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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку конструкцій авіаційних 

газотурбінних двигунів (ГТД) передбачають збільшення їх потужності при 

одночасному зниженні маси та розмірів.  

Одним із шляхів зниження масо-габаритних характеристик ГТД є заміна 

механічних кріплень елементів конструкції зварними з’єднаннями. У світовій 

практиці успішно реалізовано виготовлення компресорної частини ГТД із титанових 

сплавів з застосуванням зварних з’єднань. Зокрема, лопатки з диском з’єднують 

зварюванням тертям, а диски між собою – електронно-променевим зварюванням. 

Активно проводяться дослідження направлені на зниження розмірів та маси 

турбінної частини ГТД, елементи якої виготовляють із жароміцних нікелевих 

сплавів (ЖНС). Розглядається заміна механічних кріплень нероз’ємними 

з’єднаннями, а також заміна промислових ЖНС перспективними матеріалами з 

більш високими характеристиками жароміцності, зокрема інтерметалідними 

сплавами. 

Через нерівномірність нагріву та навантаження компоненти турбін 

виготовляють із різних ЖНС, що обумовлює необхідність розробки технологій 

зварювання ЖНС у різнойменному сполученні. При цьому, основна складність 

пов'язана із високою схильністю цих сплавів до утворення тріщин, як при 

зварюванні плавленням, так і термічній обробці зварних з'єднань. Імовірність 

утворення тріщин зростає з підвищенням вмісту в сплаві елементів що утворюють 

зміцнюючу γ'-фазу та легкоплавких компонентів, що розподіляються по границях 

зерен. Крім того, через високу жароміцність таких сплавів, низьку пластичність, 

наявність евтектик та виділень карбідів по границях зерен, в процесі зварювання 

виникають значні напруження, що в подальшому призводять до утворення тріщин. 

До перспективних матеріалів для застосування в конструкціях турбін ГТД 

відносяться алюмініди титану, які мають більш високі показники жароміцності 

порівняно із ЖНС. Через складність механічної обробки актуальним завданням є 

одержання якісних зварних з’єднань цих сплавів. 

В світовій практиці, для з’єднання високолегованих ЖНС все більше 

застосування знаходять способи зварювання тертям (ЗТ), зокрема лінійне ЗТ та ЗТ 

обертанням у різних модифікаціях. Проводяться дослідження направлені на 

отримання зварних з’єднань контактним стиковим зварюванням. 

Отже, розробка технологій зварювання тиском високолегованих ЖНС 

виготовлених за різними технологіями та алюмінідів титану є актуальними 

завданнями у галузі авіаційного двигунобудування, вирішення яких дозволить 

підвищити експлуатаційні характеристики ГТД. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України в межах державних науково-

технічних програм: «Дослідження термодеформаційних і металургійних процесів 

при формуванні з’єднань сучасних конструкційних матеріалів в умовах об’ємного 

стиснення та знакозмінного навантаження, що відбуваються при пресовому 

зварюванні; розробка технологій і устаткування для їх реалізації» (2014-2015 рр.) 
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згідно постанови Бюро ВФТПМ НАН України від 06.11.12 № 16, № реєстрації 

0113U000347; ‹‹Розробка наукових засад отримання методом електронно-

променевого осадження присадкових матеріалів у вигляді тонких фольг з 

неоднорідною наношаруватою структурою та їх застосування для з’єднання 

різнорідних матеріалів. Розробка фундаментальних основ технології зварювання 

дискретним плавленням ODS (oxide dispersion strengthening) – сплавів›› (2015-2019 

рр.) згідно розпорядження Президії НАН України від 24.02.2016 №115, № реєстрації 

0115U004266; «Дослідження і розробка технологій, устаткування, систем 

автоматичного керування для способів зварювання тиском заевтектоїдних рейкових 

сталей, високоміцних мікролегованих трубних сталей, високолегованих алюмінієвих 

та нікелевих сплавів у однорідному та різнорідному сполученнях» (2016-2018 рр.) 

згідно постанови Бюро ВФТПМ НАН України від 20.10.2015, прот. №16, № 

реєстрації 0115U006759; «Розробка фундаментальних та технологічних основ 

твердофазного з’єднання перспективних конструкційних матеріалів у одно- та 

різнорідному сполученнях» (2017-2020 pp.) згідно постанови Бюро ВФТПМ НАН 

України від 22.11.2016, прот. №16, № реєстрації 0117U001187.  

Об’єкт досліджень – зварні з’єднання жароміцних сплавів. 

Предмет досліджень– закономірності формування структури та механічних 

властивостей зварних з’єднань, технологічні параметри процесів зварювання. 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка технологій 

стикового зварювання тиском жароміцних сплавів у різнорідному сполученні. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

1. Дослідити процес деформації та формування з'єднань при ЗТ ЖНС у 

різнойменному сполученні; 

2. Оцінити температурні умови формування з'єднань ЖНС в залежності від 

параметрів процесу зварювання; 

3. Дослідити вплив технології ЗТ та післязварювальної термічної обробки на 

рівень залишкових напружень у зварних з’єднаннях; 

4. Встановити вплив параметрів режиму ЗТ на мікроструктуру зварних 

з'єднань та морфологію зміцнюючих фаз у зварних з'єднаннях ЖНС; 

5. Дослідити шляхи інтенсифікації пластичної деформації приконтактних 

макрооб’ємів металу при ЗТ та КСЗ опором; 

6. Оптимізувати параметри ЗТ та КСЗ опором для забезпечення формування 

бездефектних зварних з’єднань жароміцних сплавів.  

Методи досліджень. Металографічні дослідження проводили на оптичному 

мікроскопі “Neophot-32” (Німеччина) і растровому електронному мікроскопі JAMP-

9500F фірми “JEOL”, (Японія). Дослідження розподілу елементів у зоні з’єднання 

проводили за допомогою енергодисперсійного спектрометру «INCA Energy 350» з 

діаметром зонду близько 1мкм. 

Вимірювання мікротвердості проводились на мікротвердомірі М-400 фірми 

“LECO” (США) при навантаженні 1,0...5,0 Н. Випробування на розтяг проводилися 

на машині ЦДМ-10 з максимальним зусиллям 100 кН. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше дослідженнями термічних циклів при зварюванні тертям 

жароміцних нікелевих сплавів – ЕП741НП із ЕІ698ВД та ВЖЛ12У встановлено 
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можливість досягнення у зоні контакту температури солідус одного із сплавів з 

утворенням в зоні з’єднання прошарку у твердо-рідкому стані.  

2. Вперше дослідженнями процесу деформації при зварюванні тертям 

різнойменних жароміцних нікелевих сплавів встановлено мінімальні значення тиску 

при терті, які забезпечують осадку (деформацію у макрооб’ємах) заготовок. 

