
7. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ ЧАВУНІВ 

7.1. Склад, структура, властивості і застосування чавунів 

До чавунів відносяться сплави заліза з вуглецем, вміст якого перевищує 2,14%. У цих 
сплавах зазвичай присутній також кремній (4%) і деякі кількості марганцю (2%), сірки 
(0,07%), фосфору (1,2%), а іноді й інші елементи, що вводяться як легуючі добавки 
для додання чавуну певних властивостей. До числа таких легуючих елементів можна 
віднести нікель, хром, магній тощо. Залежно від структури чавуни підрозділяють на 
білі та сірі. У білих чавунах весь вуглець зв'язаний в хімічну сполуку карбід заліза 
Fe3С - цементит. У сірих чавунах значна частина вуглецю знаходиться в структурно 
вільному стані у вигляді графіту. Якщо сірі чавуни добре піддаються механічній 
обробці, то білі мають дуже високу твердість і ріжучим інструментом оброблятися не 
можуть. Тому білі чавуни для виготовлення виробів застосовують вкрай рідко, їх 
використовують головним чином у вигляді напівпродукту для отримання так званих 
ковких чавунів. Отримання білого або сірого чавуну залежить від його складу і 
швидкості охолодження. За ступенем легування чавуни підрозділяють на прості, 
низьколеговані (до 2,5% легуючих елементів), середньолеговані (2,5 - 10% легуючих 
елементів) і високолеговані (понад 10% легуючих елементів) Найширше 
використовують прості і низьколеговані сірі ливарні чавуни. Чавун отримав широке 
розповсюдження як конструкційний матеріал в машинобудівній, металургійній та 
інших галузях промисловості у зв'язку з низкою переваг перед іншими матеріалами, 
серед яких в першу чергу слід згадати наступні: невисока вартість, хороші ливарні 
властивості. Вироби, виготовлені з нього, мають досить високу міцність і 
зносостійкість при роботі на тертя і характеризуються меншою, ніж сталь, чутливістю 
до концентраторів напружень. Поряд з перерахованими перевагами вироби з сірого 
ливарного чавуну добре обробляються ріжучим інструментом. Чавун дешевше сталі. 
Залежно від стану вуглецю в чавуні розрізняють: 

- сірий чавун, (ГОСТ 1412-85, позначається СЧ 10, (сірий чавун з межею міцності на 
розтягування 100 МПа), СЧ 15, СЧ 18, СЧ 20, СЧ 21, СЧ 24, СЧ 25, СЧ 30, СЧ 35, в 
якому вуглець у значній мірі або повністю перебуває у вільному стані у формі 
пластинчастого графіту. Пластинчаста форма графіту погіршує властивості чавуну, 
тому розроблені методи плавки або подальшої обробки, при якій змінюється форма 
графіту і поліпшуються властивості. В даний час, отримують сірий чавун з 
волокнистою ( червоподібною ) формою графіту. Такий графіт отримав назву 
вермикулярного. Відповідно сірий чавун з вермикулярним графітом 
регламентується ГОСТ 28394-89 і позначається ЧВГ 30, ЧВГ 35, ЧВГ 40, ЧВГ 45 
(відносне видовження 3…0,8%); 

- високоміцний чавун(ГОСТ 7293-85, позначається ВЧ 35 - високоміцний чавун з 
межею міцності на розтягування 350 МПа), ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ 50, ВЧ 50, ВЧ 70, ВЧ 
80, ВЧ 100, в якому вуглець у значній мірі або повністю перебуває у вільному стані 
у формі кулястого графіту (відносне видовження 2…22%); 

- ковкий чавун (ГОСТ1215-79, позначається КЧ 35-5 - ковкий чавун з межею міцності 
на розтягування 350 МПа і відносним видовженням 5%), який отримують в 
результаті відпалу виливків з білого чавуну. У ковкого чавуні весь вуглець або 
значна частина його знаходиться у вільному стані у формі пластівцевого графіту 
(вуглецю відпалу ). По структурі ковкі чавуни поділяються на феритні: КЧ 30-6, КЧ 
33-8, КЧ 35-10, КЧ 37-12 та перлітні: КЧ 45-7, КЧ 55-4, КЧ 60-3, КЧ 65-3, КЧ 70-2, КЧ 
80-1,5; 

- легований чавун (ГОСТ 7769-82) позначається по аналогії з легованими сталями 
наприклад: ЧХ16М2 (легований чавун, що має Cr=16%, Мо = 2%). 

