
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України, 20__ рік 



Вступ 
Програму навчальної дисципліни  «Конструкційні сталі та їх здатність до зварювання» 
                                                                                   (назва  навчальної дисципліни) 
складено відповідно до освітньої програми  132 «Матеріалознавство» 

                                                  (ОПП/ОНП, назва) 

 ІІІ рівня вищої освіти  доктор філософії 
               (рівень вищої освіти) 

спеціальності      132 – Матеріалознавство   
                                                  (код і назва спеціальності) 

Навчальна дисципліна належить до  циклу професійної та практичної підготовки 
.                                                                            (загальної / професійної підготовки) 
Статус навчальної дисципліни            вибіркова_  
                                                                                           (обов’язкова / вибіркова) 

Обсяг навчальної дисципліни        3         кредити ЄКТС. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
  - «Методи дослідження фазового складу, структури та фізико-механічних 
властивостей» (4/І),  
- «Властивості матеріалів в нерівноважному стані та методи їх отримання» (3/І),  
- «Твердофазні процеси формування нероз’ємних з’єднань матеріалів» (1/ІІ), 
-  «Структура з’єднань матеріалів плавленням» (2/ІІ),  
- «Конструкційні сплави на основі нікелю, титану та алюмінію і їх здатність до 
зварювання» (4/ІІ),  
- «Основи конструкційної міцності» (5/ІІ),  
- «Дослідження процесу руйнування матеріалів  методом акустичної емісії» (6/ІІ),  
- «Теорія і експериментальні методи дослідження розповсюдження хвиль 
акустичної емісії в матеріалах» (7/ІІ),  
- «Прогнозування руйнування конструкцій методом акустичної емісії»(8/ІІ). 
 

Дисципліна забезпечує виконання – дисертаційної роботи доктора філософії з 
матеріалознавства. 

Зварюваність вуглецевих та низьколегованих сталей визначаються всією 
попередньою технологією одержання зварних з‘єднань. Вони тісно пов’язані з 
термічним циклом зварювання, перегрівом металу зварювальної ванни над лінією 
ліквідус, витримкою металу в рідкому стані, швидкістю кристалізації, складом та 
фізико-хімічними параметрами зварювальних матеріалів та ін. Структура металу 
зварних швів суттєво впливає на показники зварюваності металу. Тому для 
розуміння технологічних сторін виготовлення зварних металоконструкцій 
необхідно знати як структуру металу швів та і можливості впливу на механічні 
властивості зварних з‘єднань, таким чином, щоб одержувати необхідну структуру і 
властивості зварних конструкцій. Тому метою кредитного модуля «Характеристики 
конструкційних сталей та їх здатність до зварювання» є надання аспірантам знань 
про структуру та властивості металів швів і зварних з‘єднань, які впливають на 
характеристики зварюваності, про методи визначення зварюваності вуглецевих та 
низьколегованих сталей.  



Дослідник в галузі зварювання як спеціаліст повинен мати глибокі теоретичні 
знання і володіти відповідними навичками використання фундаментальних знань 
для їх застосування при одержанні високоякісних зварних з‘єднань з підвищеними 
властивостями металу швів. 
 Даний курс має велике значення для формування майбутнього дослідника-
зварника, він розширює науково-дослідницькі та технологічні можливості 
спеціаліста.  
 
В подальшому набуті знання і вміння будуть використовуються при розробці нових 
процесів зварювання та отримання з`єднань з металів в однорідному та 
різнорідному сполученні, а також дозволять   удосконалювати існуючі конструкції 
за рахунок використання нових прогресивних матеріалів. 
 

1.1. Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів 
компетентностей: 

- Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей (код 
ЗК 2). 

- Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та 
інші проблеми (код ЗК 3). 

- Здатність розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження (код 
ЗК 4). 

- Здатність ініціювання  дослідницько-інноваційних проектів та автономно працювати 
під час їх реалізації(код ЗК 5). 

- Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження(код ЗК 8). 
- Здатність досліджувати проблеми із використанням системного аналізу та інших 

методів дослідження(код ЗК 9).  
- Критичне осмислення наукових фактів, гіпотез, теорій, у професійній діяльності в сфері 

матеріалознавства(код ЗК 11).  
- Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в 

механічній інженерії та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час 
їх реалізації(код ФК 1). 

