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АНОТАЦІЯ 

Завертанний М.С. Технології стикового зварювання тиском 

жароміцних сплавів у різнорідному сполученні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 

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. 

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 

жароміцних нікелевих сплавів, що обумовлюють їх механічні властивості. 

Встановлено основні фактори, що впливають на формування дефектів 

зварних з’єднань високолегованих нікелевих сплавів, зокрема їх висока 

схильність до утворення тріщин при способах зварювання плавленням і 

термічній обробці. Складність формування зварних з’єднань жароміцних 

сплавів при зварюванні плавленням обумовлює доцільність проведення 

досліджень їх зварюваності при способах зварювання тиском. 

Приведено результати досліджень хімічного та фазового складу 

досліджуваних сплавів. 

Проведено дослідження процесу зварювання тертям різнойменних 

жароміцних нікелевих сплавів, що включають дослідження температурних 

полів та залишкових напружень, деформації та формування мікроструктури 

зварних з’єднань, а також розподілу зміцнюючих фаз.  
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Наведено результати розрахункових та експериментальних 

дослідження зміни температури у зоні зварювання сплаву ЕІ698ВД зі 

сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У. Показано, що швидкість нагрівання у зоні 

контакту заготовок на початкових стадіях процесу зварювання досягає 

1000 оС/с. При цьому температура у зоні контакту перевищує температуру 

повного розчинення зміцнюючої γ'-фази та може перевищувати температуру 

солідус, але є нижчою за температуру ліквідус досліджуваних сплавів. 

Встановлено, що ширина зони з нагрівом вище температури повного 

розчинення зміцнюючої γ'-фази при зварюванні тертям досягає 3,9 мм. 

Досліджено вплив післязварювальної термічної обробки на розподіл 

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

Встановлено, що термічна обробка за режимом загартування сплаву ЕІ698ВД 

призводить до перерозподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях та 

зниження піків осьових та тангенціальних напружень.  

Досліджено процес деформації та формування зварних з’єднань 

гранульного сплаву ЕП741НП із деформованим сплавом ЕІ698ВД та 

ливарним сплавом ВЖЛ12У. За результатами експериментів побудовано 

залежності швидкості осадки від тиску при терті для поєднань сплавів 

ЕІ698ВД із ЕП741НП та ВЖЛ12У із ЕП741НП. Встановлено мінімальні 

значення тиску при терті при яких забезпечується осадка (деформація у 

макрооб’ємах) заготовок для поєднання сплавів ЕП741НП із ЕІ698ВД та 

ЕП741НП із ВЖЛ12У  

Виявлено аномальний ступінчастий характер осадки сплаву ЕП741НП 

у контакті зі сплавом ВЖЛ12У при перевищенні певного критичного 

значення тиску при терті. Осадка характеризується чередуванням ділянок із 

низькою швидкістю осадки від 0,4 до 0,8 мм/сек та стрибкоподібними 

ділянками зі швидкість осадки до 5 мм/сек. Враховуючи розрахункові та 

експериментальні дані щодо досягнення температури солідус у контакті 

зварюваних сплавів, сформульовано припущення щодо механізму 

формування зварного з’єднання. 
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Дослідженнями мікроструктури зварних з’єднань сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У по лінії з’єднання виявлено перехідний прошарок шириною до 

30 мкм, який характеризується надзвичайно дрібним зерном (розміром 

менше 1 мкм), в той час як у зоні динамічної рекристалізації зварюваних 

сплавів більшість зерен має розміри 2…4 мкм. Перехідний прошарок та його 

границя з зоною динамічної рекристалізації характеризується наявністю 

мікротріщин. 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. 

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

сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У. Встановлено ширину характерних зон зварних 

з’єднань в залежності від технології зварювання тертям. Показано, що в зоні 

динамічної рекристалізації присутня лише дрібна γ'-фаза, яка виділилась при 

охолодженні з’єднання. З боку сплаву ЕП741НП простежується чітка 

границя між зоною динамічної рекристалізації та зоною термомеханічного 

впливу, а у сплаві ВЖЛ12У присутня зона часткової динамічної 

рекристалізації. У зоні термічного впливу досліджуваних сплавів 

спостерігається плавний перехід від зони термомеханічного впливу до 

основного металу з поступовим збільшенням розміру і кількості часток 

зміцнюючої фази і наближенням її форми до вихідної – кубічної.  

Дослідженнями розподілу мікротвердості у зоні зварного з'єднання 

сплавів ЕП741НП із ВЖЛ12У встановлено відсутність ділянок із зниженими 

показниками мікротвердості. Виявлено підвищення мікротвердості поблизу 

лінії з’єднання, яке пов’язане із подрібненням зерна в зоні динамічної 

рекристалізації.  

Представлено дослідження шляхів інтенсифікації пластичної 

деформації приконтактних макрооб’ємів металу при способах зварювання 

тертям та контактного стикового зварювання опором.  
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Досліджено формування з’єднань сплавів ЕП741НП та ВЖЛ12У через 

проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД. Встановлено, що у зоні з’єднання між 

сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У залишається прошарок із деформованого 

сплаву шириною до 130 мкм, який обумовлює зниження мікротвердості. 

Проведення післязварювальної термічної обробки 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. 

Досліджено формування зварних з’єднань при контактному стиковому 

зварюванні опором сплаву γ-TіAl та цього сплаву зі сплавом ВТ5 з 

використанням наношаруватих фольг систем Tі/Al і Tі/Co та фольг 

евтектичного типу з нерівномірним розподілом по товщині параметрів 

структури Ni/Ti-Al, Ti/Ni-Cu, Cu-Ti/Ni-Cu, Al/Ni-Cu. Встановлено, що при 

зварюванні литого сплаву γ-TіAl з використанням наношаруватих фольг 

системи Tі/Al забезпечується формування бездефектних з'єднань, при 

наявності значного градієнта твердості у зоні термомеханічного впливу. 

Досліджено процес контактного стикового зварювання опором і 

структуру з’єднань сплаву γ-TіAl зі сплавом ВТ5, одержаних з 

використанням наношаруватих фольг евтектичного типу систем Cu-Ti/Ni-Cu 

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

циклограма тиску). Встановлено, що в процесі зварювання відбувається 

утворення тонкого шару рідкої фази на початковій стадії процесу нагрівання, 

локалізації процесу тепловиділення, активації поверхонь обох сплавів та 

формуванню бездефектних з’єднань на стадії осадки.  

Проведено узагальнення отриманих при виконанні роботи даних та 

приведено рекомендовані режими зварювання тертям та контактного 

стикового зварювання жароміцних сплавів.  
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Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше дослідженнями термічних циклів при зварюванні тертям 

жароміцних нікелевих сплавів – ЕП741НП із ЕІ698ВД та ВЖЛ12У 

встановлено 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. 
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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. 

 

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 thesis is devoted to the study of regularities of formation of structure 

and mechanical properties of welded joints of high temperature alloys applying the 

methods of pressure welding and searching the ways of intensifying plastic 

deformation of the near-contact volumes of metal in the process of welding. 

Technological features of friction and resistance butt welding processes 

were considered, the literature on friction and fusion welding of industrial and 
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perspective high temperature alloys was reviewed. Peculiarities of structure and 

phase composition of nickel superalloys, determining their mechanical properties, 

were considered. The main factors were established, that influence the defects 

formation of welded joints of nickel superalloys, in particular, their high tendency 

to crack formation applying the methods of fusion welding and heat treatment. The 

complexity of forming welded joints of high temperature alloys during fusion 

welding determines the feasibility of investigations of their weldability applying 

the methods of pressure welding. 

The results of investigations of chemical and phase composition of the 

studied alloys are given. 

The process of friction welding of different nickel superalloys was 

investigated, including the study of temperature fields and residual stresses, 

deformation and formation of microstructure of welded joints, as well as 

distribution of strengthening phases.  

The results of calculation and experimental studies of temperature change in 

the zone of welding EI698VD alloy with EP741NP and VZhL12U alloys are 

presented. It was shown that heating rate in the contact zone of billets at the initial 

stages of welding process reaches 1000 oC/s. The temperature in the contact zone 

exceeds the temperature of complete dissolution of strengthening γ'-phase and may 

exceed the solidus temperature, but it is lower than the liquidus temperature of the 

investigated alloys. It was established that the width of the zone with the heating 

temperature, higher than the temperature of a complete dissolution of strengthening 

γ'-phase during friction welding, reaches 3.9 mm. 

The influence of post-welding heat treatment on distribution of residual 

stresses in the welded joints of EI698VD and EP741NP alloys was studied. It was 

established that heat treatment according to the mode of hardening EI698VD alloy 

leads to redistribution of residual stresses in the welded joints and reduction of 

peaks of axial and tangential stresses.  

The process of deformation and formation of welded joints of granular 

EP741NP alloy with a deformed EI698VD alloy and a cast VZhL12U alloy was 
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studied. According to the results of the experiments, the dependences of upsetting 

rate on pressure during friction for the combinations of EI698VD with EP741NP 

and VZhL12U with EP741NP alloys were constructed. The minimum values of 

pressure during friction were established, at which upsetting (deformation in 

macrovolumes) of billets is provided for a combination of EP741NP with 

EI698VD and EP741NP with VZhL12U alloys.  

The anomalous step character of upsetting EP741NP alloy in contact with 

VZhL12U alloy was revealed at exceeding a certain critical value of friction 

pressure. Upsetting is characterized by alternating the areas with a low upsetting 

rate from 0.4 to 0.8 mm/s and the jump-like areas with upsetting rate of up to 5 

mm/s. Taking into account the calculated and experimental data on reaching the 

solidus temperature in the contact of welded alloys, the assumptions on the 

mechanism of welded joint formation were formulated. 

The studies of microstructure of the welded joints of EP741NP and 

VZhL12U alloys along the joint line revealed a transition layer of up to 30 μm 

width, which is characterized by extremely fine grain (less than 1 μm in size), 

while in the dynamic recrystallization zone of welded alloys most grains have the 

size of 2…4 μm. The transition layer and its boundary with dynamic 

recrystallization zone is characterized by the presence of microcracks. It was 

established that the use of technological means aimed at 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 morphology of strengthening γ'-phase in the zone of joining 

EP741NP and VZhL12U alloys was studied. The width of typical zones of welded 

joints depending on friction welding technology was established. It was shown that 

in the dynamic recrystallization zone only a tiny γ'-phase was present, which was 

precipitated during cooling of the joint. On the side of EP741NP alloy, a distinct 

boundary between the dynamic recrystallization zone and the thermomechanical 

affected zone is observed, and in VZhL12U alloy, a partial dynamic 

recrystallization zone is present. In the heat-affected-zone of the investigated alloys 
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a smooth transition from the thermomechanical affected zone to the base metal 

with a gradual increase in the size and number of particles of the strengthening 

phase and the approximation of its shape to the original – cubic one is observed.  

The studies of the distribution of microhardness in the area of welded joints 

of EP741NP and VZhL12U alloys revealed the absence of areas with a reduced 

microhardness. An increase in microhardness near the joint line was revealed, 

which is associated with grain refinement in the dynamic recrystallization zone.  

The investigations of the methods of intensifying plastic deformation of the 

near-contact macrovolumes of metal applying the methods of friction and 

resistance butt welding are presented.  

The formation of the joints of EP741NP and VZhL12U alloys through an 

intermediate element of EI698VD alloy was studied. It was established that in the 

joint zone between EP741NP and VZhL12U alloys a layer of a deformed alloy of 

up to 130 μm width remains, which causes a decrease in microhardness. Carrying 

out post-welding heat treatment of the joints on the standard mode for EI698VD 

alloy provides restoration of the microstructure and morphology of γ'-phase of the 

alloy, which increases the microhardness in the joint area. 

The formation of welded joints during resistance butt welding of γ-TіAl 

alloy and this alloy with VT5 alloy using nanolayer foils of the systems Ti/Al and 

Ti/Co and the foils of eutectic type with a non-uniform distribution of parameters 

of the structure Ni/Ti-Al, Ti/Ni-Cu, Cu-Ti/Ni-Cu and Al/Ni-Cu across the 

thickness was studied. It was established that during welding a cast γ-TiAl alloy 

with the use of nanolayer foils of the system Ti/Al, the formation of defect-free 

joints is provided at the presence of a significant hardness gradient in the heat-

affected-zone. 

The process of resistance butt welding and the structure of the joints of γ-

TіAl alloy with VT5 alloy produced using nanolayer foils of the eutectic type of 

Cu-Ti/Ni-Cu and Cu/Ti systems with an increase in the axial force at the upsetting 

stage (two-stage pressure cyclogram) was studied. It was established that in the 

process of welding the formation of a thin layer of a liquid phase at the initial stage 
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of the heating process, localization of the heat release process, activation of the 

surfaces of both alloys and the formation of defect-free joints at the upsetting stage 

take place.  

The data obtained during the work were generalized and the recommended 

modes of friction and resistance butt welding of high temperature alloys are given.  

 

Scientific novelty of the obtained results.  

1. For the first time, the studies of thermal cycles during friction welding of 

high temperature nickel EP741NP with EI698VD and VZhL12U alloys established 

the possibility of achieving solidus temperature of one of the alloys with the 

formation of an interlayer in the joint zone in a solid-liquid state in the contact 

zone.  

2. For the first time, the studies of the process of deformation of dissimilar 

nickel superalloys during friction welding established the minimum values of 

friction pressure, which provide upsetting (deformation in the macrovolumes) of 

billets. In particular, in the range of changes in the circumferential rotation speed 

from 1 to 1.5 m/s, these values amount to 80 MPa for the combination of EP741NP 

and EI698VD alloys and 300 MPa for the combination of EP741NP and VZhL12U 

alloys.  

3. For the first time the anomalous step character of upsetting during friction 

welding of EP741NP with VZhL12U alloys at exceeding a certain critical value of 

friction pressure was revealed, which for circumferential rotation speed of 1 m/s 

amounts to 550 MPa. At the same time, upsetting of billets is characterized by an 

alternating change of upsetting rate: regions with a low upsetting rate from 0.4 to 

0.8 mm/s change to a jump-like high-rate upsetting with the rate of 5 mm/s. 

4. The optimal range of changes in the technological parameters of the 

process of friction welding of dissimilar high temperature nickel alloys: granular 

EP741NP alloy with a deformed EI698VD alloy and a cast VZhL12U alloy was 

determined, in which the absence of anomalous phenomena during upsetting of 

billets is provided. Based on this fact, the technology of friction welding was 
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improved, which provides defect-free joints due to the application of an increased 

forging force at the stage of a programmable reduction of the speed of the billets 

rotation. 

 

Practical value. Technologies for friction and resistance butt welding of 

industrial and promising high temperature alloys were developed, which allow 

producing defect-free joints. The results of mechanical tests showed the strength of 

welded joints at the level of the base metal of the investigated alloys. 

The technologies have a practical value for domestic manufacturers of 

aircraft gas turbine engines. The technology of friction welding successfully passed 

the experimental-industrial test on producing dissimilar joints of high temperature 

nickel In713C alloy with steel 40Kh during the manufacture of rotor shafts of turbo 

compressors for automobile engines at the LLC "Turbomagia". 

 

Key words: friction welding, resistance butt welding, nickel superalloys, 

titanium aluminide, γ'-phase. 
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ВСТУП 

 

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 (деформованих, ливарних, гранульних), 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. 
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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 (КСЗ). 

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.) 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 
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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.  

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: 

- дослідити процес деформації та формування з'єднань при ЗТ ЖНС у 

різнойменному сполученні; 

- оцінити температурні умови формування з'єднань ЖНС в залежності 

від параметрів процесу зварювання; 

- дослідити вплив технології ЗТ та післязварювальної термічної 

обробки на рівень залишкових напружень у зварних з’єднаннях; 

- встановити вплив параметрів режиму ЗТ на мікроструктуру зварних 

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

- дослідити шляхи інтенсифікації пластичної деформації 

приконтактних макрооб’ємів металу при ЗТ та КСЗ опором; 

- оптимізувати параметри ЗТ та КСЗ опором для забезпечення 

формування бездефектних зварних з’єднань жароміцних сплавів. 

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

Предмет досліджень – закономірності формування структури та 

механічних властивостей зварних з’єднань, технологічні параметри процесів 

зварювання. 

Методи досліджень. Металографічні дослідження проводили на 

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

мікроскопі JAMP-9500F “JEOL”, (Японія). Дослідження розподілу елементів 
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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 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 
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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 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]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення те результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародних та 

всеукраїнських науково-технічних конференціях: «Теоретические и 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕРОЗ’ЄМНОГО 

З’ЄДНАННЯ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ТА ТРУДНОЩІВ ЇХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ  

 

1.1 Загальна характеристика жароміцних сплавів 

 

У галузі авіаційної і космічної техніки широке використання мають 

жароміцні нікелеві сплави (ЖНС) [1-12]. Вони використовуються при 

виготовленні елементів газотурбінних двигунів (ГТД), зокрема, роторної 

частини компресора високого тиску і турбіни. Ці деталі працюють при 

високих температурах і навантаженнях, тому до матеріалів, з яких вони 

виготовлені, висувається ряд вимог: стійкість до високотемпературної 

повзучості, висока міцність, пластичність і стійкість до окислювання. 