Таким чином, чавун (крім білого) відрізняється від сталі наявністю в структурі 
графітових включень, а між собою чавуни відрізняються формою цих включень. 



Природно, що найважливіше питання теорії чавуну- з'ясування умов утворення 
графіту, так званої графітизації. Вуглець може існувати у двох алотропічних формах - 
алмаз і графіт. Алмаз - рідкісна форма існування вуглецю і в металевих сплавах не 
зустрічається. Розглядаючи кристалічну структуру і склад аустеніту, цементиту і 
графіту, можна зробити наступний висновок: кристалічні структури цементиту і 
аустеніту близькі, тоді як кристалічні структури аустеніту і графіту істотно різні. По 
складу аустеніт і цементит ближче один до одного, ніж аустеніт і графіт (так, аустеніт 
містить до 2,14%С, цементит 6,67%С, а графіт 100%С). Тому утворення цементиту з 
аустеніту, а також з рідини відбувається легше, робота утворення зародка, як і 
необхідні дифузійні зміни, менше при утворенні цементиту, ніж при кристалізації 
графіту. Разом з тим графіт - більш стійка фаза, а цементит - менш стійка, це 
значить, що суміш ферит + графіт або аустеніт + графіт має меншу вільну енергією, 
ніж суміш ферит + цементит або аустеніт + цементит. Отже, термодинамічні фактори 
сприяють утворенню не цементиту, а графіту. Якщо кінетичні умови дозволяють, то 
утворюються структури з графітом, якщо ні, то з цементитом, незважаючи на те, що 
більш стійкою є структура графіту. В цьому випадку утворення графіту є вторинною 
реакцією і графіт буде продуктом розпаду цементиту. Раніше було зазначено, що 
аустенітно-графітна суміш є термодинамічно більш стійкою, ніж аустенітно-
цементитна суміш. Це означає, що якщо на схемі (рис 7.1.) провести лінію, яка буде 
характеризувати вільну енергію суміші аустеніт + графіт, то вона повинна 
розташовуватися при всіх температурах нижче лінії, що характеризує вільну енергію 
суміші аустеніт + цементит. Отже, лінія вільної енергії аустеніт + графіт перетне лінію 
вільної енергії рідини при температурі вищій, ніж 1147°С, а саме при 1153°С. 
Виходячи з цього, можемо зробити наступні висновки. Нижче точки рівноваги ( 
1147°С) кристалізація протікає з утворенням цементиту, так як кінетично це легше 
здійснено. Графіт в металі буде вторинним продуктом, він може утворитися в 
результаті розпаду цементиту. В інтервалі 1147- 1153°С утворення з рідини 
аустенітно-цементитної суміші термодинамічно нездійсненно, і в даних 
температурних умовах кристалізація відбувається з утворенням аустенітно-графітної 
суміші безпосередньо зрідини. Цілком аналогічно, слід  розглядати  можливість  
розпаду аустеніту на  

  

Рис. 7.1. Залежність вільної енергії від температури 

ферито-цементитну або ферито-графітну суміш. Температура 727°С є температура 
фазової рівноваги А   Ф + Ц, а температура фазової рівноваги А   Ф + Г лежить 

вище ( за експериментальними даними при 738°С), отже, в інтервалі 738 - 727°С 
можливий розпад аустеніту не на ферито-цементитну суміш ( перліт ), а на ферито-
графітну суміш. Утворення графіту з рідини або аустеніту відбувається при 
охолодженні у вузькому інтервалі температур між лініями стабільної і метастабільної 
діаграм, тобто в умовах малих переохолоджень або при малих швидкостях 
охолодження. Звідси отримуємо, що утворення структур сірого чавуну 
безпосередньо з рідини чи аустеніту відбувається при повільному охолодженні, тоді 



як утворення структур білого чавуну відбувається при більш швидкому охолодженні, 
що багаторазово підтверджується практикою. Введення різних добавок до чавуну 
може призвести до виникнення додаткових центрів кристалізації графіту, що сприяє в 
ряді випадків утворення графіту. Крім розглянутого раніше процесу утворення 
графіту безпосередньо при кристалізації, можливий і інший спосіб утворення графіту. 
Цей процес досить повно характеризується схемою рис. 7.2. 

