після експлуатаційного 

навантаження КС 2 при використанні різних типів дротів (Св-08ХМФ і 

ПП-АН180МН). 

Механічні 

властивості 

Св-08ХМФ ПП-АН180МН 

Величина критичного розкриття тріщини, t (dc,) 

мкм 

0,5…1  (0,3…0,8) 0,3…0,6 

ΣΔσТ, МПа 

max 1275 1346 

средн. 1188 1383 

min 1102 1420 

К1С, 

МПам1/2 

max 10,1…12,9…15,4…16,4 10,3…12,0…13,3…14,6 

средн. 9,7…12,5…14,8…15,8 10,5…12,1…13,5…14,8 

min 9,3…12,1…14,3…15,3 10,6…12,2…13,7…15,0 

0,2, МПа 686 (випробування основний метал (ОМ) КС 2) 

К1С,МПам1/2 15…44 (літературні дані) / 22…30 (розрахунок ОМ) 
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Рис. 7.13. Зміна розрахункових міцності (ΣΔσТ) і в'язкості руйнування (К1C) 

основного металу КС 2 та металу швів зварних з'єднань колісної сталі 

в залежності від складу наплавленого металу (Св-08ХМФ і ПП-

АН180МН)) на δ = 0...200 мкм від зовнішньої поверхні після 

експлуатаційного навантаження, ОМ – основний метал КС 2. 

 

Результати розрахункових оцінок локальних внутрішніх напружень 

(τВН) при зіставленні їх значень з теоретичної міцністю матеріалу, показують 

наступне. 

У разі використання для наплавлення дроту ПП-АН180МН в металі 

спостерігаються більш високі значення τВН, порядку 740...1109 МПа (що 

становить (0,09...0,13)·τтеор), які рівномірно розподілені по наплавленому 

металу. При наближенні до зовнішньої поверхні на відстані δ = 0...200 мкм за 

рахунок підвищення (в 2 рази) щільності дислокацій ρ від (4...6)×1010см−2 до 

1011...2×1011см−2 рівень τВН, що формуються, досягає 1867...3734 МПа 

(0,22...0,44)·τтеор. При цьому градієнти внутрішніх напружень з боку поверхні 

зносу (відносно шва) становлять близько ΔτВН = 1128...2625 МПа. 

Більш низький загальний рівень локальних внутрішніх напружень 

формується в шві, виконаному дротом Св-08ХМФ (рис. 7.14) − величина τВН 

відповідає значенню 370...740 МПа, що становить (0,04...0,09)·τтеор. При 

переході до зовнішньої поверхні на відстані δ = 0...200 мкм різке (в 4...10 

разів) підвищення щільності дислокацій ρ від (2...4)×1010см−2 до 
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8×1010...2×1011см−2. Це призводить до формування максимальних значень τВН 

(до 3734 МПа, що відповідає 0,44·τтеор) і їх градієнтів 

(ΔτВН = 2295...3364 МПа) (відносно шва). 

В результаті, оцінки рівня внутрішніх напружень (τВН), що 

формуються, і їх градієнтів (ΔτВН) показали, що найбільш високі (в 1,2...2 

рази вищі ніж в наплавленнях, виконаних дротом ПП-АН180МН) значення 

ΔτВН спостерігаються в поверхневих шарах металу, наплавленого дротом Св-

08ХМФ. 

 

 

Рис. 7.14. Локальні внутрішні напруження (л/вн) в металі шва и ЗТВ колісної 

сталі при використанні дроту Св-08ХМФ. 

 

Таким чином, з точки зору показників міцності, пластичності і 

тріщиностійкості найбільш оптимальний структурний стан наплавленого 

металу характерний для з’єднань, виконаних дротом ПП-АН180МН. 

 

 3500 
 3000 
 2500 
 2000 
 1500 
 1000 
 500 

 

вн, МПа 
 

Шов (Св-08ХМФ) 

вн = 2995…3364 МПа 

I ЗТВ (КС 2) 

Ф+П 

Поверхня 



 373 

7.3. Аналітична оцінка механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з’єднань сталей спеціального призначення 

 

В даному підрозділі розглянуто питання щодо прогнозування 

механічних властивостей та тріщиностійкості зварних з’єднань сталей 

спеціального призначення при використанні даних експериментальних 

досліджень, результати яких наведено у розділі 5. В табл. 7.11 наведено всі 

структурні параметри та їх внесок в зміцнення металу модельних зразків 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, що охолоджувалися у відповідності з 

термічними циклами зварювання з різними швидкостями (W6/5).  

 

Таблиця 7.11 - Об'ємна частка структур (VЧ,%); розмір зерен (DЗ), 

субзерен; міжкарбідні відстані (λ); щільність дислокацій (ρ) та їх внесок в 

ΣΔσТ металу модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ 

 W6/5 = 3,8С/с  W6/5 = 21С/с   

Структурні 

параметри 

БН М БН М 

VЧ, % 10…12 88…90 3…5 95…98 

DЗ, мкм 35….80 15….50 

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

, мкм 0,3…0,8 0,06….0,2 0,2…0,3 0,06…0,2 

, см-2 3…4×1010 6…7×1010 5…6×1010 8×1010….1011 

, см-2 6×1010 8×1010 

Зміцнення, обумовлене структурними параметрами, МПа  

о, МПа 20 20 

т.р, МПа 285 285 

з , МПа 
92 103  103 119  

9* 93* 5* 113* 

с, МПа 
300 562  500 640  

30* 506* 25* 608* 

д, МПа 
189 268 226 286 

19* 241* 11* 272* 

д.з., МПа 
49  188  49  225  

5* 169* 3* 214* 

Δт, МПа 1377* 1556* 
* значення з урахуванням об’ємної частки структурних складових 

 

Диференційний внесок всіх структурних параметрів в приріст ΣΔσТ 

металу І ЗТВ модельних зразків представлено на рис. 7.15.  
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Рис. 7.15. Диференційний внесок окремих структурних параметрів: розміру 

зерен, субзерен; карбідних фаз, щільності дислокацій) в зміцнення 

(ΣΔσТ) металу модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при 

різних швидкостях охолодження (W6/5 = 3,8C/c та 21C/c). 

 

В результаті виконаних аналітичних оцінок встановлено наступне. В 

умовах охолодження зразків з швидкістю W6/5 = 3,8C/c в металі ЗТВ 

модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ середнє розрахункове 

значення межі текучості становить ΔТ = 1377 МПа. Найбільший внесок в 

рівень зміцнення вносять: субструктурне (С = 536 МПа), дисперсійне 

(Д.З.  = 174 МПа)  та дислокаційне (Д = 260 МПа) зміцнення, рис. 7.15, 

табл. 7.11. 

При охолодженні зразків зі швидкістю W6/5 = 21°С/с розрахункове 

значення межі зміцнення збільшується до ΔТ = 1556 МПа за рахунок 

зростання внеску субструктурної (С = 633 МПа), дисперсійної 

(Д.З. = 217 МПа) та дислокаційнї (Д = 283 МПа) складових, рис. 7.15, 

табл. 7.11. Таким чином, аналітичними оцінками показника міцності (ΣΔσт) 

металу модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ показано, що при 

збільшенні швидкості охолодження від W6/5 = 3,8C/c до 21C/c збільшується 

(на 11%) міцність металу. При цьому, найбільший внесок в приріст ΣΔσТ 
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вносять субструктурне (40% С) та дислокаційне (18% Д) зміцнення. Це 

обумовлено тим, що при збільшенні швидкості охолодження змінюється 

структурно-фазовий склад металу броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при 

збільшенні кількості мартенситу (від 88…90% до 95…98%), зменшенні (від 

10…12% до 3…5%) об’ємної частки бейніту, подрібненні рейкової 

структури, а також збільшенні загального рівня щільності дислокацій від  = 

6×1010 см-2 до 8×1010 см-2. 

Експериментальна база даних також дозволила оцінити внесок кожного 

із структурних параметрів в зміну показників К1С модельних зразків 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ та визначити роль структурних факторів у 

зміні конструктивної міцності зварних з'єднань, а саме − поєднання 

властивостей міцності σТ та К1С. В табл. 7.12 наведено результати 

розрахункових оцінок загального зміцнення (ΣΔσТ) та в’язкості руйнування 

(К1С) металу модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при різних 

швидкостях охолодження. На рис. 7.16 графічно відображено комплексну 

зміну показників зміцнення та в’язкості руйнування.  

 

Таблиця 7.12 - В’язкість руйнування (К1С) та загальне розрахункове 

зміцнення (ΣΔσТ) при різних швидкостях охолодження (W6/5 = 3,8C/c; 

12,5C/с; 21C/c) металу модельних зразків броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ 

W6/5  3,8С/с 12,5С/с 21С/с 

Vчастка квазікрихкого руйнування, % 98 100 100 

t (dф,) мкм  

Механічні властивості 
3…15 3…15 3…15 

Розрахункове зміцнення т, МПа 1377 1466 1556 

К1с, МПам1/2 (min/max) 33/74 34/76 35/62 

 

Фрактографічними дослідженнями поверхні зламів було показано, що 

при збільшенні швидкості охолодження від W6/5 = 3,8C/c до 21C/c об'ємна 

частка в'язкого руйнування (від VЧ =90% до 70%) в зоні магістрального 

розвитку зменшується майже у 1,3 рази, від VЧ =90% до 70% (розділ 5) 
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Механічні випробування також показали зниження (на 32%) значення К1С від 

110 МПам1/2 до 70 МПам1/2. 

З рис. 7.16, а видно, що при швидкості охолодження W6/5 = 3,8С/с для 

металу модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ ділянки великого 

зерна ЗТВ притаманний досить високий рівень механічних властивостей як 

міцності ΣΔσТ = 1377 МПа, так і в'язкості руйнування К1С = 33...74 МПам1/2. 

Такі високі показники рівня механічних властивостей та в’язкості 

руйнування забезпечуються формуванням (до 12%) структур нижнього 

бейніту, який сприяє в’язкому характеру руйнування (90%). Про це свідчать 

дані фрактографічних досліджень. 

 

        

          а         б 

Рис. 7.16. Комплекс властивостей металу модельних зразків броньової 

сталі типу 30Х2Н2МФ: а − в’язкість руйнування (К1С) та загальне 

розрахункове зміцнення (ΣΔσТ) при різних швидкостях охолодження 

(W6/5 = 3,8C/c; 21C/c); б – характер руйнування металу при 

W6/5 = 21C/c. 

 

Нижчі показники в'язкості руйнування в металі зразків при швидкості 

охолодження W6/5 = 21С/с. Це можна пояснити зменшенням об’ємної частки 

нижнього бейніту (до 2…3%) в такому металі, що призводить до змішаного 

типу руйнування (в’язке та квазікрихке), рис. 7.16, б.  
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Таким чином, аналітичні оцінки показника в'язкості руйнування (К1С) 

при збільшенні швидкості охолодження від W6/5 = 3,8C/c до 21C/c 

модельних зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ показали, що зниження 

(на 20…30% К1С) відбувається в комплексі зі зростанням загального рівня 

міцності металу (рис. 7.15 та 7.16). Відбувається воно за рахунок 

субструктурного (40% С) та дислокаційного (18% Д) зміцнення. При 

цьому характер руйнування зразків переважно в’язкий (70% в’язкої 

складової), що не повинно значно знижувати тріщиностійкість металу. 

Виконані ТЕМ - дослідження модельних зразків броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ (з урахуванням величини і розподілу щільності дислокацій, ρ) 

дозволили зробити оцінки рівня локальних внутрішніх напружень (τВН − зон 

зародження та поширення тріщин), рис. 7.17, табл. 7.13. 

 

Таблиця 7.13 - Щільність дислокацій (ρ) та рівень локальних 

внутрішніх напружень (τВН) при різних швидкостях охолодження 

(W6/5 = 3,8C/c; 21C/c) металу модельних зразків броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ. 