Властивості ЖНС обумовлені їх структурою та механізмом зміцнення, 

що є наслідком багатокомпонентного легування [11-12]. Загалом, ЖНС 

містять від 12 до 13 легуючих елементів у ретельно контрольованих 

кількостях та, крім того, можливо, від 10 до 12 елементів-домішок, таких як 

марганець, кремній, фосфор, сірка, кисень та азот, вміст яких також 

необхідно контролювати при проведенні плавки.  

Легуючі елементи, що використовуються в ЖНС можна поділити на 

декілька класів, що об’єднані спільним впливом на структуру металу [11]. До 

першого класу відносяться елементи що утворюють γ-матрицю з г.ц.к. 

решіткою. Це такі елементи як нікель, кобальт, хром, залізо, молібден, 

вольфрам, ванадій. До другого класу відносяться елементи що сприяють 

утворенню інтерметалідної фази з г.ц.к. решіткою Ni3[Al,Ti,Nb,Ta] 

(зміцнююча γ'-фаза), а саме алюміній, титан, ніобій, тантал. Магній, бор, 

вуглець та цирконій відносяться до третього класу елементів, що утворюють 

сегрегації по границях зерен. Крім того, існують два підкласи. Перший 

включає карбідоутворюючі елементи – хром, молібден, вольфрам, ванадій, 
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ніобій, тантал та титан. До другого відносяться елементи (хром, алюміній), 

що утворюють щільні дифузійно стійкі оксиди, призначені для захисту 

сплаву від впливу зовнішнього середовища. 

ЖНС являють собою матричний γ-твердий розчин на нікелевій основі, 

легований хромом і тугоплавкими елементами – молібденом і ніобієм. 

Хром – найважливіший елемент, що забезпечує корозійну стійкість сплаву. У 

сплавах обов’язково присутні алюміній, титан, ніобій (сумарно до 8…10%), 

які в основному забезпечують утворення головної зміцнюючої фази цих 

сплавів – γ'-фази. Хром і алюміній забезпечують опір окислюванню й газовій 

корозії внаслідок утворення захисних плівок оксидів Cr2O3 і Al2O3. Вуглець 

утворює у сплавах карбіди, бор – бориди. Морфологія цих фаз також у 

значній мірі визначає жароміцність сплавів. Важливе значення мають 

легкоплавкі домішки – свинець і сірка, вміст яких необхідно обмежувати, 

оскільки вони знижують жароміцність сплавів [11]. 

Найбільш ефективне зміцнення досягається при вмісті γ'-фази не менш 

30-40%. Карбідна фаза, являє собою фази типу МеС, Me23C6 і Ме6С. Первинні 

карбіди типу МеС утворюються при кристалізації у вигляді досить великих, 

довільним чином розташованих часток. Існує переважний порядок утворення 

цих карбідів пов’язаний зі зменшенням їхньої стійкості – ТіС, NbС, VC. 

Молібден і вольфрам можуть частково заміщати метали в цих карбідах, 

утворюючись при температурі 750…950°С. При наявності в сплавах 

молібдену і вольфраму ці карбіди відповідають формулі Cr21(Mo,W)2C6. 

Карбіди типу Ме6С виділяються при більш високих температурах 

850…1000°С і мають формулу типу (Ni,Co)2W4C, (Ni,Co)3.5 (W,Cr)2.5 C та ін. 

Карбідні фази Me23C6 і Me6C виділяються переважно по границях зерен, але 

іноді й уздовж ліній двійників, на дефектах упаковки [11, 13]. 

Традиційно, для виготовлення компонентів ГТД, зокрема лопаток та 

дисків турбін, використовують деформовані та ливарні ЖНС [1-3, 7-10, 14-

17]. Деформовані сплави володіють обмеженими можливостями для 

забезпечення необхідної жароміцності, оскільки подальше їх легування веде 



 27 

до практично повної втрати технологічної пластичності при деформації. 

Провідне місце належить ливарним ЖНС завдяки постійному удосконаленню 

технології лиття і багатокомпонентного легування. 

Істотне розширення можливостей подальшого легування сплавів для 

дисків забезпечує використання методів металургії гранул [18-22], що 

дозволяє придушити розвиток ліквації, зменшуються розміри виділень 

первинної γ'-фази і карбідів, підвищується технологічність і економічність 

використання металу. Розміри гранул зазвичай становлять 0,02-0,4 мм. При 

розпилюванні сплавів на гранули досягається дуже висока (до 106 оС с-1) 

швидкість кристалізації, з дендритної структура стає зеренною, без видимих 

частинок виділень γ'-фази, подрібнюються і частки карбідів. Застосування 

металургії гранул забезпечує підвищення коефіцієнта використання металу, 

більш високу міцність і пластичність. 

Поряд з металургією гранул, одним з нових методів порошкової 

металургії є інжекційна формовка порошків [23-28], відома в англомовній 

літературі під загальною назвою PIM-технологія (Powder Injection Molding). 

В останні роки PIM-технологія набуває все більшого поширення завдяки 

ряду переваг перед традиційними методами металообробки, в першу чергу 

при виробництві деталей зі складними геометричними формами і великими 

обсягами виробництва. Щільність кінцевих виробів при PIM-технології 

становить від 96 до 100% від теоретичного значення, а наявні пори і 

неметалеві включення мають малі розміри, сферичну форму і розподілені 

рівномірно по об’єму.  

Проте, незалежно від технології виготовлення остаточна структура 

ЖНС, що складається з легованого твердого розчину на нікелевій основі, γ'-

фази і карбідів формується в результаті термічної обробки (ТО) [11, 13, 29-

34]. ТО стабілізує структуру сплавів, збільшує об'ємний вміст γ'-фази, 

зменшує ступінь її неоднорідності за хімічним складом і розмірами, знижує 

рівень ліквації, що в підсумку призводить до суттєвого підвищення 

характеристик довговічності компонентів турбін. 
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Термічна обробка ЖНС складається з загартування і старіння [13, 33]. 

Температура загартування вибирається з умови отримання однорідного 

твердого розчину. При старінні з перенасиченого твердого розчину 

виділяються дисперсні частки зміцнюючої γ'-фази. 

Для деталей з ливарних нікелевих сплавів широко використовується 

гомогенізація [11, 31-33]. При гомогенізації відбувається зменшення ступеня 

ліквації і стабілізація структури сплавів. Гомогенізація сприяє збільшенню 

об'ємного вмісту дисперсних частинок зміцнюючої γ'-фази. Під час 

високотемпературної витримки розчиняються грубі виділення γ'-фази, що 

утворилися при кристалізації. Слід, однак, відзначити, що оптимізація 

режимів термічної обробки для досягнення оптимальної форми, розмірів і 

розподілу часток зміцнюючої γ'-фази не завжди супроводжується 

поліпшенням механічних властивостей. Так, наприклад, утворення частинок 

карбідів Ме6С несприятливої пластинчастої форми в процесі гомогенізації і 

подальшого охолодження сплаву ЖС6У, практично зводить нанівець ефект 

поліпшення властивостей шляхом управління структурою γ'-фази, і в 

підсумку, після гомогенізації при температурі 1210 оС тривала міцність 

залишається на тому ж рівні [33]. 

Подвійне загартування застосовують для поліпшення в'язкості і 

пластичності сплавів. При першому загартуванні забезпечується досить 

повне розчинення зміцнюючих фаз, гомогенізація сплаву. При нагріванні під 

повторне загартування на межі зерен виділяються і коагулюють частинки 

карбідів, відбувається частковий розпад пересиченого твердого розчину з 

утворенням досить великих частинок γ'-фази. Карбіди виділяються при 1000-

1050 оС, рівномірно розподіляючись за об’ємом. При відсутності другого 

загартування однократне загартування зі старінням призводить до утворення 

на межі зерен суцільної карбідної сітки, яка знижує пластичність [33]. 

При старінні відбувається додаткове виділення часток γ'-фази і 

зміцнення сплавів. Наявність невеликої кількості порівняно великих 

сферичних частинок γ'-фази, сформованих під час нагрівання під друге 
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загартування, і дрібнодисперсних виділень часток γ'-фази, що виділилися при 

старінні, забезпечує максимальну довговічність дисків із таких сплавів як 

ЕІ698 і ЕП742 [33]. 

Перспективними матеріалами для використання в конструкції ГТД є 

сплави на основі інтерметалідів, зокрема алюмініди титану γ-ТіАl [35-41]. 

Перевагами інтерметалідів системи Ті-Аl є високі значення жароміцності, 

жаростійкості та корозійної стійкості. Крім того, ці сплави мають низьку 

густину, що дозволяє значно зменшити масу конструкції. 

Елементи турбін авіаційних ГТД працюють в умовах нерівномірного 

нагріву та навантаження. Робочі лопатки повинні витримувати температуру 

експлуатації до 1100 - 1150 °С, в той час як диски коліс ГТД працюють при 

температурах до 850 °С. Тому, з економічної точки зору, доцільно ці 

елементи виготовляти із різних сплавів. Оптимальний комплекс 

технологічних та експлуатаційних характеристик для виготовлення лопаток 

мають ливарні ЖНС, в той час як виготовляти диски доцільніше із 

деформованих та гранульних сплавів [15, 42–44]. 

На сьогоднішній день для з’єднання різнойменних ЖНС (лопаток з 

диском) використовуються механічні кріплення різного типу. Але вони 

характеризуються високими контактними напруженнями через наявність 

з’єднувальних зазорів та деформацію з’єднуваних елементів в процесі роботи 

виробу [42]. Для збільшення площі контакту та зниження рівня контактних 

напружень застосовують замкове з’єднання типу «ялинка» (рис. 1.1, а). 

Однак, такий тип замкового з’єднання вимагає збільшення поперечного 

перерізу замка з боку лопатки та збільшення товщини ободу диску. Все це 

призводить до збільшення масогабаритних показників робочих коліс та ГТД 

загалом. Для вирішення даної проблеми розроблено конструкцію типу 

«бліск» (рис. 1.1, б), в якій робочі лопатки виготовляють разом з диском, або 

з використанням нероз’ємних з’єднань лопатка-диск, що дозволяє знизити 

масу виробу – до 30% [45, 46]. 



 30 

     

а)        б) 

Рисунок 1.1 – Механічне кріплення лопаток до диску (а) та конструкція 

типу «бліск» (б) 

 

1.2 Проблеми при зварюванні жароміцних нікелевих сплавів  

 

В літературі приводяться результати досліджень з отримання 

нероз’ємних з’єднань ЖНС способами високотемпературного паяння [41, 46-

48], електронно-променевого зварювання [49-53] та зварювання тертям [54-

59]. Через багатокомпонентність легування жароміцних сплавів при паянні 

можливе утворення евтектичних прошарків та сегрегації хімічних елементів, 

які розмінюють з’єднання [41].  

При способах зварювання плавленням ЖНС виникають проблеми, 

пов'язані з їх високолегованою структурою, а також зі складними 

механізмами дисперсійного зміцнення, необхідними для забезпечення 

високотемпературної міцності при експлуатації [13]. Ці сплави часто 

діаметрально протилежно реагують на термічні й механічні навантаження, 

обумовлені джерелом тепла, масою деталей, умовами закріплення в процесі 

зварювання. Локальні зміни мікроструктури в зоні з’єднання, наприклад, 

укрупнення й розчинення виділень зміцнюючих фаз, ріст зерна в зоні 

термічного впливу (ЗТВ), можуть привести до значних змін властивостей.  

З метою мінімізації цих реакцій або взаємодій багато сплавів 

підвищеної міцності зварюють у стані після відпалу на твердий розчин або 
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неповного відпалу. Однак, незважаючи на ці міри, багато сплавів підвищеної 

жароміцності усе ще залишаються чутливими до трьох основних видів 

тріщин, а саме: кристалізаційних, лікваційних на границях зерен і тріщин 

деформаційного старіння [60].  

Кристалізаційні тріщини [50-52, 60-64] утворюються в наплавленому 

валику при кристалізації металу шва, під дією розтягуючих напружень у 

двофазній рідко-твердій області. При наявності високої частки 

закристалізованого, обмежується переміщення рідкого металу для 

заповнення міждендритних ділянок. Вони розриваються під впливом 

розтягуючих термічних напружень, які утворюються за валиком шва. 

Утворення кристалізаційних тріщин залежить від впливу ряду факторів, 

таких як термічно активуємі напруження й деформації за наплавленим 

валиком у сполученні з наявністю високої частки твердого металу в цій 

м'якій зоні, кристалізацією й мікросегрегацією, утрудненим плином рідкого 

металу та ефектами зародження й поширення тріщин.  

Утворенню кристалізаційних тріщин також сприяє широкий діапазон 

кристалізації сплаву (високолеговані сплави з евтектичними структурними 

складовими) і низькі швидкості зварювання, які ініціюють утворення 

розтягуючих напружень в біляшовній зоні внаслідок стискання 

навколишнього твердого металу. Утворення зварювальних дефектів даного 

типу в сплавах на основі нікелю можна уникнути шляхом оптимізації 

зварювального процесу.  

Ще один розповсюджений вид дефектів, який часто пов'язаний з 

утворенням кристалізаційних тріщин, - це безперервні границі зерен. Ці 

границі утворюються уздовж центральної лінії шва при високих рівнях 

тепловкладення, а також при високій швидкості зварювання. В роботі [65]. 

представлено дані по утворенню границь зерен по центральній лінії шва при 

зварюванні неплавким електродом, а також моделі, що описують кінетику 

росту дендритів, за допомогою яких можна прогнозувати утворення 

зазначених границь. Утворенню подібного дефекту сприяють збільшення 
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вмісту легуючих елементів і сторонніх домішок. При наявності таких 

дефектів зварювальна ванна характеризується краплеподібною формою, по 

перерізу валика відзначається грубозерниста стовпчаста структура, і по 

центральній лінії шва спостерігається висока об'ємна частка евтектичних фаз. 

Така сегрегація може спричинити підплавлення при наступній термообробці 

та локалізовану корозію шва в процесі експлуатації. 

Лікваційні тріщини утворюються на границях зерен. Їх утворення 

спостерігається у ЗТВ поблизу валика шва, що обумовлено локальним 

розчиненням зернограничних фаз, таких як первинні карбіди МС або М6С, і 

фази Лавеса [66-69]. В умовах швидкого нагрівання зернограничні фази не 

встигають повністю розчинитися в навколишній матриці, а часткове 

розчинення призводить до утворення легкоплавкої евтектики й плавлення 

зернограничної області. Рідкий прошарок утворюється на границях зерен у 

ЗТВ в областях укрупнення зерен, які руйнуються під впливом розтягуючих 

термічних напружень, що утворюються відразу ж за валиком шва.  

Встановлено, що саме ліквація по границях зерен є основною 

причиною утворення гарячих тріщин у ЗТВ ЖНС [65-68]. Вона пов'язана зі 

збагаченням границь зерен елементами, які утворюють первинні карбіди 

типу МС (наприклад, Nb і Tі). Чутливість до розтріскування ЗТВ залежить 

від складу сплаву (вміст вуглецю, бору та ін.), розміру зерна й характеру 

границь зерен [66], а також від швидкості зварювання для матеріалів із 

грубозернистою структурою (бал зерна > 6). Підвищення швидкості 

зварювання підвищує чутливість до розтріскування ЗТВ, оскільки це впливає 

на термічні градієнти й напружений стан у ЗТВ.  

Дрібнозернисті матеріали, такі як деформовані сплави ЭИ437Б, ЭИ698, 

ІN718, Waspaloy менш чутливі до такого розтріскування й вважається, що 

можливо забезпечити формування якісних з’єднань за умови застосування 

відповідної попередньої й наступної ТО. Зазвичай це стан матеріалу після 

відпалу на твердий розчин. Збільшення розміру зерна приводить до 
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скорочення зернограничної області й збільшує обсяг сегрегації на границях 

зерен. [52, 65] 

Тріщини деформаційного старіння або термічні тріщини зазвичай 

з'являються у дисперсійно-зміцнених сплавах (частками інтерметалідних фаз 

Nі3(Al, Tі)) при наступній ТО або наступній високотемпературній 

експлуатації, внаслідок наявності залишкових напружень, що розвиваються 

при виготовленні, або прикладених напружень, що виникають при 

експлуатації. Ці дефекти звичайно являють собою міжзеренні мікротріщини 

або в ЗТВ, або в наплавленому валику. Вони утворюються в результаті 

виділення фаз і зміцнення сплаву, що індукує термічні напруження при 

переході кристалізаційних деформацій на границі зерен [51, 60, 63], при 

цьому карбіди часто діють як центри зародження тріщин. Зазвичай рівень 

залишкових напружень, що виникають при зварюванні, зменшують за 

допомогою наступної ТО. Однак температура їх зняття часто вище, ніж 

температура старіння сплаву, а це веде до перехідного періоду виділення фаз 

при наступній ТО та, як наслідок, загартуванню сплаву, а також до 

локалізації деформацій на границях зерен у ЗТВ і шві в процесі нагрівання. 

Найбільш ефективним методом обмеження ступеня утворення 

термічних тріщин є перестарювання матеріалу перед зварюванням. Його 

можна об’єднати з ретельним контролем циклів нагрівання і охолодження 

при наступній ТО. Однак зварювання більш складних сплавів у стані після 

повної ТО на твердий розчин або в перестареному стані можуть викликати 

розтріскування ЗТВ внаслідок повторного виділення зміцнюючих фаз у 

процесі охолодження безпосередньо після зварювання, тобто може привести 

до підвищення чутливості до розтріскування [61]. 