 

Рис. 7.2. Процес графітизації чавунів 

При температурі нижче лінії 738°С стійкими фазами являються ферит і графіт, тому 
цементит розпадається на ці дві фази і реакцію розпаду цементиту можна написати: 
Ц   Ф + Г. Вище лінії 738°С стійкими фазами є аустеніт і графіт і реакція розпаду 

цементиту супроводжується утворенням таких фаз Ц   А + Г. Отже, в результаті 

графітизації цементиту утворюється графіт і ферит або аустеніт і графіт. 
Припустимо, що охолодження було досить швидке і вийшов білий чавун (перліт + 
цементит). В результаті нагрівання білого чавуну вище лінії 738°С перліт 
перетворюється на аустеніт, витримка при цих температурах ( більше 738°С ) 
призводить до графітизації надлишкового цементиту. Якщо процес закінчився 
повністю, то при високій температурі структура буде складатися з аустеніту + 
графіту, а після охолодження з перліту + графіту. При повністю завершеному процесі 
весь цементит перліту розкладеться і утворюється ферито-графітна структура, а при 
частковому перетворенні залишиться перліт. Таким чином, в результаті процесу 
графітизації (витримка при певній температурі) структура чавуну може бути феритна, 
ферито-перлітна або перлітна з обов’язковими графітовими включеннями. 

Зварювання чавуну має дуже велике поширення як засіб виправлення браку 
чавунного лиття, ремонту чавунних виробів, а іноді і при виготовленні конструкцій. 
Якісно виконане зварне з'єднання повинно мати необхідний рівень механічних 
властивостей, щільність (непроникність) та задовільну обробку (оброблятися ріжучим 
інструментом). 

7.2. Здатність до зварювання чавунів 

Зварювальний нагрів і подальше охолодження настільки змінюють структуру і 
властивості чавуну в зоні розплавлення та навколошовній зоні, що отримати зварні 
з'єднання без дефектів з необхідним рівнем властивостей виявляється вельми 
важко. У зв'язку з цим чавун відноситься до матеріалів, що має погану технологічну 
зварність. Чавуни відрізняються поганою здатністю до зварювання через вміст 
великої кількості вуглецю та низьку пластичність. 



1.Пори 

Інтенсивне газовиділення зі зварювальної ванни, яке триває і на стадії кристалізації 
внаслідок окислення вуглецю з утворенням СО викликає виникнення пористості при 
зварюванні чавунів. При цьому не виключається також утворення пор від водню та 
азоту. Методи боротьби такі ж як при зварюванні сталей. 

2.Гарячі тріщини 

Достатньо висока кількість вуглецю та низька пластичність металу сприяють 
утворенню гарячих тріщин. 

3.Холодні тріщини 

Велика кількість вуглецю сприяє утворенню мартенситних структур в процесі 
охолодження особливо в зоні термічного впливу. Внаслідок місцевого нерівномірного 
нагрівання металу виникають зварювальні напруження, які, у зв'язку з дуже 
незначною пластичністю чавуну, призводять до утворення тріщин у шві та 
навколошовній зоні. 

4.Окрихчення зварних з'єднань 

Високі швидкості охолодження металу шва і зони термічного впливу, відповідно до 
термічного циклу зварювання, призводять до відбілювання чавуну, тобто появи 
ділянок з виділенням цементиту тієї чи іншої форми в різній кількості. Висока 
твердість відбілених ділянок сприяє окрихченню та практично позбавляє можливості 
обробляти чавуни ріжучим інструментом. 

5.Забезпечення рівноміцності зварного з’єднання з основним металом 

Рівноміцність забезпечується лише при гарячому зварюванні чавунів чавунними 
електродами. 

Підвищена рідкотекучість чавуну утрудняє утримання розплавленого металу від 
витікання і формування шва. Наявність кремнію, а іноді й інших елементів в металі 
зварювальної ванни сприяє утворенню на її поверхні тугоплавких окислів, що 
призводять до утворення непроварів. 

7.3. Способи зварювання чавунів 

Спосіб 
зварю-
вання 

Реко-
мен-
дація 

Зварювальні матеріали 

Е ++ 

Гаряче зварювання (нагрів до 450…700
о
С). 

Марки електродів: ЭЧ-1,ЭЧ-2, ЭВЧ-1. 

Напівгаряче зварювання (300…400
 о
С). 

Марки електродів: АН-1, ЦЧ-4 

Холодне зварювання: 

Марки електродів: мідні: ОЗЧ-2, ОЗЧ-6, мідно-нікелеві МНЧ-2, 
хромонікелеві: ОЗЛ-27, ОЗЛ-28. 