Зокрема, в діапазоні зміни окружної швидкості обертання від 1 до 1,5 м/с ці 

значення становлять 80 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП і ЕІ698ВД та 

300 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У.  

3. Вперше виявлено аномальний ступінчастий характер осадки при зварюванні 

тертям сплавів ЕП741НП із ВЖЛ12У при перевищенні певного критичного 

значення тиску при терті, яке для окружної швидкості обертання 1 м/с складає 

550 МПа. При цьому осадка заготовок характеризується почерговою зміною 

швидкості осадки: ділянки із низькою швидкістю осадки від 0,4 до 0,8 мм/с 

змінюються на стрибкоподібну високошвидкісну осадку зі швидкістю 5 мм/с. 

4. Визначено оптимальний діапазон зміни технологічних параметрів процесу 

зварювання тертям різнойменних жароміцних нікелевих сплавів: гранульного 

сплаву ЕП741НП із деформованим сплавом ЕІ698ВД та ливарним сплавом 

ВЖЛ12У, в якому забезпечується відсутність аномальних явищ при осадці 

заготовок. На основі цього удосконалено технологію зварювання тертям, яка за 

рахунок прикладення підвищеного зусилля проковування на етапі програмованого 

зниження швидкості обертання заготовок забезпечує отримання бездефектних 

з’єднань. 

Практичне значення. Розроблено технології зварювання тертям та 

контактного стикового зварювання опором промислових та перспективних 

жароміцних сплавів, що дозволяють отримувати бездефектні з’єднання. Результати 

механічних випробувань показали міцність зварних з’єднань на рівні основного 

металу досліджуваних сплавів. 

Технології мають практичну цінність для вітчизняних виробників авіаційних 

газотурбінних двигунів. Технологія зварювання тертям успішно пройшла дослідно-

промислову перевірку на ТОВ «Турбомагія» стосовно отримання різнорідних 

з’єднань жароміцного нікелевого сплаву In713C зі сталлю 40Х при виготовленні 

валів роторів турбокомпресорів автомобільних двигунів. 

Особистий внесок здобувача. Автором сформульовано мету та задачі 

досліджень, основні висновки. Експериментальні дослідження зі зварювання 

жароміцних сплавів, вивчення мікроструктури та визначення механічних 

властивостей зварних з’єднань проводились за участю автора. 

В публікаціях, наведених в авторефераті, автору належить: проведення 

літературного огляду зі зварювання жароміцних сплавів [1, 18], розробка методики 

проведення експериментів [4, 11, 14, 15], обробка та узагальнення результатів 

розрахункових та експериментальних досліджень температурних умов формування 

з’єднань [6, 9, 12, 19], проведення експериментальних досліджень формування 

зварних з’єднань та визначення оптимальних параметрів процесу зварювання [5, 8, 

16, 21], проведення металографічних досліджень зварних з’єднань [2, 3 7, 10, 17, 20], 

визначення механічних властивостей методом мікроіндентування та аналіз 

отриманих даних [13, 18]. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення те результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародних та 

всеукраїнських науково-технічних конференціях: «Теоретические и прикладные 

проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок» 

(г. Запорожье, Украина 2014), «Инженерия поверхности и реновация изделий» 

(п. Затока, Одесская обл., Украина, 2015, «Зварювання та споріднені процеси» 

(м. Київ, Україна, 2015, 2018), «Papers of Postgraduate Simposium in Mechanical 

Engineering» (Uberlandia. Brazil, 2015, 2016), «Титан 2016: виробництво та 

використання в авіабудуванні» (м. Запоріжжя, Україна, 2016), «Современные 

проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте» (г. Свалява-

Киев, Украина, 2017, г. Тбилиси–Киев, Грузія-Україна, 2020), «9th international 

conference of young scientists on welding and related technologies» (Kyiv, Ukraine, 

2017), «Space technologies: present and future» (Dnipro, Ukraine, 2017), «Титан 2018: 

Производство и применение в Украине» (г. Киев, Украина, 2018), «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернігів, Україна, 2019), 

«Проблеми зварювання та споріднених технологій» (м. Миколаїв, Україна, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 роботу, з них 5 статей у 

фахових виданнях України, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави та 15 у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 5 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та 2 додатків. Робота 

викладена на 187 сторінках машинописного тексту, містить 119 рисунків, 21 

таблиці, список літератури із 141 найменування на 16 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

роботи та визначено основні задачі досліджень. Описано об’єкт і методи 

досліджень, визначена наукова новизна та практична значимість отриманих 

результатів, відображено особистий внесок автора, наведено відомості про 

апробацію роботи. 

У першому розділі дисертації розглянуто технологічні особливості процесів 

зварювання тертям та контактного стикового зварювання, проведено огляд 

літератури зі зварювання тертям та плавленням промислових та перспективних 

жароміцних сплавів. Розглянуто особливості структури та фазового складу ЖНС, 

що обумовлюють їх механічні властивості. Встановлено основні фактори, що 

впливають на формування дефектів зварних з’єднань високолегованих ЖНС, 

зокрема висока схильність сплавів до утворення тріщин при зварюванні і термічній 

обробці, а також низька здатність до деформації при високих температурах. 

На основі літературного огляду обґрунтовано висновок про доцільність 

проведення досліджень зварюваності жароміцних сплавів при способах стикового 

зварювання тиском, визначено мету роботи та сформульовано задачі досліджень. 

У другому розділі наведено перелік жароміцних сплавів які 

використовуються в роботі, їх хімічний склад та особливості термічної обробки, 

описано технологічні характеристики устаткування та методика досліджень. 
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Дослідження процесу ЗТ проводили на модельних зразках ЖНС: ливарного 

сплаву ВЖЛ12У, деформованого сплаву ЕІ698ВД, сплаву ЕП741НП отриманого 

методами металургії гранул та РІМ-сплаву IN713C отриманого інжекційною 

формовкою порошків під тиском (Powder Injection Molding). 

Для дослідження процесу КСЗ опором через проміжні прошарки 

використовували сплав γ–TiAl (Tі-47Al-2Cr-2Nb) та титановий сплав ВТ5. У якості 

проміжних прошарків використовували наношаруваті фольги (НФ) систем Tі/Al і 

Tі/Co та НФ евтектичного типу з нерівномірним розподілом по товщині параметрів 

структури Ni/Ti-Al, Ti/Ni-Cu, Cu-Ti/Ni-Cu, Al/Ni-Cu. 

Дослідні зварювання виконували на лабораторній установці на базі машини 

СТ-120, яка дозволяє реалізовувати різні циклограми ЗТ, що відповідають 

технологіям конвенційного, інерційного та комбінованого зварювання тертям. КСЗ 

опором проводили на зварювальній машині К766. 