Для оцінки чутливості нікелевих сплавів до утворення термічних 

тріщин використовують діаграми оцінки зварюваності [60, 70]. Підвищенню 

схильності до утворення термічних тріщин сприяє високий вміст Tі та Al, 

оскільки вони викликають виділення зміцнюючої γ'-фази, а також таких 
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елементів як вуглець, сірка й бор. Деформовані сплави вважаються менш 

чутливими завдяки уповільненій реакції виділення γ'-фази - Nі3(Al, Tі, Nb).  

Зварюваність суперсплавів на основі нікелю і їхня чутливість до 

утворення термічних тріщин часто оцінюють якісно шляхом побудови 

діаграм залежності зварюваності від вмісту Al і Tі, як показано на рис. 1.2, 

рис. 1.3 [60, 70]. Коли загальний вміст Al + Tі для певного сплаву перевищує 

критичний рівень (4 мас. %), матеріал вважається важкозварюваним, і зі 

збільшенням вмісту Al+Tі матеріал стає таким, що не зварюється. Це 

надмірне спрощення факторів, що впливають на утворення тріщин у швах, не 

враховує зміни мікроструктури при різній термомеханічній і термічній 

обробці. Сплави, які перебувають з обох боків від критичної межі в 4 мас. %, 

вимагають особливої уваги з погляду термообробки, структури (розміру 

зерна) і швидкості охолодження після зварювання і термічної обробки.  

 

 

Рисунок 1.2 - Схильність до утворення термічних тріщин жароміцних 

нікелевих сплавів [70] 

 

Таким чином, утворення дефектів в металі шва і ЗТВ залежить від ряду 

факторів, пов'язаних з конструкцією й мікроструктурою з'єднання, видом і 

складом основного металу. На чутливість до утворення дефектів впливають 

склад сплавів, що зварюються (вміст алюмінію й титану), розмір зерна, 
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попередня й наступна термообробки, а також сам процес зварювання 

(контроль тепловкладення й швидкості зварювання). Надмірний розвиток 

деформацій і залишкових напружень необхідно контролювати з 

використанням відповідного оснащення, а також застосовуючи оптимальне 

тепловкладення й швидкість зварювання, і, при необхідності, попередню й 

наступну термообробку. 

 

Рисунок 1.3 - Схильність до утворення термічних тріщин закордонних 

жароміцних нікелевих сплавів [60] 

 

1.3 Використання зварювання тертям при з’єднанні жароміцних 

нікелевих сплавів 

 

У світовій практиці дослідження зі ЗТ жароміцних сплавів проводяться 

із застосуванням способів ЗТ обертанням (канонічне, інерційне та 

комбіноване ЗТ) та лінійного ЗТ [71-75]. При лінійному ЗТ використовується 

зворотньо-поступальне переміщення однієї із заготовок замість її обертання, 

однак структура з’єднань аналогічна для всіх способів ЗТ [74-75]. Змінюється 

лише ширина характерних зон зварних з’єднань, яка залежить від параметрів 

режиму ЗТ. 
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При розробці технологій з’єднання способами ЗТ вирішується ряд 

завдань спрямованих на визначення температурних умов формування 

з’єднань та розподілу залишкових напружень, встановлення закономірностей 

структурно-фазових перетворень у зоні з’єднань після зварювання і ТО та їх 

вплив на механічні властивості з’єднань [76-102].  

Висока інтенсивність фізико-хімічних процесів, що відбуваються у зоні 

з’єднання при ЗТ робить математичне моделювання процесу для визначення 

температурних умов формування та напруженого стану з’єднань складним 

завданням, яке вирішується з застосуванням обчислювальної техніки та 

спеціалізованого програмного забезпечення заснованого на методі 

скінченних елементів. Для зменшення часу та обчислювальних потужностей 

використовують спрощені моделі, наприклад, розрахунок температурних 

полів проводять без врахування деформації матеріалу; застосовують 

спрощені 2D-моделі замість тривимірного моделювання, розглядають не весь 

процес зварювання в цілому, а окремі його стадії [75, 78-83]. 

У роботі [71] наведено результати дослідження структури й 

властивостей зварних з’єднань пруткових заготовок з нікелевого сплаву 

Udіmet 700 (U-700) і TD- Nіckel (TD-Nі) (TD - thorіa dіspersed - з дисперсним 

зміцненням окисом торію), отриманих інерційним ЗТ. Досліджували також 

різнорідні з’єднання U-700/TD-Nі. Однорідні з’єднання у стані після повної 

ТО при випробуваннях на тривалу міцність і розрив при температурах 760°С 

і 980°С мали показники на рівні ОМ. Крім того, металографічні дослідження 

не змогли виявити лінію з'єднання після ТО з’єднань. Зварні з’єднання 

сплаву TD-Nі та між сплавами U- 700 і TD-Nі без ТО показали надзвичайно 

низьку міцність при підвищених температурах. З’єднання сплаву TD-Nі 

витримали навантаження на рівні 9 % від показників ОМ при 10 годинних 

випробуваннях на тривалу міцність при температурі 1090°С. З’єднання 

сплавів U-700+TD-Nі витримали навантаження на рівні 15 % від показників 

ОМ при 10- годинних випробуваннях на тривалу міцність при температурі 

930°С. 
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В роботі [72] наведено дані порівняльних досліджень формування 

з’єднань нікелевого сплаву Waspalloy при електронно-променевому 

зварюванні і інерційному ЗТ. Відмічається, що границя міцності при 

кімнатній температурі та при 430°С зварних з'єднань, отриманих інерційним 

ЗТ і електронно-променевим зварюванням, перевищує технічні вимоги. 

Значне подрібнення зерна, характерне для процесу інерційного ЗТ, є 

причиною зниження межі повзучості з'єднань при 650°С. Багатоциклова 

міцність з'єднань отриманих інерційним ЗТ на 8 % ваща ніж у з'єднаннях 

отриманих електронно-променевим зварюванням.  

У роботі [83] наведено порівняння мікроструктури, механічних 

властивостей і залишкових напружень у однорідних зварних з’єднаннях 

трьох суперсплавів на основі нікелю, отриманих інерційним ЗТ. Відмічається 

зниження мікротвердості на 40% від рівня ОМ в зоні з’єднання сплаву 

Іnconel 718, на відміну від сплавів 720Lі і RR1000, у яких твердість 

змінюється в межах 10% від рівня ОМ (рис.1.4). Характер розподілу 

мікротвердості у зоні з’єднання сплаву Іnconel 718 пояснюється повним 

розчиненням зміцнюючої фази у процесі зварювання. У зоні з’єднання 

сплавів 720Lі і RR1000 зміцнююча фаза виділяється після ЗТ при 

охолодженні з’єднань. 

 

Рисунок 1.4 – Розподіл мікротвердості у однорідних з’єднаннях сплавів 

RR1000, U720Lі  та ІN718 [83]. 



 38 

Авторами досліджено залишкові напруження у зварних з’єднаннях 

ЖНС [83]. Відмічається, що окружні напруження в сплаві 720Lі в 1,5 рази 

вище, а в сплаві RR1000 у два рази вище, ніж у сплаві Іnconel 718 (рис.1.5). 

Максимальні зварювальні розтягуючі напруження у зоні з’єднання сплавів 

Іnconel 718 і RR1000 обмежуються границею текучості. Той факт, що ці 

напруження значно нижче границі текучості у зоні з’єднання сплаву 720Lі, 

пояснюється тим, що більш низькі характеристики повзучості сплаву 720Lі, у 

порівнянні зі сплавом RR1000, спричиняють зняття напружень при 

охолодженні після зварювання. 

ТО після зварювання при стандартній максимальній температурі 

старіння для сплаву Іnconel 718 (732°С) забезпечує зняття залишкових 

окружних напружень до рівня нижче 400 МПа. Для досягнення подібного 

рівня залишкових окружних напружень у сплаві 720Lі, його потрібно піддати 

термообробці при температурі, принаймні, на 30°С вище, а сплав RR1000 - 

при температурі приблизно на 80°С вище зазначеної [83]. 

Автори роботи [84] вивчали структуру з'єднань ЖНС U720Lі та Іn718, 

отриманих інерційним ЗТ. Дослідження проводили на з'єднаннях як у стані 

після зварювання, так і в стані післязварювальної ТО. Показано, що інерційне 

ЗТ сплаву 720Lі зі сплавом ІN718 забезпечує одержання з’єднань без 

мікропор і мікротріщин, а також без істотної міграції хімічних елементів 

поперек лінії з’єднання. Металографічний аналіз дозволив встановити 

залежність між профілями твердості в поперечному напрямку з'єднань між 

сплавами 720Lі й ІN718 і морфологічними змінами в розподілі зміцнюючих 

фаз. Автори відмічають відмінності у формуванні структури та розподілі 

зміцнюючих фаз у зоні з’єднання досліджуваних сплавів. У сплаві 720Lі з 

високою об'ємною часткою γ'-фази (Ni3(Al,Ti)) відзначається більш широка 

зона термічного впливу, ніж на сплаві ІN718, зміцненому, в основному, γ''-

фазою (Ni3Nb) (рис. 1.6).  
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Рисунок 1.5 – Розподіл еквівалентних напружень (а) і відношення 

значення еквівалентних напружень до межі текучості σ0,2 (б) у однорідних 

з’єднаннях сплавів RR1000, U720Lі  та ІN718 [83]. 

 

Рисунок 1.6 – Розподіл мікротвердості у з’єднанні сплавів 720Lі  та 

ІN718 в залежності від тривалості термообробки [84]. 
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Невелике падіння твердості поблизу лінії з’єднання у сплаві 720Lі в 

стані після зварювання (рис. 1.6) автори роботи [84] пов’язують зі зміною 

морфології γ'-фази (рис. 1.7), що обумовлена розчиненням і повторним 

виділенням γ'-фази у процесі інерційного ЗТ. Через високий вмісту Al і Tі у 

сплаві 720Lі цей сплав має велику рушійну силу для повторного виділення γ'-

фази при охолодженні після зварювання. З боку сплаву ІN718 відмічається 

падіння твердості до 50 % від рівня ОМ на відстані близько 2 мм від лінії 

з’єднання. Показано, що в цій області зміцнююча фаза розчинилася і 

повторно не виділилась при охолодженні. Післязварювальна ТО при 

температурі 760°С викликає утворення підвищеної об'ємної частки γ'/γ''-фаз у 

цій зоні, що викликає підвищення твердості поблизу лінії з’єднання. Однак, 

при збільшенні часу витримки при ТО відбувається значне укрупнення γ'/γ''-

фаз у зоні з’єднання і ОМ, що знижує загальну твердість матеріалу. 

 

Рисунок 1.7 – Морфологія γ'-фази сплаву 720Lі на відстані від лінії 

з’єднання: z= 0 мм (а),  1,75 мм (b), 2,5 мм (с), 6 мм (d) [84]. 
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У роботі [85] представлено дослідження мікроструктури трубчастих 

конструкцій з нікелевого сплаву RR1000, з'єднаних з використанням 

інерційного ЗТ. Досліджували з'єднання після ЗТ та післязварювальної ТО. У 

зразку в стані після зварювання (рис. 4.8, а: S1) спостерігається підвищення 

мікротвердості на відстані близько 4 мм від лінії з’єднання. Ця зміна 

збігається тільки з підвищенням значення невідповідності між 

кристалографічними решітками γ-матриці та γ'-фази. Зниження 

мікротвердості на відстані 1 мм від лінії з’єднання пояснюється зменшенням 

об’ємної частки третинної γ'-фази в цій області. На відстані 2 мм від лінії 

з’єднання зміни температури в процесі інерційного ЗТ достатні для зміни 

розподілу γ'-фази, починаючи з розчинення третинної γ'-фази. З іншого боку, 

пік твердості на відстані близько 0,5 мм від лінії з’єднання пояснюється 

подрібненням зерен внаслідок часткової рекристалізації та наклепом. 

Повністю рекристалізована мікроструктура по лінії з’єднання спричиняє 

зниження ступеня наклепу в порівнянні з областю, де відзначається пік 

твердості, пояснює деяке падіння твердості поблизу самої лінії з’єднання. 

Структурні зміни металу зони з’єднані при ЗТ аналогічні таким, що мають 

місце при високотемпературній деформації ЖНС [86-88]. 

Після стандартної ТО для сплаву RR1000 (рис.4.8, б: S2) відзначається 

один пік твердості на відстані 0,3 мм від лінії з’єднання, який на 50 МПа 

вище, ніж у стані після зварювання. Підвищення міцності після ТО 

пояснюється збільшенням об'ємної частки та розміру часток зміцнюючої γ'-

фази у порівнянні з S1. Відмічається, що при приведенні ТО для зниження 

залишкових зварювальних напружень необхідно враховувати зміни 

мікроструктури та твердості [85]. 

У роботі [89] представлено дані дослідження ЗТ нікелевого сплаву 800. 

При випробуванні з’єднань, що пройшли післязварювальну ТО, на тривалу 

міцність руйнування відбувалось в ОМ поза лінією з'єднання. Однак, при 

випробуваннях на тривалу міцність з’єднань у стані після зварювання 

руйнування відбулося при значеннях менших ніж 2 % від значень ОМ. За 
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допомогою металографічних досліджень було встановлено, що основною 

причиною такого короткого терміну служби зварних з’єднань в стані після 

зварювання є надзвичайно дрібнозерниста структура шва. 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Вплив основних мікроструктурних характеристик на 

розподіл мікротвердості в зразках після зварювання (S1) і післязварювальної 

термообробки (S2) у з’єднаннях сплаву RR1000 [85]. 

 

У роботі [90] наведено дані по використанню інерційного ЗТ при 

виготовленні зварного вала ГТД, який складається із чотирьох деталей: диска 

та заднього вала зі сплаву D-979 на основі нікелю, переднього вала з 

низьколегованої сталі Tіmken 17- 22AS, і переднього виступаючого вала з 



 43 

низьколегованої сталі AІSІ 9310. Дослідженнями встановлено кореляцію між 

якістю з'єднання й параметрами процесу інерційного ЗТ. З’єднання, виконані 

при підвищених значеннях осьового тиску й моменту інерції маховика, 

відрізняються більш високою якістю, у порівнянні зі з’єднаннями 

виконаними при підвищеній швидкості обертання, при рівних величинах 

енергії. Якщо енергію при ЗТ одержують обертанням маховика невеликої 

маси з високою швидкістю й помірним осьовим тиском, температура на 

границі розділу вище, ніж у випадку обертання більшої маси з більш низькою 

швидкістю й більш високим осьовим тиском, хоча сумарна осадка при ЗТ 

може бути ідентичною. У першому випадку одержують з’єднання з 

мікроструктурними аномаліями, що утворюються в результаті надлишкових 

температур зварювання. Основний висновок даної роботи полягає у тому, що 

інерційне ЗТ забезпечує з'єднання стабільної якості практично з нульовим 

відсотком браку. 

В роботі [97] приведено результати досліджень формування зварних 

з’єднань нікелевого сплаву Waspalloy при лінійному ЗТ. Відзначається, що 

формування зварного з’єднання без непроварів (рис.1.9) вдалося отримати 

лише при максимальних значеннях параметрів режиму ЗТ із досліджуваного 

діапазону. 

 

Рисунок 1.9 – Зварні з’єднання сплаву Waspalloy, одержані при різних 

значеннях параметрів процесу лінійного зварювання тертям [98]. 
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Дослідженнями мікроструктури зварних з’єднань показано зменшення 

розміру зерен по лінії з’єднання у два рази, порівняно з ОМ сплаву. Ширина 

зони зі зменшеним розміром зерен складає 0,8 мм (рис. 1.10). [98] 

 

 

Рисунок 1.10 – Розподіл розміру зерен у зоні з’єднаня сплаву Waspalloy [98] 

 

Авторами роботи [100] проведено дослідження впливу параметрів 

режиму конвенційного ЗТ та порядку проведення ТО на мікроструктуру та 

механічні властивості зварних з’єднань деформованого сплаву ВЖ175 з 

вмістом зміцнюючої γ'-фази більше 50%. Найкращі механічні властивості 

при температурах +20 оС та +650 оС мають з’єднання піддані ТО після ЗТ, 

порівняно зі зразками, що пройшли загартування та старіння перед 

зварюванням. Найкращі показники статичної міцності одержано для з’єднань 

виконаних за схемою загартування-ЗТ-загартування-старіння, у той час як 

схема загартування-ЗТ-старіння забезпечує найвищі значення при 

випробуваннях на тривалу міцність за температури 650 оС. Відмічається що у 

з’єднаннях отриманих за схемою загартування-старіння-ЗТ найменша 

кількість зміцнюючої γ'-фази, що і обумовлює зниження механічних 

властивостей, особливо тривалої міцності. Також автори відмічають 

зниження механічних властивостей зварних з’єднань при тривалих 

витримках (300 год) при температурі +650 оС, та підвищення мікротвердості 

металу на відстані до 1,2 мм по обидва боки від лінії з’єднання. 
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В роботі [102] представлено результати досліджень впливу ТО на 

механічні властивості та структуру різнорідних зварних з'єднання сплавів 

ВКНА-25 та ЭП975, отриманих конвенційним ЗТ. Відмічається, що 

проведення післязварювальної ТО, яка складається з загартування та 

старіння, забезпечує найкращі механічні властивості зварних з'єднань цих 

сплавів. 