УП + 

Для зварювання використовують захисний газ СО2 (1-й, 2-й сорт, 
харчова кислота), 

порошковий дріт: ПП АНЧ-3, ПП АНЧ-2, ПП АНЧ-1, (відповідно гаряче, 
напівгаряче та холодне зварювання), ПАНЧ-11. 

ІП -  

Ф -  



Ш (+)  

Г + Ацетилено-кисневе полум’я (С2Н2 + О2) 

Присадочний дріт: прутки з чавуну. 

ІН (+)  

П -  

ЕП -  

Л -  

 

7.4. Рекомендації по режимам і техніці зварювання чавунів 

Шов являє собою метал, що повністю розплавляється. Залежно від швидкості 
охолодження структура його буде представляти собою білий або сірий чавун з 
різною кількістю структурновільного вуглецю. В окремих ділянках зони термічного 
впливу в залежності від швидкості охолодження можливе виникнення структур 
загартування, а також залежно від кількості графітизаторів може бути отриманий 
білий або сірий чавун. Найбільш ефективний засіб запобігання відбілювання металу 
шва і високотемпературної ділянки навколошовної зони, а також загартування на 
ділянці навколошовної зони, - високий попередній або супутній підігрів чавуну до 
температури 600 - 650°С. Зварювання з таким підігрівом називають гарячим 
зварюванням чавуну. Високий підігрів і уповільнене охолодження сприяють також 
ліквідації тріщин і пористості за рахунок збільшення часу існування рідкої ванни і 
кращої дегазації її, а також зменшення температурного градієнта і тим самим 
термічних напружень. Зварювання з підігрівом до температур 300 - 400°С називають 
напівгарячим, а без попереднього підігріву - холодним зварюванням чавуну. При 
напівгарячому і холодному зварюванні чавуну широко використовують металургійні 
та технологічні засоби впливу на метал з метою підвищення якості зварних з'єднань. 
До їх числа належать: 

- легування наплавленого металу елементами – графітизаторами (кремній, титан, 
алюміній) з тим, щоб при даній швидкості охолодження отримати в шві структуру 
сірого чавуну;  

- легування наплавленого металу такими елементами, які дозволяють отримати у 
шві перлітно-феритну структуру, характерну для низьковуглецевої сталі, шляхом 
зв'язування надлишкового вуглецю в карбіди, більш міцні, ніж цементит і рівномірно 
розподілені в металі; 

- введення до складу зварювальних матеріалів кисневмісних компонентів з метою 
максимального окислення вуглецю ( випалювання його ) і отримання в металі шва 
низьковуглецевої сталі;  

- застосування зварювальних матеріалів, що забезпечують в наплавленому металі 
отримання різних сплавів кольорових металів мідно-нікелевих, міднозалізних, 
залізонікелевих та інших, що мають високу пластичність і температуру плавлення 
близьку до температури плавлення чавуну.  

Гаряче зварювання чавуну 

Найбільш радикальним засобом боротьби з утворенням відбілених і загартованих 
ділянок шва і навколошовної зони та утворенням пор і тріщин служить підігрів виробу 
до температури 600…650°С і повільне охолодження його після зварювання 
(50…100оС/год). Технологічний процес гарячого зварювання складається з наступних 
елементів: підготовка виробу під зварювання, попередній підігрів деталей; 
зварювання, подальше охолодження. Підготовка під зварювання залежить від виду 



дефекту, що виправляється. Однако, у всіх випадках підготовка дефектного місця 
полягає в ретельному очищенню від забруднень і в обробленні для утворення 
порожнин, що забезпечують доступність для маніпулювання електродом і впливу 
зварювальної дуги. Для попередження витікання рідкотекучого металу зварювальної 
ванни, а в ряді випадків для додання наплавленого металу відповідної форми, місце 
зварювання формують. Формовку виконують залежно від розмірів і місця 
розташування дефекту за допомогою графітових пластинок, що скріплюються 
формувальною масою, яка складається з кварцевого піску, замішаного на рідкому 
склі, або іншими формувальними матеріалами, а також формувальними 
матеріалами, що застосовуються в ливарному виробництві. Після формування 
необхідна просушка форми при поступовому підйомі температури від 60 до 120°С, 
потім проводять подальший підігрів для зварювання зі швидкістю 120…150°С/год. в 
печах, горнах або тимчасових нагрівальних пристроях. Для зварювання 
використовують електроди зі стрижнями з чавуну. До складу покриття, що 
наноситься на литі прутки, діаметром 5 - 20мм, входять стабілізуючі і легуючі 
матеріали. В якості останніх, зазвичай, використовують графіт, карборунд, 
феросиліцій, силікокальцій, силікомагній та інші, що містять елементи графітизатори. 