Режим Структура 
Щільність 

дислокацій (ρ), см-2 
ВН, МПа 

W6/5= 3,8C/c 
10…12% БН 3…41010 739…924 

88…90% М 6…71010 1109…1294 

W6/5= 21C/c 

3…5% БН 5…61010 924…1109 

95…98% М 81010…1011 

(max 1,2…1,31011) 

1474…1867 

(max 2240…2427) 
 

В результаті встановлено, що найбільші значення τВН = 924…1876 МПа 

(0,11...0,22 від τтеор − теоретичної міцності) формуються при W6/5 = 21C/c в 

місцях дислокаційних скупчень ( = 1011см-2) – в об’ємі структурних 

складових дислокаційного мартенситу. При цьому максимальні показники 

τВН = 2240…2427 МПа (0,27...0,29 від τтеор − теоретичної міцності) характерні 

для структур гартівного мартенситу, що може призводить до зниження 

тріщиностійкості металу (рис. 7.17; табл. 7.13). 



 378 

Більш низькі значення τВН = 739...1294 МПа (0,09...0,15 від τтеор − 

теоретичної міцності) характерні для модельних зразків, отриманих на 

режимах при W6/5 = 3,8C/c, чому сприяє формування (10…12%) структур 

нижнього бейніту (БН) в поєднанні з рівномірним розподілом дислокацій, 

рис. 7.17; табл. 7.13. 

        

Рис. 7.17. Рівень та розподіл (а) локальних внутрішніх напружень (τВН) в 

металі структурних складових бейніту нижнього (БН) та мартенситу (М) 

при різних швидкостях охолодження (W6/5 = 3,8C/c; 21C/c) модельних 

зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ; б – тонка структура 

мартенситу при W6/5 = 21C/c. 

 

Дослідженнями показано, що максимальна швидкість охолодження 

(W6/5 = 21С/с) забезпечує високій рівень механічних властивостей 

(ΣΔТ = 1556 МПа) та К1С = 35…65 МПам1/2. При цьому рівень локальних 

внутрішніх напружень (порядку 924…1867 МПа) за рахунок максимальних 

показників щільності дислокацій у локальних ділянках гартівного 

мартенситу (Мгарт), має градієнтний характер. Для структури гартівного 

мартенситу характерно підвищення величин щільності дислокацій до 
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 = (1,2…1,3)×1011см-2, рис. 7.17, б. Але для металу модельних зразків 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ (W6/5 = 21С/с) характерно переважне 

формування структур дислокаційного мартенситу відпуску з щільністю 

дислокацій до  = 8×1010…1×1011см-2. 

Мінімальна швидкість охолодження (W6/5 = 3,8С/с) забезпечує нижчий 

рівень механічних властивостей до ΣΔТ = 1377 МПа, але високі показники 

в’язкості руйнування до К1С = 74 МПам1/2. При цьому рівень локальних 

внутрішніх напружень (порядку 739…1294 МПа) без градієнтів, що 

забезпечується структурами бейніту нижнього (10…12%) та відпущеного 

дислокаційного мартенситу (88…90%) зі зменшенням величин щільності 

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

та  = (6…7)×1010 см-2  

Таким чином, встановлено, що оптимальною структурою для металу 

ЗТВ броньової сталі типу 30Х2Н2МФ з точки зору структурно-фазового 

складу є структури відпущеного мартенситу та бейніту нижнього. При цьому 

метал буде мати достатньо високу мікротвердість, мінімальні параметри 

елементів рельєфу поверхні руйнування (розміру ямок і фасеток 

квазівідколу), при максимальній об'ємній частці в'язкої складової. Така 

структура буде формуватися при зварюванні на режимах, які забезпечать 

інтенсивність охолодження металу в ЗТВ з швидкістю W6/5 = 3,8C/c. За 

рахунок меншого рівня локальних внутрішніх напружень, що будуть 

формуватися при цьому в об’ємах структурних складових, 

τВН = 739...1294 МПа (0,09...0,15 від τтеор − теоретичної міцності), 

представляється можливим забезпечити зварним з’єднанням високий 

комплекс механічних властивостей міцності, в'язкості руйнування та 

тріщиностійкості.  

В подальшому була виконана аналітична оцінка зміни показника 

міцності (ΣΔТ) з урахуванням вкладу кожного з структурних параметрів 

металу зварних з’єднань сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаних дротами  Св-



 380 

08Х20Н9Г7Т та 10ГСМТ у стані після зварювання та після термічного 

оброблення (низького відпуску) зварних з’єднань.  

В табл. 7.14 наведено структурні параметри та їх внесок в ΣΔТ металу 

зварних з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаного Св-

08Х20Н9Г7Т. 

 

Таблиця 7.14 - Структурні параметри: об'ємна частка структур 

 (VЧ,%); розмір зерен (DЗ), субзерен; міжкарбідні відстані (λ); щільність 

дислокацій (ρ) та їх внесок в зміцнення (ΣΔТ) металу зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при застосуванні Св-08Х20Н9Г7Т 

 Без низькотемпературного відпуску Після низькотемпературного відпуску 

Структурні 

параметри 

БН М БН М 

Vч, % 2…5 95…98 2…5 95…98 

Dз, мкм 25…55 25…60 

hp, мкм 0,4…0,6 0,4…0,6 0,4…0,6 0,4…0,6 

, мкм 0,2…0,3 0,1…0,2 0,2…0,3 0,1…0,2 

, см-2 5…6×1010 8…9×1010 4…5×1010 7…8×1010 

, см-2 8×1010 6…7×1010 

Зміцнення, обумовлене структурними параметрами, МПа  

о, МПа 20 20 

т.р, МПа 285 285 

з , МПа 
88/109/130 84/107/130 

5* 103* 5* 101* 

с, МПа 
188/219/250 188/219/250 

11* 208* 11* 208* 

д, МПа 226/237/248 286 202/214/226 248/267/286 

 10* 272* 10* 254* 

д.з., МПа 
210/252/294 210/366/521 210/252/294 210/366/521 

13* 347* 13* 347* 

Δт, МПа 1276* 1256* 
* середні значення з урахуванням об’ємної частки структурних складових 

 

В результаті виконаних аналітичних оцінок змін ΣΔТ у зварних 

з’єднаннях броньової сталі типу 30Х2Н2МФ (W6/5 = 15…20С/с) встановлено 

наступне. В разі застосування  для зварювання Св-08Х20Н9Г7Т в з’єднаннях 

у стані після зварювання (без низькотемпературного відпуску) в металі ЗТВ 

середнє розрахункове значення зміцнення становить ΣΔТ = 1276 МПа. 

Найбільший внесок в рівень зміцнення вносять: субструктурне 
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(С = 219 МПа), дисперсійне (Д.З. = 360 МПа) та дислокаційне 

(Д = 282 МПа) зміцнення (рис. 7.18, а; табл. 7.14).Після 

низькотемпературного відпуску (ТВІДП = 250С, t = 4години) розрахункове 

значення межі текучості, за рахунок зниження дислокаційного (д = 

264 МПа) зміцнення, дещо зменшується до Т = 1256 МПа (рис. 7.18, а; 

табл. 7.14). Це обумовлено зменшенням дислокаційної щільності від ρ = 

8…9×1010см-2 (у стані після зварювання до ρ = 7…8×1010см-2 (після 

низькотемпературного відпуску) та її більш рівномірним розподілом в об’ємі 

складової відпущеного мартенситу (МВІДП). 

 

 

   а       б 

Рис. 7.18. Диференційний внесок структурних параметрів: розміру зерен, 

субзерен; карбідних фаз, щільності дислокацій) в ΣΔТ металу зварних 

з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при застосуванні: а − Св-

08Х20Н9Г7Т; б − Св-10ГСМТ. 

 

В разі застосування для зварювання сталі типу 30Х2Н2МФ дроту Св-

10ГСМТ аналітичними оцінками показано, що в металі ЗТВ з’єднань у стані 

після зварювання (без низькотемпературного відпуску) середнє розрахункове 

значення зміцнення (межі плинності) становить ΣΔТ = 1459 МПа. 
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Найбільший внесок в рівень зміцнення вносять: субструктурне 

(С = 282 МПа), дисперсійне (Д.З. = 366 МПа) та дислокаційне (д = 

387 МПа) зміцнення (рис.7.18,б; табл.7.15). 

 

Таблиця 7.15 - Структурні параметри: об'ємна частка структур  

(VЧ,%); розмір зерен (DЗ), субзерен; міжкарбідні відстані (λ); щільність 

дислокацій (ρ) та їх внесок в зміцнення (ΣΔТ) металу зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ при застосуванні Св-10ГСМТ 

 Без відпуску Після відпуску 

Структурні параметри М М 

Vч, % 100 100 

Dз, мкм 20…50 20…50 

hp, мкм 0,4…0,8 0,4…0,8 

, мкм 0,1…0,3 0,1…0,25 

, см-2 (1…1,6)×1010 8×1010…1011 

Зміцнення, обумовлене структурними параметрами, МПа 

о, МПа 20 20 

т.р, МПа 285 285 

з , МПа 
92/119/145 92/119/145 

119* 119* 

с, МПа 
188/282/375 188/282/375 

282* 282* 

д, МПа 
320/387/453 304/312/320 

387* 312* 

д.з., МПа 
210/366/521 245/383/521 

366* 383* 

Δт, МПа 1459* 1400* 
*середні значення з урахуванням об’ємної частки структурних складових 

 

При застосуванні низькотемпературного відпуску (ТВІДП = 250С, 

t = 4години) розрахункове значення ΣΔТ зменшується до Т = 1400 МПа за 

рахунок зниження дислокаційного (Д = 312 МПа) зміцнення (рис.7.18, б, 

табл.7.15). Це обумовлено зменшенням дислокаційної щільності в металі, 

який не зазнавав високотемпературного відпуску від ρ = (1…1,6)×1011см−2 до 

ρ = 8×1010…1011см-2 після низькотемпературного відпуску та її більш 

рівномірним розподілом в об’ємі складової відпущеного мартенситу (МВІДП). 

З рис. 7.18, б, видно, що при застосування II типу дротів (Св-10ГСМТ) 

для металу зразків броньової сталі типу 30Х2Н2МФ для ділянки великого 
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зерна ЗТВ властивий високий рівень властивостей міцності (Т = 1459 МПа). 

В разі застосування дротів II типу (Св-10ГСМТ) рівень зміцнення 

зменшується незначно. 

Таким чином за результатами наведених досліджень можливо зробити 

висновок, що низькотемпературний відпуск в обов’язком порядку необхідно 

виконувати у разі використання для зварювання броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ низьколегованого дроту Св-10ГСМТ, оскільки така технологічна 

операція дозволить зменшити щільність дислокацій в металі ЗТВ таких 

з’єднань (за експериментом - від  = (1…1,6)1011см-2 до 81010…1011см-2). 

Це дозволить підвищити технологічну і експлуатаційну міцність зварних 

з’єднань. У разі зварювання з’єднань сталі типу 30Х2Н2МФ 

високолегованим дротом Св-08Х20Н9Г7Т застосування 

низькотемпературного відпуску недоцільно, оскільки навіть у стані після 

зварювання вони мають відносно невелику для металу з мартенситною 

структурою щільність дислокацій (8…9) 1010см-2. 

Результати ТЕМ - досліджень тонкої структури зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ (без відпуску; після низькотемпературного 

відпуску) при застосуванні різних дротів (з урахуванням величини і 

розподілу щільності дислокацій, ρ) дозволили зробити оцінки рівня 

локальних внутрішніх напружень (τВН) (рис. 7.19 - 7.22, табл. 7.16).  

На діаграмах рис. 7.19 - 7.20 показано як змінюється рівень локальних 

внутрішніх напружень (τВН) в металі структурних складових (відпущеному 

мартенситі − Мвідп та нижньому бейніті − БН) зварних з’єднань броньової 

сталі типу 30Х2Н2МФ при застосуванні дроту Св-08Х20Н9Г7Т без відпуску 

та після нього. 

Встановлено, що більш високі значення τВН =  1474…1600 МПа (0,18 від 

τтеор − теоретичної міцності) формуються в металі з’єднань броньової сталі 

типу 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т у стані після 

зварювання в місцях дислокаційних скупчень при  = (8…9)1010 см-2 – в 
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об’ємі структурних складових дислокаційного мартенситу (рис. 7.19, табл. 

