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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Останнім часом зростаючий обсяг виробництва потребує 

заміни багатьох дорогих припоїв дешевшими і одночасно 

висувається ряд додаткових вимог до процесів пайки: 

зменшення зазорів між сполученнями деталей, виключення 

операцій з видалення флюсу, зниження температури пайки, 

точне дозування припійних матеріалів і т.д. Мідно-фосфористі 

припої, що мають порівняно низьку температуру плавлення і 

володіють високою рідкотекучістю і самофлюсуючими 

властивостями по відношенню до міді і деяких її сплавів дуже 

добре відповідають даним вимогам. 

Виготовлення таких припоїв не потребує великих енергоємних 

пристроїв та затрат, припої екологічно чисті, не містять 

шкідливих речовин, в тому числі свинцю, що широко 

застосовується при виготовленні подібних матеріалів для 

пайки. 



 

 

Метою запропонованої роботи є дослідження 

закономірностей формування структури та 

властивостей мідно-фосфористих припоїв виготовлених 

за допомогою технології порошкової металургії, як у 

вихідному стані так і в паяному шві. 

  

Мета дослідження 



Отримання припоїв  

 

1 – шків, 2 – редуктор, 3 – опорні валки, 4 - штурвал 

  

Рисунок 1 -  Принципова схема стана марки ІМ 1 
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Рисунок 2 – Технологічна схема отримання стрічок припоїв з Cu3P 

Етиловий спирт 



Пайка припоєм зразків ВК3 та 

ст.12Х18Н10Т 

 

1 –  генератор, 2 – зажими, 3 – мідні шини, 4 – плити преса, 5 – мідні 

електроди, 6 – сталеві ленти, 7 – припій, 8 – зразок 

 

Рисунок 3 – Експериментальна установка «Струм-209» 
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Рисунок  4 – Електронографічна картина прокатаного (а) та литого (б) припою  



                               а                                                                        б 

 

Рисунок 5 – Електронографічний знімок 1-но (а) та 2-х (б) шарового паяного шва 
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Рисунок 6 – Графік зміни мікротвердості для ВК3 1-го (а) та 2-х (б) шарів припою 
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Рисунок 7 – Графік зміни мікротвердості для ст.12Х18Н10Т 1-го (а) та 2-х (б) шарів 

припою 



Рисунок 8 – Знімки краплі припою з різних ракурсів 



1. Електронографічні знімки показали незначну зміну структури 

зразків, а пори, що виникли при прокатуванні та пайці і є наслідком 

присутності омилювача, що входить до складу порошку ПМС-1 та 

запобігає його передчасному окисленню.  

2. Встановлено, що мікротвердість прокатаного припою за 

Віккерсом становить - 197,80 HV, а литого - 146,04 HV, що свідчить 

про появу певного наклепу під час кінцевого ущільнюючого 

прокатування. 

3.  Встановлена зміна мікротвердості і на твердому сплаві ВК3, 

збільшення мікротвердості на відстані 150 мкм від паяного шва,  

пов’язане зі зменшенням карбідної складової (зневуглецюванні) на 

поверхні під час пайки. 

4.   Встановлено, що мікротвердість нержавіючої сталі 12Х18Н10Т 

варіювалась в межах довірчого інтервалу 3,48 (2 шари припою) 

10,27 (1 шар припою) не маючи певної тенденції. 

5.   В результаті дослідження за умов пайки змочуваності припоєм 

поверхні твердого сплаву та нержавіючої сталі, встановлено, що 

для ВК3 – кут змочуваності становить в середньому 19°, що є дуже 

хорошим показником, а для сталі 12Х18Н10Т – кут змочуваності 

становив близько 50°. 

Висновки 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 