Гаряче зварювання чавуну виконують на великих силах струму Iзв =(60 - 100) ed . без 

перерв до кінця заварки дефекту, при великих обсягах зварюваного дефекту процес 
ведуть два зварника, що працюють по черзі. Для гарячого зварювання чавуну можна 
використовувати дугове зварювання вугільним електродом. Зварюють на постійному 
струмі прямої полярності вугільними електродами діаметром 8 - 20мм. У якості 
присадкового матеріалу використовують чавунні прутки. Для переводу тугоплавких 
окислів у легкоплавкі з'єднання застосовують флюси на борній основі, найчастіше 
технічну безводну (прожарену) буру. Вельми прогресивним, що значно полегшує 
умови праці є гаряче зварювання порошковим дротом ППЧ- 3. Гаряче зварювання 
чавуну дозволяє отримувати зварні з'єднання, рівноцінні зварювальному металу (за 
механічними характеристиками, щільністю, оброблювальністю та ін), проте це 
трудомісткий і дорогий процес. 

Напівгаряче зварювання чавуну, що забезпечує в металі шва отримання сірого 
чавуну. Холодне зварювання чавуну електродами, позитивних результатів не 
забезпечує, так як при великих швидкостях охолодження, відповідно до умов 
проведення зварювання, утворюється структура білого чавуну в шві і 
високотемпературній області навколошовної зони, а також відбувається гартування 
ділянок зони термічного впливу. Виникаючі при цьому деформації перевищують 
деформаційну здатність металу, в результаті чого утворюються тріщини. Для 
попередження відбілювання необхідно забезпечити такий склад металу шва, для 
якого в цих умовах буде утворюватись структура сірого чавуну з найбільш 
сприятливою формою графітних включень. Це може бути досягнуто шляхом 
введення в наплавлений метал досить великої кількості графітизаторів (ванадій, 
ніобій, титан, електроди ЦЧ-4) і легування чавуну елементами, що сприяють 
сфероїдації карбідів ( магній ). Прикладом таких електродів можуть служити 
електроди марки ЭМЧ, стрижень яких представляє собою чавун з підвищеним (5,2 %) 
вмістом кремнію, покриття двошарове: перший шар - легуючий, другий - забезпечує 
газовий та шлаковий захист. Отримати в наплавленому металі і металі шва сірий 
чавун можна застосовуючи спеціальні зварювальні матеріали, які забезпечують 
легування через електродне покриття. Прикладом таких матеріалів можуть служити 
електроди, стрижень яких виготовлений з низьковуглецевого дроту, наприклад, 
марок Св-08 або Св-08А, а в легуючому покритті міститься достатня кількість 
елементів графітизаторів - вуглецю і кремнію. (ЦЧ-5). Найбільш характерні електроди 
марки ЕМЧС стрижень яких складається з низьковуглецевого електродного дроту, а 
покриття з трьох шарів. Для холодного та напівгарячого зварювання чавуну 
автоматами і, головним чином, напівавтоматами, використовують спеціальні 



порошкові дроти, що забезпечують отримання у шві сірого чавуну. Для холодного 
зварювання виробів з відносно невеликою товщиною стінок (у місці зварювання) 
рекомендується дріт марки ППЧ-1, для напівгарячого зварювання - дріт ППЧ-2. 