 

1.4 Характеристика способів зварювання тиском 

 

Зварювання тертям – спосіб зварювання тиском при якому нагрів 

здійснюється безпосередньо в контакті заготовок за рахунок сил тертя, при 

відносному переміщенні зварюваних заготовок, що знаходяться під дією 

осьового навантаження. [103, 104] 

Найбільш розповсюдженими різновидами ЗТ є канонічне 

(конвенційне), інерційне та лінійне ЗТ. При лінійному ЗТ використовується 

зворотньо-поступальне переміщення однієї із заготовок, що дозволяє 

зварювати деталі різноманітного перерізу [74-76]. 

При ЗТ обертанням одна з заготовок обертається навколо своєї осі, що 

обумовлює використання способів для з’єднання деталей що мають форму 

тіл обертання [103, 104]. При конвенційному ЗТ дві деталі встановлюють 

співвісно в затискачах машини (рис. 1.11). Одна з них нерухома, інша 

обертається навколо спільної осі. На спряжених торцях деталей, стиснених 

осьовим зусиллям, виникають сили тертя. Робота, що витрачається на 

подолання цих сил, при відносному обертанні заготовок, що зварюються, 

перетворюється в теплоту, що виділяється на поверхнях тертя та 

приповерхневих шарах металу, нагріваючи їх до температур необхідних для 

утворення зварного з’єднання. Нагрітий, пластифікований у процесі тертя 

метал, під дією осьового зусилля видавлюється зі стика в радіальних 

напрямках. Відбувається осадка – укорочення деталей. Оксидні плівки, які 

покривають торці поверхонь з’єднуваних деталей до початку зварювання, 
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руйнуються та частково видаляються з видавленим металом, а також 

розчиняються внаслідок дифузії. Стадія нагріву завершується зупинкою 

відносного обертання зварюваних деталей. Для завершення процесу 

отримання з’єднання цей метал піддається проковці, тобто додатковому 

обтисненню осьовим зусиллям, величина якого або залишається такою ж як 

при нагріванні, або може бути збільшена. 

 

Рисунок 1.11 – Принципова схема формування з’єднань при зварюванні 

тертям обертанням [103]: 1- гальмо, 2- заготовка, що обертається, 3- 

нерухома заготовка 

 

Розглянемо процес формування з’єднань при канонічному ЗТ на 

прикладі циклограми зміни параметрів зварювання, яка приведена на 

рис. 1.12. Нагрів поверхонь зварюваних деталей починається в момент їх 

контакту, за умови обертання однієї з заготовок з частотою n та прикладення 

до них осьового зусилля F. На протязі часу t1 відбувається притирка 

заготовок зі збільшення осьового зусилля до зусилля зварювання Fн, що 

супроводжується зростанням моменту тертя M. Збільшення площі фізичного 

контакту призводить до стрімкого росту температури в стику та подальшого 

збільшення моменту тертя. Зростання температури призводить до швидкого 
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зменшення границі текучості металу і його опору деформації, починається 

стадія осадки [103]. 

 

  

Рисунок 1.12 – Типова циклограма процесу конвенційного зварювання 

тертям [103] 

 

На протязі часу t2 відбувається подальше зростання температури в 

стику та поступове збільшення швидкості осадки (укорочення деталей). 

Наступає квазістаціонарний стан процесу при якому температура в стику та 

швидкість осадки залишаються постійними (t3). [103] 

Досить часто, величина осадки стає визначальним фактором, що 

впливає на якість зварних з’єднань. Тому стадії гальмування та проковки 

розпочинаються при досягненні певної величини осадки. Стадія гальмування 

t4 – t5 характеризується стрімким зменшенням частоти обертання рухомої 

заготовки та незначним піком моменту тертя М2max. Початок прикладення 

зусилля проковки може бути одночасним з початком гальмування, або з 

деяким запізненням та супроводжується незначним підвищенням швидкості 

осадки. Стадія проковки має на меті максимальне витіснення перегрітого 

металу у ґрат. Зусилля проковки Fпр набуває свого максимуму після повної 

зупинки обертання. [103] 

Інерційне ЗТ відрізняється тим, що енергія, необхідна для зварювання, 

в перервах між зварюваннями акумулюється в маховику зварювальної 

машини. При зварюванні ця енергія передається деталям у вигляді короткого 
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та потужного теплового імпульсу. Зусилля проковки, на відміну від 

конвенційного ЗТ, прикладається до деталей на заключній стадії процесу 

обертання, до повної зупинки обертання. [103] 

В ІЕЗ ім.Є.О. Патона розроблено технологію комбінованого ЗТ, яка 

включає в себе початок процесу як при конвенційному ЗТ (притирка та 

нагрів), а закінчення як при інерційному ЗТ з програмованим регулюванням 

гальмування обертання з прикладенням зусилля проковки при досягненні 

певної частоти обертання. [105, 106] 

Особливостями комбінованого ЗТ (рис. 1.12), порівняно з 

конвенційним, є більш полого падаюча характеристика гальмування, що 

характерно для інерційного ЗТ, а також прикладення зусилля проковки до 

повної зупинки обертання. Таке завершення процесу зварювання забезпечує 

значну інтенсифікацію процесу осадки на заключній стадії, більш повне 

витіснення перегрітого металу за межі заготовок та швидке охолодження 

зони з’єднання.  

 

Рисунок 1.13 – Типова циклограма процесу комбінованого ЗТ 

 

Контактне стикове зварювання опором – процес утворення 

нероз’ємних з’єднань конструкційних металів в результаті їх короткочасного 

нагріву електричним струмом та пластичного деформування зусиллям 

стиску. [107] 
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Деталі що зварюються 3 (рис. 1.14, а) затискають у струмопідвідних 

губках-електродах 1-2 зварювальної машини та щільно стискають між собою 

в осьовому напрямку зусиллям нагрівання Fn, після чого вмикають 

електричний струм. Під дією електричного струму відбувається поступовий 

нагрів стика до температури близької до температури плавлення. [107, 108] 

 

а)      б) 

Рисунок 1.14 – Схема стикового зварювання опором (а - стик до 

зварювання, б - стик після зварювання) [106] 

 

Інтенсивність та характер нагрівання (величина градієнта температур) 

деталей визначаються початковим зусиллям нагрівання Fn, жорсткістю 

імпульсів зварювального струму, встановлюваною довжиною деталей l1 та l2 

(рис. 1.14, а), станом поверхонь деталей у контакті деталь-деталь та фізико-

механічними властивостями металу деталей і оксидів на їх поверхні. Після 

досягнення заданої величини припуску на осадку Δос зварювальний струм 

вимикають, а деталі пластично деформуються під дією зусилля осадки Fос 

(рис. 1.14, б), яке може дорівнювати зусиллю нагрівання або бути більшим за 

нього. Важливим етапом є процес рекристалізації, який проявляється у 

руйнуванні мікроскопічних зерен на поверхні нагрітого металу з одночасним 

виникненням нових спільних зерен для обох деталей. При КСЗ опором 

однорідних з’єднань встановлювані довжини деталей l1 та l2  однакові. При 

з’єднанні різнорідних чи різнойменних металів встановлювані довжини 

деталей l1 та l2  вибираються в залежності від характеристик матеріалу 

(теплопровідності, питомого електричного опору та ін.). [108] 
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Застосування технології КСЗ опором при зварюванні інтерметалідних 

сплавів пов’язана за низкою проблем [35, 109-111], зокрема, з 

нерівномірністю процесів нагрівання і деформації приконтактних об’ємів 

матеріалів, значним опором пластичній деформації, високим електричним 

опором і великим температурним інтервалом крихкості цих сплавів. Це 

обумовлює необхідність пошуку шляхів активації контактуючих поверхонь 

зварюваних заготовок за рахунок локалізації та інтенсифікації пластичної 

деформації при зварюванні. При дифузійному зварюванні у вакуумі умови 

активації зварюваних поверхонь значно покращуються при введенні між 

заготовками прошарків з пластичних матеріалів [112]. Ефект одночасного 

підвищення інтенсивності деформації та прискорення дифузійних процесів в 

зоні контакту досягається за рахунок використання прошарків з вакуумних 

конденсатів на основі багатошарових структур (наноструктурованих фольг), 

що складаються з елементів з високою реакційною здатністю [113, 114]. 

Варто враховувати, що під час контролю якості зварних вузлів 

виконаних способами зварювання тиском з використанням проміжних 

наноструктурованих прошарків необхідно комплексне застосування систем 

неруйнівного контролю виробу та операційного контролю параметрів 

режимів зварювання. [115] 

 

Висновки до розділу 1, мета та задачі досліджень 

 

1. При розробці технологій зварювання тиском необхідно вирішувати 

комплекс завдань спрямованих на визначення температурних умов 

формування з’єднань та розподілу залишкових напружень, встановлення 

закономірностей структурно-фазових перетворень у зоні з’єднань та їх вплив 

на механічні властивості. 

2. Закономірності структуроутворення жароміцних нікелевих сплавів 

при різних способах зварювання тертям (конвенційному, інерційному, 
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лінійному) ідентичні. В залежності від способу та параметрів режиму 

зварювання змінюється лише ширина характерних зон зварних з’єднань. 

3. Дослідження зі зварюваності жароміцних нікелевих сплавів повинні 

включати в себе проведення післязварювальної термічної обробки, 

спрямованої на відновлення мікроструктури в зоні з’єднання.  

4. Значний опір пластичній деформації алюмінів титану обумовлює 

необхідність застосовування при зварюванні тиском технологічних прийомів 

спрямованих на підвищення інтенсивності деформації та прискорення 

дифузійних процесів, одним з яких є використання проміжних 

наноструктурованих прошарків. 

Виходячи з проведеного аналізу літературних даних було 

сформульовано мету роботи – розробка технологій стикового зварювання 

тиском жароміцних сплавів у різнорідному сполученні.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Дослідити процес деформації та формування з'єднань при 

зварюванні тертям жароміцних нікелевих сплавів у різнойменному 

сполученні; 

2. Оцінити температурні умови формування з'єднань жароміцних 

нікелевих сплавів в залежності від параметрів процесу зварювання; 

3. Дослідити вплив технології зварювання тертям та післязварювальної 

термічної обробки на рівень залишкових напружень у зварних з’єднаннях; 

4. Встановити вплив параметрів режиму зварювання тертям на 

мікроструктуру зварних з'єднань та морфологію зміцнюючих фаз у зварних 

з'єднаннях жароміцних нікелевих сплавів; 

5. Дослідити шляхи інтенсифікації пластичної деформації 

приконтактних макрооб’ємів металу при зварювання тертям та контактного 

стикового зварювання опором; 

6. Оптимізувати параметри зварювання тертям та контактного 

стикового зварювання опором для забезпечення формування бездефектних 

зварних з’єднань жароміцних сплавів. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ, УСТАТКУВАННЯ, МАТЕРІАЛИ 

 

2.1 Методика проведення досліджень та устаткування 

 

Для проведення досліджень використано методику, яка передбачала 

підготовку зразків, налаштування зварювального обладнання для отримання 

зварних з’єднань при ЗТ та КСЗ опором, проведення механічних 

випробувань, металографічних досліджень та вимірювання мікротвердості 

зони з’єднання.  

Формування з'єднань досліджували для різних циклограм зміни 

параметрів режиму ЗТ. Діапазон зміни параметри режиму ЗТ складав: тиск 

при нагріванні Рн = 100...550 МПа, тиск при проковці Рпр = 300...550 МПа, час 

нагрівання tн = 5...30 с, час гальмування обертання tт = 0,2...2,5 с. Виходячи з 

літературних даних діапазон зміни окружної швидкості вибрано в межах - V 

= 0,6...1,2 м/с. Основними досліджуваними параметрами були тиск при 

нагріванні та проковуванні, оскільки з’єднання, виконані при підвищених 

значеннях осьового тиску, відрізняються більш високою якістю, у порівнянні 

зі з’єднаннями, виконаними при підвищеній швидкості обертання за умови 

рівних величина енергії [116]. 

Формування з’єднань при КСЗ опором досліджували в діапазоні зміни 

технологічних параметрів: тиск при нагріванні Р= 2-20 МПа, тиск при осадці 

10-100 МПа, час зварювання t= 1,5-4,0 с, величина осадки Δ=3-10 мм [117]. 

Для дослідження процесу ЗТ використано лабораторну установку на 

базі машини для зварювання тертям СТ-120 (рис. 2.1). Установка дозволяє 

реалізовувати різні циклограми ЗТ, що відповідають технологіям 

конвенційного, інерційного та комбінованого зварювання тертям [105].  

Технічні характеристики установки:  

Потужність приводу обертання, кВт    30 

Максимальне зусилля осадки, кН     120 
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Діаметр заготовок що зварюються, мм: 

 суцільного перерізу      10…30 

 труби         до 40 

Максимальна частота обертання, с-1    65 

Маса зварювальної машини, кг      2100 

Маса установки, кг        3200 

 

 

Рисунок 2.1 – Загальний вигляд установки СТ-120 для зварювання 

тертям з регульованим гальмуванням 

 

Реєстрація параметрів режимів зварювання здійснювалася операційною 

системою на основі ПК за допомогою датчика тиску ADZ-SML-20.0-1, 

датчика контролю осадки SR18-25-S “Megatron”. У результаті отримували 

циклограми процесу зварювання у вигляді рисунків (рис. 2.2), а також файл з 

числовими значеннями відповідних параметрів процесу зварювання. У 

подальшому проводили обробку одержаних даних з допомогою програмних 

пакетів Microsoft office Word та Excel. 
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Рисунок 2.2 – Типова циклограма процесу ЗТ: 1 – осадка заготовок, мм; 

2 – тиск, МПа; 3 – частота обертання, об/хв. 

 

Для дослідження процесу КСЗ опором використано зварювальну 

машину К766 (рис. 2.3).Технічні характеристики машини:  

Номінальна напруга мережі живлення, В    380 

Межі регулювання вторинної напруги, В    1,1-2,92 

Номінальний зварювальний струм, А     5000 

Розкриття затискачів, мм       20 

Зусилля осадки, що регулюється, до кН     10 

Зусилля при нагріванні, кН      0,05-0,25 

Швидкість переміщення рухомого затискача  

при нагріванні, мм/с       12 

Швидкість осадки, не менше, м/с     0,015 

Маса машини, кг        500 

Реєстрація температурних циклів при нагріванні та охолодженні 

зварних з’єднань проводилась за допомогою контролеру на основі ПК з 

застосуванням термопар хромель-алюмель. На досліджуваних зразках робили 

насічки в кроком 1 мм, починаючи від торця. Насічки служили маркерами 

для подальшого приварювання термопар. Після приварювання кожної 
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термопари проводилось вимірювання її реального положення відносно торця 

заготовки, з урахуванням діаметру самої термопари, що складав 0,5 мм.  

 

 

Рисунок 2.3 – Загальний вигляд машини К766  

 

В процесі зварювання при реєстрації даних отримували графіки зміни 

температури відповідних точок на поверхні заготовок у вигляді рисунків 

(рис. 2.4), а також файл з відповідними числовими значеннями, подібно до 

запису параметрів процесу зварювання. При обробці експериментальних 

даних проводилась побудова термічних циклів нагріву та охолодження. 

Подальша апроксимація побудованих кривих до лінії з’єднання дозволила 

встановити температуру безпосередньо по лінії з’єднання в різні моменти 

часу, а також вирахувати швидкості нагріву та охолодження. 

Механічні властивості з'єднань оцінювалися комплексом показників 

міцності й пластичності як стандартних зразків, так і нестандартних, 

передбачених галузевими стандартами. Якість зварних з'єднань перевірялася 

механічними випробуваннями на розрив (ГОСТ 1497-84).  
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Рисунок 2.4 – Типові криві зміни температури точок поверхні 

досліджуваних зразків 

 

Характеристики міцності при кімнатній температурі визначали на 

стандартних розривних зразках згідно до ГОСТ 6696-66. Геометрія зварного 

з'єднання, наявність дефектів визначалися металографічним дослідженням 

шліфів, виготовлених за стандартною методикою. 

Оптичну та електронну мікроскопію виконували на шліфах, 

підготовлених з використанням хімічного, електролітичного методів 

виявлення структури та іонного полірування й травлення. [118] 

Вивчення мікроструктури проводилося на оптичному мікроскопі 

“Neophot-32” (Німеччина) та оже-мікрозонді JAMP-9500F фірми JEOL 

(Японія). [118] 

JAMP-9500F – це комплексний агрегат, який включає в себе декілька 

приладів на базі однієї ультрависоковакуумної системи [118]: 

- скануючий електронний мікроскоп з роздільною здатністю у 

вторинних електронах 3 нм на 24-міліметровому робочому відрізку, що 

дозволяє виконувати знімки при збільшеннях від 15 до 500000. Система 

безмасляної відкачування вакууму забезпечує тиск в камері аналізу 1·10-8 Па; 

- оже-мікроскоп, що дозволяє не лише спостерігати структуру металу в 

Оже-електронах (фізична картина), але і будувати карти розподілу тих чи 
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інших хімічних елементів по поверхні металу та окремим фазовим 

складовим, в тому числі і за неметалевими включеннями;  

- оже-мікрозонд, що дозволяє виконувати кількісний елементний аналіз 

матеріалу в точці діаметром 8 нм та проводити сканування по лінії, площі чи 

глибині (з допомогою додаткового іонного травлення) для віявлення 

розподілу хімічних елементів;  

- енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр, що 

дозворляє здійснювати кількісний елементний аналіз в точці діаметром 

1 мкм;  

- кількісний морфологічний аналіз структур, що виконується з 

допомогою багатофункціонального програмного забезпечення «Стіман». 

