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Висновки. Керування режимом зварювання лише одним з зазначених установчих параметрів 
устаткування характеризується значними градієнтами зміни показників якості зварювання (відгуки 
процесу); однозначно підтверджена необхідність підтримування швидкості переміщення виробу як 
вільно встановленого параметра, вибір величини якого за коефіцієнтом перекриття визначається лише 
після задоволення вимог до заданого діаметра зварної точки та залишкового прогину металу ванни 
шва; мінімаксність двовимірних поверхонь відгуку  в області оптимуму не дає змоги на суміщених 
областях регулювання установчих параметрів режиму отримати якісний показник зварювання лише 
зміною одного з них за утримання іншого на наперед заданому рівні. Оптимальними значеннями 
діапазону установчих параметрів лазера та технологічних показників шва, що задовольняють вимогам 
щодо зварного з’єднання, є: 1. Енергія у плямі нагрівання 19–22 Дж; напруга зарядки ємнісного 
джерела 1620–1680 В. 2. Фокусна відстань 105–106 мм (оптимальне значення 105,7 мм) – 
зварювальний режим перефокусування з заглибленням фокусу у метал. 3. Швидкість переміщення 
виробу 0,2+0,1 мм/с; діаметр точки 0,5+0,15 мм. 4. Глибина осадження металу (залишковий кратер) точки 
0,1+0,1 мм. 5. Коефіцієнт перекриття точок 0,2–0,45. 

Технологія лазерного шовного мікрозварювання перекривними точками впроваджена на 
дослідному виробництві «APCT-Ukraine», м. Хмельницький. 
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Для залізничної осі наведено закономірні зміни структури металу поверхні 
руйнування під час випробувань на втомлюваність залежно від стадій зростання 
тріщини. 

 

The causes of directionality of the change structure plateau cleavage of fatique and 
stages growth crack in metal rail axle have been investigated. 
 

Постановка проблеми. Неухильне зростання в останні десятиріччя навантаження на вісь 
колісної пари разом зі швидкістю руху зумовлює необхідність розроблення пропозицій з 
підвищення експлуатаційної безпеки залізничного транспорту. Враховуючи, що залізнична вісь є 
одним із найнавантаженіших опорних елементів, аналіз розвитку можливих структурних змін в 
металі осі під час експлуатації є актуальним сьогодні питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характер поведінки металів під час циклічного 
навантаження залежить від великої кількості чинників [1, 2]. З метою пояснення щодо 
особливостей розвитку процесів втомлення проводили дослідження структурних змін, визначення 
характеристики кристалічної будови після навантаження, щукали кореляційний зв’язок з 
результатами фрактографічного аналізу місць руйнування металу [3]. 
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Формулювання мети дослідження. Мета дослідження – підвищення експлуатаційної 
довговічності залізничної осі встановленням закономірностей зміни структури металу поверхні 
руйнування під час випробувань на втомлюваність залежно від стадій зростання тріщини. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Матеріалом для дослідження була 
залізнична вісь виробництва Дніпродзержинського металургійного комбінату, яка виготовлена із 
сталі 45 (0,46 % C; 0,75 % Mn; 0,23 % Si; 0,018 % S; 0,017 % P; 0,01 % Cr; 0,01 % Ni; 0,01 % Cu). 
Структурні зміни у зразках після циклічного навантаження за схемою симетричного згинання 
(машина типу Сатурн–10) досліджували з використанням світлового мікроскопа, 
рентгеноструктурного аналізу. 

На рис. 1 показано діаграму циклічного навантаження за схемою симетричного згину сталі 
45. У місці переходу від ділянки, яка відповідає малоцикловому втомленню до багатоциклового, 
спостерігається формування лінії розриву. 