Холодне зварювання чавуну електродами, що забезпечують отримання в 
наплавленого металі низьковуглецевої сталі. Якщо виконати наплавку на чавун 
електродами, призначеними для зварювання вуглецевих або низьколегованих 
конструкційних сталей, то в 1-му шарі навіть при відносно невеликій частці участі 
основного металу отримаємо високовуглецеву сталь, яка при швидкостях 
охолодження, що мають місце в умовах зварювання без попереднього підігріву 
виробу, дасть структури загартування. У зв'язку зі сказаним, такі сталеві електроди 
можна застосовувати тільки для декоративного заварювання невеликих за розмірами 
дефектів, якщо до зварного з'єднання не пред'являються вимоги забезпечення 
міцності, щільності та оброблюваності ріжучим інструментом. З метою зменшення 
частки участі основного металу у шві, а також розмірів зони термічного впливу, в 
тому числі і ділянок відбілювання та гартування, застосовують електроди невеликих 
діаметрів. Спочатку виконують облицювання 1-м шаром. Зварювання виконують 
короткими ділянками, валиками невеликих перерізів врозкид з перервами для 
охолодження шва і навколошовної зони до температури 50 - 60°С. На 1-й шар 
наносять 2-й поперечними валиками, потім 3-й. Після 3-го шару можна застосовувати 
режими з дещо більшою погонною енергією, але також з перервами, щоб зона 
розігріву чавуну була невеликою. Для зменшення напружень корисно застосовувати 
проковку середніх шарів. При зварюванні чавуну низьковуглецевими електродами 
загального призначення найбільш слабке місце зварного з'єднання - навколошовна 
зона біля границі сплавлення. Крихкість цієї зони та наявність в ній тріщин нерідко 
призводять до відшарування шва від основного металу. Для збільшення міцності 
зварного з'єднання, коли до нього не пред'являється інших вимог (наприклад, при 
ремонті станин, рам, кронштейнів та інших несучих елементів товстостінних 
конструкцій), застосовують сталеві шпильки, які частково розвантажують найбільш 
слабку частину зварного з'єднання - лінію сплавлення. 

Холодне зварювання чавуну електродами, що забезпечують отримання в металі шва 
кольорових і спеціальних сплавів. Для отримання швів, які мають досить високу 
пластичність в холодному стані, застосовують електроди, що забезпечують 
отримання в наплавленого металі сплавів на основі міді та нікелю. Мідь і нікель не 
утворюють сполук з вуглецем, але їх наявність у сплаві зменшує розчинність вуглецю 
в залізі і сприяє графітизації. Тому, потрапляючи в зону неповного розплавлення, 
прилеглу до шву, вони зменшують ймовірність відбілювання. Крім того, пластичність 
металу шва сприяє часткової релаксації зварювальних напружень і тим самим 
знижується ймовірність утворення тріщин у зоні термічного впливу. Для зварювання 
чавуну використовують мідно-залізні, мідно-нікелеві і залізо-нікелеві електроди. Існує 
кілька типів мідно-залізних електродів. Зварювання мідно-залізними електродами 
всіх типів слід виконувати таким чином, щоб не допускати сильного розігріву 
зварювальних деталей:на мінімально можливих струмах, що забезпечують стабільне 
горіння дуги, короткими ділянками врозкид, з перервами для охолодження 
зварювальних деталей. Основна перевага цих електродів - можливість проковки 
наплавленого металу в гарячому стані для зменшення рівня зварювальних 
напружень. Проковування обов'язкове, так як при цьому зменшується небезпека 
утворення тріщин у навколошовній зоні. Загальний недолік мідно-залізних електродів 
- неоднорідна структура шва: м'яка мідна основа і дуже тверді включення залізної 
складової, що утрудняють обробку і перешкоджають отриманню високої чистоти 
обробленої поверхні. Трохи кращу оброблюваність мають шви, виконані 
електродами марки АНЧ-1, стрижень яких складається з аустенітної сталі марки Св- 
04Х18Н9 і мідної оболонки. На електрод наносять покриття фтористо-кальцієвого 
типу. Найбільш раціонально застосовувати мідно-залізні електроди для заварки 