Установка JAMP-9500F  обладнана енергодисперсійним спектрометром 

(ЕДС) OXFORD EDS INCA Energy 350 для аналізу елементів – від берилію 

до урану [118]. Вона дозволяє визначати масову і атомну частку 

(концентрацію) хімічних елементів у зразках методом неруйнівного 

енергодисперсійного рентгенофлуорисцентного аналізу з використанням 

еталонів і без.    

JAMP-9500F дозволяє здійснювати іонне травлення шліфів з 

допомогою установку ВУП-5 [118]. Підготовлені шліфи піддаються 

фінішному очищенню ультразвуком в розчині гексану, після чого 

розміщуються в камері установки JAMP-9500F з метою попереднього 

відкачування вакууму. Для зняття адсорбованого шару зразка установку 

оснащено вбудованою іонною гарматою з мінімальним діаметром іонного 

зонду 200 мкм. Швидкість травлення іонами аргону може досягати 130 нм/хв. 

Для вивчення особливостей формування зони з'єднання й 

мікроструктурних змін при зварюванні проводився вимір мікротвердості 

поперек зварного з'єднання 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 при швидкості деформування 

6 мм/хв.  
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2.2 Досліджувані матеріали 

 

Дослідження процесу ЗТ проводили на модельних зразках нікелевих 

суперсплавів, які використовуються у конструкції моноколіс авіаційних ГТД, 

діаметром 12…20 мм, довжиною 50…100 мм. Хімічний склад сплавів 

наведено у таблиці 2.1.  

Досліджували зразки ливарного сплаву ВЖЛ12У, деформованого 

сплаву ЕІ698ВД, сплавів ЕП741НП та IN713C, одержаних методами 

металургії гранул. Ливарний сплав ВЖЛ12У використовується для 

виготовлення лопаток турбін, в той час як зі сплавів ЕІ698ВД, IN713C та 

ЕП741НП виготовляють диски ГТД. PIM-сплав IN713C також 

використовується для виготовлення елементів турбін автомобільних 

двигунів. 

 

Таблиця 2.1 - Хімічний склад нікелевих сплавів  

№  

п/п 

Марка 

сплаву 

Масова частка, % 

Ni Cr Ti Al W Mo Nb Fe V Co Si Mn C 

1 ЕІ698ВД 

О
сн

. 

1
4
,4

 

2
,7

4
 

1
,6

9
 

0
,0

5
 

2
,9

8
 

2
,0

4
 

0
,4

9
 

0
,0

5
 

- 

0
,2

0
 

0
,0

8
 

0
,0

5
 

2 ВЖЛ12У 

О
сн

. 

9
,7

 

4
,5

 

5
,4

 

1
,4

 

3
,1

 

0
,8

 

0
,2

 

0
,8

 

1
4
,0

 

0
,0

3
 

0
,0

1
 

0
,1

8
 

3 ЕП741НП 

О
сн

. 

9
 

1
,9

 

5
,1

 

5
,6

 

3
,8

 

2
,6

 

0
,5

 

- 

1
5
,8

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,0

4
 

4 IN713C 

О
сн

. 

1
2

,5
 

0
,8

 

6
,1

 

- 

4
,2

 

2
,2

 

д
о

 1
 

- - 

0
,5

 

0
,2

5
 

0
,1

2
 

 

Проведення дослідних зварювань виконувалось для зразків ЖНС 

термооброблених згідно наступних режимів: 

а) для сплаву ЕП741НП: загартування із Тн=1210С (витримка 4 год.); 

двоступеневе старіння при Тн=870С (витримка 16 год.) та при Тн=760С, 

(витримка 16 год,); [119] 
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б) для сплаву IN713C: загартування із Тн=1180С (витримка 2 год.) та 

старіння при Тн=930С, витримка 16 год.; [24] 

в) для сплаву ВЖЛ12У: гомогенізація при Тн=1210С, витримка 4 год, в 

аргоні; [120] 

г) для сплаву ЕІ698ВД: загартування із Тн=1120С, витримка 8 год,; 

двоступеневе старіння при Тн=1000С (витримка 4 год.) та при Тн=750-775 С 

(витримка 16 год.). [121] 

Відомо, що без пластичної деформації макрооб’ємів металу у зоні 

контакту заготовок при ЗТ неможливо отримати якісні з’єднання [103]. 

Температурний інтервал деформації ЖНС залежить від його хімічного 

складу і обмежується з одного боку температурами рекристалізації Трекр і 

повного розчинення зміцнюючої γ'-фази Тсольвус, а з іншого боку – 

температурою початку плавлення Тсолідус.  

Зі збільшенням ступеню легування ЖНС (табл. 2.2) та об'ємної частки 

γ'-фази температурний інтервал деформації сплаву звужується – температура 

початку плавлення сплаву знижується, а значення температур Трекр і Тсольвус 

підвищуються. Оскільки для формування якісного з'єднання необхідно 

забезпечити певну величину деформації однієї або обох заготовок, при якій 

оксиди і адсорбовані плівки витісняються за межі перерізу, то одним із 

параметрів що контролюється при ЗТ є величина осадки заготовок. Лише при 

досягненні її певної величини можливо формування бездефектних з’єднань 

[54, 101, 103]. 

Для дослідження процесів КСЗ опором використовували зразки 

квадратного перерізу 10х10 мм зі сплаву γ–TiAl, отриманого 

електроннопроменевим переплавом, та титанового сплаву ВТ5 [124, 125]. 

Хімічний склад зразків приведено в табл. 2.2. Другу партію зразків сплаву γ–

TiAl перед проведенням КСЗ опором піддавали відпалу при Т=1300 ºС 

протягом 6 годин, для зниження ступеня неоднорідності структури. 

Експерименти по КСЗ виконували з імпульсним прикладенням струму, що 

регулювали комп'ютеризованою системою керування. З метою забезпечення 
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швидкісного керування зусиллям стискання при КСЗ із використанням НФ 

проведена модернізація силового приводу лабораторної зварювальної 

машини К766. Мета модернізації полягала в створенні можливості 

прецизійного керування зусиллям стискання під час пропускання імпульсів 

зварювального струму. 

 

Таблиця 2.2 - Деякі фазові характеристики жароміцних нікелевих 

сплавів [122, 123].  

Сплав 

Загаль-

на 

кіль-

кість 

γ'-фази, 

% 

Темпе-

ратура 

солідус, 

Тсолідус 

Темпера-

турна межа 

розчинення 

γ'-фази 

Тсольвус, 
оС 

Температура 

рекрис-

талізації, 

Трекр, 
оС 

Температура 

деформації 

Здат-

ність до 

гарячої 

плас-

тичної 

дефор-

мації 

Початок Кінець 

ЕІ698ВД 25,0 1320 1030 1050-1100 1160 1000 хороша 

ЕП741НП 60,0 1270 1190 1150-1170 1140 1030 
дуже 

погана 

ВЖЛ12У 65,0 1273 1220 - - - 
дуже 

погана 

 

Таблиця 2.3 – Хімічний склад досліджуваних сплавів, ат% 

Сплав Ti Al Cr Si Zr Nb 

γ-TiAl осн. 46,1 2,1 – – 2,2 

ВТ5 осн. 4,3–6,2 – до 0,15 до  0.3 – 

 

Післязварювальну ТО зварних з'єднань проводили при значеннях 

температури Т1=1150°С, Т2=1250°С, що перевищують температуру 

евтектоїдного перетворення сплаву γ–TiAl (Т=1118°С). 

Досліджували особливості формування з'єднань сплаву γ-ТіАl при КСЗ 

із використанням НФ систем Tі/Al і Tі/Co (рис. 2.5). НФ системи Tі/Al 

(52%Tі-48%Al) перетворюються при нагріванні в інтерметалід із Тпл=1460°С, 

а НФ Tі/Co (78%Tі-22%Co) - в евтектику з Тэвт=1025°С. Товщина НФ Tі/Al 

становила δ=60 і 160 мкм, НФ системи Tі/Co - δ=100 мкм, період чергування 
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шарів - 0,4...0,8 мкм. Склад НФ системи Tі/Al практично відповідав складу 

сплаву, що зварюється, за винятком Nb і Cr, що дозволяло ідентифікувати 

наявність залишків фольги в зоні з'єднання при мікрорентгеноспектральному 

аналізі.  

  

а)       б) 

Рисунок 2.5 – Електронно-мікроскопічне зображення та розподіл елементів у 

наноструктурованих фольгах системи Tі/Al (а) і Tі/Co (б) 

 

Досліджували особливості формування з'єднань сплаву γ-ТіАl з 

титановим сплавом ВТ5 при КСЗ через НФ Tі/Al та НФ евтектичного типу з 

нерівномірним розподілом по товщині параметрів структури: дискретні 

(Al/Ni-Cu, Cu-Ti/Ni-Cu) і градієнтні (Cu/Ti) (рис.2.6). 

    

а)     б)    в) 

Рисунок 2.6 – Електронно-мікроскопічне зображення та розподіл елементів у 

наноструктурованих фольгах системи Al/Ni-Cu (а), Cu-Ti/Ni-Cu (б) і Cu/Ti (в)  
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2.2.1 Нікелевий сплав IN713C 

 

Сплав IN713C є високожароміцним матеріалом на нікелевій основі з 

вмістом Al, Ti, Nb (елементів, що утворюють зміцнюючу γ’-фазу) більше 

8 %, що обумовлює його високий опір деформації і схильність до виникнення 

тріщин при зварюванні і термічній обробці. 

PIM-сплав IN713C має рівновісну кристалічну структуру (рис. 2.7, а). 

Розмір зерен γ-фази (твердого розчину на основі нікелю), становить D90 = 20 

мкм. Дисперсні частинки зміцнюючої γ'-фази (твердого розчину на основі 

інтерметаллідних з’єднань Nі3(А1Ti)) мають кубічну форму і рівномірно 

розподілені в межах зерен γ-фази. Розмір часток γ’-фази становить 600-700 

нм як у центральних, так і периферійних ділянках зерен, на відміну від 

аналогічного ливарного сплаву, для якого характерним є неоднорідність 

розподілу виділень γ’-фази в середині дендритів. Міжзеренні області PIM-

сплаву IN713C збіднені хромом і збагачені титаном і ніобієм (рис. 2.7, б, 

табл. 2.4).. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 2.7 – Зеренна структура (а) та зміцнююча γ'-фаза PIM-сплаву 

IN713C (б) 
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Таблиця 2.4 – Хімічний склад характерних ділянок PIM-сплаву IN713C 

(до рис. 2.7, б) 

Spectrum Al Ti Cr Ni Nb Mo 

1 4.37 3.46 4.45 66.28 20.03 1.42 

2 6.04 0.96 12.81 73.67 2.58 3.94 

3 5.32 4.22 6.13 68.48 14.60 1.25 

 

Характерною особливістю PIM-сплаву IN713C є суцільна карбідна 

сітка по границях зерен. Аналіз показав (рис. 2.8), що карбідна фаза являє 

собою комплексні карбіди на основі ніобію, молібдену та титану, вочевидь 

системи (Nb, Мо, Tі)С. 

 

  

а)       б) 

Рисунок 2.8 – Хімічний склад карбідної фази PIM-сплаву IN713C 

 

 

2.2.2 Нікелевий сплав ЕП741НП 

 

Сплав ЕП741НП, одержаний методами металургії гранул є 

високожароміцним матеріалом з вмістом елементів, що утворюють 

зміцнюючу γ'-фазу близько 9 %. Має рівновісну кристалічну структуру (рис. 

2.9, а) з розміром зерен γ-фази D = 70-100 мкм. По границях зерен виявлено 
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окремі пори (рис. 2.9, б), що виникають при спіканні порошку під тиском і не 

заліковуються при наступній обробці та гарячому ізостатичному пресуванні 

[27]. Пори витягнуті вздовж границь зерен, їх довжина не перевищує 5 мкм, а 

ширина 1 мкм.  

Частинки зміцнюючої γ'-фази мають кубічну форму і рівномірно 

розподілені в межах зерен γ-фази. Розмір часток γ'-фази становить 400-

500 нм, вони складають 53-56% об’єму зерен (рис. 2.10). 

 

   
а)       б) 

Рисунок 2.9 – Мікроструктура гранульного сплаву ЕП741НП: оптична 

мікроскопія (а) х50 та РЕМ (б) 

 

 

Рисунок 2.10 – Зміцнююча γ'-фаза гранульного сплаву ЕП741НП 
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В тілі зерен виявлено комплексні карбіди ніобію та титану, переважно 

глобулярної форми, розміром до 2 мкм (рис. 2.11, а). Результати EDS-аналізу 

(табл.2.5) свідчать, що це карбіди типу МеС системи (Nb, Tі)С.  

 

  

а)       б) 

Рисунок 2.11 – Карбідна фаза основного металу сплаву ЕП741НП 

 

Таблиця 2.5 – Хімічний склад компонентів тіла зерна гранульного 

сплаву ЕП741НП (до рис. 2.11, а) 

Спектр C Al Si Ti Cr Co Ni Nb Mo W 

1 13.38 0.26 0.07 12.66 0.60 0.75 2.86 58.34 2.08 0.79 

2 12.91 0.51 0.04 12.42 1.06 0.61 4.40 56.65 1.86 0.64 

3 12.71 0.33 0.00 11.54 0.07 1.93 4.38 56.53 3.04 1.75 

4 1.45 3.60 0.00 1.42 9.69 17.30 55.89 1.18 3.39 5.89 

 

Через значну кількість молібдену та вольфраму у складі гранульного 

сплаву ЕП741НП (сумарно близько 9,5%), по границях зерен зосереджуються 

ланцюжки карбідів цих тугоплавких металів розміром 0,3-0,7 мкм 

(рис. 2.11, б, табл.2.6).  

Для сплавів з помірним та високим вмістом хрому характерним є 

велика кількість карбідів Ме23C6. Вони утворюються під час 

низькотемпературної обробки та експлуатації при 760-980 оС внаслідок 

розпаду карбідів МеС та з залишкового вуглецю, розчиненого в матриці 
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сплаву [11]. За даними EDS-аналізу (табл. 2.6), підвищений вміст хрому, 

молібдену та титану свідчить, що це карбіди типу Ме23С6, тобто 

(Cr,Mo,W)23C6, розміщення яких по границях зерен характерне для нікелевих 

сплавів з вмістом молібдену і вольфраму більше 6 %. 

 

Таблиця 2.6 – Хімічний склад зернограничних ділянок гранульного 

сплаву ЕП741НП 

Спектр C Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Hf W 

1 7.96 1.01 0.21 18.44 6.27 15.66 1.62 29.74 0.42 17.45 

2 4.18 2.59 0.74 12.99 8.80 39.73 1.32 15.05 0.00 13.46 

3 3.74 1.26 0.97 16.07 10.50 22.93 0.58 26.87 0.00 16.33 

4 4.40 0.91 0.52 16.12 10.08 21.72 1.60 26.63 0.00 16.88 

5 1.48 3.65 1.15 8.50 17.16 56.76 1.93 3.41 0.14 5.20 

 

 

2.2.3 Нікелевий сплав ВЖЛ 12У 

 

На відміну від розглянутих сплавів, одержаних методами порошкової 

металургії, нікелевий сплав ВЖЛ12У ливарний, що поряд зі складним 

легуванням, обумовлює особливості його структури.  

Дендритна структура ливарного сплаву ВЖЛ12У зображена на 

рис. 2.12, дані хімічного аналізу основних структурних елементів приведено 

в таблиці 2.7. Відмінною особливістю ливарного сплаву, порівняно з 

порошковими, є виділення на кінцевій стадії кристалізації у міждендритних 

областях конгломерацій евтектичної γ'-фази (табл. 2.6, спектр 3), що 

викликано перенасиченістю розплаву γ’-утворюючими елементами (Al, Ti, 

Nb). Розмір виділень евтектичної γ'-фази досягає 20 мкм. 

Частинки зміцнюючої γ'-фази розмірами до 500 мкм кубічної форми 

рівномірно розподілені в зеренах γ-фази. Вони складають близько 64% 

об’єму зерен (рис. 2.13). 
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а)       б) 

Рисунок 2.12 – Мікроструктура сплаву ВЖЛ12У: оптична, х250 (а) та 

растрова електронна мікроскопія (б). 

 

Таблиця 2.7 – Хімічний склад структурних елементів сплаву ВЖЛ12У, 

ваг. % (до рис. 2.12, б) 

Спектр Al Ti Nb V Cr Co Ni Mo W Fe 

1 5.32 4.52 0.82 0.71 8.74 13.02 61.87 3.74 1.27 0.00 

2 5.39 3.82 0.00 0.79 8.96 14.64 61.98 2.26 1.88 0.28 

3 6.24 7.61 0.83 0.45 5.40 11.14 65.97 1.65 0.50 0.22 

4 0.00 42.55 16.80 2.23 2.45 3.49 15.37 7.75 8.83 0.53 

5 0.96 32.20 19.27 1.48 2.71 3.65 21.31 11.89 6.52 0.00 

6 0.46 37.63 23.38 1.67 1.85 1.78 10.14 12.73 9.70 0.66 

7 5.54 4.06 0.71 0.83 8.75 13.58 61.83 3.25 1.46 0.00 

 

 

Рисунок 2.13 – Зміцнююча γ'-фаза ливарного сплаву ВЖЛ12У 
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Виділення карбідів ОМ у вигляді ієрогліфів (шрифтової морфології) 

приведено на рис. 2.14. Розмір суцільних карбідів досягає 30 мкм у довжину 

та 2-3 мкм в ширину. Крім того у тілі дендритів присутні карбіди 

глобулярної форми, діаметр яких не перевищує 6 мкм (рис. 2.12, точки 4-6).  