Мікроструктура зварних з'єднань виявлялася шляхом електролітичного, 

хімічного та іонного травлення на установці ВУП4. Вивчення мікроструктури 

проводилося на оптичному мікроскопі “Neophot-32” (Німеччина) і растровому 

електронному мікроскопі JAMP-9500F фірми “JEOL” (Японія). 

У третьому розділі приведено результати досліджень процесу ЗТ 

різнойменних ЖНС, що включають дослідження температурних полів та 

залишкових напружень, деформації та формування мікроструктури зварних 

з’єднань, а також розподілу зміцнюючих фаз. 

Проведено розрахункові дослідження зміни температури у зоні зварювання та 

температурних полів при ЗТ ЖНС у різнойменному сполученні – сплаву ЕІ698ВД зі 

сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У (рис.1). Максимальна розбіжність між 

розрахунковими та експериментальними (рис.1,а позначені точками) температурами 

не перевищує 9%. Дослідженнями температурних полів (рис.1,б) встановлено, що 

ширина зони з нагрівом вище температури повного розчинення зміцнюючої γ'-фази 

при ЗТ досягає 3,9 мм. 

  
а)      б) 

Рисунок 1 - Розрахункова зміна температури точок зварного з’єднання 

сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД у часі (а) та температурні поля при охолодженні (б) 

Аналіз одержаних даних показав, що швидкість нагрівання у зоні контакту 

заготовок на початкових стадіях процесу ЗТ досягає 1000 оС/с, а температура 

досягає максимального значення через 2,5 с. При цьому температура у зоні контакту 

перевищує температуру повного розчинення зміцнюючої γ'-фази, може 

перевищувати температуру солідус, але є нижчою за температуру ліквідус 

досліджуваних сплавів. 
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Проведено розрахункові дослідження залишкових напружень у різнойменних 

зварних з’єднаннях сплаву ЕІ698ВД зі сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У.  

Встановлено, що пік осьових напружень σzz розтягу по осі зварного з’єднання 

сплавів ЕП741НП та ЕІ698ВД (рис.2, а, r=0) знаходиться на відстані 3,8 мм від лінії 

з’єднання (ЛЗ) в бік деформованого сплаву та має значення 579 МПа. На периферії 

зварного з’єднання (рис. 2, а, r=r) з боку сплаву ЕІ698ВД осьові напруження стиску 

досягають 806 МПа на відстані 2,45 мм від ЛЗ. З боку гранульного сплаву на 

відстані 1 мм від ЛЗ максимального значення у 229 МПа досягають напруження 

розтягу. Пік тангенціальних напружень σββ розтягу по осі зварених заготовок (рис. 

2, б, r=0) досягає значення 860 МПа на відстані 0,05 мм від ЛЗ з боку деформованого 

сплаву, в той час як у сплаві ЕП741НП на відстані 0,55 мм від ЛЗ напруження 

стиску досягають 778 МПа. У периферійній частині з’єднання (рис. 2, б, r=r) 

напруження розтягу у сплаві ЕІ698ВД досягають 254 МПа поблизу ЛЗ, а 

максимальні напруження стиску безпосередньо по ЛЗ становлять 512 МПа. 

 
а)       б) 

Рисунок 2 – Розподіл залишкових напружень у зварному з’єднанні сплавів 

ЕП741НП та ЕІ698ВД 

Досліджували вплив післязварювальної термічної обробки (ТО) на розподіл 

залишкових напружень у зварних з’єднаннях сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП. 

Встановлено, що післязварювальна ТО за режимом загартування сплаву ЕІ698ВД 

призводить до перерозподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях сплавів 

ЕІ698ВД та ЕП741НП (рис.3), зокрема відбувається зниження осьових напружень на 

29% по осі заготовок та на 24% на периферії; зниження максимальних 

тангенціальних напружень по осі зварених заготовок на 14% у сплаві ЕІ698ВД та на 

18% з боку гранульного сплаву, а також на периферії з’єднань на 53% у 

деформованому сплаві та у 4,3 рази у сплаві ЕП741НП. 

 
а)       б) 

Рисунок 3 – Розподіл залишкових напружень у зварному з’єднанні сплавів 

ЕІ698ВД та ЕП741НП після ТО 
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Однією із необхідних умов отримання якісних зварних з’єднань при ЗТ є 

забезпечення певного рівня пластичної деформації приконтактних макрооб’ємів 

металу. При цьому у зоні з’єднання відбувається формування ґрату із витісненого за 

межі перерізу заготовок розігрітого металу. Процес деформації характеризується 

величиною та швидкістю осадки (укорочення) заготовок. 

Досліджували процес деформації та формування зварних з’єднань 

гранульного сплаву ЕП741НП із деформованим сплавом ЕІ698ВД та ливарним 

сплавом ВЖЛ12У в діапазоні зміни окружної швидкості обертання V = 1…1,5 м/с. 

Тиск при терті (нагріванні) варіювали в межах Рн = 50...550 МПа. Циклограми 

процесу ЗТ приведено на рис. 4. 

При ЗТ сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП при тиску нагріву Рн = 300 МПа та 

окружній швидкості обертання V = 1,2 м/с (рис. 4,а) осадка заготовок починається з 

5 секунди процесу зварювання. Протягом наступних 4 с швидкість осадки 

(співвідношення величини укорочення заготовок до проміжку часу) поступово 

зростає до значення Vос=1,5 мм/с. В наступні 3 с швидкість осадки залишається не 

змінною, що свідчить про перехід процесу в квазістаціонарний стан. При цьому з 

боку сплаву ЕІ698ВД формується характерний для ЗТ ґрат – за межі перерізу 

заготовок видавлюється розігрітий пластифікований метал. 

Особливістю формування з’єднань сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП є те, що 

осадка відбувається переважно за рахунок деформованого сплаву. Величина 

укорочення заготовки із гранульного сплаву складає близько 20% від величини 

загальної осадки при ЗТ. 

У процесі ЗТ сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП при тиску нагріву Рн1=290 МПа 

(рис. 4,б) осадки заготовок не спостерігається протягом 11 с, що свідчить про 

недостатність встановленого значення тиску при терті для деформації 

приконтактних макрооб’ємів зварюваних сплавів. Прикладення тиску Рн2=550 МПа 

призводить до початку осадки, яка має аномальний характер. Стрімкий стрибок 

кривої величини осадки на 4,5 мм на 13-й секунді процесу ЗТ свідчить про миттєве 

витіснення перегрітого протягом попереднього етапу металу за межі перерізу 

заготовок. Подальша осадка відбувалася чередуванням ділянок із низькою 

швидкістю осадки Vос=0,4…0,8 мм/сек та стрибкоподібними ділянками зі швидкість 

осадки до Vос=5 мм/сек. 