- Здатність самостійно виконувати наукові дослідження в галузі матеріалознавства на 
основі сучасних теорій та методів термодинаміки, кінетики процесів в матеріалах, 
фізики конденсованого стану, та інформаційнокомунікаційних технологій(код ФК 
2). 

- Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір(код ФК 3). 
- Здатність узагальнювати результати сучасних досліджень структури та властивостей 

матеріалів для вирішення наукових і практичних проблем, на основі 
фундаментальних та спеціальних знань синтезувати та створювати нові матеріали 
заданого функціонального призначення (код ФК 4). 

- Здатність оцінювати властивості матеріалів на основі існуючих та спеціально 
розроблених моделей та методів досліджень (код ФК 5). 

- Здатність на основі фундаментальних та спеціальних знань проектувати та 
- створювати нові матеріали заданого функціонального призначення(код ФК 9). 



- Здатність використовувати новітні методи досліджень металів і сплавів в науково-
дослідницькій діяльності (код ФК 11). 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання. 
Знання: 

- методик аналізу та синтезу знань при вирішенні проблем в широкому контексті 
матеріалознавчих та міждисциплінарних задач, в тому числі, за умов невизначеності 
чи неповної інформації (код ЗН 1); 

- загальних принципів і методів природничих та технічних наук, а також методології 
наукових досліджень, їх застосування у власних дослідженнях у сфері 
матеріалознавства (ЗН 3); 

- новітніх світових досягнень науки, техніки та технологій в галузі матеріалознавства 
та суміжних сферах (ЗН 5); 

- закономірностей керування складом, структурою та властивостями матеріалів різної 
природи та функціонального призначення (код ЗН 7); 

 
Уміння: 

- Використовувати необхідні для обґрунтування висновків докази, зокрема, 
результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і математичного 
та/або комп’ютерного моделювання, наявні емпіричні дані(код УМ 2); 

- Застосовувати логіку та методологію наукового пізнання(код УМ 3); 
- Застосовувати аналіз та синтез знань при вирішенні проблем в широкому контексті 

матеріалознавчих та міждисциплінарних задач, в тому числі, за умов невизначеності 
чи неповної інформації(код УМ 4); 

- Забезпечувати оригінальні розробки та ідей в контексті наукового дослідження(код 
УМ 5); 

- Орієнтуватися в сучасних тенденціях та потребах суспільства з метою їх 
використання в професійній галузі; проявити вищу ступінь відповідальності за 
соціальні, культурні та екологічні наслідки комплексної технічної діяльності в 
контексті сталого розвитку; виявити готовність до ведення технічної діяльності з 
дотриманням етичних норм(код УМ 6); 

- синтезувати знання та формулювати висновки, обґрунтовувати їх для фахової та 
нефахової аудиторії (код УМ 8);  

- На основі аналізу потреб виробництва формулювати вимоги щодо рівня вла-стивостей 
нових матеріалів(код УМ 10); 

- Постійно удосконалювати свій загальний інтелектуальний та професійний 
рівень(код УМ 11); 

- генерувати нові ідеї для вирішення науково-дослідних проектів та дослідницько-
конструкторських робіт (код УМ 12); 

- Практично визначати умови необхідні для реалізації процесу з’єднання конструкційних 
сталей та проводити відбір зварювальних матеріалів для отримання необхідних 
властивостей нероз’ємних з’єднань(код УМ 20); 

 



2. Структура навчальної дисципліни 
  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 
кредити ECTS. 