Проведений хімічний аналіз карбідної фази дозволив встановити, що в 

обох випадках карбіди, як глобулярні так і шрифтової морфології, мають 

формулу МеС (табл. 2.7, спектр 4-6, табл.  2.8, спектр 1-4). Значна кількість 

тугоплавких елементів, в першу чергу титану, свідчить що це комплексні 

карбіди на базі TiС, у яких Ti частково заміщується Nb, Mo та W [11]. 

 

 

Рисунок 2.14 – Карбідна фаза ОМ ливарного сплаву ВЖЛ 12У 

 

Таблиця 2.8 – Хімічний склад структурних елементів сплаву ВЖЛ12У 

(до рис. 2.14) 

Спектр C Al Ti V Cr Co Ni Nb Mo W 

1 13.13 0.27 34.27 2.39 2.58 0.85 6.56 13.03 13.38 13.54 

2 14.07 0.28 33.43 2.52 1.64 1.53 2.85 13.56 14.92 15.01 

3 14.65 0.11 33.89 2.92 1.92 0.00 1.68 14.01 15.55 15.08 

4 13.92 1.04 28.99 3.09 3.26 1.82 10.10 11.47 14.24 11.99 

5 1.33 3.97 3.19 1.03 9.30 13.07 61.49 0.56 3.38 2.05 
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2.2.4 Нікелевий сплав ЕІ698ВД  

 

Мікроструктура деформованого сплаву ЕІ698ВД (рис. 2.15) 

представлена рівновісними зеренами γ-фази з розміром близько 15…20 мкм. 

Ланцюжки дисперсних карбідів типу (Ti, Nb)С розміром 2…8 мкм орієнтовані 

вздовж напрямку прокатки зразків. Ідентифікуються також частки 

карбонітридів титану (табл. 2.9, спектр 3), на яких при кристалізації сплаву 

виділяється карбідна фаза (Ti, Nb)С (табл. 2.9, спектри 2,3,4). 

 

 

Рисунок 2.15 – Мікроструктура та хімічний склад фаз сплаву ЕІ698ВД  

 

Таблиця 2.9 – Хімічний склад структурних елементів сплаву ЕІ698ВД, 

вагові % (до рис. 2.15) 

Спектр C N O Al Ti V Cr Ni Nb Mo 

1 13.43  0.00 0.05 18.31 0.00 1.40 1.35 58.01 7.46 

2 12.35  0.00 0.00 18.80 0.46 0.96 1.21 59.97 6.25 

3 2.58 19.59 1.16 0.04 70.65 0.20 0.99 1.14 3.29 0.36 

4 1.68  0.31 1.06 2.16 0.00 14.19 73.71 2.35 3.95 
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Рисунок 2.16 – Карбонітрид титану в сплаві ЕІ698ВД та хімічний склад 

у різних її частинах, вагові %, РЕМ JAMP-9500F, “Jeol” 

 

Таблиця 2.10 – Хімічний склад карбонітриду титану сплаву ЕІ698ВД, 

вагові % (до рис. 2.16) 

Спектр C N O Al Ti V Cr Ni Nb Mo W 

1 2.67 16.69 1.33 0.00 70.13 0.00 1.93 1.52 5.54 0.19 0.00 

2 11.30 0.00 0.38 0.06 35.54 0.00 1.07 2.06 45.04 4.55 0.00 

3 9.30 0.00 2.01 0.14 27.27 0.00 0.66 6.53 50.27 3.83 0.00 

4 12.28 1.52 0.00 0.15 40.48 0.09 1.22 1.68 39.43 2.97 0.20 

5 2.47 11.20 1.14 0.00 74.04 0.00 0.81 3.60 5.62 1.12 0.00 

 

 

Зміцнююча γ'-фаза глобулярної форми має бімодальний розподіл 

(рис. 2.17, табл. 2.11): первинна γ'-фаза (більші частки, займають близько 11% 

об’єму), які утворюються у процесі ТО при температурі 1000ºС, мають 

розміри 250-300 нм; вторинна γ'-фаза (високодисперсна γ'-фаза), яка 

утворюється у процесі старіння при температурі 775 ºС, має розмір близько 

30…40 нм.  

 



 71 

 

Рисунок 2.17 – Зміцнююча γ'-фаза сплаву ЕІ698ВД 

 

Таблиця 2.11 – Хімічний склад структурних елементів сплаву ЕІ698ВД, 

вагові % (до рис. 2.17) 

Спектр Al Si Ti V Cr Fe Co Ni Nb Mo W 

1 0.93 0.52 3.50 0.00 26.98 1.95 0.50 60.29 1.63 3.71 0.00 

2 1.05 0.20 2.79 0.00 25.72 0.46 0.00 64.73 0.44 3.08 1.53 

3 1.01 0.53 2.59 0.00 24.77 1.34 0.00 64.79 1.14 3.83 0.00 

4 1.31 0.33 2.20 0.16 15.33 0.00 0.00 75.46 2.11 3.11 0.00 

5 1.40 0.32 2.39 0.22 13.57 0.00 0.00 76.97 1.94 3.20 0.00 

6 1.10 0.21 2.38 0.25 14.27 1.41 0.00 75.10 2.53 2.06 0.68 

 

 

2.2.5 Сплав γ-ТіAl 

 

Інтерметалідний сплав γ-ТіAl отриманий методом 

електроннопроменевого переплаву має крупнокристалічну повністю 

пластинчасту структуру (рис. 2.18, а). Зразки після відпалу при температурі 

1300 ºС протягом 6 годин мають бімодальну γ/γ+α2 структуру (рис. 2.18, б) з 

розміром структурних елементів близько 110 мкм. 
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а)           б) 

Рисунок 2.18 – Мікроструктура сплаву γ-ТіAl після електронно-

променевого переплаву (а) та термічної обробки (б) 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. При зварюванні тертям необхідно забезпечити певну величину 

осадки заготовок, однак через низьку здатність до гарячої пластичної 

деформації сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП очікується ускладнене формування 

бездефектних з’єднань цих сплавів. 

2. При виборі післязварювальної термічної обробки для з’єднань 

різнойменних жароміцних нікелевих сплавів необхідно враховувати суттєві 

відмінності в режимах термообробки досліджуваних сплавів.  

3. Досліджувані сплави суттєво відрізняються за розподілом та вмістом 

структурних складових, що обумовлює необхідність детального вивчення 

мікроструктури у зоні зварювання. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ ТА 

МІКРОСТРУКТУРИ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ЖАРОМІЦНИХ 

НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ 

 

3.1 Розрахунково-експериментальне дослідження температурно-

часових умов формування зварних з’єднань 

 

Одним з визначальних факторів, що впливає на структуру і, як 

наслідок, на механічні властивості зварних з’єднань, є температура нагріву 

зони контакту і розподіл температур у зоні термічного впливу [126, 127]. Для 

прогнозування мікроструктури та залишкових напружень у з’єднаннях ЖНС 

проводили розрахункове дослідження процесів нагріву та охолодження при 

ЗТ.  

Моделювання процесу ЗТ засновано на розрахунках температурних 

умов формування зварних з’єднань. Для цього розраховують потужність 

теплового джерела W(r, z, t) за формулою [128, 129]:  

 

W = Pvr Fr ,      (1) 

 

де P – тиск при нагріванні, МПа; vr – окружна швидкість (vr = πdn, де 

d – діаметр заготовок; n – частота обертання), Fr – коефіцієнт тертя 

зварюваних поверхонь. 

Однак, необхідно враховувати, що окружна швидкість по перерізу 

заготовок розподілена не рівномірно. Так, в центрі перерізу r = 0 окружна 

швидкість рівна нулю, а для r = r окружна швидкість матиме максимальне 

значення. Крім того, крива розподілу тиску у контакті стиснених взаємно 

нерухомих круглих стержнів має випуклу форму з максимумом в точці r=0 та 

мінімальним значенням в точці r = r [103]. 

Коефіцієнт тертя та, як наслідок, сила тертя залежать від цілого ряду 

чинників [79, 103]: швидкості відносного руху поверхонь тертя; природи 
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матеріалу і наявності поверхневих плівок; температурного режиму; величини 

нормального тиску; жорсткості і пружності вузла тертя; тривалості 

нерухомого контакту; швидкості прикладення навантаження; характеру 

контакту тіл; розміру поверхні; коефіцієнта взаємного перекриття; якості 

поверхні і шорсткості. 

Так, в роботі [103] встановлено, що при терті ковзання сталь по сталі 

коефіцієнт тертя може змінюватися в широких межах: 0,1 - 1, в залежності 

від умов зварювання. В роботі [79] наведені дані про зміну в процесі 

лінійного ЗТ коефіцієнта тертя для титанових сплавів в межах від 0,25 до 

0,55. 

Висока інтенсивність фізико-хімічних процесів, що відбуваються в зоні 

з'єднання при ЗТ, роблять математичне моделювання цього способу 

зварювання складним завданням, яке вирішується із застосуванням ЕОМ та 

спеціалізованого програмного забезпечення, заснованого на методі 

скінченних елементів. Для зниження часу і обчислювальних потужностей, 

використовують спрощені моделі, наприклад розрахунок температурних 

полів без урахування деформації матеріалу, застосування спрощених 

двомірних 2D моделей, замість тривимірного 3D моделювання; розгляд не 

тільки процесу в цілому, а окремих його стадій; прогнозування структури 

окремих зон зварного з'єднання [75, 78-83]. 

Для спрощення розрахунків вирішували двомірну 2D задачу без 

урахування деформації матеріалу, з витісненням шарів розігрітого матеріалу 

за межі перерізу при досягненні ними певної температури. Крім того, 

прийнято рішення розв’язувати зворотну задачу – за даними 

експериментальних досліджень температурних полів розробити 

розрахункову модель процесу нагріву при ЗТ та підібрати коефіцієнти, які 

враховують зміну коефіцієнта тертя в часі та нерівномірність розподілу по 

перерізу окружної швидкості та тиску у контакті. 

Для побудови розрахункової моделі процесу ЗТ досліджували термічні 

цикли та температурні поля у зоні з’єднань сплавів ЕП741НП та ЕІ698ВД. 
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Дослідні зварювання проводили на зразках діаметром 12 мм. Хромель-

алюмелеві термопари приварювали до поверхні зразка зі сплаву ЕП741НП на 

заданій відстані від торця.  

Для встановлення закономірностей нагріву зразків при ЗТ тиск при 

нагріванні Рн встановлено нижче необхідного значення тиску для початку 

осадки зразків (Рн = 50 МПа). Результати досліджень у вигляді залежності 

температури металу у місцях приварки термопар у часі приведено на рис. 3.1. 

Термопари приварено на відстані 1,7; 2,4; 3; 3,85; 5 та 6,2 мм від поверхні 

тертя.  

 

Рисунок 3.1 – Зміна температури точок зварного з’єднання у часі, при 

Рн = 50 МПа 

 

Встановлено, що на відстані 1,7 мм від поверхні тертя максимальна 

температура досягає 1070 С на момент початку гальмування. При цьому, 

максимальна швидкість нагріву у цій точці становила 250 С/с на початку 

процесу ЗТ. Після досягнення температури 300 оС, швидкість нагріву 

знизилась до 140 С/с, а при досягненні 900 С швидкість нагріву складала 

20 С/с і продовжувала знижуватись до моменту початку гальмування. 

Імовірно, перша ступінь зміни швидкості нагріву викликана зміною 

коефіцієнта тертя, що залежить від температури поверхонь тертя та впливає 

на тепловиділення.  
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На основі одержаних даних побудовано термічні цикли нагріву зразків 

для моментів часу 1, 5, 10, 15 та 25 сек (рис. 3.2). Завдяки інтерполяції 

експериментальних даних до площини контакту зварюваних заготовок 

встановлено, що температура в по лінії з’єднання складає близько 1000 С 

вже через 1 с після початку ЗТ. Встановлено, що максимальна температура в 

стику перевищує температуру повного розчинення зміцнюючої γ'-фази 

Тсольвус обох сплавів та температуру солідус Тсолідус гранульного сплаву 

ЕП741НП. 

Для розглянутого випадку ЗТ без осадки заготовок, побудовано 

термічні цикли при охолодженні зразків для моментів часу 31 (час повної 

зупинки обертання), 36, 45 та 55 с від початку зварювання (рис. 3.3).  

 

Рисунок 3.2 – Розподіл температури по осі зразка сплаву ЕП741НП (z) 

при Рн =50 МПа і різних значеннях часу нагрівання t 

 

Рисунок 3.3 – Термічні цикли при охолодженні з’єднання (час t = 31 с 

відповідає закінченню процесу ЗТ і початку охолодження зразків) 
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На основі одержаних даних розрахунковим методом побудовано 

температурні поля при ЗТ та охолодженні зразків. 

Температурне поле T(r, z, τ) в довільний момент t розраховували на 

основі відомого температурного поля T(r, z, t – Δt) = T* в момент t – Δt, де Δt 

- крок відстеження у часі зміни температурного поля, починаючи з вихідного 

стану t = 0. На кожному кроці відстеження температура T = T(r, z, t) 

визначається варіаційним методом в результаті мінімізації наступного 

функціоналу [130]:  

    (2) 

де λ = λ(T) – коефіцієнт теплопровідності матеріалу; cγ = cγ(T) – 

об’ємна теплоємність; W = W(r, z, t) – потужність джерела тепловиділення, 

пов’язаного з тертям; S – площа перерізу заготовки в площині (r, z); Γ – 

контур, що обмежує поверхню площею S, на якій задано граничні умови 

теплообміну с навколишнім середовищем по закону Ньютона з коефіцієнтом  

теплообміну αт; Tс – температура оточуючого середовища.  

Мінімізуючи функціонал (2) по T(r, z, t), отримуємо двомірне рівняння  

теплопровідності в циліндричній системі координат r, z: 

   (3) 

Початкова температура приймається рівною 20 °С, граничні умови 

відповідають умовам теплообміну з навколишнім середовищем:  

    (4) 

За результатами розрахунків побудовано графік зміни температури 

характерних точок зварного з’єднання у часі (рис. 3.4). На графіку позначено 

довільно обрані точки, що відповідають експериментально зафіксованим 
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значенням температури (див. рис. 3.1). Максимальне відхилення 

розрахункових даних від експериментальних становить 9%. 

За отриманими даними побудовано температурні поля при 

охолодженні зварного з’єднання для моментів часу 0, 5, 15 та 25 сек 

(рис. 3.5). Час 0 відповідає моменту повної зупинки обертання. При цьому 

розраховані швидкості охолодження по ЛЗ відповідають значенням 

встановленим при обробці експериментальних даних. 

 

 

Рисунок 3.4 – Розрахункова зміна температури точок зварного 

з’єднання у часі, при Рн1 = 50 МПа 

 

Рисунок 3.5 – Температурні поля при охолодженні зварного з’єднання 

ЕП741НП+ЕІ698ВД при Рн = 50 МПа. 
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Для перевірки розрахункової моделі проведено експериментальне та 

розрахункове дослідження процесу ЗТ при тиску зварювання Рн =150 МПа. 

При цьому процес ЗТ характеризується осадкою заготовок. Результати 

експерименту представлено на рис. 3.6. Відстань від поверхні тертя до 

приварених термопар складала: 1,7; 2,3; 2,7; 3,6; 5 та 5,7 мм відповідно. Через 

осадку та деформацію металу при ЗТ на 10 с процесу відбулося від’єднання 

більшості термопар від зразка, через що зафіксовано лише температуру при 

нагріві заготовок. 

 

 б) 

Рисунок 3.6 – Зміна температури у часі на поверхні зразка сплаву 

ЕП741НП на відстані від поверхні контакту z, мм при Рн =150 МПа 

 

На основі отриманих даних побудовано термічні цикли нагріву зразків 

для моментів часу 2,5; 4; 5; 7 та 9 с (рис. 3.7) [131]. Інтерполяція 

експериментальних даних до площини контакту зварюваних заготовок 

дозволила встановити, що швидкість нагрівання по лінії з’єднання на 

початкових стадіях процесу ЗТ досягає 1000 оС/с, а температура у зоні 

контакту вже через 2,5 с після початку процесу ЗТ досягає максимального 

значення, що перевищує Тсолідус гранульного сплаву ЕП741НП. Досягнення 

температури солідус призводить до підплавлення границь зерен, які збагачені 

легкоплавкими сполуками ЖНС. 
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Рисунок 3.7 – Розподіл температури вздовж осі зразка сплаву 

 ЕП741НП (z) при Рн =150 МПа і різних значеннях часу нагрівання t, с 

 

За результатами розрахунків побудовано графік зміни температури 

точок зварного з’єднання у часі при тиску при нагріванні Рн= 150 МПа 

(рис. 3.8). Точками позначено відповідні експериментальні дані (див. рис. 

3.6). Встановлено, що максимальна розбіжність між розрахунковими та 

експериментальними даними становить 8%. 