7.16). 

 

Таблиця 7.16 - Щільність дислокацій (ρ) та рівень локальних 

внутрішніх напружень (τВН) в об’ємі структурних складових нижнього 

бейніту (БН) та мартенситу (М) в металі зварних з’єднань броньової сталі 

типу 30Х2Н2МФ при застосуванні різних дротів (Св-08Х20Н9Г7Т; Св-

10ГСМТ) 

Режим Структура 
Щільність 

дислокацій (ρ), см-2 
ВН, МПа 

(x від τтеор) 

Св-08Х20Н9Г7Т 

Без відпуску 

БН (5…6)1010 
924…1109 

(0,11…0,13 від τтеор) 

М/МВІД (8…9)1010 1474…1600 

(0,18 від τтеор) 

Св-08Х20Н9Г7Т 

Відпуск: ТВІДП = 250С,  

t = 4години 

БН (4…5)1010 
739…924 

(0,09…0,11 від τтеор) 

М (7…8)1010 
1294…1474 

(0,15…0,18 від τтеор) 

Св-10ГСМТ 

Без відпуску 
М/МВІД (1…1,6) 1011 

1867…2988 

(0,22…0,36 від τтеор) 

Св-10ГСМТ 

Відпуск: ТВІДП = 250С,  

t = 4години 

М 81010…1011 
1474…1867 

(0,18…0,22 від τтеор) 

 

Дещо нижчі значення τВН = 1294…1474 МПа (0,15...0,18 від τтеор − 

теоретичної міцності) характерні для відпущених зварних з’єднань. Цьому 

сприяє зниження щільності дислокацій до  = (7…8)1010 см-2 при 

рівномірному її розподілі в металі (рис. 7.19, табл. 7.16). 

На діаграмах рис. 7.21 - 7.22  показано як змінюється рівень локальних 

внутрішніх напружень (τВН) в металі структурних складових зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-10ГСМТ без 

відпуску та після нього. 
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Рис. 7.19. Структурні складові (а-в) та розподіл (г) локальних внутрішніх 

напружень (τВН) в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ без відпуску при застосуванні дроту Св-08Х20Н9Г7Т. 
 

          

Рис. 7.20. Структура (а-в) та розподіл (г) локальних внутрішніх напружень 

(τВН) в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ після 

низькотемпературного відпуску при застосуванні Св-08Х20Н9Г7Т. 
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Рис. 7.21. Структурні складові (а-в) та розподіл (г) локальних внутрішніх 

напружень (τВН) в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ без відпуску при застосуванні дроту Св-10ГСМТ. 
 

     

Рис. 7.22. Структурні складові (а-в) та розподіл (г) локальних внутрішніх 

напружень (τВН) в металі зварних з’єднань броньової сталі типу 

30Х2Н2МФ після низькотемпературного відпуску при застосуванні 

дроту Св-10ГСМТ. 
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Встановлено, що в зазначених зварних з’єднаннях у стані після 

зварювання формується найвищий з усіх розглянутих варіантів зварювання 

сталі типу 30Х2Н2МФ рівень локальних внутрішніх напружень. 

Максимальні їх значення τВН = 1867…2987 МПа (0,22...0,35 від τтеор − 

теоретичної міцності) утворюються в ділянці великого зерна в місцях 

максимальних величин щільності дислокацій до  = (1…1,6)×1011см-2 – в 

об’ємі структур мартенситу гартівного (рис. 7.21, табл. 7.16). Це може 

призводити до зниження тріщиностійкості металу ЗТВ та утворення в ньому 

холодних тріщин. 

Суттєво зменшити рівень  напружень в таких з’єднаннях, до значень 

τВН = 1474…1867 МПа (0,18...0,22 від τтеор − теоретичної міцності) 

низькотемпературного відпуску з’єднань (Твідп = 250С, t = 4години), рис. 

7.20, рис. 7.22. Цьому сприяє зниження щільності дислокацій в об’ємі 

структурних складових до 81010…1011см-2 (, табл. 7.16). Але слід зазначити, 

що навіть в цьому випадку рівень τВН залишається дещо вищим ніж в зварних 

з’єднаннях, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т (рис. 7.20). 

Таким чином, аналітичними оцінками локальних внутрішніх 

напружень (τВН), показано, що найбільший рівень локальних внутрішніх 

напружень формується в зварних з’єднаннях сталі типу 30Х2Н2МФ, 

виконаних дротом Св-10ГСМТ. Суттєво зменшити величину τВН в таких 

з’єднаннях можливо після їх тривалого низькотемпературного відпуску. 

Значно нижчі напруження формуються, як у стані після зварювання, так і 

після низькотемпературного відпуску в ділянці великого зерна зварних 

з'єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-

08Х20Н9Г7Т. Низькотемпературний відпуск сприяє: зменшенню загального 

рівня локальних внутрішніх напружень (τВН в зварних з’єднаннях сталі типу 

30Х2Н2МФ, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т у 1,1 разів та у 1,3…1,6 разів 

у випадку їх зварювання дротом Св-10ГСМТ, що пов’язано зі зменшенням та 

перерозподілом дислокацій в локальних зонах металу ЗТВ і зміною їх 

щільності. 
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Підсумовуючи результати досліджень, виконаних стосовно зварних 

з’єднань броньової  сталі типу30Х2Н2МФ. можливо зазначити наступне. 

Найбільш ефективно для зварювання такої сталі використовувати 

високолегований дріт Св-08Х20Н9Г7Т. Виконані ним з’єднання будуть мати 

досить високий рівень міцності (ΣΔσТ = 1256…1276 МПа) та 

тріщиностійкості (К1С =33…76 МПам1/2). Локальні внутрішні напруження, 

що формуються в об’ємах структурних складових таких з’єднань у стані 

після зварювання мають величину, що знаходиться в межах 

1474…1600 МПа, (відповідає 0,18 від теоретичної міцності), а після відпуску 

– в межах 1294...1474 МПа, що відповідає 0,15... 0,18 теоретичної міцності. 

Це обумовлено формуванням в металі ЗТВ дрібнозернистої мартенситно-

бейнітної структури (переважно відпущеного мартенситу та невеликої частки 

нижнього бейніту) при рівномірному розподілі в ній щільності дислокацій    

ρ = (7…9)1010 см-2. 

7.4. Аналітична оцінка механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з’єднань високоміцних сталей, виконаних на 

різних режимах дугового, лазерного та гібридного лазерно-дугового 

зварювання 

 

7 . 4 . 1 .  З в а р н і  з ’ є д н а н н я  с т а л і  1 4 Х Г Н 2 М Д А Ф Б ,  

в и к о н а н і  д у г о в и м  з в а р ю в а н н я м  

 

Порівняння розрахункових оцінок властивостей міцності, в’язкості 

руйнування та тріщиностійкості було в залежності від швидкостей процесів 

зварювання (VЗВ, м/год), а вже потім було проведено зіставлення зі 

швидкостями охолодження. 

В результаті виконаних аналітичних оцінок змін σТ по зоні зварювання 

зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ з урахуванням всіх структурних 

параметрів (табл. 7.17) встановлено наступне (рис. 7.23, табл. 7.18). В умовах 
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Vзв = 18 м/год (градієнтна структура) в металі шва і ЗТВ розрахункове 

значення міцності становить ΣΔσТ = 591...799 МПа відповідно.  

 

Таблиця 7.17 - Розмір зерна (DЗ) , рейок (hР); фрагментів (dФР); 

міжкарбідних відстаней (λЧ), щільності дислокацій (ρ) у зварних з'єднаннях 

сталі 14ХГН2МДАФБ, виконаних дуговим зварюванням. 

Швидкість 

зварювання VЗВ, 

м/год 

18 40 

Зона ШОВ I ЗТВ ШОВ I ЗТВ 

Об’ємна доля 

VД 

структурної 

складової, % 

БН 10 30 45 60 

БВ 65 45 30 20 

М 5 20 5 15 

Ф 20 5 20 5 

П
ар

ам
ет

р
и

 т
о
н

к
о

ї 
ст

р
у
к
ту

р
и

 

DЗ, мкм 
50…200  

200…700 
40…110 

50…180 

200…400 
40…100 

hР, мкм 

БН 

0,3…0,4…0,5 

0,6…0,8 

1,2…1,3 

0,25…0,3 

(dФР) 

0,3…0,5 0,4…0,7…0,8 0,4…0,6 

БВ 
0,3…0,5 

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

М 0,7…1…1,7 0,7…1,5 0,7…1,4 0,8…1 

Ф 1,5 1 1…1,7 1…1,3 

λЧ, мкм 

БН 0,06…0,08 0,05…0,08 0,06…0,08 0,06…0,08 

БВ 0,2…1,1 0,2…0,8 0,5…1,1 0,5…1,1 

М 0,04…0,1 0,04…0,1 0,04…0,1 0,04…0,1 

ρ, см–2 

БН 61010 (6…8)1010 (6…8)1010 81010 

БВ 21010 41010 41010 61010 

М 11011 11011 11011 11011 

Ф 11010 11010 11010 11010 

 

Найбільший внесок в зміцнення, як в шві, так і в ЗТВ, вносять: 

субструктурне (ΔσС = 189...250 МПа), дисперсійне (ΔσД.У. = 58...172 МПа) і 

дислокаційне (ΔσД = 96...150 МПа) зміцнення (рис. 7.23, а, табл. 7.18). 
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Зі збільшенням швидкості зварювання до VЗВ = 40 м/год (оптимальна 

структура) загальний рівень зміцнення (ΣΔσТ) підвищується на 3...11% і 

становить в середньому 664 МПа (шов) і 889 МПа (ЗТВ). При цьому 

найбільший внесок в ΣΔσТ вносять субструктурне (ΔσС = 31%), дисперсійне 

(ΔσД.У. = 25%) і дислокаційне (ΔσД = 9%) зміцнення, а максимальний внесок в 

дані види зміцнення (ΔσС, ΔσД.У., ΔσД) вносить складова бейніту нижнього 

(БН), табл. 7.18. 

 

 

Рис. 7.23. Диференційний внесок структурних параметрів (величини зерна, 

субзерна, щільності дислокацій, фазових виділень) в ΣΔσТ зварних 

з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, виконаних дуговим зварюванням при 

Vзв = 18 м/год і 40 м/год (б).  

 

Експериментальна база даних також дозволила оцінити внесок кожного 

із структурних параметрів в зміну показника в'язкості руйнування К1С, 

зварних з'єднань і визначити роль структурних факторів у зміні 

конструктивної міцності зварних з'єднань, рис. 7.24, табл. 7.19. 

Попередніми фрактографічними дослідженнями поверхні зламів було 

показано, що в зварному з'єднанні, отриманому зі швидкістю зварювання VЗВ 

= 18 м/год, руйнування сталося безпосередньо після зварювання по ділянці 

ΣΔσТ ΣΔσТ 

ΣΔσТ ΣΔσТ 

ΔσД.З. 
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великого зерна (І ЗТВ). Характер руйнування при цьому − крихке 

межзеренне з вторинними тріщинами. А в зварному з'єднанні при VЗВ = 

40 м/год для поверхні руйнування характерний рівномірний тип в'язкого 

руйнування. 

 

Таблиця 7.18 - Розрахункова величина різних типів зміцнення (Δσ) 

і їх внесок в інтегральне зміцнення (ΣΔσТ) в шві і ЗТВ зварних з'єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ, виконаних дуговим зварюванням зі швидкістю 18 м/год і 

40 м/год. 

