
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ
КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

  
  

 
 

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до магістерської роботи

 на тему

Дослідження структури і властивостей біметалів мідь-алюміній
отриманих зварюванням вибухом і їх впливу на електромеханічні властивості

контакту елементу викочування

       
                                                            

   Виконав: студент 6курсу, групи МЗН-17-1м
 зі спеці альності

132 – «Матеріалознавство» 
  за освітньою-професійною програмою

 
«Прикладне матеріалознавство»

Шаповал С.С.                      

  Керівник    Гайкова Т.В.      
                

Рецензент                       
     

                              
 

Кременчук - 2018 року 



 ЗМІСТ
ВСТУП ..............................................................................................................11.
РОЗДІЛ 1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЗВАРЮВАННЯ ВИБУХОМ, ОСНОВНІ
ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ..................................................................................12
1.1 Процес зварювання вибухом і його основні параметри............................12
    1.2 Поведінка металів в умовах зварювання вибухом................................. 20
1.3 Фізичні основи процесів отримання біметалів.......................................... 28
ВИСНОВКИ..........................................................................................................43.
РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ БІМЕТАЛУ.МІДЬ-
АЛЮМІНІЙ...........................................................................................................44.
2.1 Вибір вибухових речовин для зварювання вибухом і
характеристика досліджуваних матеріалів.........................................................44.
2.2 Схема встановлення заготовки......................................................................53..
2.3 Технологічне оснащення для отримання шаруватих металевих
виробів....................................................................................................................53
2.4 Методика розрахунку параметрів зіткнення заготовок при
формуванні шаруватих композицій......................................................................60..
ВИСНОВКИ...........................................................................................................69..
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ МІДЬ-
АЛЮМІНІСВОГО БІМЕТАЛУ, ОТРИМАНОГО ЗВАРЮВАННЯМ
ВИБУХОМ..............................................................................................................71.
3.1 Мікроструктурні дослідження....................................................................... 43
3.2 Визначення механічних властивостей.......................................................... 79
ВИСНОВКИ...........................................................................................................85.
РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І
ВЛАСТИВОСТІ МІДЬ - АЛЮМІНІЄВОГО БІМЕТАЛУ.................................86.
4.1 Зміна структури біметалевого матеріалу при ізотермічному
відпалі.......................................................................................................................86.
4.2 Дослідження зміни величини мікротвердості біметалу мідь-
алюміній при термічній обробці.......................................................................... 85
4.3 Визначення перехідного електроопору.......................................................... 95
ВИСНОВКИ........................................................................................................... 99

                                                           РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел; викладена на 126
сторінках, містить 40 ілюстрації, 11 таблиць, перелік цитованої літератури зі
49 найменувань.
    Використання матеріалів, що поєднують високу міцність, жаростійкість, 
корозійну і ерозійну стійкість, відкриває широкі можливості для удосконалення 
технологічних процесів і підвищення якості продукції в машинобудуванні. Цим 



умовам в значній мірі відповідають біметалеві і багатошарові матеріали.
     Мета роботи - аналіз структури і властивостей мідь-алюмінієвого
біметалу, отриманого зварюванням вибухом для виготовлення з нього
струмопровідних елементів електротехнічного призначення.
    У роботі визначено фізичні основи зварювання вибухом та основні
параметри, що дало змогу проаналізувати технологію зварювання вибухом
тонколистового біметалу мідь-алюміній, досліджено структуру і властивості
біметалу після зварювання та наступної термічної обробки, розглянуті
питання охорони праці.

Ключові слова:   біметал алюміній-мідь,механічні властивості,   термообробка,  
структура, зварювання    вибухом.             

                                                     ABSTRACT

    Master's certification work consists of an introduction, four sections,
conclusions, list of sources used; set out on 126 pages, contains 40 illustrations, 11
tables, a list of quoted literature of 49 titles.
    The use of materials combining high strength, heat resistance, corrosion
and erosion resistance, offers wide opportunities for improving technological
processes and improving the quality of products in mechanical engineering. These
conditions are largely consistent with bimetal and multilayer materials.
     The purpose of the work is to analyze the structure and properties of
copper-aluminum bimetal obtained by welding an explosion for the manufacture of
conductive elements of electrical engineering from it.
    The paper describes the physical foundations of welding by explosion and
the main parameters that made it possible to analyze the technology of welding
explosion of thin sheet bimetal copper-aluminum, studied the structure and
properties of bimetal after welding and subsequent heat treatment, considered the
issues of labor protection.

Keywords: bimetal aluminum-copper, heat treatment, structure,mechanical  
properties,   welding by explosion.