 

 
 

Рис. 1. Крива циклічного навантаження за симетричного згинання сталі 45 ( A  – лінія розриву) 
 
Існує декілька тлумачень щодо причин виникнення наведеного явища. Найвідоміші – це зміна 

напруженого стану металу в гирлі зростаючої тріщини [4], або можлива зміна механізму 
формування тріщини [5]. Якщо за даними [4] вважається, що перехід стану металу від площинно-
напруженого, який відповідає малоцикловому втомленню, до площинно-деформованого 
(багатоциклове), супроводжується обов’язковим виникненням лінії розриву на монотонному 
характері кривої циклічного навантаження, то в [5] наводять іншу причину. За цими даними, 
основним чинником є зміна механізму формування мікротріщини: для малоциклового втомлення – 
це виникнення границь фрагментів, на які поділяється тіло зерна матриці металу з подальшим 
зростанням по них тріщини. Для багатоциклового – більш повільне накопичення дефектів 
кристалічної будови, з паралельним розвитком релаксаційних процесів під час циклічного 
навантаження. Але, враховуючи існування третьої ділянки на кривій втомлення, для якої також 
спостерігається зміна (порівняно з другою ділянкою) механізму зародження тріщини, питання 
залишається відкритим, оскільки лінія розриву відсутня. 

З урахуванням експериментальних даних [1, 2, 6] пошук зв’язків параметрів субструктурних 
змін в металі за циклічного навантаження з особливостями будови місць руйнування дасть змогу 
визначити особливості розвитку процесів втомлення залежно від ступеня перевантаження. 
Дослідження характеру збільшення щільності дислокацій за циклічного навантаження залежно від 
амплітуди ( )aσ  (рис. 2) показує якісний збіг з положенням окремих ділянок на кривій втомлення 
(рис. 1). Достатньо складний характер зміни щільності накопичених дефектів кристалічної будови 
указує на необхідність ретельнішого аналізу структурних змін під час циклічного навантаження. 
Так, для аналізу послідовності етапів накопичення дефектів кристалічної будови, перетворення їх в 
осередки мікротріщин необхідно залучити положення теорії деформаційного зміцнення [6].  
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Рис. 2. Зміна щільності дислокацій: а – величини А; б – розміру фасеток у зламі зразків;  

в – амплітуди навантаження 
 
Відомо, що параметри деформаційного зміцнення характеризують темп зростання дислокацій 

за деформації, отже, використання таких величин визначає збільшення дислокацій за цикл 
навантаження для різних ділянок кривої втомлення. На підставі цього величина відношення iρ  до 

iN , де iρ  і iN  – поточні значення щільності дислокацій та кількості циклів до руйнування зразка 
позначимо як A , має що логічніше обґрунтування, ніж iρ  (рис. 2, б). Для малих амплітуд (до 
250 Н/мм2) швидкість зростання кількості дислокацій за цикл навантаження порівняно невелика, що 
може бути обумовлено тільки відсутністю ефективного блокування рухомих дислокацій, які 
вводяться в систему тими, які вже присутні. На підставі цього присутність визначеної кількості 
рухомих дислокацій у фериті сталі, які за зміни знака деформації, починаючи обернений рух, 
взаємодіють з дислокаціями протилежного знака, що врешті-решт призводить до їхньої анігіляції. 
Підтверджується це істотним зниженням iρ  за зростання aσ  у межах 250–260 Н/мм2 (рис. 2, а ) та 
величини A  до 20 % (рис. 2, б). Далі, починаючи від амплітуд, які перебільшують значення 250–
260 Н/мм2, спостерігається підвищення величини A . Обумовлено це насамперед істотним 
гальмуванням процесів анігіляції дислокацій, що підтверджується незмінністю щільності їх 
загальної кількісті за зростання aσ . З іншого боку, екстремальний характер зміни величини A  за 
значного збільшення iρ  указує на необхідність детального аналізу субструктурних змін у металі. 
Так, відомо, що існує якісно різний ступінь впливу пластичної деформації на приріст iρ  за умови 
рівномірного або гетерогенного розташування дислокацій [6]. Як показано у численних 
дослідженнях зі зміни внутрішньої будови вуглецевих сталей під час холодного деформування, 
моменти формування неоднорідностей в розподілі дислокацій і подальшого перетворення їх у 
дислокаційну чарункову структуру обов’язково супроводжується виникненням аномалій на 
залежностях міцнісних характеристик від структурних параметрів [4, 6, 7]. Аналогічні впливи 
повинні мати свій відбиток і на особливостях будови місць руйнування металу [3, 5]. Дійсно, як 
показали фактографічні дослідження (рис. 3), розмір фасеток на поверхні руйнування зразків після 
визначеної кількості циклів навантаження (рис. 1), або залежно від амплітуди навантаження 
(рис. 2, в) цілком відповідає структурним змінам в металі.  