   
а)       б) 

Рисунок 4 – Циклограми процесу ЗТ сплавів ЕІ698ВД і ЕП741НП при 

Рн=300 МПа (а) та сплавів ВЖЛ12У і ЕП741НП при Рн1=290 МПа і Рн2=550 МПа (б) 

(1–тиск Р; 2–осадка (укорочення) заготовок Δ; 3–частота обертання n) 
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Враховуючи розрахункові та експериментальні дані щодо досягнення 

температури солідус у контакті зварюваних сплавів, сформульовано припущення 

щодо механізму формування зварного з’єднання. На початку процесу (tн=0…10 сек, 

рис. 4, б) відбувається нагрів зони контакту та приповерхневих шарів металу, з 

частковим підплавленням легкоплавких компонентів ливарного сплаву та границь 

зерен гранульного сплаву. Через нерівномірність нагріву по поверхні тертя 

утворюється ядро, яке перебуває у твердо-рідкому стані. Оскільки зусилля 

зварювання недостатньо для початку осадки, наступає стан рівноваги для значення 

Рн=290 МПа, при якому розміри ядра залишаються незмінними, надлишок тепла 

відводиться у заготовки. При збільшенні тиску при терті на 13-й секунді процесу 

рівновага порушується, що супроводжується миттєвим витісненням ділянок твердо-

рідкого металу за межі перерізу заготовок. У контакт вступають менш розігріті 

шари металу, швидкістю осадки знижується до 0,4…0,8 мм/сек та відбувається 

повторне підплавлення границь зерен з утворення ділянок у твердо-рідкому стані. 

За результатами низки експериментів побудовано залежності швидкості 

осадки від тиску при терті для поєднань сплавів ЕІ698ВД із ЕП741НП (рис. 5, а) та 

ВЖЛ12У із ЕП741НП (рис. 5, б). Залежності можна виразити лінійними функціями, 

в яких зі збільшенням тиску зварювання пропорційно зростає швидкість осадки.  

    
а)       б) 

Рисунок 5 – Залежність швидкості осадки Vос від тиску зварювання Р при ЗТ 

сплавів ЕІ698ВД із ЕП741НП (а) та ВЖЛ12У із ЕП741НП (б)  

Дослідженнями процесу деформації сплаву ЕП741НП зі сплавами ЕІ698ВД і 

ВЖЛ12У (рис. 5) при ЗТ встановлено мінімальні значення тиску при терті Рн.min, при 

яких забезпечується осадка (деформація у макрооб’ємах) заготовок, зокрема Рн.min= 

80 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП із ЕІ698ВД (для окружної швидкості 

V=1,2 м/с) та Рн.min=300 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП із ВЖЛ12У (для 

окружної швидкості V=1 м/с). Отже, деформація приконтактних макрооб’ємів 

металу при ЗТ гранульного сплаву із деформованим забезпечується при значно 

нижчих значеннях тиску при терті ніж при ЗТ гранульного сплаву із ливарним. 

Досліджували мікроструктуру зварних з’єднань сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У, одержаних на двох суттєво відмінних режимах ЗТ: 

– зі зняттям зусилля тертя (стик 1) – окружна швидкість обертання V=1,25 м/с, 

тиск при нагріванні Рн=220 МПа; час зварювання tзв=11 с;  

– комбіноване ЗТ (стик 2) – V=1,0 м/с, тиск при терті Рн=360 МПа, тиск 

проковування Рпр=550 МПа, час зварювання tзв=12,5 с. 

Дослідженнями мікроструктури по лінії з’єднання (ЛЗ) стика 1 виявлено 

перехідний прошарок шириною до 30 мкм (рис. 6,а), який характеризується 
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надзвичайно дрібним зерном (розміром менше 1 мкм), в той час як у зоні динамічної 

рекристалізації (ЗДР) зварюваних сплавів більшість зерен має розміри 2…4 мкм. 

Імовірно, це викликано досягненням температури солідус та підплавленням границь 

зерен, що призводить до утворення численних мікротріщин по границям зерен 

(рис. 6, б). У мікроструктурі металу перехідної зони периферійної частини перерізу 

(на відстані 0,9 радіусу заготовок) не спостерігається вираженої кристалічної 

структури (рис. 6, в), при цьому виявляються витягнуті у радіальному напрямку 

смуги металу різного відтінку, відділені від металу ЗДР обох сплавів чіткою 

границею. Отже, характер мікроструктури металу свідчить про формування 

з’єднання через прошарок металу, що перебував у твердо-рідкому стані. 

   
а)      б)     в) 

Рисунок 6 – Зображення мікроструктури металу по ЛЗ стика 1 

При ЗТ стика 2 з боку ливарного сплаву ВЖЛ12У відбулось формування 

характерного ґрату (рис. 7, а), в той час як з боку сплаву ЕП741НП підсилення не 

спостерігається, хоча величина укорочення зразка гранульного сплаву склала 

близько 55% від величини загальної осадки. Такий аномальний характер деформації 

гранульного сплаву підтверджує припущення щодо підплавлення границь зерен і 

витіснення часток металу твердо-рідкому стані із зони контакту заготовок. 

На відміну від стика 1, по ЛЗ 

стика 2 спостерігається подібність 

мікроструктури металу у різних 

частинах перерізу заготовок (рис. 7, б) 

та не виявлено ділянок з надзвичайно 

дрібним зерном. Отже, інтенсифікація 

пластичної деформації на заключній 

стадії процесу комбінованого ЗТ 

дозволяє отримувати зварні з’єднання 

без формування перехідного прошарку 

(рис. 8, а). 

Середній розмір зерна у ЗДР складає 3…4 мкм з боку сплаву ЕП741НП і 

близько 2 мкм з боку сплаву ВЖЛ12У (рис. 8, а). Мікроструктура металу по ЛЗ 

свідчить про твердофазний характер формування з’єднання як у центральній так і 

периферійній частинах перерізу. 

У мікроструктурі зони термо-механічного впливу (ЗТМВ) сплаву ВЖЛ12У 

виявляється область з частковою динамічною рекристалізацією (рис. 8, б), яка 

характеризується почерговою зміною деформованих у процесі ЗТ зерен ОМ, в яких 

зміцнююча γ'-фаза (Ni3Al) частково розчинена і динамічно рекристалізованих зерен 

    
           а)     б) 

Рисунок 7 – Макрошліф (а) та 

мікроструктура (б) зони з'єднання стика2 

ВЖЛ12У ВЖЛ12У 

ЕП741НП 

ЕП741НП 
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розміром до 3 мкм, в яких γ'-фаза була розчинена повністю і повторно виділилась у 

дисперсному вигляді в процесі охолодження. Така морфологія γ'-фази у ЗТМВ 

свідчить про суттєвий внесок динамічної рекристалізації у розчинення і повторне 

виділення часток зміцнюючих фаз в аустенітній матриці обох сплавів. 