Навчальна дисципліна містить наступні розділи:  
1. Характеристики вуглецевих та низьколегованих сталей та їх 

здатність до зварювання 
2. Характеристики теплостійких, жароміцних і корозійностійких сталей  

та їх здатність до зварювання 
3. Характеристики конструкційних сталей підвищеної і високої 

міцності та високовуглецевих сталей та їх здатність до зварювання 
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3 Зміст навчальної дисципліни  
 

Розділ 1. Характеристики вуглецевих та низьколегованих сталей та їх 
здатність до зварювання 

 Тема 1.1. Основні аспекти проблеми зварюваності 
Предмет та задачі курсу. Формування поняття зварюваності. Класифікація 

методів оцінювання зварюваності. Опис проблем зварюваності вуглецевих та 
низьколегованих сталей на базі сучасні знання про природу зварювальних процесів. 
ДСТУ 30242- 97 «Дефекти зʼєднань при зварювані металів плавленням. 
Класифікація, позначення і визначення».  

Найбільш суттєві дефекти при зварювані та наплавлені вуглецевих і 
низьколегованих сталей, які визначають зварюваність сталей.  Умови фазових та 
структурних перетворень, які мають місце при формуванні зварного з'єднання. 
Розгляд особливостей формування структури вуглецевих і низьколегованих сталей з 
метою визначення факторів, які можуть спричинити утворення таких небезпечних 
дефектів як тріщини. 

Тема 1.2. Гарячі тріщини в металі зварних з‘єднань 
Види тріщин в металі зварних з‘єднань. Механізм утворення гарячих тріщин. 

Можливі місця виникнення гарячих тріщин. Основна причина виникнення гарячих 
тріщин – деформація металу в наслідок структурних перетворень. Теоретичні 



уявлення щодо утворення гарячих тріщини. Температурні інтервали крихкості 
ТИХ1, ТИХ2, ТИХ3. Вплив перлітного розширення структури на стійкість проти 
утворення гарячих тріщин. Запобігання утворенню гарячих тріщин. Заходи 
боротьби з причинами, що сприяють утворенню гарячих тріщин.  

Оцінювання схильності металу шва до утворення гарячих тріщин шляхом 
розрахунку сіркового еквіваленту. Нормативи щодо заварювання тріщин. Методи 
випробування на опір утворенню гарячих тріщин при зварюванні плавленням. 
Розрахунок стійкості проти утворення гарячих тріщин при машинних 
випробуваннях зварюваних зразків на розтягування. Розрахунок критичної 
швидкості зварювання за результатами технологічних випробувань.   

Тема 1.3. Холодні тріщини в зварних з‘єднаннях 
Механізм утворення холодних тріщин. Можливі місця виникнення холодних 

тріщин. Різновиди холодних тріщин в зварних зʼєднаннях. Основні положення 
теорії, відповідно з якою холодні тріщини утворюються в зварному шві чи ЗТВ  при 
наявності загартувальних структур, Роль структури в розвитку мікропластичної 
деформації в приграничних зонах зерен. Вплив поведінки водню в металі на 
схильність вуглецевих та низьколегованих сталей до крихкого руйнування.  

Розрахункові методи оцінювання схильності сталей до утворення холодних 
тріщин. Стандартні методи визначення вмісту водню в металі швів. Заходи щодо 
зменшення ризиків утворення холодних тріщин. Методи випробування на стійкість 
проти утворення холодних тріщин при зварюванні плавленням.  

Тема 1.4. Пори в зварних швах 
Умови формування пори у зварних швах. Реакції розпаду молекул газу та газової 
дисоціації. Процеси розчинення газів в зварювальній дузі, краплі рідкого металу і 
зварювальній ванні. Утворення пор в шві в результаті вивільнення водню або азоту 
або окису вуглецю з металу в момент його затвердіння. Формування газових 
бульбашок в рідкому металі. Утворення газових включень в результаті реакції 
вигоряння карбону 
Етапи утворення пор. Вплив міжфазних процесів на формування пор в рідкому 
металі. Пори в швах, зварених електродами з покриттям основного виду. Пори в 
швах, виконаних електродами карбонатно - флюоритного типу. Пори в швах, 
зварених електродами з покриттям рутилового виду. Пори при зварюванні 
порошковим дротом. Зниження ймовірності утворення пористості зварних швів. 
Випробування на стійкість проти утворення пор. 