Швидкість 

зварювання  

VЗВ, м/год 

18 40 

Зони ШОВ I ЗТВ ШОВ I ЗТВ 

VД, % 

БН 10 30 45 60 

БВ 65 45 30 20 

М 5 20 5 15 

Ф 20 5 20 5 

0, МПа 20…30 20…30 20…30 20…30 

Т.Р., МПа 148 110 148 110 

З, МПа 75 92 77 94 

С, МПа 

БН 31 

189 

120 

250 

127 

216 

188 

272 
БВ 130 90 57 51 

М 8 32 8 26 

Ф 20 8 24 7 

Д.З.,МПа 

БН 26 

58 

83 

172 

114 

140 

166 

219 БВ 18 32 12 10 

М 14 58 14 43 

Д, МПа 

БН 15 

96 

50 

150 

75 

136 

107 

171 
БВ 58 57 38 31 

М 10 40 10 30 

Ф 13 3 13 3 

ΔТ, МПа 591 799 664 889 

 

Розрахунковими оцінками К1С в залежності від швидкості зварювання 

показано, що найбільший внесок у підвищення в'язкості руйнування (К1С) 

вносить субструктура бейніту нижнього при швидкості VЗВ = 40 м/год, 
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рис. 7.24, а, б. Суттєве зменшення (в 4...5 рази) показника К1С характерно для 

мінімальної швидкості дугового зварювання VЗВ = 18 м/год, що призводить 

до крихкого міжзереного руйнування уздовж лінії сплавлення (рис. 7.24, в). 

Останнє обумовлено переважним формуванням структури верхнього бейніту 

(БВ). 

Таким чином, експериментально-аналітичними оцінками механічних 

властивостей зварних з'єднань, виконаних при різних швидкостях 

зварювання, показано, що підвищення рівня міцності (ΣΔσТ) при 

максимальному показнику в'язкості руйнування (К1С), характерне для 

зварного з'єднання при VЗВ = 40 м/год, а найбільший внесок в зміцнення 

металу (ΣΔσТ) і підвищення в'язкості руйнування (К1С) вносить субструктура 

бейніту нижнього (БН).  

 

 

 

б 

 

а  в 
Рис. 7.24. Розрахункові значення міцності (σТ) і в'язкості руйнування (К1С) 

металу зварних швів (а) сталі 14ХГН2МДАФБ і фрактограми: в'язкого 

руйнування при VЗВ = 40 м/год (б); крихкого межзереного відколу при 

VЗВ = 18 м/год (в), ×1010.  
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Оцінками рівня локальних внутрішніх напружень (τВН) встановлено, що 

максимальні значення τВН = 1900...3700 МПа = (0,22...0,44)·τТЕОР (від 

теоретичної міцності) формуються при VЗВ = 18 м/год в місцях протяжних 

дислокаційних скупчень (ρ = 2·1011см−2) − уздовж границь БВ, що призводить 

до зниження тріщиностійкості і крихкому руйнуванню зварних з'єднань, 

рис. 7.25, а, б. 

 

Таблиця 7.19 - Зміна загального зміцнення (ΣΔσТ) і в'язкості  

 руйнування (К1С) по зоні зварного шва зварних з’єднань сталі, виконаних 

дуговим дротом Св-10ХН2ГСМФТЮ 

VЗВ, м/год 18 40 

ТВИПР 

Зруйнувався 

після зварювання 
+ 20°С – 40°С 

Vдоля в'язкого руйнування, % 20 100 50 

t (dя,) мкм 2…4 2…7 1…5 

М
ех

ан
іч

н
і 

в
л
ас

ти
в
о
ст

і Розрахункове 

зміцнення 

ΣΔт, МПа 

max 848 / 1055 860 / 1013 

середн. 664 /859 741 / 889 

min 479 / 663 622 /766 

К1С, 

МПам1/2 

max 4…7 21…40 10…17 

середн. 4…6 20…37 10…16 

min 3…4 18…34 9…15 

 

Більш низькі значення τВН (близько 1100 МПа = (0,13...0,18)·τТЕОР) 

властиві для зварних з'єднань, отриманих на режимах при VЗВ = 40 м/год, 

чому сприяє формування в зоні зварювання дрібнозернистих структур БН в 

поєднанні з рівномірним розподілом дислокацій, рис. 7.25, в, г, д. 
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Рис. 7.25. Зміна величини локальних внутрішніх напружень (τЛ/ВН), що 

формуються у внутрішніх об'ємах рейкової структури в металі зварних 

з'єднань, виконаних при різних швидкостях дугового зварювання 

VЗВ = 18 м/год (а) і 40 м/год (б).  

 

 

τВН 

τВН 

τВН 

τВН 

τВН 



 395 

7 . 4 . 2 .  З в а р н і  з ’ є д н а н н я  с т а л і  1 4 Х Г Н 2 М Д А Ф Б ,  

в и к о н а н і  г і б р и д н и м  л а з е р н о - д у г о в и м  з в а р ю в а н н я м  

Аналітичні оцінки стосовно впливу структурних факторів на межу 

плинності металу швів та ЗТВ зварних з’єднань високоміцної сталі 

14ХГН2МДАФБ, виконаних гібридним лазерно-дуговим зварюванням 

проводилися з урахуванням всіх структурних параметрів, що формуються 

(табл. 7.20) у відповідності з методиками, які наведені у розділі 2. Метою 

таких досліджень було встановити вплив на межу плинності зазначених 

ділянок зварного з’єднання кожного з структурних параметрів та встановити 

залежність такого впливу від умов зварювання таких з’єднань.  

 

Таблиця 7.20 - Зміна величини зерна (DЗ) і параметрів тонкої 

структури: ширина рейок (hР); розміру фрагментів (dФР); міжкарбідних 

відстаней (λЧ) щільності дислокацій (ρ) в шві і ЗТВ зварних з'єднань, 

виконаних гібридним зварюванням зі швидкістю VЗВ = 72 м/год і 110 м/год 

Швидкість зварювання 

VЗВ, м/год 
72 110 

Зона ШОВ I ЗТВ ШОВ I ЗТВ 

Об’ємна доля VД 

структурної 

складової, % 

БН 60 80 10 20 

БВ 20 5 60 70 

М 20 15 30 10 

П
ар

ам
ет

р
и

 т
о
н

к
о
ї 

ст
р

у
к
ту

р
и

 

DЗ, мкм 
30…120    

170…350 
30…60 

20…80  

150…250 
20…40 

hР, мкм 

БН 0,25…0,6 0,25…0,5 0,25…0,4 0,15…0,4 

БВ 0,4…0,7 0,5…0,6 0,2…0,7 0,2…0,6 

М 0,7…1,2 0,6…0,8 0,8…2 0,5…1,0 

dФР, мкм (БН) – 0,1…0,3 – 0,15…0,3 

λЧ, мкм 

БН 0,04…0,07 0,03…0,07 0,04…0,07 0,03…0,04 

БВ 0,3…0,6 0,4…0,5 0,2…0,5 0,1…0,4 

М 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,1 0,03…0,08 

ρ, см–2 

БН 61010 81010 81010 (8…10)1010 

БВ 41010 61010 61010 81010 

М 11011 11011 21011 41011 
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В умовах VЗВ = 72 м/год (оптимальна структура) в металі шва і ЗТВ 

розрахункове значення загального рівня міцності ΣΔσТ становить 917 МПа і 

1077 МПа, відповідно (рис. 7.26). 

 

 

Рис. 7.26. Внесок різних складових (Δσ) структурного зміцнення в ΣΔσТ 

зварних з'єднань: а − VЗВ = 72 м/год; б − VЗВ = 110 м/год; в − внесок 

структурних складових БВ, БН, МВІДП, Ф в зміну ΔσС при VЗВ = 72 м/год.  

 

Суттєвий вплив на показники ΣΔσТ здійснюють: субструктурне (ΔσС = 

318...356 МПа), дисперсійне (ΔσД.У. = 253...295 МПа) і дислокаційне (ΔσД = 

157...180 МПа) зміцнення, рис. 7.26, а, табл. 7.21. При цьому внесок такого 

типу структурної складової як бейніт нижній (БН) є максимальним. 

На рис. 7.26, в показано внесок (в %) кожного з видів зміцнення в 

інтегральну величину ΣΔσТ, а також структурних складових (бейніту 

верхнього, бейніту нижнього і мартенситу відпуску) в величину 

субструктурного зміцнення зварного з'єднання при Vзв = 72 м/год. 

Встановлено, що в з’єднаннях, виконаних в умовах, коли швидкість 

зварювання становила VЗВ = 110 м/год формується градієнтна структура, а 

загальне значення ΣΔσТ має на 10...15% вищі показники в порівнянні з 

ΣΔσТ ΣΔσТ 

ΣΔσТ 

ΣΔσТ 

ΔσД.З. 
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з’єднаннями, зварювання яких виконувалося з швидкістю VЗВ = 72 м/год, що, 

скоріше за все, пов’язано з подрібненням зеренної структури (рис. 7.26, б) і 

збільшенням (в 1,3 рази) інтегральної величини щільності дислокацій (ρ). 

 

Таблиця 7.21 - Розрахункова величина різних типів зміцнення 

 (Δσ) та їх внесок в ΣΔσТ зварних з'єднань, виконаних лазерно-дуговим 

зварюванням 

Швидкість 

зварювання 

VЗВ, м/год 

72 110 

Зони ШОВ I ЗТВ ШОВ I ЗТВ 

VД, % 

БН 60 80 10 20 

БВ 20 5 60 60 

М 20 15 30 20 

Ф     

0, МПа 20…30 20…30 20…30 20…30 

Т.Р., МПа 148 110 148 110 

З, МПа 91 113 122 139 

С, МПа 

БН 225 

261 

320 

356 

49 

216 

138 

473 
БВ 59 14 289 312 

М 34 22 40 23 

     

Д.З., 

МПа 

БН 173 

252 

255 

239 

32 

140 

88 

234 БВ 12 6 47 88 

М 67 33 101 58 

Д, МПа 

БН 92 

157 

142 

180 

18 

136 

38 

203 
БВ 25 8 92 125 

М 40 30 85 40 

     

ΔТ, МПа 917 1077 1049 1150 

 

Розрахункові значення показників в'язкості руйнування К1С, а також 

зіставлення К1С і σТ показали наступне, рис. 7.27. 

Якщо при Vзв = 72 м/год найбільший внесок в зміцнення металу (ΣΔσТ) 

і підвищення в'язкості руйнування (К1С, рис. 7.27, а, б) вносить субструктура, 

а це в основному субструктура бейніту нижнього (БН), то в разі збільшення 

швидкості зварювання до VЗВ = 110 м/год значно (на 30%) зменшує показник  
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б 

 

а в 

Рис. 7.27. Зміна розрахункових значень міцності (σТ) і в'язкості руйнування 

(К1С) металу зварних швів (а) і фрактограми: в'язкого руйнування при 

швидкості зварювання VЗВ = 72 м/год (б); крихкого внутрішньозереного 

сколу, × 1010 (в) при швидкості зварювання VЗВ = 110 м/год.  

 

Таблиця 7.22 - Зміна загального зміцнення (ΣΔσТ) і в'язкості 

руйнування (К1С) по зоні шва зварних з’єднань сталі 14ХГН2МДАФБ при 

гібридному лазерно-дуговому зварюванні, виконаних з використанням дроту 

Св-10ХН2ГСМФТЮ 

VЗВ 72 м/год 110 м/год 

ТВИПР + 20ºС – 40ºС + 20ºС – 40ºС 

Vдоля в’язкого 

руйнування, % 
100 30 70…80 20 

t (dя,) мкм  

Мех. власт. 
1…5 1…3 1…4 1…3 

Розрахункове 

зміцнення 

Т, МПа 

max 1047 1355 

середн. 917 1049 

min 788 743 

К1С, 

МПам1/2 

max 17…37 5…9 
13 / 15 

27 / 30 
4 

     

середн. 16…35 5…8 
12 / 14 

23 / 26 
3…6 

min 14…32 4…8 
10 / 11 

20 / 22 
3…5 
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К1С (рис. 7.27, а), що призводить до крихкого руйнування, рис. 7.27, в. 

Останнє обумовлено переважним формуванням структури іншого типу, а 

саме − верхнього бейніту (БВ) з нерівномірним розподілом щільності 

дислокацій (ρ). 