 

Рисунок 3.8 – Розрахункова зміна температури точок зварного 

з’єднання у часі, при Рн = 150 МПа 

 



 81 

Найвища крива на графіку з рис. 3.8 характеризує зміну температури 

безпосередньо по лінії з’єднання. Найбільші піки температури перевищують 

значення Тсолідус гранульного сплаву ЕП741НП вже на 2 с процесу ЗТ. 

На основі одержаних даних побудовано температурні поля при 

охолодженні зварного з’єднання починаючи від моменту повної зупинки 

обертання і до температури в зоні з’єднання 750 оС (рис. 3.9). Загальна 

тривалість процесу нагріву становила 13 сек, порівняно з 40 сек для першого 

варіанту з Рн = 50 МПа, що обумовило менший нагрів заготовок по довжині 

та більший градієнт температур при охолодженні з’єднання. Так, середня 

швидкість охолодження в інтервалі температур вище 900 °С для першого 

випадку складала 60 оС/сек., а для другого з Рн = 150 МПа на 30% вище – 

майже 80 оС/сек. Ширина зони, температура якої в процесі ЗТ перевищувала 

900 оС становить майже 18 мм для першого варіанту та 14 мм для другого. 

Ширина зони з нагрівом вище температури повного розчинення зміцнюючої 

γ'-фази Тсольвус розглянутих сплавів становить 4,8 мм для першого випадку та 

3,9 мм для другого. Отже, варто очікувати зміни в морфології зміцнюючої 

фази у зоні шириною 3,9 мм. 

 

 

Рисунок 3.9 – Температурні поля при охолодженні зварного з’єднання 

сплавів ЕП741НП та ЕІ698ВД для Рн = 150 МПа 
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Проведено дослідження термічних циклів та температурних полів при 

ЗТ сплаву ВЖЛ12У зі сплавом ЕІ698ВД (рис. 3.10). Дослідження проведено 

для тиску Рн= 50 МПа та тривалості нагріву t= 40 сек. Порівняння результатів 

розрахунків з експериментальними даними (позначені точками на рис.3.10, б) 

дозволило встановити, що максимальна розбіжність між розрахунковими та 

експериментальними даними становить 6%. Встановлено досягнення по лінії 

з’єднання температури солідус сплаву ВЖЛ12У. 

 

  
а) 

  
б) 

Рисунок 3.10 – Зміна температури точок на поверхні зразка сплаву 

ВЖЛ12У при Рн =50 МПа за результатами експерименту (а) та розрахунку (б) 
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Проведено експериментальне та розрахункове дослідження процесу ЗТ 

сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД при тиску при нагріванні Рн= 150 МПа. При 

цьому процес зварювання характеризується осадкою заготовок. Результати 

експерименту представлено вибірковими точками на рис. 3.11, а 

температурні поля отримані за розрахунковими даними на рис. 3.12. 

Максимальна розбіжність між розрахунковими та експериментальними 

даними становить 9%. 

 

Рисунок 3.11 – Розрахункова зміна температури точок зварного 

з’єднання сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД у часі, при Рн = 150 МПа. 

 

Рисунок 3.12 – Температурні поля при охолодженні зварного з’єднання 

сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД для Рн = 150 МПа. 
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Аналіз результатів досліджень дозволив встановити, що швидкість 

нагріву у зоні контакту сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД, як і для поєднання 

сплавів ЕП741НП із ЕІ698ВД, на початкових стадіях процесу ЗТ досягає 

1000 оС/с, а швидкість охолодження металу зони з’єднання в інтервалі 

температур 1200-1000 оС досягає 75 оС/с (табл. 3.1). У діапазоні температур 

від Тсольвус. (повного розчинення γ'-фази) до Тпрγ'.=900°С (початку розчинення 

γ'-фази) середня швидкість охолодження складає 50 °С/с. При таких умовах 

охолодження можна прогнозувати, що розмір часток γ'-фази, що повторно 

виділиться в стику, буде суттєво меншим за такий в ОМ сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП. 

 

Таблиця 3.1 – Розрахункові швидкості нагріву та охолодження металу 

по лінії з’єднання при зварюванні тертям 

Температурний інтервал, оС Швидкість нагріву, оС/с 

20–1000 850–1000 

1000–1100 90–120 

1100–1200 50–100 

 Швидкість охолодження, оС/с 

1200–1000 60–75 

1000–900 30–60 

900–800 22–29 

 

 

3.2 Оцінка залишкових напружень в зварних з’єднаннях 

 

Розроблена розрахункова модель дозволила визначити поля 

залишкових напружень у зварних з’єднаннях ЖНС та дослідити вплив ТО на 

величину та розподіл залишкових напружень. 

На рисунку 3.13 приведено залишкові напруження у зварному 

з’єднанні сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД, виконаному ЗТ. Розтягуючі осьові 

напруження σzz (рис.3.13, а) по осі зварених заготовок (r=0) досягають 

максимального значення у 740 МПа на відстані 1,8 мм від ЛЗ з боку сплаву 
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ВЖЛ12У. З боку сплаву ЕІ698ВД на відстані 0,05 мм від ЛЗ вони складають 

643 МПа. У периферійній частині зварного з’єднання (r=r) виникають 

напруження стиску, які по ЛЗ становлять 797 МПа та 824 МПа на відстані 

0,05 мм в бік сплаву ЕІ698ВД. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 3.13 – Розподіл залишкових напружень у зварному з’єднанні 

сплавів ВЖЛ12У та ЕІ698ВД 

 

Розподіл тангенціальних напружень σββ у зварному з’єднанні ВЖЛ12У 

та ЕІ698ВД приведено на рисунку 3.13, б. Пік концентрації напружень 

розтягу по осі зварених заготовок (r=0) досягає значення 624 МПа 

безпосередньо біля ЛЗ у сплаві ВЖЛ12У та знижується до 154 МПа на 

відстані 0.05 мм від ЛЗ у сплаві ЕІ698ВД. У периферійній частині з’єднання 

(r=r) напруження стиску досягають 231 МПа поблизу ЛЗ з боку ливарного 

сплаву та 438 МПа на відстані 0,15 мм в бік деформованого сплаву. 

Аналогічно розглянутому випадку проведено розрахункове 

дослідження напруженого стану для зварного з’єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП (рис. 3.14). Так, пік осьових напружень σzz розтягу по осі зварених 

заготовок (рис. 3.14, а, r=0) знаходиться на відстані 3,8 мм від ЛЗ в бік 

деформованого сплаву та має значення 579 МПа. На периферії зварного 

з’єднання (рис. 3.14, 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 
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відстані 1 мм від ЛЗ максимального значення у 229 МПа досягають 

напруження розтягу. 

Розподіл тангенціальних напружень σββ у зварному з’єднанні ЕІ698ВД 

та ЕП741НП приведено на рисунку 3.14, б. Пік напружень розтягу по осі 

зварених заготовок (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 (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 3.14 – Розподіл залишкових напружень у зварному з’єднанні 

сплавів ЕП741НП та ЕІ698ВД 

 

Досліджували вплив післязварювальної термічної обробки на розподіл 

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

Розрахунки проводились для температури термообробки 1120 °С, що 

відповідає температурі загартування сплаву ЕІ698ВД. 

Встановлено, що термічна обробка призводить до перерозподілу та 

зниження залишкових напружень у зварних з’єднаннях. Максимальні осьові 

напруження σzz розтягу по осі зварених заготовок (рис. 3.15, а, r=0) з боку 

сплаву ЕІ698ВД складають 412 МПа на відстані 3,3 мм від ЛЗ, що на 29% 
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менше ніж після ЗТ. На периферії зварного з’єднання (рис. 3.15, а, r= r) 

максимальні напруження стиску на відстані 0,8 мм від ЛЗ в бік 

деформованого сплаву становлять 611 МПа, що складає 76% від напружень 

після ЗТ. 

Тангенціальні напруження σββ розтягу по осі зварених заготовок 

(рис. 3.15, б, r=0) досягають максимального значення у 737 МПа поблизу ЛЗ 

у сплаві ЕІ698ВД, що становить 86% від значення максимальних напружень 

після ЗТ. На відстані 0,05 мм від ЛЗ з боку сплаву ЕП741НП напруження 

стиску становлять 638 МПа, що складає 82% від значення напружень після 

ЗТ. На периферії зварного з’єднання (рис. 3.15, б, r=r) максимальні 

напруження розтягу у сплаві ЕІ698ВД на відстані 0,1 мм від ЛЗ становлять 

119 МПа, що на 53% нижче за напруження після ЗТ. Пік напружень стиску з 

боку гранульного сплаву складає 187 МПа на відстані 0,05 мм від ЛЗ, що у 

4,3 рази нижче за напруження після ЗТ. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 3.15 – Розподіл залишкових напружень у зварному з’єднанні 

сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП після ТО 

 

Отже, ТО 1120 °С зварного з’єднання сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП 

призводить до перерозподілу залишкових напружень по лінії з’єднання: 

зниження осьових напружень на 29% по осі заготовок та на 24% на 

периферії; зниження максимальних тангенціальних напружень по осі 
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зварених заготовок на 14% у сплаві ЕІ698ВД, на 18% з боку гранульного 

сплаву та на периферії з’єднань на 53% у деформованому сплаві та у 4,3 рази 

у сплаві ЕП741НП. 

 

3.3 Дослідження процесу деформації при зварюванні тертям 

різнойменних жароміцних нікелевих сплавів  

 

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 

деформованого сплаву ЕІ698ВД із гранульним сплавом ЕП741НП в діапазоні 

окружній швидкості обертання V = 1…1,5 м/с. Тиск при терті (нагріванні) 

варіювали в межах Рн = 50...440 МПа.  

На рис. 3.16 приведено циклограму процесу ЗТ із двохступінчатим 

прикладенням тиску зварювання та обмеженням величини осадки заготовок 

Δ=1 мм. Так, при тиску зварювання (тиску при терті) Рн1 = 50 МПа протягом 

24 с осадка не відбувається. Підвищення тиску  до Рн2 = 100 МПа призводить 

до початку осадки. Експериментально встановлено, що мінімальне значення 

тиску при терті, при якому починається осадка заготовок для різнойменних 

з’єднань сплавів ЕІ698ВД із ЕП741НП становить Рн.min = 80 МПа. 

Отримане зварне з'єднання (рис. 3.17) характеризується відсутністю 

ґрату. Геометричні розміри зразка сплаву ЕП741НП (праворуч) не змінились, 

у той час як з боку ЕІ698ВД (ліворуч) помітно збільшення діаметру заготовки 

біля площини з'єднання. Це свідчить про те, що осадка відбувається 

виключно за рахунок пластичної деформації нагрітого металу зони 

термічного впливу сплаву ЕІ698ВД. Відсутність осадки за рахунок 
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витіснення за межі перерізу заготовок приконтактних шарів металу 

обумовлює низьку якість отриманого з'єднання через неможливість 

видалення поверхневих забруднень та окислів. 

 

Рисунок 3.16 – Циклограма процесу ЗТ з двохступінчатим 

прикладенням тиску зварювання 

 

 

Рисунок 3.17 – Зварне з'єднання отримане при величині осадки 1 мм  

 

Циклограму процесу ЗТ сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП при тиску при 

терті Рн = 300 МПа та окружній швидкості обертання V = 1,2 м/с приведено 

на рис. 3.18. Осадка заготовок починається з 5 секунди процесу ЗТ. 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.  
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Рисунок 3.18 – Циклограма процесу ЗТ сплавів ЕІ698ВД і ЕП741НП 

(1–тиск Р; 2–осадка (укорочення) заготовок Δ; 3–частота обертання n) 

 

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. 

За результатами низки експериментів побудовано залежність 

швидкості осадки з’єднань сплавів ЕІ698ВД і ЕП741НП від тиску при терті 

для окружної швидкості V=1,2 м/с (рис 3.19). Залежність можна виразити 

лінійною функцією, в якій зі збільшенням тиску зварювання пропорційно 

зростає швидкість осадки. Очевидно, що при зміні частоти обертання 

заготовки чи її діаметру, зміниться і інтенсивність нагріву, що в свою чергу, 

призведе до зміни швидкості осадки. Так, збільшення частоти обертання 

призведе до збільшення окружної швидкості та інтенсивності нагріву, що 

призводить до зміщення залежності швидкості осадки від тиску зварювання 

вліво та збільшення кута нахилу до вісі х. І навпаки, зменшення частоти 

обертання заготовки призведе до зміщення прямої вправо та зменшення кута 

нахилу до вісі х. Аналогічно до зміни частоти обертання впливатиме зміна 

діаметру заготовок, при інших рівних умовах. Збільшення діаметру 

призводить до зростання окружної  швидкості і навпаки. 
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Рисунок 3.19 – Залежність максимальної швидкості осадки від тиску 

зварювання при окружній швидкості V=1,2 м/с  

 

При ЗТ осадка починається тільки при певному мінімальному значенні 

тиску при терті Рн.min, яке є різним для кожного конкретного матеріалу, що 

зварюється, або поєднання матеріалів у випадку ЗТ різнорідних чи 

різнойменних з’єднань і залежить від стану зварюваних поверхонь та 

інтенсивності тепловиділення. При менших значеннях тиску відбувається 

нагрів поверхонь та можливе утворення ділянок «схоплення», які не 

поширюються на весь переріз заготовок [103]. При цих умовах неможливо 

забезпечити формування якісних зварних з’єднань. Експериментально 

встановлено, що мінімальний тиск при якому забезпечується осадка 

заготовок при ЗТ сплавів ЕП741НП та ЕІ698ВД становить Рн.min= 80 МПа 

(рис. 3.19). 

Досліджували процес деформації та формування зварних з’єднань 

ливарного сплаву ВЖЛ12У із гранульним сплавом ЕП741НП при окружній 

швидкості обертання V = 1 м/с. Тиск при терті варіювали в межах Рн = 

100...530 МПа.  

Експериментально встановлено, що при ЗТ ливарного сплаву ВЖЛ12У 

із гранульним сплавом ЕП741НП осадка починається при перевищенні 

значення тиску при терті Рн=300 МПа (для окружної швидкості V=1 м/с).  
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Про особливості деформації заготовок сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП 

свідчить циклограма процесу ЗТ, наведена на рис. 3.20. При значенні тиску 

при терті Рн1=290 МПа осадки заготовок не спостерігається протягом 11 с. Це 

свідчить про недостатність цього значення тиску для деформації 

приконтактних макрооб’ємів зварюваних сплавів. 

 

 

Рисунок 3.20 – Циклограма процесу ЗТ сплавів ВЖЛ12У і ЕП741НП 

при Рн1=290 МПа і Рн2=550 МПа (1–тиск Р; 2–осадка заготовок Δ; 3–частота 

обертання n) 

 

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 (рис. 3.20) 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. 

На рис. 3.21 зображено зразок зварного з’єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП, одержаного при ЗТ відповідно до циклограми з рис. 3.20. 

Отримане з’єднання характеризується відсутністю ґрату з боку сплаву 

ЕП741НП. Наявність ґрату з боку сплаву ВЖЛ12У свідчить про деформацію 

макрооб’ємів сплаву при ЗТ.  



 93 

 

 

Рисунок 3.21 – Зварне з’єднання сплавів ВЖЛ12У (ліворуч) із 

ЕП741НП (праворуч) 

 

Аналізуючи циклограму процесу ЗТ (рис. 3.20), враховуючи 

досягнення температури солідус досліджуваних сплавів, можна зробити 

припущення щодо механізму формування зварного з’єднання. На початку 

процесу (tн=0…10 сек) відбувається нагрів зони контакту та приповерхневих 

шарів металу, з подальшим частковим підплавленням легкоплавких 

компонентів ливарного сплаву та границь зерен гранульованого сплаву. 

Через нерівномірність нагріву по поверхні тертя утворюється ядро, яке 

перебуває у твердо-рідкому стані та поширюється від центру до периферії на 

певний радіус. 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, відбуваються поодинокі виплески із зони контакту металу, що 

перебуває у твердо-рідкому стані. 

При збільшенні тиску зварювання на 13-й секунді процесу рівновага 

порушується, що супроводжується миттєвим витісненням ділянок металу у 

твердо-рідкому стані за межі перерізу заготовок. У контакт вступають менш 

розігріті шари металу. Графік осадки включає в себе величину укорочення 

обох деталей, отже разом з витісненням сплаву ЕП741НП розпочинається 

осадка сплаву ВЖЛ12У. На графіку можна чітко виділити ділянки з низькою 

швидкістю осадки: 0,8 мм/сек на 14 секунді запису та 0,55 мм/сек на 15-й 

секунді. Імовірно, що швидкість осадки 0,55 мм/с майже повністю відповідає 

швидкості осадки ливарного сплаву на стадії квазістаціонарного протікання 
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процесу ЗТ, у той час як з боку гранульованого сплаву відбувається повторне 

підплавлення границь зерен та утворення ділянок у твердо-рідкому стані.  

За результатами серії проведених експериментів для окружної 

швидкості V=1 м/с побудовано залежність середньої швидкості осадки у 

процесі ЗТ від тиску (рис. 3.22). До значення тиску 300 МПа осадка 

практично відсутня, а в діапазоні значень тиску 300…530 МПа залежність 

швидкості осадки від тиску можна апроксимувати лінійною функцією. 

Експериментально встановлено, що мінімальний тиск зварювання при якому 

забезпечується осадка заготовок при ЗТ сплавів ЕП741НП та ВЖЛ12У 

становить Рн.min= 300 МПа (рис. 3.22). 