 
Тема 1.5. Неметалеві включення в металі швів 
Вплив неметалевих включень на формування структури та механічні 

властивості зварних швів. Основні способи перенесення хімічних елементів в 
зварювальної дузі. Поняття кисневого потенціалу металевих та шлакових розплавів. 
Вільна енергія утворення оксидів та нітридів. Схема руху домішок в міждендридні 
області при кристалізації. Вплив інтенсивності потоків в зварювальної ванні на 
розподіл включень в металі швів. Особливості морфологічної будови неметалевих 
включень в зварних швах 

Вплив включень на кінетику міжфазних границь. Вплив кисню на 
формування мікроструктури і в'язкість металу зварних швів. Вплив неметалевих 
включень на збіднення твердого розчину. Вплив розміру включення на структуру 
металу швів. Особливості впливу неметалевих включень на механічні властивості 



швів. Вплив неметалевих включень на утворення тріщин в металі швів. Методи 
визначення характеристик неметалевих включень. 
Розділ 2: Характеристики теплостійких, жароміцних і корозійностійких сталей 
та їх здатність до зварювання 

Тема 2.1. Сталі і особливості фазових  перетворень 
Загальна класифікація сталей. Фізико-металургійні основи фазових перетворень. 
Рівноважне і нерівноважне перетворення. Формування структури в залежності від 
легування. Структури загартування.  Основні види термічної обробки. Відпуск і  
процеси при відпуску,  розпад мартенситу. 

Тема 2.2. Закономірності перетворень і формування  структури при зварюванні  
 Реакція сталей на термодеформаційний цикл зварювання. Процеси при 

термодеформаційному циклі зварювання. Особливості структурних змін в ЗТВ 
вуглецевих, низьколегованих і високолегованих сталей, їх вплив на технологічні і 
експлуатаційні властивості зварних з’єднань. 

Тема 2.3. Структура, властивості і основи зварювання теплостійких сталей 
Теплостійкість.  Теплостійкі сталі,  їх угрупування. Характеристики 

теплостійкості. Повзучість. Фізико-металургійні основи зміцнення. Загальна 
характеристика структур в ЗТВ  при зварювання. Структура і експлуатаційні 
властивості. Загальні відомості щодо технології зварювання. Проблеми при 
одержанні зварних з’єднань; характеристика фізико-металургійних явищ на стадіях 
зварювання і відпуску, які впливають на технологічну міцність; заходи з 
запобігання  утворенню дефектів . 
 Тема 2.4. Загальна характеристика високолегованих хромистих   сталей і 

технології їх зварювання.  
Високолеговані сталі. Роль хрому і нікелю у формуванні експлуатаційних 

властивостей хромистих сталей. Легування, поняття Cr- і Ni-еквівалентів; фазовий 
склад і його регулювання.   Структура і властивості хромистих сталей, технологічні 
заходи з їх зварювання. 
Тема 2.5  Експлуатаційні властивості високолегованих хромонікелевих сталей, 

пошкодження  при зварюванні і в агресивних середовищах. Загальні 
рекомендації з запобігання утворенню дефектів. 
Високолеговані хромонікелеві сталі. Вплив легуювання Ni і Cr на структуру, 

фізико-металургійні властивості. Групи сталей за призначенням. Здатність до 
зварювання. Різновид тріщин у зварних з’єднаннях.  

Процеси при кристалізації, формування структури і хімічної неоднорідності. 
Вплив легування на схильність до гарячих тріщин і заходи з їх попередження.  Види 
корозії; вплив термодеформаційного циклу зварювання на  корозійну стійкість 
зварних з’єднань. Загальні рекомендації зі зварювання. 

Розділ 3: Характеристики конструкційних сталей підвищеної і високої 
міцності та високовуглецевих сталей та їх здатність до зварювання 

Тема 3.1. Характеристика конструкційних сталей за класом міцності та 
загальні положення з розробки технологій їх зварювання 

Розподіл та типи конструкційних сталей за вмістом легуючих елементів та 
механічних властивостей. Вплив легуючих елементів на рівень міцності та 
пластичності сталей, способи виготовлення та галузі застосування виробів із сталей 
підвищеної та високої міцності, умови їх експлуатування. Вимоги та послідовність  
виконання науково-дослідних робіт з досліджень зварюваності та розробки 
технологій зварювання виробів. 