В результаті оцінки рівня локальних внутрішніх напружень (τВН) 

встановлено, що максимальні значення τВН = 1900 МПа = 0,2·τТЕОР (від 

теоретичної міцності) формуються в з’єднаннях, зварювання яких 

виконувалося з VЗВ = 110 м/год, в місцях протяжних дислокаційних скупчень 

(ρ = 1011см-2), а саме − уздовж границь БВ, що призводить до зародження 

мікротріщин в цих зонах і зниження тріщиностійкості зварних з'єднань, 

рис. 7.28, а, б. Найбільш низькі значення τВН (близько 1109...1500 МПа) 

характерні для з'єднань, зварених з VЗВ = 72 м/год, Ймовірніше за все, 

пов’язано це з формуванням в зоні зварювання дрібнозернистих і 

фрагментованих структур БН в яких спостерігається рівномірний розподіл 

дислокацій, рис. 7.28, в-д. 

Встановлено, що для таких з’єднань характерним є і те, що  вони мають 

високий рівень міцності, як в металі шва, так і в металі ЗТВ. Досягається це 

за рахунок формування переважно структури бейніту нижнього, який не 

тільки підвищує міцність, але і сприяє підвищенню тріщиностійкості, як 

металу шва, так металу ЗТВ з’єднань, виконаних з використанням гібридного 

лазерно-дугового зварювання, рис. 7.29. При цьому найбільший внесок в 

зміцнення металу (ΣσТ) і підвищення в'язкості руйнування (К1С) вносять: 

складові нижнього бейніту і формування субструктури (VЗВ = 72 м/год). 

Таким чином, в результаті виконаних досліджень встановлено, що 

оптимальні показники властивостей міцності, пластичності і 

тріщиностійкості зварних з'єднань високоміцних сталей, виконаних 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням, забезпечуються у випадку, коли 

зварювання виконується з швидкістю VЗВ = 72 м/год, за умов при яких в 

металі швів і ЗТВ формуються дисперсні структури бейніту нижнього та 

дрібнозернистого мартенситу відпущеного при відсутності протяжних 
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дислокаційних скупчень − концентраторів локальних внутрішніх напружень 

(τВН). 

 

Рис. 7.28. Зміна величини локальних внутрішніх напружень (τВН), що формуються 

у внутрішніх обсягах рейкової структури в металі зварних з'єднань 

високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ (дроту Св-10ХН2ГСМФТЮ), виконаних 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням:VЗВ = 110 м/год (а) і 72 м/год (б).  

 

τВ

Н 

τВ

Н 

τВН 

τВН 

τВН 
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Рис. 7.29. Зміна середньої розрахункової величини межі плинності (ΣΔσТ) і 

в'язкості руйнування (К1С) по зоні зварювання (шов, I ЗТВ) сталі 

14ХГН2МДАФБ при різних швидкостях дугового і гібридного лазерно-

дугового зварювання.  

 

7 . 4 . 3 .  З в а р н і  з ’ є д н а н н я  с т а л і  1 4 Х Г Н 2 М Д А Ф Б ,  

в и к о н а н і  л а з е р н и м  з в а р ю в а н н я м  

 

Результати досліджень, що наводяться нижче, є логічним 

продовженням робіт, представлених в попередніх підрозділах та стосуються 

з’єднань виконаних лазерним зварюванням на однакових потужностях але з 

різними швидкостями. 

За результатами досліджень встановлено, що за умов, коли зварювання 

виконується з швидкістю VЗВ = 50 м/год в металі шва і ЗТВ з’єднань сталі 

14ХГН2МДАФБ розрахункове значення межі текучості ΣΔσТ становить 

941 МПа і 1058 МПа, відповідно. Максимальний внесок в межу плинності 

вносять: субструктурне (ΔσС = 333 МПа), дисперсійне (ΔσД.У. = 229 МПа) і 

дислокаційне (ΔσД = 176 МПа) зміцнення, табл. 7.23, рис. 7.30, а. При цьому 

внесок такого типу структурної складової як бейніт нижній (БН) є 

максимальним. 
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На рис. 7.30, в показаний внесок (в %) кожного з видів зміцнення в 

інтегральну величину ΣσТ і структурних складових (бейніту верхнього, 

бейніту нижнього і мартенситу відпуску) в величину субструктурного 

зміцнення зварного з'єднання при VЗВ = 18 м/год і 50 м/год. 

Встановлено, що умов зварювання при VЗВ = 18 м/год загальне 

значення межі міцності знижується (в порівнянні з режимом VЗВ = 50 м/год) 

на 20...40%. Це обумовлено деяким укрупненням зеренної структури 

(рис. 7.30, б) і зменшенням (в 1,3 рази) інтегральної величини щільності 

дислокацій (ρ). 

 

Таблиця 7.23 - Розрахункова величина різних типів зміцнення (Δσ) 

та їх внесок в інтегральне зміцнення (ΣΔσТ) в шві і ЗТВ зварних з'єднань, 

виконаних лазерним зварюванням зі швидкістю 18 м/год і 50 м/год. 

Швидкість 

зварювання 

VЗВ, м/год 

18 50 

Зони ШОВ I ЗТВ ШОВ I ЗТВ 

VД, % 

БН 20 30 45 50 

БВ 55 35 5 5 

М 5 30 40 30 

Ф 20 5 10 5 

0, МПа 20…30 20…30 20…30 20…30 

Т.Р., МПа 110 110 110 110 

З, МПа 78 97 103 119 

С, МПа 

БН 85 

333 

135 

298 

220 

293 

275 

413 
БВ 163 96 24 25 

М 85 67 49 113 

     

Д.З.,МПа 

БН 139 

229 

208 

298 

312 

527 

362 

630 БВ 64 48 7 8 

М 26 156 208 260 

Д, МПа 

БН 49 

176 

86 

268 

129 

322 

114 

352 
БВ 111 86 12 12 

М 16 96 181 226 

     

ΔТ, МПа 941 1058 1382 1649 
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Рис. 7.30. Внесок різних складових (Δσ) структурного зміцнення в 

розрахункову величину межі плинності (ΣΔσТ) металу швів і ЗТВ 

зварних з'єднань сталі 14ХГН2МДАФБ, отриманих лазерним 

зварюванням. 

  

       

Рис. 7.31. Зміна розрахункових значень міцності (ΣΔσТ) і в'язкості 

руйнування (К1С) металу зварних швів (а) і фрактограми: в'язкого 

руйнування при швидкості зварювання VЗВ = 50 м/год (б); в'язкого з 

часткою квазікрихкого (в) при швидкості зварювання VЗВ = 18 м/год 

(×1010). 
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Розрахункові значення показників в'язкості руйнування К1С та ΣΔσТ 

представлені на рис. 7.31 та свідчать про  наступне. При VЗВ = 50 м/год 

найбільший внесок в загальне структурне зміцнення металу (ΣΔσТ) і 

підвищення в'язкості руйнування (К1С, рис. 7.31, а, б) вносить субструктура, а 

це в основному субструктура бейніту нижнього (БН). В зварних з’єднаннях, 

які зварювалися із швидкістю VЗВ = 18 м/год, формується структура 

верхнього бейніту (БВ) з нерівномірним розподілом щільності дислокацій (ρ). 

Внаслідок цього показники К1С в ньому зменшуються (рис. 7.31, а), а 

руйнування зразків частково відбувається за механізмом квазікрихкого 

внутрішньозереного руйнування, рис. 7.31, в.  

Оцінки змін рівня локальних внутрішніх напружень (τВН) показали 

наступне. Максимальні значення τВН = 1900 МПа = 0,2·τТЕОР (від теоретичної 

міцності) формуються при VЗВ = 18 м/год в місцях протяжних дислокаційних 

скупчень (ρ = 1011см−2), а саме − уздовж границь БВ, що може призводити до 

зародження мікротріщин в цих зонах і зниження тріщиностійкості зварних 

з'єднань, рис. 7.32, а. Найбільш низькі значення τВН (близько 

1010...1400 МПа) характерні для зварних з'єднань, отриманих на режимах 

при VЗВ = 50 м/год, чому сприяє формування в зоні зварювання 

дрібнозернистих і фрагментованих структур БН в поєднанні з рівномірним 

розподілом дислокацій, рис. 7.32, б. 

Дослідження на різних структурних рівнях та аналітичні оцінки 

механічних властивостей зварних з'єднань дозволили провести порівняльний 

аналіз розрахункових показників властивостей міцності, в'язкості руйнування 

і рівня локальних внутрішніх напружень в структурі досліджених зварних 

з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ, виконаних на різних режимах 

зварювання (дугового зварювання, гібридного лазерно-дугового та 

лазерного), рис. 7.33-7.36. 
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    а     б 

Рис. 7.32. Зміна величини локальних внутрішніх напружень (τВН), що 

формуються у внутрішніх об'ємах рейкової структури в металі зварних 

з'єднань високоміцної сталі 14ХГН2МДАФБ) виконаних при різних 

швидкостях лазерного зварювання VЗВ = 18 м/год (а) і 50 м/год (б).  

 

В результаті порівняльного аналізу встановлено наступне. В умовах 

дугового зварювання (VЗВ = 40 м/год) в металі шва і ЗТВ формуються 

структури, які забезпечують розрахункове значення ΣΔσТ = 741...890 МПа, 

рис. 7.33. При цьому показник в'язкості руйнування К1С становить 

12...32 МПа·м1/2, рис. 7.34. В умовах гібридного лазерно-дугового і лазерного 

зварювання в швах і ЗТВ зварних з’єднань формуються структури, які 

забезпечують зміцнення металу на рівні ΣΔσТ = 850 МПа...1080 МПа і 

900 МПа...1120 МПа, відповідно, при підвищенні (на 10...20%) характеристик 

в'язкості руйнування, рис. 7.34.  

Останнє обумовлено переважним формуванням структури нижнього 

бейніту (БН) при рівномірному розподілу щільності дислокацій (ρ) і 

відсутності ділянок крихкого сколу на поверхні руйнування зварних з'єднань, 

рис. 7.34, б. 
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Рис. 7.33. Зміна середньої розрахункової величини зміцнення ΣΔσТ по зонам 

зварних з'єднань (шов, I ЗТВ) сталі 14ХГН2МДАФБ при різних 

режимах зварювання. 

 

     а              б 

Рис. 7.34. Зміна розрахункових значень міцності ΣΔσТ і в'язкості руйнування 

К1С (а) металу зварних швів при дуговому зварюванні (VЗВ = 40 м/год), 

гібридному лазерно-дуговому (VЗВ = 72 м/год) та лазерному зварюванні 

(VЗВ = 50 м/год) і фрактограма (б) в'язкого руйнування зварного 
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з'єднання, отриманого лазерним зварюванням (×2020). 

Загальні усереднені дані щодо зміни структурно-фазового складу в 

металі зварних з’єднань сталі  14ХГН2МДАФБ. виконаних з використанням 

різних процесів зварювання та їх режимів, представлені на рис. 7.35.  

Встановлено, що у разі дугового зварювання (Vзв = 18 м/год...50 м/год) 

в металі швів (рис. 7.35, а, б) спостерігається формування структурного стану 

наступного типу: до 45...65% бейніту верхнього (БВ); 5% мартенситу (М); 

20% фериту (Ф) і 10...45% бейніту нижнього (БН). При переході до I ЗТВ 

спостерігаються такі зміни і типів структур, і їх об'ємної частки: 20...45% БВ; 

15...20% М; 5% Ф і 30...45% БН з характерною структурою основного металу 

бейніто-феритного типу. Особливим для з’єднань, зварювання яких 

виконувалося з швидкістю Vзв = 18 м/год є те, що в металі шва уздовж 

міжзерених границь, переважно по границям бейніту верхнього (БВ) 

формуються протяжні дислокаційні скупчення до ρ = (1...2)·1011cм−2, що 

створює в таких елементах структури високий градієнт щільності дислокацій, 

рис. 7.36, б. Такі структурні зміни можуть призводити до нерівномірного 

рівнем механічних властивостей по зоні зварювання і зниження 

тріщиностійкості зварних з'єднань. 

