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УРОК 37-38 

ТЕМА: Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та      

               конструкцій з різних металів та сплавів. 

Тема:  Види і причини утворення тріщин. Заходи попередження 

тріщиноутворення 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом ручного дугового зварювання деталей, вузлів 

та конструкцій з різних металів та сплавів. Розумітися у прийманні й 

здаванні зміни. Як забезпечити збереження, правильну експлуатацію 

електрозварювального устаткування та раціональне використання 

зварювальних матеріалів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Тріщини 

Зони зварного з'єднання: 

Основний метал — світло-сірий 

Зона термічного впливу — сірий 

Метал зварного шва — темно-сірий 

       Варіанти розташування тріщин у зварному з'єднанні                
                       Тріщини, що виникають у зварних з'єднаннях 

можуть виникати у металі зварного шва, зоні 

термічного впливу та основному металі. 

              Класифікація тріщин за розташуванням 

         Залежно від орієнтації тріщини поділяються на: 

      поздовжні (101, Ea) — зорієнтовані паралельно           

      до осі зварного шва. Переважно обумовлюються    

  високими усадковими механічними     

напруженнями; 

    поперечні (102, Eb) — зорієнтовані упоперек до осі     

        зварного шва. Зазвичай, утворюються в результаті 

поздовжньої усадки металу з низькою пластичністю і, зазвичай не є глибокими; 

радіальні (103, E) — радіально розбіжні з однієї точки. Тріщини цього типу, які 

розходяться в різні сторони, відомі як зіркоподібні тріщини. 

Крім цього, окремо виділяють такі види тріщин: 

 розташовані у кратері зварного шва (104, Ec); 

 відокремлені (105, E); 

 розгалужені (106, E); 

 мікротріщини (1001), що виявляються фізичними методами при не 

менш ніж 50-кратному збільшенні. 

Класифікація тріщин за механізмом утворення 

Холодні тріщини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Welded_butt_joint_x-section.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Welding_cracks.svg


Холодні тріщини — локальні міжкристалічні руйнування металу зварних 

з'єднань у вигляді тріщин, що виникають у шві або пришовній зоні під дією 

власних залишкових механічних напружень, спричинених зварюванням. 

Основними причинами схильності до появи холодних тріщин є: 

 природна схильність структури металу, 

наприклад, мартенситної чи перлітної, до тріщиноутворення; 

 присутність у структурі металу водню (воднева крихкість); 

 значний (від -100 до +100 °С) діапазон робочих температур 

експлуатації з'єднання; 

 висока жорсткість конструкції з'єднань; 

 помилки у виборі технології зварювання. 

Гарячі тріщини 

Гарячі тріщини — це крихкі міжкристалічні руйнування металу шва і у 

пришовній зоні. Вони виникають у твердо-рідкому стані в процесі кристалізації 

і при високих температурах у твердому стані. Розташовуються на межі зерен. 

Гарячі тріщини в основному зумовлені дією двох факторів: наявністю рідких 

прошарків між зернами металу в процесі кристалізації і усадковими 

деформаціями. У процесі тверднення відбувається переміщення домішок і 

шлаків у межзеренні простори, що знижує деформаційну спроможність шва та 

пришовної зони. Нерівномірність усадки шва і основного металу при 

охолодженні викликає внутрішні напруження і, як наслідок, появу мікро- і 

макроскопічних тріщин. 

Методи боротьби з утворенням тріщин 

Методами зниження тріщиноутворення при зварюванні є: 

1. прожарювання флюсів перед зварюванням; 

2. попереднє підігрівання заготовок до 250…450 °С; 

3. зварювання у режимі з оптимальними параметрами; 

4. повільне охолодження металу після зварювання; 

5. проведення після зварювання м'якого відпалу з метою зняття залишкових 

напружень. 

Для зменшення появи холодних тріщин використовують різноманітні 

технологічні прийоми, наприклад, зварювання переривчастим швом, 

багатопрохідне зварювання тощо. 

До зменшення утворення гарячих тріщин приводять такі технологічні прийоми 

як: 

1. зменшення об'єму провокуючих домішок (сірка, фосфор та ін.) у металі 

заготовок, що зварюються; 

2. зменшення у металі шва елементів, що утворюють хімічні сполуки з 

низькою температурою тверднення (хром, молібден, ванадій, вольфрам, 

титан), що порушують зв'язок між зернами; 

3. зниження жорсткості закріплення зварюваних заготовок і конструктивної 

жорсткості зварного вузла, що чинять опір деформуванню елементів при 

остиганні. 

пец 

Питання для самоперевірки: 

1. Чому виникає дефекти? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


2. Що таке тріщини? 

3. Які види тріщин існує?  

4. Засоби запобігання появи тріщин? 

5. Що таке кратер? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект. 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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