Тема 3.2. Визначення зварюваності та умов утворення холодних тріщин в 
зварних з’єднаннях конструкційних сталей підвищеної та високої міцності 

Способи визначення зварюваності конструкційних сталей підвищеної і високої 
міцності та фізико-механічних властивостей зварних з’єднань. Розрахункові та 
експериментальні методи досліджень. Вплив стану структури зварних з’єднань, 
дифузійного водню та зварювальних напружень, а також системи легування металу 
шва на утворення та розвиток холодних тріщин в зварних з’єднаннях. 

Тема 3.3. Зварюваність та розробка технологій зварювання при виготовленні 
та ремонті виробів з конструкційних низьколегованих сталей підвищеної та 
високої міцності 

На прикладах сучасних розробок розглядається послідовність виконання 
науково-дослідних робіт при розробці технологій зварювання відповідальних 
виробів з конструкційних низьколегованих і вуглецевих сталей підвищеної та 
високої міцності, що були застосовані при ремонті зварюванням гірничо-
збагачувального обладнання, несучих рам автосамоскидів САТ-785С вантажністю 
125 т, рам візків локомотивів ВЛ80 та інших відповідальних виробів. Умови 
забезпечення високої якості зварних з’єднань та надійності виробів після 
зварювання. 
 Тема 3.4. Зварюваність та розробка технологій зварювання виробів з 
конструкційних середньо та високовуглецевих легованих сталей високої міцності 

На прикладах сучасних розробок розглядається послідовність виконання 
науково-дослідних робіт з досліджень зварюваності та розробки технологій 
зварювання при виготовленні відповідальних виробів з конструкційних середньо та 
високовуглецевих легованих сталей високої міцності та твердості, які були 
застосовані при зварюванні металоконструкцій військової бронетехніки та 
бронезахисту млинів вуглеподрюбнювачів ТЕС. Необхідна послідовність 
досліджень з отриманням результатів, до дозволяють забезпечити високу якість 
зварних з’єднань та надійні експлуатаційні властивості виробів. 

Тема 3.5. Зварюваність та розробка технологій зварювання-наплавлення 
виробів з високовуглецевих сталей високої міцності 

На прикладах сучасних розробок розглядається послідовність виконання 
науково-дослідних робіт при дослідженнях зварюваності високовуглецевих сталей 
(С = 0,55-0,75%) та розробки технологій зварювання-наплавлення зношених 
поверхонь залізничних коліс. Вплив вмісту вуглецю в сталі та параметрів 
термодеформаційного циклу наплавлення на зміни структури та фізико-механічні 
властивості наплавлень. Технологічні рекомендації по відновленню наплавленням 
залізничних коліс магістрального залізничного транспорту, які забезпечують високу 
якість наплавлень та надійність залізничних коліс після відновлення в умовах 
зростаючих експлуатаційних навантажень. 

 
4. Рекомендований перелік практичних занять  

За час проведення практичних занять аспіранти знайомляться з 
методиками, що призначені для використання на практиці теоретичних 
відомостей, які наведені при вивчені  окремих тем.   

Практичне заняття 1.1. Методи металографічного дослідження 
структури металу зварних швів. 

 



Практичне заняття  2.1. Методи визначення стійкості проти крихкого 
руйнування металу швів високолегованих сталей. 

Практичне заняття 3.1. 
Розрахунки технологічних параметрів процесу зварювання броневих 

сталей.  

5. Рекомендований перелік комп'ютерних практикумів 
Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми) навчальним планом не 

передбачені. 

6. Рекомендовані індивідуальні завдання 
Самостійна робота студентів включає підготовку до лекцій, практичних 

занять. 
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7.2 Література допоміжна: 
Інформаційні ресурси  
1. http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=165  
2. http://library.weld.kpi.ua/metal-science  
3. https://books.google.com.ua/books 

 
8. Підсумковий контроль результатів навчання 

 Підсумковий контроль результатів навчання проводиться у формі 
екзамену. 

9. Засоби діагностики успішності навчання 
Семестрова атестація проводиться у виді екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100 - бальна рейтингова система і 
університетська шкала оцінювання. 
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