     
а)      б)     в) 

Рисунок 8 – Зображення мікроструктури металу у зоні з’єднання стика 2 

З боку сплаву ЕП741НП простежується чітка границя між ЗДР та ЗТМВ 

(рис. 8, в) - дрібні динамічно рекристалізовані зерна ЗДР у яких в процесі ЗТ 

зміцнююча γ'-фаза повністю розчинилась ліворуч та деформоване зерно ЗТМВ з 

частково розчиненою γ'-фазою праворуч. 

Досліджували зміну морфології зміцнюючої γ'-фази в зоні з’єднання сплавів 

ЕП741НП і ВЖЛ12У на різній відстані від ЛЗ (рис. 9). На відстані 50 мкм від ЛЗ у 

бік гранульного сплаву ЕП741НП, так само як і для сплаву ВЖЛ12У, зміцнююча γ'-

фаза має розмір 20-25 нм (рис. 9, а). Так, у процесі ЗТ γ'-фаза у ЗДР повністю 

розчиняється та повторно виділяється під час охолодження з’єднання. У зоні 

термічного впливу (ЗТВ) гранульного сплаву ЕП741НП зміцнююча γ'-фаза частково 

розчинена, має глобулярну форму з середнім розмір часток 340 нм (рис. 9, б). Крім 

цього, присутні частки дисперсної γ'-фази розміром до 20 нм. На відстані 500 мкм 

від ЛЗ у ЗТВ ливарного сплаву під дією термічного впливу процесу ЗТ відбувається 

часткове розчинення γ'-фази. Частки зміцнюючої фази мають різну форму та розмір 

до 410 нм (рис. 9, в). Відмічено наявність часток дрібнодисперсної γ'-фази. У ЗТВ 

досліджуваних сплавів спостерігається плавний перехід від ЗТМВ до ОМ з 

поступовим збільшенням розміру і кількості часток великої зміцнюючої фази і 

наближенням її форми до вихідної – кубічної. Ширина ЗТВ залежить від технології 

ЗТ і може досягати 0,6 мм для ВЖЛ12У і 1 мм для ЕП741НП.  

   
а)      б)     в) 

Рисунок 9 – Зображення зміцнюючої γ'-фази в характерних зонах зварного 

з’єднання 

ВЖЛ12У ЕП741НП 
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За результатами досліджень побудовано розподіл розміру частинок 

зміцнюючої γ'-фази в зварному з'єднанні залежно від технологічної схеми ЗТ (рис. 

10, а). Встановлено, що застосування технології комбінованого ЗТ дозволяє знизити 

ширину ЗТВ в 1,25 - 1,5 рази в порівнянні з конвенційним ЗТ. 

     
а)       б) 

Рисунок 10 – Розподіл розміру частинок зміцнюючої γ'-фази (а) та розподіл 

мікротвердості металу в зоні з'єднання сплавів ВЖЛ12У і ЕП741НП (б) 

Дослідженнями розподілу мікротвердості у зоні зварного з'єднання сплавів 

ЕП741НП із ВЖЛ12У (рис. 10, б) встановлено відсутність ділянок із зниженими 

показниками мікротвердості. Виявлено підвищення мікротвердості поблизу ЛЗ, яке, 

імовірно, пов’язане із подрібненням зерна в зоні динамічної рекристалізації.  

У четвертому розділі представлено дослідження шляхів інтенсифікації 

пластичної деформації приконтактних макрооб’ємів металу при способах ЗТ та КСЗ 

опором.  

Досліджено формування з’єднань ЖНС ЕП741НП та ВЖЛ12У через 

проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД. Зварювання виконувалось послідовно:  

- варіант 1: зварювання першого стика - сплави ЕІ698ВД та ЕП741НП; ЗТ 

другого стика - прошарок з деформованого сплаву ЕІ698ВД товщиною 4 мм 

зварювали з ливарним сплавом ВЖЛ12У; 

- варіант 2: зварювання першого стика - сплави ЕІ698ВД та ВЖЛ12У; ЗТ 

другого стика - прошарок з деформованого сплаву ЕІ698ВД товщиною 4,5 мм 

зварювали з гранульним сплавом ЕП741НП. 

При ЗТ другого стика згідно варіанту 1 (рис. 11, а) встановлено, що для 

мінімізації температурного та деформаційного впливу на зону з’єднання першого 

стика зупинку обертання та прикладення тиску проковування при комбінованому ЗТ 

необхідно здійснювати в момент зміни швидкості осадки при квазістаціонарному 

протіканні процесу. Для розглянутого випадку на 8 секунді процесу. Цей принцип 

реалізовано при ЗТ другого стика згідно варіанту 2 (рис. 11, б). 

Після ЗТ у зоні з’єднання між сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У знаходиться 

прошарок із деформованого сплаву шириною до 130 мкм. Встановлено, що 

первинна і вторинна γ'-фаза у сплаві ЕІ698ВД відсутня, що свідчить про її 

розчинення внаслідок перевищення температури повного розчинення γ'-фази. З боку 

сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП характер розподілу зміцнюючої фази відповідає 

розподілу γ'-фази при безпосередньому ЗТ цих сплавів. Відсутність з боку сплаву 

ЕІ698ВД γ'-фази обумовлює зниження мікротвердості у зоні з’єднання (рис. 12, а).  

 

ЕП741НП ВЖЛ12У 

ЕП741НП ВЖЛ12У 
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а)       б) 

Рисунок 11 – Циклограми процесу ЗТ через проміжний елемент (1– тиск Р;  

 2– осадка заготовок Δ; 3– частота обертання n) 

Проведення ТО з’єднань за стандартним режимом для сплаву ЕІ698ВД 

забезпечує відновлення мікроструктури і морфології γ'-фази сплаву, що призводить 

до підвищення мікротвердості у зоні з’єднання (рис. 12, б). 

    
а)       б) 

Рисунок 12 – Розподіл мікротвердості у зварному з’єднанні після ЗТ (а) та ТО (б) 

Проведено випробування на тривалу міцність зварних з’єднань сплаву 

ЕП741НП виконаних комбінованим ЗТ при температурі випробувань 

(Твипроб.=650 оС), які показали значення близькі до ОМ (табл.1). 