Показано, що при гібридному лазерно-дуговому зварюванні сталі 

14ХГН2МДАФБ, при переході від VЗВ = 72 м/год до 110 м/год фазовий склад 

металу швів і ділянки перегріву ЗТВ зберігається аналогічним (бейніто-

мартенситний), однак в ньому помітно зменшується об'ємна частка БН (до 

10...20%). При цьому, в разі Vзв = 110 м/год збільшується щільність 

дислокацій до ρ = 1,5·1011см−2 і формується переважно структура бейніту 

верхнього (БВ). Найбільш рівномірний розподіл щільності дислокацій 

(ρ = (4...6)·1010см−2) характерний для структур бейніту нижнього (БН) при 

VЗВ = 72 м/год, рис. 7.36, г, рис. 7.35, в, г. 
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Рис. 7.35. Зміна (min/max) структурних параметрів фазових складових 

(бейніту нижнього − БН; бейніту верхнього − БВ; фериту − Ф; 

мартенситу − М) при різних режимах зварювання (а, б − дугове 

зварювання, VЗВ = 40 м/год; в, г − гібридне лазерно-дугове зварювання, 

72 м/год; д, е − лазерне зварювання, 50 м/год): а, в, д − розмірів зерен 

(DЗ), ширини (hкр) і довжини (lкр) кристалітів, мікротвердості (HV) в 

основному металі (ОМ), в металі швів та I ЗТВ; б, г, е − об'ємна частка 
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(%) фазових складових. 

 

Рис. 7.36. Розподіл локальних внутрішніх напружень (τВН) в металі зварних 

з'єднань в структурних зонах: а, б − бейніту верхнього (БВ) при 

дуговому зварюванні (Vзв = 18 м/год); в, г − бейніту нижнього (БН) при 

гібридному лазерно-дуговому зварюванні (72 м/год); д, е − бейніту 
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нижнього (БН) при лазерному зварюванні (50 м/год) (б, г, е, ×30000). 

Дослідженнями встановлено, що у разі лазерного зварювання, при 

збільшенні швидкості зварювання від Vзв = 18 м/год до 50 м/год змінюється 

фазовий склад металу шва від бейніто-феритного до бейніто-мартенситного 

рис. 7.35, д, е. Причому, і це слід підкреслити, в ньому формується 

переважно дрібнозерниста рівновісна зеренна структура бейніту нижнього 

(БН), яка утворюється в умовах рівномірного перерозподілі об'ємної 

щільності дислокацій (ρ = (8...9)·1010см−2), рис. 7.36, е. 

Розрахункові оцінки локальних внутрішніх напружень (τВН), наведені 

на діаграмах рис. 7.36, показують, що протяжні зони з максимальними 

значеннями τВН (1900...3700 МПа, рис. 7.36, а) формуються в умовах 

дугового зварювання (Vзв =18 м/год) уздовж міжзерених границь бейніту 

верхнього (БВ) в місцях протяжних дислокаційних скупчень (ρ = 2·1011см−2), 

рис. 7.36, б, що може сприяти зародженню мікротріщин в цих зонах і 

зниженню тріщиностійкості зварних з'єднань. Більш низькі значення τВН 

характерні для зварних з'єднань, отриманих гібридним лазерно-дуговим 

зварюванням (τВН = 1470...1867 МПа, рис. 7.36, б, в) при Vзв = 72 м/год, а 

найнижчі − лазерним зварюванням (τВН = 1470...1663 МПа, рис. 7.36, б, д). 

Цьому сприяє формування в зоні зварювання дрібнозернистих і 

фрагментованих структур БН в поєднанні з рівномірним розподілом, що 

знижує щільності дислокацій, рис. 7.36, б, е. 

Таким чином, дослідженнями показано, що в залежності від процесів 

(дугове, лазерне та гібридне лазерно-дугове) і умов (швидкості) зварювання, 

в металі швів та ЗТВ змінюється співвідношення фазових складових (бейніту 

нижнього і верхнього, мартенситу), їх параметрів, об'ємної частки, а також 

щільності і розподілу дислокацій. Перехід від дугового до гібридного 

лазерно-дугового і лазерного зварювання сприяє формуванню в металі 

переважно структур бейніту нижнього, значному подрібненню зерна та 

субзерна, рівномірному розподілу щільності об'ємної і зернограничної 

дислокацій. 



 411 

У підсумку показано, що максимальні значення міцності, пластичності 

і тріщиностійкості забезпечуються формуванням структур бейніту нижнього, 

мартенситу відпущеного (дрібнозернистого) і рівномірним розподілом 

дислокацій при відсутності протяжних дислокаційних скупчень − 

концентраторів локальних внутрішніх напружень (τЛ/ВН). 

7.5.  Умови забезпечення комплексу механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з’єднань високоміцних сталей 

 

Встановлення закономірностей впливу структурно-фазового складу 

металу зварних з'єднань високоміцних сталей з межею плинності від 600 до 

1300 МПа, виконаних різноманітними способами та з використанням різних 

режимів зварювання на їх фізико-механічні властивості, дозволило визначити 

умови за яких в металі швів та ЗТВ будуть формуватися структури, що 

забезпечать їм необхідний комплекс механічних властивостей та високу 

тріщиностійкість. Узагальнені дані таких досліджень наведено на рис. 7.37-

7.41. 

На рис. 7.37 наведено діаграму, яка дає уявлення про те, як 

відбувається зміцнення металу зварних з’єднань високоміцної сталі за 

рахунок субструктурного, дисперсійного та дислокаційного механізмів 

зміцнення для різних структурних складових. Визначено, що максимальний 

рівень зміцнення забезпечується формуванням в металі дрібнозернистої 

структури бейніту нижнього. При цьому, для структури бейніту нижнього 

характерна відсутність протяжних структурних концентраторів тріщино 

утворення (Lконц) за рахунок відсутності значних дислокаційних скупчень – 

зон локалізації деформації, які в значної мірі впливають на рівень локальних 

внутрішніх напружень (рис. 7.38). 

На діаграмах (рис. 7.38, 7.39) на прикладі зварних з’єднань сталі 

17Х2М, виконаних дротами Св-08Г2С (Ф-П шов) , Св-08Х20Н9Г7Т (А-Ф 

шов), Св-10ХН2ГСМФТЮ (Б-М шов) показано розподіл щільності 
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дислокацій (ρ) в характерних структурах верхнього (БВ) і нижнього бейніту 

(БН) в залежності від довжини концентратора напружень (LКОНЦ), 

створюваного дислокаційним скупченням на ділянці перегріву металу ЗТВ.  

 

 

Рис. 7.37. Діаграми субструктурного (ΔσС), дислокаційного (ΔσД), 

дисперсійного (ΔσД.У.) зміцнень високоміцних сталей за рахунок зміни 

ширини рейок нижнього, верхнього бейніту hрейок(БН, БВ), субзерна 

фериту dС(Ф), густини дислокацій мартенситу (ρМ), зміни ефективної 

відстані між карбідами нижнього і верхнього бейніту λЧ(БН, БВ).  

 

Секторні діаграми показують об'ємну частку структурних складових − 

бейніту верхнього (БВ) та нижнього (БН); мартенситу (М); фериту (Ф) 

відповідно для кожного наплавлення. 

ТЕМ - дослідження дозволили встановити взаємозв’язок параметрів 

субструктури, що формується, безпосередньо з дислокаційною структурою, а 

саме рівнем локалізованої деформації (εЛ) з полями ВН, які зростають при 

підвищенні ρ. Такі оцінки було проведено з урахуванням середньої відстані 

переміщення дислокацій (S, яка згідно з ТЕМ - дослідженнями відповідає 
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параметрам субструктури) в процесі термодеформаційного впливу за 

залежністю (2.13). 

 

Рис. 7.38. Діаграми розподілу τВН та їх співвідношення до рівня теоретичної 

міцності (τТЕОР) в структурах БВ і БН при зміні довжини концентратора 

напружень (LКОНЦ), що створений дислокаційним скупченням (Р0 – 

після зварювання, Р2 – після статичного навантаження). 

 

Аналітичними оцінками показано, що одним з факторів впливу на εЛ, 

окрім величини ρ, є також субструктура металу, яка й обумовлює 

перерозподіл дислокацій та характер формування дислокаційної щільності. 

На рис. 7.40 - 7.41 на прикладі високоміцної сталі 17Х2М показано 

розподіл локалізованої деформації в бейнітних та мартенситних структурах в 

залежності від режимів зварювання та подальшого зовнішнього статичного 

навантаження (Р2). 

Такі оцінки рівня локалізованої деформації (εЛ, відповідно залежності 

(2.13) було проведено для  зварних з’єднань всіх досліджених високоміцних 

сталей. 
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Рис. 7.39. Щільність дислокацій (ρ) в характерних структурах БВ і БН в 

залежності від довжини концентратора напружень (LКОНЦ), що 

створюється дислокаційним скупченням. 

 

На рис. 7.42 наведено статистичну карту показників рівня 

локалізованої деформації (Л) у різних структурних складових: фериті (Ф); 

аустеніті (А); перліті (П); бейніті нижньому (БН); бейніті верхньом (БВ), 

відпущеному мартенситі (Мвідп); гартівному мартенситі (Мгарт) в залежності 

від таких параметрів, як щільність дислокацій та середня відстань, на яку 

переміщаються дислокації в процесі деформування, відповідно залежності 

(2.13).  
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Рис. 7.40. Діаграми розподілу зон локалізації деформації (εЛ) для структур: 

а, б − бейніту верхнього (БВ); в, г − бейніту нижнього (БН) в 

залежності від типу швів (Б-М, Ф-П, А-Ф) і зовнішнього 

навантаження (P). 
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Рис. 7.41. Діаграми розподілу зон локалізації деформації (εЛ) для структур: а, 

б, д − мартенситу відпущеного (МВІДП); в, г, е− мартенситу 

гартівного (МГАРТ) в залежності від W5/6 і зовнішнього 

навантаження (P). 
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Рис. 7.42. 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) та 

середньої відстані (S), на яку переміщуються дислокації в процесі 

деформування 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 внутризеренний відкол. 
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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 

в значної мірі 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 
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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. 

7.6. Рекомендації з вибору основних технологічних параметрів 

зварювання (швидкостей охолодження, систем легування швів, умов 

термообробки), для отримання необхідного структурно-фазового складу 

металу зварних з’єднань високоміцних сталей різного класу міцності 

 

Дослідженнями встановлено, що для забезпечення комплексу 

механічних властивостей та тріщиностійкості зварних з’єднань з 

низьколегованих високоміцних сталей у металі швів та ЗТВ необхідно 

формування наступних структур. 

Для зварних з’єднань конструкційних сталей alform 620M, 17Х2М; 

14ХГН2МДАФБ; N-A-XTRA-70 (σ0,2 = 620…740 МПа, σВ = 770…940 МПа) 

необхідно формування дрібнозернистої бейніто-феритної або бейніто -

мартенситної структури з часткою бейніту нижнього до 50…80%. Це 

забезпечується застосуванням зварювальних матеріалів аналогічного 

фазового складу, обмеженням швидкості охолодження при дуговому 

зварюванні до W6/5 = 20…28°С/с. В результаті формується переважно 
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подрібнена зеренна та субзеренна структура бейніту нижнього при 

рівномірному розподілі щільності дислокацій, відсутності зон локалізації 

деформації та градієнтів локальних внутрішніх напружень.  

Для забезпечення зварним з’єднанням низьколегованих високоміцних 

сталей високих показників міцності, ударної в’язкості (особливо при 

мінусових температурах випробувань) та тріщіностійкості необхідно 

диспергувати структуру та підвищувати долю бейніту нижнього (до 

70…80%) шляхом використання провідних технологій лазерного та 

гібридного лазерно-дугового зварювання. Це забезпечується при швидкості 

охолодження W6/5 = 58°С/с в разі гібридного лазерно-дугового зварювання та 

W6/5 = 100°С/с в разі лазерного зварювання. В результаті формуються вузькі 

розміри зварних швів та ЗТВ при фрагментації субструктури бейніту 

нижнього до нанорозмірного типу при рівномірному розподілі щільності 

дислокацій, відсутності зон локалізації деформації та градієнтів локальних 

внутрішніх напружень – концентраторів тріщиноутворення. 