а 

б 

в 
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Рис. 3. Структура поверхні руйнування зразків залежно від амплітуди циклічного навантаження: 

aσ =250 Н/мм2 (а) і aσ =410 Н/мм2 (б). Збільшено у 200 разів 
 
Так, за низьких рівнів приросту дислокацій за цикл ( aσ  < 250 Н/мм2) не досягаються умови 

виникнення негомогенностей у розподілі дислокацій. На підставі цього розповсюдження фронту 
зростаючої тріщини втоми відбувається рівномірно за визначеною кристалографічною системою, а 
розміри фасеток мають мінімальні значення. Для амплітуд навантаження більше ніж 250 Н/мм2 
підвищення величини A  супроводжується цілком закономірним збільшенням середнього розміру 
фасеток ( )d . Наведена залежність обумовлена виникненням неоднорідностей у дислокаційному 
розподілі. Річ у тім, що на початкових етапах неоднорідності розподілу, що формуються, дислокації 
мають достатньо низьку різницю у щільності між областями, які в подальшому будуть перетворені 
у субграниці або тіло чарунків. На підставі того, що неоднорідність розподілу дефектів 
кристалічної будови разом з підвищеною їх концентрацією окрихчують метал, а одна із ознак – 
збільшення розміру фасеток у зламі [3], зростання d  для 250 < aσ  < 400 Н/мм2 цілком 
обґрунтовано. Для інтервалу зміни aσ  від 400 Н/мм2 і вище, прогресуюче збільшення швидкості 
накопичення дислокацій за цикл навантаження  також супроводжується закономірним окрихченням 
металу. Наведене збільшення розміру фасеток може бути обумовлено розвитком процесів 
дислокаційних переміщень по вторинних системах ковзання [6]. При цьому, аналізуючи по 
зовнішніх ознаках характер зміни величини збільшення щільності дислокацій за цикл навантаження 
та розміру фасеток в зламі зразків (рис. 2 б, в) можна очікувати існування зв’язку між ними. Дійсно, 
парне нанесення однієї характеристики проти іншої ілюструє достатньо однозначне співвідношення 
(рис. 4). Наведений зв’язок між величинами A  і d  вказує на те, що незалежно від механізму 
формування мікротріщин розвиток процесів деформаційного зміцнення в сталі супроводжується 
неухильним збільшенням розміру фасеток у зламі. З іншого боку, відомо, що чим більш 
грубокристалічна будова зламу, тим в більш окрихченому стані знаходиться метал. У 
досліджуваному випадку – чим більші розміри фасеток, тим меншу тріщиностійкість має метал під 
час циклічного навантаження. 
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Рис. 4. Залежність d від A за циклічного навантаження сталі 45 
 
Висновки. На підставі отриманих результатів визначаємо напрямок розроблення пропозицій 

щодо підвищення тріщиностійкості металу залізничних осей – формування у приповерхневому 
шарі металу структур, для яких спостерігаються низькі значення величини приросту дефектів 
кристалічної будови за циклічного навантаження. Окрім того, результати дослідження можуть бути 
використані під час оцінювання ресурсу експлуатації осі. 
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Проаналізовано роль поверхневих явищ під час формування градієнтних структур 
на прикладі корозійнотривкої сталі аустенітного класу 12Х18Н10Т. 

 

Was lead the literature and analyses the role of surface phenomenon at forming of 
gradient structures. 
 

Постановка проблеми. Для тривалої експлуатації деталей теплоенергетичного обладнання 
необхідно забезпечити оптимальний структурно-фазовий та енергетичний стан поверхневих шарів. 
Відомо, що поверхня металовиробів складається з різноорієнтованих зерен, що характеризуються 