Таблиця 1 – Тривала міцність зварних з’єднань ЖНС, виконаних ЗТ  

Сплав 
Вихідний стан та 

умови ТО 

σ, 

МПа 

Час, 

год 

Руйнування 

Місце, характер 
δ, 

% 

ψ, 

% 

З’єднання 

сплаву 

ЕП741НП 

ОМ-сертифікат 980 100 ОМ - - 

ЗТ+НТО 

900 120 Без руйнування 11,6 12,9 

800 300 Без руйнування 5,5 7,8 

950 152 Стик-крихке 6 1,2 

950 112 Стик-крихке 4,2 2,4 

 
ЗТ через ЕІ698ВД, 

без ТО 
700 48 

Стик-крихке по 

прошарку 
- - 

Досліджено формування зварних з’єднань при КСЗ опором сплаву γ-TіAl з 

використанням НФ систем Tі/Al та Ti/Co. При КСЗ опором з використанням НФ 

систем Tі/Al товщиною δ=60 мкм продукти трансформації НФ у стику 

металографічно не виявляються, при цьому ширина зони концентраційних змін Tі, 

Al, Cr, Nb у з'єднанні становить близько 50 мкм (рис. 13, а), що свідчить про 

наявність дисперсних продуктів реакції високотемпературного синтезу, що 

самопоширюється у НФ. Встановлено, що при зварюванні литого сплаву γ-TіAl з 

використанням НФ системи Tі/Al товщиною 60 мкм забезпечується формування 
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бездефектних з'єднань, при наявності значного градієнта твердості 

(HV2=1100...1300 МПа) у ЗТМВ (рис. 13, б). 

  
а)       б) 

Рисунок 13 – Розподіл Ti, Al, Cr, Nb (а) та мікротвердості металу (б) у зоні 

з’єднання сплаву γ-TіAl 

Металографічними дослідженнями зварних з’єднань попередньо ТО сплаву γ-

TіAl отриманих КСЗ опором з використанням НФ евтектичного складу системи 

Tі/Co товщиною δ=100 мкм встановлено, що метал сплаву γ-TіAl у зоні з'єднання та 

перехідній зоні має бімодальну γ/γ+α2 структуру, як і у ОМ (рис. 14). Розмір 

структурних елементів ОМ сплаву становить 110 мкм (рис. 14,а), у перехідній зоні 

близько 35 мкм (рис. 14,б) та у зоні дрібного зерна - 15 мкм (рис. 14,в). При цьому 

структурні зміни охоплюють зону загальною шириною не більше 2,0 мм. 

   

а)      б)     в) 

Рисунок 14 – Мікроструктура з’єднання ТО сплаву γ-TіAl при КСЗ з НФ Ti/Co 

δ=100 мкм: ОМ (а), перехідна зона (б), зона дрібного зерна (в) 

На відміну від з'єднань, 

виконаних КСЗ із використанням 

НФ Tі/Al, продукти трансформації 

НФ Tі/Co у стику при мікро-

рентгеноспектральному аналізі не 

виявляються (рис. 15). 

Концентрація елементів у зоні 

з'єднання відповідає такій для ОМ 

сплаву. Можна припустити, що в 

процесі деформації заготовок при 

КСЗ рідка фаза евтектичного 

складу, що утворилася в умовах 

стиску і пропускання імпульсів струму високої потужності витісняється із стика 

  
                      а)        б) 

Рисунок 15– Розподіл Ti, Al, Cr, Nb, Co у 

металі зони з’єднання сплаву γ-TіAl при КСЗ 

опором через НФ Ti/Co δ=100 мкм 
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разом із приконтактними об’ємами сплаву, що зварюється. Роль рідкої фази, що 

з’являється, очевидно, проявляється, по-перше, у локальному підвищенні питомого 

електричного опору металу в зоні контакту, що дозволяє локалізувати та 

інтенсифікувати зсувну пластичну деформацію і, по-друге, значному підвищенні 

швидкості масопереносу на границі розподілу рідкої і твердої фаз.  

Досліджували процес КСЗ опором і структуру з’єднань сплаву γ-TіAl зі 

сплавом ВТ5, одержаних з використанням НФ евтектичного типу систем Cu-Ti/Ni-

Cu і Cu/Ti, з підвищенням осьового зусилля на стадії осадки (двоступенева 

циклограма тиску). Технологічні параметри режиму КСЗ опором встановлювали 

таким чином, щоб забезпечити у контактній зоні сплавів, що зварюються, 

короткочасне локальне перевищення температури евтектики у системі титан – 

матеріал зовнішнього шару НФ. Зокрема, для НФ системи Cu-Ti/Ni-Cu і Cu/Ti 

температура нагрівання в процесі КСЗ опором повинна короткочасно перевищувати 

значення Тевт.Cu-Ti=885°С згідно з діаграмою стану системи Ti-Cu. При цьому 

температурно-часові умови процесу КСЗ опором (величини напруги, струму, часу, 

тиску при нагріванні, тиску осадки) контролювали таким чином, щоб запобігти 

перевищенню у контактній зоні температури плавлення сплаву γ–TiAl. Процес 

формування з’єднання у цьому випадку повинен відбуватись у α–області або (α+γ)–

області згідно діаграми стану системи Ti-Al. 

Дослідження мікроструктури зварних з'єднань показали відсутність залишків 

НФ та дефектів зварювання – ділянок з литою структурою, оксидних включень та 

тріщин (рис. 16 а). Встановлено, що використання НФ суттєво впливає на процеси 

активації поверхонь, що зварюються, і формування з’єднань. Використання НФ 

систем Cu–Ti/Ni–Cu і Cu/Ti при КСЗ опором з двоступеневою циклограмою тиску 

сприяє утворенню тонкого шару рідкої фази на початковій стадії процесу 

нагрівання, локалізації процесу тепловиділення, активації поверхонь обох сплавів та 

формуванню бездефектних з’єднань на стадії осадки. При цьому ширина дифузійної 

зони у з’єднанні сплавів γ-TiAl та ВТ5 не перевищує 50 мкм (рис. 16, б,в). 

  
а)      б)     в) 

Рисунок 16 – Мікроструктура (а) та результати проведення 

мікрорентгеноспектрального аналізу (б, в) зони з’єднання 

У п’ятому розділі проведено узагальнення отриманих при виконанні роботи 

даних та удосконалено технології ЗТ та КСЗ опором.  

На основі експериментальних даних ЗТ для сплаву ЕП741НП в діапазоні 

окружної швидкості V= 0,5...3,5 м/с при тиску зварювання Рн=340 МПа побудовано 

залежність коефіцієнт тертя від окружної швидкості (рис. 17, а). Встановлено, що 

коефіцієнт тертя сплаву ЕП741НП лежить у межах 0,074…0,007 та не суттєво 
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змінюється при зміні окружної швидкості обертання, порівняно зі сплавом ЕІ698ВД. 