Для зварних з’єднань сталей залізничного транспорту − КС 2; 65Г 

(σ0,2 = 785…980 МПа, σВ = 900…1130 МПа); необхідно формування 

дрібнозернистої бейнітно-феритної або бейнітно-мартенситної структури з 

часткою бейніту нижнього до 40%. Це забезпечується застосуванням 

зварювальних матеріалів аналогічного фазового складу, обмеженням 

швидкості охолодження при дуговому наплавленні до W6/5 = 5°С/с. В 

результаті застосування термообробки для сталі 65Г (Твитр = 100°С, 4 год.) 

забезпечуює оптимальні механічні властивості при підвищенні 

характеристик пластичності та ударної в’язкість. В результаті формується 

дрібнозерниста бейнітно-феритна структура металу швів та бейнітно-

мартенситна структура металу ЗТВ при рівномірному розподілі щільності 

дислокацій, мінімальним рівнем локалізованої деформації та локальних 

внутрішніх напружень. 

Для зварних з’єднань сталей спеціального призначення − сталь 71; 

Miilux Protection 500 (σ0,2 = 1300…1500 МПа, σВ = 1500…1700 МПа) 
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необхідно формування дрібнозернистої мартенсито-бейнітної структури з 

часткою бейніту нижнього до 5…20%. Це забезпечується застосуванням 

зварювальних матеріалів аустенітного типу, обмеженням швидкості 

охолодження при дуговому зварюванні до W6/5 = 3,8…12°С/с В результаті 

формується подрібнена структура відпущеного мартенситу при рівномірному 

розподілі щільності дислокацій, відсутності зон локалізації деформації та 

градієнтів локальних внутрішніх напружень. Застосування 

низькотемпературного відпуску забезпечує рівномірний розподіл щільності 

дислокацій при відсутності градієнтів локальних внутрішніх напружень. 

Для забезпечення зварним з’єднанням високоміцних сталей 

спеціального призначення підвищення показників в’язкості та 

тріщиностійкості необхідно диспергувати структуру та підвищувати долю 

бейніту нижнього (до 20%) шляхом використання технологій імпульсного 

дугового зварювання. Це забезпечує подрібнення структури відпущеного 

мартенситу при зниженні загальної щільності дислокацій. 

Таким чином, на підставі експериментальних досліджень та 

аналітичних оцінок вперше встановлено критерії, що забезпечують високий 

рівень комплексу механічних властивостей та тріщиностійкості зварних 

з’єднань сталей широкого діапазону міцності та різного призначення 

(будівельних сталей, сталей залізничного транспорту та спеціального 

призначення). Згідно з цими критеріями необхідно забезпечити формування в 

металі швів та ЗТВ зварних з’єднань будівельних сталей та сталей 

залізничного транспорту дрібнозернистої бейнітно-мартенситної структури з 

при наявності 50…80% нижнього бейніту та рівномірному розподілі 

щільності дислокацій, що при дуговому зварюванні здійснюється на 

швидкостях охолодження W6/5 = 20…28С/с (для будівельних сталей) та W6/5 

= 5С/с (для сталей залізничного транспорту). 

Вперше встановлено критерії, що забезпечують високий рівень 

комплексу механічних властивостей та тріщиностійкості зварних з’єднань 

сталей спеціального призначення. Це − необхідність формування в металі 



 422 

швів та ЗТВ подрібненої структури мартенситу відпущеного з невеликою 

часткою складової нижнього бейніту, що при дуговому зварюванні 

забезпечується швидкостями охолодження W6/5 = 3,8…12С/с. Відповідність 

цьому критерію гарантує максимальний рівень в’язкості та тріщиностійкості 

зварних з'єднань. 

Отримані результати також показали, що при переході від дугового до 

лазерного та гібридного зварювання та відповідній зміні режимів зварювання 

змінюється співвідношення фазових складових (бейніту нижнього та 

верхнього, мартенситу), що формуються в зонах зварювання, їх параметрів, а 

також щільності і розподілу дислокацій. Так, в умовах дугового і лазерного 

зварювання при режимах низьких швидкостей охолодження формуються 

переважно структури бейніту верхнього при загальному збільшенні розмірів 

зерен, субзереної структури з нерівномірним розподілом щільності 

дислокацій. Підвищення швидкостей охолодження сприяє переважному 

формуванню структур бейніту нижнього при значному подрібненні зерна, 

субзерна з рівномірним розподілом щільності об'ємної і зернограничної 

дислокацій. Найбільше диспергування зерен структури при рівномірному 

розподілі щільності дислокацій характерне зварним з'єднанням, що виконані 

лазерним та гібридним зварюванням. 

В результаті механічних випробувань зварних з'єднань, встановлено, 

що найбільш стабільні показники характеристик міцності і пластичності 

характерні для умов лазерного зварювання. Однак найбільш високим 

тимчасовим опором характеризуються зварні з'єднання, виконані гібридним 

лазерно-дуговим зварюванням. При цьому, оптимальна структура, з точки 

зору фазового складу (переважно бейніт нижній, більш 50%) і 

безградієнтного розподілу щільності дислокацій, формується з переважним 

внеском в погонну енергію лазерної складової. 

Таким чином, розвинуто уявлення про структурно-фазовий склад та 

фізико-механічні властивості металу зварних швів та ЗТВ високоміцних 

низьколегованих сталей різного призначення та класу міцності при дуговому, 
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лазерному та гібридному лазерно-дуговому зварюванні. Одержані результати 

можуть застосовуватися для сталей (з феритною основою) з широким 

діапазоном межі плинності від σ0,2 = 620…1300 МПа (або межі міцності від 

σВ = 770…1700 МПа). На основі структурних критеріїв щодо фазового 

складу, диспергування зеренної та субзеренної структури при 

безградієнтному розподілі щільності дислокацій, розроблено науково 

обґрунтовані рекомендації щодо отримання зварних з’єднань (табл. 7.24): 

1. На основі матеріалознавчих експериментально-теоретичних досліджень 

закономірностей впливу структурно-фазового складу металу зварних 

з'єднань низьколегованих високоміцних сталей різного класу міцності та 

призначення (будівельних, залізничних та спеціальних) для забезпечення 

комплексу механічних властивостей та тріщиностійкості цих з'єднань 

запропоновано практичні рекомендації до оптимізації технологічних 

режимів зварювання. 

2. Рекомендовано при дуговому зварюванні будівельних сталей alform 620M, 

17Х2М;14ХГН2МДАФБ; (σ0,2 = 620…740 МПа, σВ = 770…940 МПа) 

формування дрібнозернистої бейнітно-феритної або бейнітно-мартенситної 

структури з частою бейніту нижнього до 50…80%. Це забезпечується 

застосуванням зварювальних матеріалів аналогічного фазового складу, 

обмеженням швидкості охолодження при дуговому зварюванні до W6/5 = 

20…28° С/с та погонною енергією QЗВ=683 Дж/мм.  

3. Для зварних з'єднань сталей залізничного транспорту - КС марки 2; 65Г 

(σ0,2 = 785…980 МПа, σВ = 900…1130 МПа) рекомендовано формування в 

металі швів та ЗТВ дрібнозернистої бейнінто-феритної або бейнітно-

мартенситної структури з частою бейніту нижнього не менш, ніж 30%. Це 

забезпечується застосуванням зварювальних матеріалів Св-08Х2М; Св-

08Х2МФ; Св-10ХН2ГСМФТЮ; ПП-АН180МН) та обмеженням швидкості 

охолодження при дуговому наплавленні до W6/5 = 5° С/с та погонною 

енергією QЗВ=320 Дж/мм. 



 424 

4. При отриманні зварних з'єднань сталі 65Г рекомендовано застосування 

термообробки (Твитр=100°С, 4год.), що забезпечує формування 

дрібнозернистої бейнітно-феритної структури металу швів та оптимальні 

механічні властивості при підвищенні характеристик пластичності та КСV.  

5. Для зварних з’єднань низьколегованих високоміцних сталей спеціального 

призначення - сталь 71; Miilux Protection 500 (σ0,2 = 1300…1500 МПа, σВ = 

1500…1700 МПа) рекомендовано обмеження швидкостей охолодження до 

W6/5 = 4,8…12° С/с при застосуванні Св-08Х20Н9Г7Т та 

низькотемпературного відпуску (Твідп.=250°С, 4год.). Для підвищення 

показників в’язкості та тріщиностійкості запропоновано використання 

технологій імпульсного дугового зварювання.  

6. Запропоновано при лазерному та гібридному лазерно-дуговому зварюванні 

високоміцних сталей 14ХГН2МДАФБ та N-A-XTRA-70 застосування 

режимів зі швидкостями зварювання Vзв = 50 м/год (швидкість 

охолодження W6/5 = 100° С/с, погонна енергія QЗВ=316…320 Дж/мм2) та Vзв 

= 72 м/год. (швидкість охолодження W6/5 = 63° С/с, погонна енергія 

QЗВ=363…430 Дж/мм2). Отримані результати дозволять впровадити 

прогресивні технології та способи лазерного та гібридного лазерно-

дугового зварювання в різні галузі промисловості і значно підвищити 

якість зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей та 

продуктивність їх одержання. 
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Таблиця 7.24 

Рекомендації щодо отримання якісних зварних з’єднань високоміцних 

низьколегованих сталей 
 

№ 

п/п 

Сталі, 

процеси 

Рекомендований 

технологічні вимоги 
Результат Структура 

1 2 3 4 5 

1 

alform 620M 

Дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

Б-М типу  

(10ХН2ГСМФТЮ; 

DMO-1G) 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

пластичності;  

КСV-40=  

94,5 Дж/см 

Дрібнозер-

ниста Б-Ф 

структура 

(70-80%Бн) 
Швидкість охолодження 

W6/5 = 25°С/с. 

 

2 

17Х2М 

Дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

Б-М типу  

(10ХН2ГСМФТЮ) 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозерни

ста Б-М 

структура 

(50%Бн) 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 20°С/с. 

 

3 

14ХГН2МДА

ФБ 

Дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

Б-М типу  

(10ХН2ГСМФТЮ) Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозер-

ниста Б-М 

структура 

(55%Бн) 

Швидкість зварювання 

VЗВ = 40 м/год; 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 25…28°С/с; 

Погонна енергія  

QЗВ = 683 Дж/мм 

4 

14ХГН2МДА

ФБ 

Гібридне 

лазерно-

дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

Б-М типу  

(10ХН2ГСМФТЮ) 
 

Зменшення 

параметрів 

швів та ЗТВ. 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозер-

ниста Б-М 

структура 

(˃50% Бн). 

Отримання 

нано-

структури. 

Швидкість зварювання 

VЗВ = 72 м/год; 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 63° С/с; 

Погонна енергія  

QЗВ = 363 Дж/мм 
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1 2 3 4 5 

5 

14ХГН2МДА

ФБ 

Лазерне 

зварювання 

Без зварювального дроту Зменшення 

параметрів 

швів та ЗТВ. 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозерни

ста Б-М 

структура 

(˃50%Бн). 

Отримання 

нано-

структури. 

Швидкість зварювання 

VЗВ= 50 м/год; 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 100°С/с; 

Погонна енергія  

QЗВ = 316 Дж/мм 

6 

N-A-XTRA-

70 

Гібридне 

лазерно-

дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

Б-М типу  

(Union NiMoCr) 
 

Вузькі шви та 

ЗТВ. 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозер-

ниста Б-М 

структура 

(55% Бн). 

Нанострук-

турований 

бейніт. 

Швидкість зварювання 

VЗВ = 72 м/год; 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 63°С/с; 

Погонна енергія  

QЗВ = 430 Дж/мм 

 

7 

N-A-XTRA-

70 

Лазерне 

зварювання 

Без зварювального дроту 

 
Зменшення 

параметрів 

швів та ЗТВ. 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщино-

стійкості 

Дрібнозер-

ниста Б-М 

структура 

(˃50%Бн). 

