
УДК621.791/.792 

Р.Р. Остроус 

О.В. Поступайло 

 

Дослідження механічних властивостей зварного з’єднання 

утвореного послідовно змінним хімічним складом електродного 

матеріалу 

Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація 

Досліджено механічні властивості зварного з`єднання утвореного послідовно змінним хімічним складом 

електродного матеріалу. 
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Abstract 

 The mechanical properties of welded joints. Research on the impact masks of the weld and its calculation formula. The 

comparison samples. 
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Вступ 

 Ціль роботи: дослідити зварний шов який було утворено за допомогою електроду з додаванням 

ніхромового дроту у різних масових співвідношеннях до його рівних ділянок. З подальшим 

порівнянням властивостей ділянок зварного шва з повторюваним процентним «відбитком». Для 

досліду було взято сталь 09Г2С, електроди E420RC, ніхромовий дріт з відомим масовим 

співвідношенням його складових. 

 

Результати дослідження 

 Було проведено ряд дослідів, в яких відбувався процес зварювання сталевих пластини електродом 

з додаванням ніхромового дроту за певними алгоритмами зміни його щільності. Алгоритм щільності 

додаткового легувального матеріалу був розрахований так, щоб в 1 см зварного шва відсотки нікелю 

та хрому змінювався послідовно і повторювався на протязі всього шва. В досліді було використано 

ділянки з сумарним вмістом ніхромового легувального матеріалу у 3% та 6% співвідношенню до 

електроду. Використовувався ніхромовий дріт марки «Х20Н73ЮМ-ВИ» який має вміст нікелю у 73% 

та хрому у 20%. 

 В першому зразку зміна відбувалась за алгоритмом «..-x-Y-x-x-Y-x-x-У-x-..», а у другому -   

«..-У-х-У-У-х-У-У-х-У-..» де відповідно «х» - 6% ніхромового дроту, «Y» - 3% ніхромового дроту. 

Після підготовки поверхні проводився процес зварені зразків з дотриманням режимів за державним 

стандартом. У подальшому з утворених зварних пластин підготовлювались зразки для дослідження їх 

на ударну в’язкість. 

Результати досліджень зразків на ударну в’язкість представлені на рисунку 1. 

 

 

Рис.1. Графік залежності ударної в’язкості від групи дослідних зразків 
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Дослідні зразки розбивались на 3 групи, перша група зразків зварювалась з використанням 

електрода модифікованого ніхромовим дротом за алгоритмом «..-x-Y-x-x-Y-x-x-У-x-..», друга група 

відповідно мала алгоритм «..-У-х-У-У-х-У-У-х-У-..»», а третя група була контрольною і не мала змін у 

хімічному складі електродного матеріалу. 
 

Висновки 

 Аналіз отриманих результатів свідчить про позитивний ефект від додавання ніхромового матеріалу 

до зварної ванни. Зразки з додатковим вмістом ніхрому мають значно більшу ударну в’язкість у 

порівнянні з контрольними зразками, у той час я к між собою відрізняються у меншій мір. Найбільше 

значення ударної в’язкості спостерігалось при застосуванні алгоритму розподілення щільності 

матеріалу за схемою «..-x-Y-x-x-Y-x-x-У-x-..», що свідчить про виконання принципу Шарпі у великому 

маштабі. 
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