Імовірно такий характер зміни коефіцієнту тертя обумовлений утворенням по лінії 

з'єднання сплаву ЕП741НП локальних ділянок у твердо-рідкому стані, внаслідок 

підплавлення границь зерен. 

   
Рисунок 17 - Залежність коефіцієнту тертя Fr від окружної швидкості V (а) 

та циклограма інерційного ЗТ ВЖЛ12У з ЕП741НП (б) 

Технологія комбінованого ЗТ ґрунтується на інтенсифікації зсувної 

деформації по поверхні початкового контакту за рахунок спільної дії стискаючих і 

тангенціальних напружень на стадії проковки, що досягається прикладенням 

зусилля проковки Fпр при досягненні максимального значення моменту тертя, на 

етапі гальмування. Однак, експериментальним дослідженням процесу інерційного 

ЗТ (рис. 17, б) сплаву ЕП741НП встановлено відсутність піку моменту тертя на 

стадії гальмування на відміну від процесу ЗТ інших металевих матеріалів. Такий 

характер гальмування обумовлений вузьким діапазоном зміни коефіцієнта тертя при 

гальмуванні. Таким чином, для максимальної інтенсифікації процесу осадки, 

прикладення зусилля проковки у з'єднаннях сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП 

необхідно проводити одночасно з початком етапу гальмування обертання. 

Отже, технологія комбінованого 

ЗТ сплаву ЕП741НП зі сплавами 

ВЖЛ12У та ЕІ698ВД може бути 

реалізована в діапазоні режимів 

зварювання приведених в табл.2 згідно 

циклограми з рис.18. При ЗТ сплавів 

ЕП741НП та ВЖЛ12У прикладення 

тиску проковування необхідно 

здійснювати на початку етапу 

гальмування, а при зварюванні сплавів 

ЕП741НП та ЕІ698ВД – в діапазоні 

окружної швидкості 0,4-0,6 м/с на етапі 

гальмування. 

Таблиця 2 – Рекомендовані режими ЗТ ЖНС 

Поєднання сплавів 
Окружна 

швидкість, м/с 

Тиск при 

терті, МПа 

Тиск прокову-

вання, МПа 

Час 

гальмування, с 

ЕП741НП із ВЖЛ12У 0,9-1,2 360-400 500-580 0,5-0,8 

ЕП741НП із ЕІ698ВД 0,8-1,2 150-200 280-350 0,5-1,2 

Рекомендовані режими КСЗ опором з використанням НФ евтектичного складу 

приведено в табл.2.  

 
Рисунок 18 – Циклограма комбінованого 

зварювання тертям сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП (1– тиск Р; 2– осадка 

заготовок Δ; 3– частота обертання n) 
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Таблиця 2 – Рекомендовані режими КСЗ опором 

Поєднання 

сплавів 

Напруга, 

В 

Припуск на 

зварювання, мм 

Припуск на 

осадку, мм 

Тиск 

зварювання, 

МПа 

Тиск 

проковки, 

МПа 

γ–TiAl із γ–TiAl 2,3 0,6-0,8 2,5-3 8-10 40-50 

γ–TiAl із ВТ5 2,3 0,7-1,1 3-4 5-7 40-50 

На базі технології зварювання тертям різнойменних ЖНС розроблено та 

апробовано технологію ЗТ різнорідних з’єднань PIM-сплаву In713C з 

конструкційною сталлю 40Х (рис. 19,а). Технологія комбінованого ЗТ дозволяє 

отримувати бездефектні з’єднання з шириною дифузійної зони в межах 5 мкм, що 

попереджує утворення по лінії з'єднання проміжних прошарків змінного хімічного 

складу, які призводять до окрихчення з'єднань. Підвищення мікротвердості у зоні 

з’єднання з боку PIM-сплаву викликано зменшенням розміру часток зміцнюючої '-

фази, що виділяються при охолодженні, порівняно з розміром часток ОМ сплаву. 
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а)     б)             в) 

Рисунок 19 - Макрошліф (а), розподіл елементів Fe, Ni, Cr, Al (б) та 

мікротвердості у зоні з'єднання сплаву In713C зі сталлю 40Х 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Розрахунковими дослідженнями процесу нагріву при зварюванні тертям 

різнойменних жароміцних нікелевих сплавів: гранульного ЕП741НП, ливарного 

ВЖЛ12У та деформованого ЕІ698ВД встановлено та експериментально 

підтверджено досягнення в стику температури солідус сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У. 

2. Виявлено аномальний ступінчастий характер осадки сплаву ЕП741НП у 

контакті зі сплавом ВЖЛ12У при перевищенні певного критичного значення тиску 

при терті, що викликано досягненням в стику температури солідус. Зокрема, для 

окружної швидкості обертання 1м/с критичне значення тиску при терті складає 

550 МПа, а осадка заготовок характеризується почерговою зміною ділянок із 

швидкістю осадки 0,4-0,8 мм/с та ділянок зі швидкістю осадки 5 мм/с. 

3. Дослідженнями деформації заготовок при формуванні зварних з’єднань 

сплаву ЕП741НП зі сплавами ВЖЛ12У та ЕІ698ВД встановлено значення 

мінімальних тисків при терті Рн.min, при яких забезпечується осадка (деформація 

приконтактних макрооб’ємів металу) заготовок. Зокрема, в діапазоні зміни окружної 

швидкості від 1 до 1,5 м/с Рн.min= 80 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП із 

ЕІ698ВД та Рн.min=300 МПа для поєднання сплавів ЕП741НП із ВЖЛ12У.  
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4. Дослідження мікроструктури зварних з’єднань сплаву ЕП741НП зі сплавом 

ВЖЛ12У показали утворення по лінії з’єднання проміжного прошарку, в якому 

зосереджуються дефекти зварювання. Встановлено, що застосування технологічних 

засобів, спрямованих на інтенсифікацію пластичної деформації приконтактних 

об’ємів металу на заключній стадії процесу зварювання тертям, забезпечує 

формування бездефектних з’єднань. 

5. Встановлено, що у зоні з’єднань сплавів ЕП741НП та ВЖЛ12У виконаних 

зварюванням тертям через проміжний елемент із сплаву ЕІ698ВД зміцнююча γ'-фаза 

у деформованому сплаві відсутня, що свідчить про її розчинення внаслідок 

перевищення температури сольвус. З боку сплавів ЕП741НП та ВЖЛ12У 

спостерігається дисперсна γ'-фаза розміром 20-25 нм, що свідчить про її виділення 

при охолодженні з’єднань. 