окремих нескрізних вад або невеликих нещільностей, що створюють течі на 
відливках відповідального призначення, в тому числі тих, що працюють під тиском 
(фланці, підшипники). Мідно-нікелеві електроди у виробництві застосовують 
головним чином для заварки ливарних дефектів, які виявляються в процесі 
механічної обробки чавунного литва на робочих поверхнях, де місцеве підвищення 
твердості неприпустимо. Позитивні властивості таких електродів в тому, що нікель і 
мідь не розчиняють вуглець і не утворюють структур, що мають високу твердість 
після нагріву і швидкого охолодження. Відбілювання зони часткового розплавлення 
при невеликих її розмірах практично відсутнє, так як мідь і нікель - елементи 
графітизатори, проникаючи в цю ділянку, сприяють графітизації. В той же час нікель і 
залізо мають необмежену розчинність, сприяючи надійному сплавленню.Для 
виготовлення електродів використовують і мідно-нікелеві сплави: монель-метал, 
який містить 65 - 75 % Ni, 27 - 30 % Сu, 2 - 3 % Fe і 1,2 - 1,8% Мn (наприклад, НМЖМц 
28-2,5-1,5 ); константан, ніхром. Недоліки цих сплавів - їх висока вартість і 
дефіцитність, а також більша усадка, що призводить до утворення гарячих тріщин. 
Гарячі тріщини іноді мають вигляд суцільної сітки, що знижує міцність зварного 
з'єднання. У зв'язку з цим дані сплави не рекомендується застосовувати для 
заварювання тріщин у виробах, які несуть силове навантаження. Заварювання 
окремих дрібних раковин дозволяє отримати хороші результати, тому що забезпечує 
можливість подальшої механічної обробки. Знаходять застосування в промисловості 
електроди марок МНЧ-1 зі стрижнем з монель-металу і МНЧ -2 зі стрижнем з 
константана. Зварювання виконують електродами діаметром 3 - 4 мм, нитковим 
швом, короткими ділянками при зворотно-поступальному русі електрода, не 
допускаючи перегріву деталі, для чого рекомендуються перерви для охолодження. 
Наплавлені валики в гарячому стані слід ретельно проковувати ударами легкого 
молотка. Для заварки окремих невеликих дефектів на оброблюваних поверхнях 
відливок відповідального призначення з сірого і високоміцного чавуну, дефектів, 
виявлених на механічно оброблених поверхнях виробів і при ремонті устаткування з 
чавунного лиття, використовують також залізо-нікелеві електроди з стержнем зі 
сплаву, що містить 40 - 60%Ni і 60 - 40%Fe . При зварюванні такими електродами 
забезпечується досить висока міцність і деяка в'язкість металу шва. Залізо-нікелеві 
електроди мають певні перевагами, до числа яких, крім високої міцності, можна 
віднести меншу, ніж у міднонікелевих сплавів, ливарну усадку, однобарвність 
наплавленого металу з чавуном. Прикладом електродів такого типу можуть служити 
електроди марки ЦЧ -ЗА з стрижнем з дроту Св-08Н50 і покриттям з доломіту (35%), 
плавикового шпату (25%), графіту чорного ( 10%) і феросиліцію (30%), замішаних на 
рідкому склі. Необхідно завжди мати на увазі, що всі електроди, що містять нікель, 
дефіцитні і можуть застосовуватися для зварювання чавуну обмежено, наприклад, 
для заварки невеликих раковин, розкритих на останніх операціях механічної обробки, 
в деталях великих розмірів і великої жорсткості. 

При зварюванні аргоном використовуються нікелеві присадні прутки. Вони є 
найбільш прийнятними і популярними для TIG зварювання чавуну. Так само 
застосовуються в якості присадки алюмінієво бронзові прутки, які набагато дешевше. 
Але їх використання не рекомендується, якщо деталь згодом піддаватиметься 
тепловій дії. Як і при будь-якому іншому процесі, при зварюванні аргоном необхідно 
дотримуватися ряду вимог: 

- поверхня місця зварювання повинно бути ретельно очищено від пилу та іржі;  

- деталь перед зварюванням аргоном має бути заздалегідь нагріта, щоб запобігти 
можливості тріщин;  



- зварювання повинно вестися на низьких струмах короткими ділянками 
зварювального шва, щоб контролювати температуру і перешкоджати утворенню 
тріщин; 

- кожен зварювальний шов бажано проковати молотком для зняття залишкових 
напружень; 

- після закінчення зварювання необхідно, щоб виріб охолоджувався повільно. 

7.5. Термічна обробка зварних з’єднань з чавуна 

Термообробка, як правило, не проводиться. 

Для зварних з’єднань виконаних напівгарячим зварюванням можливо проведення 
графітизації: нагрів до 700-750оС, витримка 1-2год та повільне охолодження. 

Контрольні питання 

1.Яка різниця в структурі та властивостях між білими та сірими чавунами? 
2.Які способи зварювання плавленням переважно використовуються для чавунів? 
3.Що таке гаряче зварювання чавуну та які присадкові матеріали використовуються 

для нього? 
4.Які вимоги до просторового положення зварного з’єднання при зварюванні чавуну і 

чому? 
5.Обгрунтуйте чому холодне зварювання чавуну не забезпечує рівноміцність зварних 

з’єднань. 
6.Термічна обробка зварних з’єднань з чавуну. 

 