Нанострук-

турований 

бейніт. 

Швидкість зварювання 

VЗВ = 50 м/год; 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 100°С/с; 

Погонна енергія  

QЗВ=320 Дж/мм 

 

8 

КС марки 2. 

Дугове 

наплавлення 

в середовищі 

захисних 

газів або під 

шаром 

флюсу 

Зварювальні матеріали 

Б-Ф та Б-М типу  

(08Х2М; 08Х2МФ;  

10ХН2ГСМФТЮ;  

ПП-АН180МН) 

 

Оптимальні 

властивості 

міцності, 

тріщиностійко

сті до та після 

експлуатації 

 ↑КСV-40 =  

98 Дж/см2 

Дрібнозер-

ниста Б-М 

структура. 

(35-38% Бн) 
Погонна енергія  

QЗВ = 9…15 кДж/см 
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1 2 3 4 5 

9 

65Г 

Дугове 

наплавлення 

під шаром 

флюсу 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 5°С/с. 

Оптимальні 

механічні 

властивості 

при 

підвищенні 

характеристик 

пластичності 

та КСV. 

Дрібнозерни

ста Б-Ф 

структура 

металу швів 

та Б-М 

структура 

металу ЗТВ 

Термообробка  

(Твитр = 100°С, 4 год.). 

10 

Спеціальна 

сталь 71 

Дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

А-Ф типу (08Х20Н9Г7Т) 

Оптимальна 

структура при 

застосуванні 

низькотем-

пературного 

відпуску 

(зменшення ρ) 

Дрібнозер-

ниста М-Б 

структура. 

(5…10% Бн) 

Швидкість охолодження 

W6/5 = 4,8…12°С/с. 

Низькотемпературний 

відпуск  

(Твідп = 250°С, 4 год.) 

11 

Miilux 

Protection 500 

Дугове  

та імпульсно-

дугове 

зварювання 

Зварювальні матеріали  

А-Ф типу (08Х20Н9Г7Т) 

Оптимальна 

структура при 

застосуванні 

імпульсно-

дугового 

зварювання 

(збільшення 

VЧ (БН)) 

Дрібнозер-

ниста М-Б 

структура. 

(20%Бн) 
Швидкість охолодження 

W6/5 = 5°С/с. 

 

Забезпечення високого рівня механічних властивостей та 

тріщиностійкості зварних з'єднань низьколегованих високоміцних сталей 

дає змогу застосувати їх в конструкціях відповідального призначення в 

машинобудуванні, залізниці, важкій промисловості, кораблебудуванні, 

озброєнні, тощо. 

Отримані результати дозволять впровадити прогресивні технології та 

способи лазерного та гібридного лазерно-дугового зварювання в різні галузі 

промисловості і значно підвищити якість зварних з’єднань високоміцних 

низьколегованих сталей та продуктивність їх одержання. 
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Висновки до розділу 7 

1. Поєднанням досліджень на різних структурних рівнях з аналітичними 

оцінками механічних властивостей зварних з'єднань встановлено 

взаємозв'язок структурних змін в металі зони зварювання високоміцних 

сталей зі зміною найбільш значущих для експлуатації механічних 

характеристик зварних з'єднань: показників міцності (σТ), в'язкості 

руйнування (К1С) і тріщиностійкості. 

2. У високоміцній сталі alform 620M високий рівень механічних 

властивостей (ΣΔσТ = 812 МПа) та тріщиностійкості металу зони термічного 

впливу (К1С = 20…40 МПам1/2) забезпечує максимальна швидкість 

охолодження (W6/5 = 25С/с) При цьому, безградієнтний рівень локальних 

внутрішніх напружень забезпечується формуванням дрібнозернистої 

структури бейніту нижнього (з об’ємною часткою VЧ = 80%) при 

рівномірному розподілі щільності дислокацій. 

3. При зварюванні сталі 17Х2М підвищення швидкості охолодження (W6/5 

= 20°C/c) призводить до збільшення інтегрального значення межі плинності в 

ділянці перегріву на 20...30% (від 642 МПа до 895 МПа) переважно за 

рахунок зростання субструктурного (ΔσС = 346 МПа; 44% від ΣσТ) і 

дислокаційного (ΔσД = 220 МПа; 24%) зміцнення. При цьому основний 

внесок в величину субструктурного зміцнення вносять структури бейніту 

нижнього і мартенситу відпуску. 

4. Оцінками в'язкості руйнування (К1С) зварних з'єднань сталі 17Х2М 

показано, що зі збільшенням швидкості охолодження при збільшенні 

розрахункової межі плинності коефіцієнт в'язкості руйнування практично не 

змінюється і становить 70...100 МПа·м1/2 (при температурі +20°С) В ділянці 

перегріву зварних з'єднань з різним типом структури металу шва при 

переході (від Ф-Б до Б-М) спостерігається аналогічна тенденція. 

5. Оцінкою диференційованого вкладу конкретних структурно-фазових 

параметрів в загальний (інтегральний) рівень міцності зварних з'єднань 

колісної сталі марки 2 показано, що в з'єднаннях з Ф-Б швами підвищення (на 
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16% в порівнянні з Ф-П швами) рівня міцності (σ0,2) обумовлено найбільшим 

внеском (порядку 50%) субструктурного зміцнення. 

6. Найбільш рівномірний розподіл локальних внутрішніх напружень по 

зоні зварювання колісної сталі марки 2 при їх рівні порядку 1109...3734 МПа 

(що становить від теоретичної міцності (0,13...0,44)·τТЕОР) спостерігається в 

зварних з'єднаннях з Ф-Б швами. Для зварних з'єднань з Ф-П швами зоні 

переходу від металу шва до поверхні зносу характерне утворення локальних 

зон з формуванням різких градієнтів ΔτВН = 2995...3734 МПа, тобто 

концентраторів внутрішніх напружень (↑ τВН від 370...740 МПа до 3734 МПа), 

що знижують тріщиностійкість зварних з'єднань. 

7. Для зварних з’єднань броньової сталі 71 показано, що максимальна 

швидкість охолодження (W6/5=21С/с) забезпечує високій рівень механічних 

властивостей (ΣΔσТ = 1556 МПа) та К1С = 35…65 МПам1/2. При цьому рівень 

локальних внутрішніх напружень (порядку 924…1867 МПа) має градієнтний 

характер за рахунок максимальних показників щільності дислокацій у 

локальних ділянках гартівного мартенситу. Для структури гартівного 

мартенситу характерно підвищення величин щільності дислокацій до  = 

(1,2…1,3)×1011см−2. Але для металу модельних зразків броньової сталі 71 

(W6/5 = 21С/с) характерно переважне формування структур дислокаційного 

мартенситу відпуску з щільністю дислокацій до  = 8×1011…×1011см-2. 

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

з’єднань броньової сталі типу 30Х2Н2МФ забезпечує нижчий рівень 

механічних властивостей до ΣΔσТ = 1377 МПа, але високі показники 

в’язкості руйнування, до К1С = 74 МПам1/2. При цьому рівень локальних 

внутрішніх напружень (порядку 739…1294 МПа) без градієнтів, що 

забезпечується структурами бейніту нижнього (10…12%) та відпущеного 

дислокаційного мартенситу (88…90 %) зі зменшенням величин щільності 

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

та (6…7)×1010 см-2  
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9. Встановлено, що оптимальна структура металу зварних з’єднань 

броньової сталі типу 30Х2Н2МФ, формується при використанні 

зварювального дроту Св-08Х20Н9Г7Т після низькотемпературного відпуску, 

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 (до τл/вн = 

1294...1474 МПа (0,15...0,18 від τтеор − теоретичної міцності). Це обумовлено 

формуванням дрібнозернистої мартенсито-бейнітної структури (переважно 

відпущеного мартенситу та невеликої частки нижнього бейніту) при 

рівномірному розподілі щільності дислокацій (ρ = (7…8)1010…1011см-2).  

10. Показано при швидкості охолодження W6/5 = 3,8C/c броньової 

сталі 71, забезпечується високий комплекс механічних властивостей міцності 

ΣΔσТ = 1377 МПа і в'язкості руйнування К1С = 33…76 МПам1/2, а також 

тріщиностійкості за рахунок меншого рівня локальних внутрішніх 

напружень, що формуються в об’ємах структурних складових. 

11. Для зварних з'єднань сталей 14ХГН2МДАФБ і N-A-XTRA-70, 

виконаних лазерним та гібридним лазерно-дуговим зварюванням виявлено 

взаємозв'язок між фазовим складом, параметрами структури, наявністю 

мікро- та наноструктур, наночастинок, міцністю зварних з'єднань і їх 

тріщиностійкістю. Визначено структурні чинники, що гарантують високий 

рівень міцності і в'язкості металу зварних з'єднань високоміцної сталі. 

Показано, що комплекс властивостей зварних з'єднань при зовнішньому 

навантаженні в широкому інтервалі температурних умов забезпечує 

формування фрагментованої структури нижнього бейніту з рівномірним 

розподілом щільності дислокацій і наночастинок карбідних фаз. 

12. Аналітичною оцінкою диференційованого вкладу конкретних 

структурних складових в зміну експлуатаційних властивостей зварних 

з'єднань сталей 14ХГН2МДАФБ і N-A-XTRA-70, виконаних лазерним та 

гібридним лазерно-дуговим зварюванням показано, що найбільший внесок у 

зміцнення металу (σТ) і підвищення в'язкості руйнування (К1С) вносять: 
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складові нижнього бейніту і формування субструктури при режимах 

лазерного і гібридного лазерно-дугового зварювання зі швидкістю 50 м/год і 

72 м/год, відповідно. Встановлено, що в результаті впливу зовнішнього 

навантаження при підвищенні рівня міцності (σТ) показник К1С практично не 

змінюється, що свідчить про хорошому поєднанні властивостей. 

13. Максимальні показники властивостей міцності, пластичності і 

тріщиностійкості зварних з'єднань високоміцних сталей 14ХГН2МДАФБ і 

NAXSTRA-700 при експлуатації (при зовнішньому статичному і 

динамічному навантаженні) забезпечуються формуванням структур бейніту 

нижнього, мартенситу відпущеного (дрібнозернистого) і рівномірним 

розподілом дислокацій при відсутності протяжних дислокаційних скупчень − 

концентраторів локальних внутрішніх напружень. 

14. Найбільш оптимальна структура з’єднань, що досліджувалися, 

формується в умовах лазерного та гібридного лазерно-дугового зварювання 

при швидкостях 50 м/год і 72 м/год, відповідно, що забезпечує високий 

рівень механічних властивостей і тріщиностійкість зварних з'єднань в 

експлуатаційних умовах. 

15. В результаті впливу високошвидкісного циклу термічної деформації 

лазерної та гібридного лазерно-дугового зварювання на метал зварного шва і 

зону термічного впливу високоміцних сталей, формується однорідна 

дисперсна дрібнозерниста структура переважно нижнього бейніту 

(наноструктурований бейніт) і відпущеного мартенситу при відсутності 

градієнтів по щільності дислокацій і рівномірним розподілом у внутрішніх 

об'ємах зерен нанофаз карбідного типу. 

Таким чином, розвинуто уявлення про структурно-фазовий склад та 

фізико-механічні властивості металу зварних швів та ЗТВ високоміцних 

низьколегованих сталей різного призначення та класу міцності при дуговому, 

лазерному та гібридному лазерно-дуговому зварюванні. Одержані результати 

можуть застосовуватися для сталей (з феритною основою) з широким 
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діапазоном межі плинності від σ0,2 = 620…1300 МПа (або межі міцності від 

σВ = 770…1700 МПа). 

На основі структурних критеріїв щодо фазового складу, диспергування 

зеренної та субзеренної структури при безградієнтному розподілі щільності 

дислокацій, тощо, розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо 

отримання зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей різного 

призначення та класу міцності при дуговому, лазерному та гібридному 

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

лазерно-дугового зварювання конструкційних сталей змінюється 

співвідношення складових бейніту нижнього, верхнього, 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 

оцінки 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 
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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 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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