6. Дослідженнями розподілу мікротвердості зварних з’єднань сплавів 

ЕП741НП та ВЖЛ12У встановлено відсутність ділянок із зниженими показниками 

твердості. Для з’єднань виконаних через проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД 

виявлено зниження мікротвердості у стику після зварювання, яке можна усунути 

проведенням термічної обробки за режимом деформованого сплаву. 

7. Експериментальними дослідженнями процесу контактного стикового 

зварювання опором з використанням наношаруватих фольг встановлено можливість 

формування бездефектних зварних з’єднань алюмініду титану γ-TiAl та γ-TiAl з 

титановим сплавом ВТ5. При цьому, використання наношаруватих фольг 

евтектичного складу дозволяє отримувати з’єднання при значеннях температури 

нагрівання, нижчих за температуру ліквідус у системі Ti-Al. 

8. Визначено оптимальний діапазон зміни технологічних параметрів процесу 

зварювання тертям різнойменних жароміцних нікелевих сплавів: гранульного 

сплаву ЕП741НП із деформованим сплавом ЕІ698ВД та ливарним сплавом 

ВЖЛ12У. На основі цього удосконалено технологію зварювання тертям, яка за 

рахунок прикладення підвищеного зусилля проковування (в 1,4-1,5 разів більше ніж 

зусилля при терті) на етапі програмованого зниження швидкості обертання 

заготовок забезпечує отримання бездефектних з’єднань. 

9. На базі технології зварювання тертям різнойменних жароміцних нікелевих 

сплавів розроблено технологію зварювання різнорідних з’єднань жароміцного 

сплаву In713C зі сталлю 40Х, яка пройшла дослідно-промислову перевірку на ТОВ 

«Турбомагія». 
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АНОТАЦІЯ 

Завертанний М.С. Технологій стикового зварювання тиском жароміцних 

сплавів у різнорідному сполученні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології». Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вивченню закономірностей формування структури і 

механічних властивостей зварних з’єднань жароміцних сплавів при способах 

зварювання тиском та пошуку шляхів інтенсифікації пластичної деформації 

приконтактних об’ємів металу в процесі зварювання. 

В роботі досліджено температурні умови формування зварних з’єднань 

різнойменних жароміцних нікелевих сплавів ЕП741НП, ВЖЛ12У та ЕІ698ВД при 
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зварюванні тертям (ЗТ). Розрахунковим шляхом визначено вплив термічного циклу 

ЗТ та післязварювальної термічної обробки на розподіл залишкових напружень в 

зварних з’єднаннях. Визначено мінімальні тиски, які забезпечують осадку заготовок 

при ЗТ ЖНС у різнойменному сполученні. Виявлено ступінчастий характер осадки 

при ЗТ сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП при перевищенні певного критичного 

значення тиску при терті.  

Досліджено формування зварних з’єднань при контактному стиковому 

зварюванні опором алюмініду титану γ-TiAl та γ-TiAl з титановим сплавом ВТ5 

через проміжні наношаруваті фольги.  

Визначено інтервали зміни технологічних параметрів процесів ЗТ та КСЗ 

опором, які забезпечують формування бездефектних з’єднань жароміцних сплавів.  

Ключові слова: зварювання тертям, контактне стикове зварювання опором, 

жароміцні нікелеві сплави, алюмініди титану, γ'-фаза. 

 

ABSTRACT 

Zavertannyi M.S. Pressure butt welding technologies of high temperature alloys in 

dissimilar combination. - Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Candidate of Technical Sciences (Ph.D), on specialty 

05.03.06 "Welding and related processes and technologies". E.O. Paton Electric Welding 

Institute of the NAS of Ukraine, Kiev, 2020. 

The temperature conditions for the formation of welded joints of dissimilar nickel 

superalloys EP741NP, VZhL12U and EI698VD during friction welding were investigated. 

Achieving the solidus temperature of EP741NP and VZhL12U alloys along the joint line 

was established. The influence of the thermal cycle of friction welding and post-welding 

heat treatment on the distribution of residual stresses in welded joints was determined. 

The process of billets deformation during the formation of welded joints of 

EP741NP alloy with VZhL12U and EI698VD alloys was investigated. The minimum 

friction pressures were determined, which provide upsetting of billets during friction 

welding of dissimilar nickel alloys. Namely, they amount to 80 MPa for the combination 

of EP741NP with EI698VD alloys and 300 MPa for the combination of EP741NP with 

VZhL12U alloys. The step character of upsetting during friction welding of VZhL12U 

with EP741NP alloys at exceeding a certain critical value of friction pressure was 

revealed. In particular, for a circumferential speed of 1 m/s, the critical value of friction 

pressure is 550 MPa. 

The microstructure of welded joints of EP741NP and VZhL12U alloys was studied. 

The formation of an intermediate layer along the joint line, in which welding defects are 

concentrated, is shown. It is shown that intensification of plastic deformation of the near-

contact volumes of metal at the final stage of friction welding process provides the 

formation of defect-free joints. 

The change in the morphology of strengthening γ'-phase in the zone of welded joint 

of EP741NP, VZhL12U and EI698VD alloys was investigated. It was established that in 

the dynamic recrystallization zone, γ'-phase of the base metal is completely soluble. 

During cooling of welded joints of VZhL12U and EP741NP alloys, dispersion of 

strengthening phase particles with a size of 20-25 nm occurs. In the dynamic 



  

recrystallization zone of EI698VD alloy, γ'-phase is not precipitated during cooling of the 
joints. 

The distribution of microhardness of welded joints of EP741NP and VZhL12U 
alloys was investigated. The absence of areas with reduced values of hardness was 
established. For the joints produced through the intermediate element of EI698VD alloy, a 
decrease in microhardness in the joint area after welding was established, which can be 
eliminated applying heat treatment on the mode of a deformed alloy. 

The formation of welded joints during resistance butt welding of titanium aluminide 
(γ-TiAl) and γ-TiAl with titanium VT5 alloy through intermediate nanolayer foils was 
investigated. It was established that the use of nanolayer foils of eutectic composition 
allows producing welded joints at a heating temperature, which is lower than the liquidus 
temperature in the system Ti-Al. The width of the diffusion zone in welded joints γ-TiAl 
with titanium VT5 alloy amounts to about 50 µm. 

The intervals of changing technological parameters of friction welding and 
resistance butt welding processes were determined, which provide the formation of defect-
free joints of high temperature alloys. 

The technology of friction welding of dissimilar joints of nickel In713C alloy with 
steel 40Kh was developed. Metallographic examinations of welded joints showed that the 
width of the diffusion zone does not exceed 5 μm. 

Key words: friction welding, resistance butt welding, nickel superalloys, titanium 
aluminide, γ'-phase. 
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