 

 

Рисунок 3.22 – Залежність середньої швидкості осадки від тиску 

зварювання 

 

Порівнюючи залежності швидкості осадки від тиску при терті для 

поєднання сплавів ЕП741НП із ЕІ698ВД (рис. 3.19) та ЕП741НП із ВЖЛ12У 

(рис. 3. 22) можна зробити висновок, що деформація приконтактних 

макрооб’ємів металу при ЗТ гранульного сплаву із деформованим 

забезпечується при значно нижчих значеннях тиску нагріву ніж при ЗТ 

гранульного сплаву із ливарним. 

Отже, дослідженнями процесу деформації різнойменних з’єднань 

сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП при ЗТ встановлено аномальний характер 



 95 

процесу деформації: при збільшенні тиску нагріву до значення Р=300 МПа 

(для V=1 м/с) осадка відсутня; в діапазоні значень тиску Р=300…530 МПа 

залежність швидкості осадки від тиску апроксимується лінійною функцією; 

при Р≥550 МПа осадка відбувається стрибкоподібно. 

 

3.4 Дослідження мікроструктури зварних з’єднань сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП одержаних зварюванням тертям 

 

При ЗТ метал в зоні з’єднання знаходиться під впливом високих 

температур та осьового зусилля, що призводить до зміни структури та 

властивостей на деяку глибину від поверхні тертя. Загалом, у зварних 

з’єднаннях виділяють чотири зони, що відрізняються текстурою та 

мікроструктурою [74-75, 103]: 

1) Зона динамічної рекристалізації (ЗДР) – центральна частина 

зварного з’єднання. У цій зоні відбуваються фазові перетворення у 

зварюваному металі – утворюється рівновісна дрібнокристалічна динамічно 

рекристалізована структура. 

2) Зона термо-механічного впливу (ЗТМВ), що характеризується 

деформаційною текстурою. Зерна та ланцюжки неметалевих включень 

витягнуті у напрямку деформації. Для деяких матеріалів в цій зоні також 

можливі фазові перетворення. 

3) Зона термічного впливу (ЗТВ) – область між ОМ та ЗТМВ у якій 

можуть відбуватися фазові чи структурні перетворення, не пов’язані з 

процесом деформації. 

4) Зона ОМ – область в якій нагрів при ЗТ не впливає на 

мікроструктуру та механічні властивості. 

Досліджували мікроструктуру з’єднань, одержаних на двох суттєво 

відмінних режимах ЗТ: 
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– зі зняттям тиску при терті (стик 1) – окружна швидкість обертання 

V=1,25 м/с, тиск при нагріванні Рн=220 МПа; час зварювання tзв=11 с (рис. 

3.23, а);  

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

тиск проковки Рпр=550 МПа, час зварювання tзв=12,5 с (рис. 3.23, б) [132]. 

Режим зварювання стика 1 забезпечує фіксацію мікроструктури зони 

з’єднання на початковій стадії процесу ЗТ, для виявлення ділянок з литою 

структурою, щоб підтвердити результати дослідження термічних циклів. 

Режим зварювання стика 2 забезпечує інтенсифікацію пластичної деформації 

приконтактних макрооб’ємів металу на заключній стадії процесу ЗТ та 

дозволяє уникнути аномального характеру осадки. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.23 – Циклограми процесу ЗТ сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП 

(1–тиск Р; 2–осадка заготовок Δ; 3–частота обертання n) 
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При аналізі циклограми процесу ЗТ (рис. 3.23, б), звертає на себе увагу 

відсутність аномальної (стрибкоподібної) осадки при значенні тиску 

Р=550МПа, який прикладався на стадії гальмування обертання при значенні 

окружної швидкості близько V=0,3 м/с. Приблизно за період 0,2 с величина 

осадки на заключній стадії процесу ЗТ становила 1 мм, що відповідає 

швидкості осадки 5 мм/с. 

Отже, для запобігання аномального (стрибкоподібного) процесу 

деформації при ЗТ жароміцних сплавів необхідно оптимізувати параметри 

режиму ЗТ - частоту обертання і тиски при терті та проковці, тривалість 

стадії гальмування, величину та момент прикладення тиску проковки. 

Підвищення тиску на заключній стадії процесу нагрівання необхідно 

виконувати при досягненні певного значення окружної швидкості. Такий 

технологічний підхід є реалізацією технології комбінованого ЗТ і забезпечує 

інтенсифікацію процесу деформації на заключній стадії процесу зварювання. 

Дослідження мікроструктури стика 1 

Мікроструктуру зон зварного з’єднання стика 1 при оптичній 

мікроскопії (Neophot-32) та скануючій електронній мікроскопії (ОЖЕ-

мікрозонд JAMP-9500F, Jeol) представлено на рис 3.24 – 3.26.  

  

а)      б) 

1 – ЗДР сплаву ВЖЛ12У; 2 –ЗДР сплаву ЕП741НП; 3 – ЗТМВ сплаву 

ВЖЛ12У; 4 – ЗТМВ сплаву ЕП741НП; 5 – ОМ сплаву ВЖЛ12У 

Рисунок 3.24 – Структура зони з'єднання сплавів ВЖЛ12У+ЕП741НП у 

центральній частині перерізу, ×25 (а), ×100 (б) 
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Мікроструктура металу по ЛЗ у центральній частині перерізу свідчить 

про твердофазний характер формування з’єднання (рис. 3.25, а, б). Середній 

розмір зерна по ЛЗ складає близько 3 мкм, тобто формування з’єднання 

відбувалось в режимі динамічної рекристалізації. 

 

   

а)       б) 

   

в)       г) 

Рисунок 3.25 Мікроструктура по лінії з’єднання стика 1 у центральній 

частині перерізу (а), на відстані 0,5 (б,в) та 0,7 (г) радіусу заготовок 

 

У частині перерізу на відстані 0,5…0,7 радіуса заготовок характер 

мікроструктури металу змінюється (рис. 3.25, б-г) – спостерігається 

різнозернистість: переважна більшість зерен має розміри 2…4 мкм, при 

цьому наявні ділянки з надзвичайно дрібним зерном (менше 1 мкм). Це є 
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ознакою часткового утворення рідкої фази по границям зерен у металі по ЛЗ, 

що також підтверджується наявністю численних мікротріщин по границям 

зерен (рис. 3.13, г). Характер мікроструктури металу свідчить про 

формування з’єднання у цій частині перерізу через прошарок металу, що 

перебував у твердо-рідкому стані. Ширина перехідного прошарку з такою 

структурою складає близько 30 мкм, при цьому на границі перехідної зони і 

ЗТМВ обох сплавів також спостерігаються мікротріщини. 

У мікроструктурі металу перехідної зони периферійної частини 

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

кристалічної структури (рис. 3.26), при цьому виявляються витягнуті у 

радіальному напрямку смуги металу різного відтінку, відділені від металу 

ЗТМВ обох сплавів чіткою границею. Розмір зерна у перехідній зоні 

неможливо встановити навіть при збільшенні ×10 000 (рис. 3.26, б).  

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.26 –Мікроструктура металу по лінії з’єднання стика 1 на 

відстані 0,9 радіусу заготовок 

 

Аналіз результатів, представлених на рис. 3.24 – 3.26, свідчить про 

суттєву відмінність у формування мікроструктури металу по ЛЗ у різних 

частинах перерізу заготовок. При ЗТ стика 1 у зоні з'єднання сплавів 

ВЖЛ12У і ЕП741НП виявлено структурну неоднорідність у вигляді 
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перехідного прошарку, на границі якого із ЗТМВ обох сплавів 

спостерігаються мікротріщини. [132] 

Досліджували мікроструктуру та зміну морфології зміцнюючої γ'-фази 

(Ni3Al) в зоні з’єднання та ЗТМВ на різній відстані від ЛЗ (рис. 3.27 – 3.31).  

Безпосередньо по ЛЗ в центрі перерізу спостерігається перехідний 

прошарок з розміром зерен до 1 мкм (рис. 3.27, а), ширина якого не 

перевищує 4 мкм. У периферійній частині перерізу цей прошарок не має 

вираженої кристалічної структури (рис. 3.17, б), при цьому виявляються 

витягнуті у радіальному напрямку смуги металу різного відтінку.  

    

а)       б) 

Рисунок 3.27 – Мікроструктура металу по по лінії з’єднання на відстані  

0,9 радіусу заготовок (а) та у центральній частині перерізу заготовок(б) 

 

На відстані 5 мкм від границі проміжного прошарку в бік ливарного 

сплаву (рис. 3.28) спостерігається дрібнодисперсна зміцнююча γ'-фаза з 

розміром часток до 60 нм.  

В ЗДР сплаву ЕП741НП, на відстані 50 мкм від границі проміжного 

прошарку виявлено дрібнодисперсну зміцнюючу γ'-фазу глобулярної форми з 

розміром часток до 50 нм (рис. 3.29, а). При подальшому віддаленні від осі 

з’єднання морфологія зміцнюючої фази змінюється – поступово збільшується 

розмір часток глобулярної форми, які об’єднуються в більші частки. Так, в 

ЗТМВ на відстані 500 мкм від границі проміжного прошарку частки γ'-фази 

досягають 140 нм (рис. 3.29, б).  
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Рисунок 3.28 – Мікроструктура сплаву ВЖЛ12У у периферійній 

частини перерізу заготовок 

 

     

а       б 

Рисунок 3.29 – Мікроструктура сплаву ЕП741НП 

 

В ЗТВ сплаву ЕП741НП на відстані 1 мм від площини з’єднання 

зміцнююча γ'-фаза складається з великих частинок різної форми розміром від 

100 до 320 нм та дрібнодисперсних частинок глобулярної форми розміром 

переважно до 30 нм (рис. 3.30).  

В ЗТВ ливарного сплаву на відстані 1 мм від площини з’єднання 

(рис. 3.31) розподіл зміцнюючої γ'-фази подібний до сплаву ЕП741НП: великі 

частинки різної форми розміром від 140 до 500 нм та дрібнодисперсні 

частинки глобулярної форми розміром переважно до 35 нм (рис. 3.31, б). На 
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відстані 0,5 мм від площини з’єднання частка дрібних частинок розміром 

30 нм значно більша ніж великих. Крім того великі частки γ'-фази більш 

розчинені, тобто мають менший розмір  - до 500 нм.  

Отже, у процесі зварювання в ЗТМВ та ЗТВ обох сплавів, під впливом 

термо-деформаційного циклу процесу ЗТ відбувається часткове розчинення 

зміцнюючої фази та її виділення у дисперсному виді при охолодженні. 

 

  

а       б 

Рисунок 3.30 – Морфологія зміцнюючої γ'-фази у ЗТВ сплаву ЕП741НП 

на відстані 1 мм від ЛЗ 

 

   

а       б 

Рисунок 3.31 – Морфологія зміцнюючої γ'-фази у ЗТМВ сплаву 

ВЖЛ12У на відстані 500 (а) та 1000 (б) мкм від ЛЗ 
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Дослідження мікроструктури стика 2 

У зварному з’єднанні (рис. 3.32) з боку ливарного сплаву ВЖЛ12У 

відбувається формування характерного для ЗТ ґрату, в той час як з боку 

сплаву ЕП741НП підсилення не спостерігається, хоча величина укорочення 

зразка гранульного сплаву ЕП741НП 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, у різних частинах перерізу заготовок стика 2 

спостерігається подібність мікроструктури металу по ЛЗ (рис.3.33). [132-134] 

 

 

Рисунок 3.32 – Макроструктура зони з'єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП, стик 2 

  

а)       б) 

Рисунок 3.33 – Мікроструктура зони з'єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП (стик 2) у центральній частині перерізу (а) та на відстані 0,8 

радіусу заготовок (б), ×50 

ВЖЛ12У 

ЕП741НП 

ВЖЛ12У ВЖЛ12У 

ЕП741НП 

ЕП741НП 
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Зварне з’єднання характеризується наявністю типових для ЗТ ділянок 

(рис. 3.34): ЗДР з дрібним зерном, що розташована по обидва боки від 

площини з’єднання (поз. 1– ЗДР сплаву ВЖЛ12У, поз. 2– ЗДР сплаву 

ЕП741НП); ЗТМВ зі зміною орієнтації дендритів ОМ ВЖЛ12У у радіальному 

напрямку (поз. 3) та деформованими зернами ЕП741НП (поз. 4); ОМ без змін 

у мікроструктурі (поз. 5, 6 – ОМ сплаву ВЖЛ12У і ЕП741НП відповідно). 

 

   

   

Рисунок 3.34 – Структура зони з'єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП, стик 2 у центральній (а), і периферійній частинах перерізу 

заготовок (б) 

 

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

і близько 2 мкм з боку сплаву ВЖЛ12У (рис. 3.34, поз. ЛЗ). Мікроструктура 

металу по ЛЗ свідчить про твердофазний характер формування з’єднання як у 
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центральній так і периферійній частинах перерізу. На відміну від стика 1, у 

структурі металу по ЛЗ не спостерігаються ділянок з надзвичайно дрібним 

зерном (менше 1 мкм), які утворюються при швидкій кристалізації розплаву. 

У мікроструктурі ЗТМВ сплаву ВЖЛ12У виявляється область з 

частковою динамічною рекристалізацією (рис. 3.34, поз.1), яка 

характеризується почерговою зміною деформованих у процесі ЗТ зерен ОМ, 

в яких зміцнююча γ'-фаза частково розчинена і динамічно рекристалізованих 

зерен 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. 

З боку сплаву ЕП741НП простежується чітка границя між ЗДР та 

ЗТМВ (рис. 3.34, поз.2) - дрібні динамічно рекристалізовані зерна ЗДР у яких 

в процесі ЗТ зміцнююча γ'-фаза була повністю розчинена ліворуч та частково 

деформоване зерно ЗТМВ з частково розчиненою γ'-фазою праворуч. 

В ЗДР сплаву ВЖЛ12У на відстані 20 мкм від ЛЗ виявлено первинну 

евтектичну γ'евт-фазу, що практично не змінилась під впливом термо-

деформаційного циклу ЗТ (рис. 3.35).  

 

 

Рисунок 3.35 – Мікроструктура зони з’єднання стика 2 на відстані 0,9 

радіусу від центру заготовок 
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Методом мікрорентгеноспектрального аналізу (МРСА) досліджували 

хімічний склад та розподіл карбідної фази у зоні з’єднання.  

У ЗДР обох сплавів виявлено комплексні карбіди розмірами до 3 мкм у 

ВЖЛ12У та до 2 мкм в ЕП741НП (рис. 3.36,а табл. 3.2, спектри 2-5). 

Хімічний склад свідчить про те що це не розчинені карбіди ОМ 

досліджуваних сплавів – в ЗДР ливарного сплаву комплексні карбіди на базі 

TiС, у яких Ti частково заміщується Nb, Mo та W, а у ЗДР гранульованого 

сплаву комплексні карбіди системи (Nb, Tі)С. Карбіди мають менший розмір 

ніж в ОМ, що свідчить про їх часткове розчинення. Характер розподілу 

карбідів (розмір та орієнтація) у ЗДР сплаву ВЖЛ12У свідчить про механічне 

подрібнення витягнутих карбідів шрифтової морфології ОМ.  

Безпосередньо по ЛЗ виявлено ланцюжки карбідів максимальною 

довжиною 8 мкм (рис. 3.36,б, табл. 3.3). Ці ланцюжки складаються з 

витягнутих вздовж ЛЗ карбідів довжиною до 0,8 мкм та шириною до 

0,35 мкм. В утворенні ланцюжків приймають участь як елементи сплаву 

ЕП741НП, утворюючи карбіди (Nb, Tі)С (табл.3.3, спектр 1), так і елементи 

сплаву ВЖЛ12У, утворюючі карбіди (Tі,Nb,Mo,W)С (табл.3.3, спектр 2, 3). 

 

  

а)       б) 

Рисунок 3.36 – Карбідна фаза  у зоні з’єднання стика 2 
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Таблиця 3.2 – Хімічний склад структурних елементів у зоні з’єднання 

сплавів ЕП741НП та ВЖЛ12У (до рис.3.36,а) 

№ C O Al Ti V Cr Co Ni Nb Mo Hf W 

1 0.92 10.94 1.58 0.50 0.12 3.28 5.57 22.19 1.23 1.19 52.49 0.00 

2 5.52 0.00 2.64 5.63 0.67 6.92 9.47 38.99 18.18 3.57 4.15 4.25 

3 14.83 0.00 0.30 31.84 1.97 1.62 1.80 5.45 17.90 15.69 0.00 8.60 

4 13.78 0.00 0.25 33.31 1.76 1.69 0.89 1.07 18.55 17.17 0.00 11.55 

5 13.90 0.00 0.00 36.75 1.93 1.64 0.67 0.93 23.76 14.47 0.30 5.65 

 

Таблиця 3.3 – Хімічний склад структурних елементів по ЛЗ (до 

рис. 3.36, б) 

№ C O Al Si Ti V Cr Co Ni Nb Mo Hf W 

1 10.91 0.00 0.89 0.21 11.32 0.11 1.86 6.60 17.90 38.46 2.25 7.46 2.02 

2 14.33 0.66 1.06 0.00 24.33 1.22 2.65 8.05 20.63 11.54 8.14 0.00 7.40 

3 13.57 2.69 9.68 0.00 20.89 2.19 2.35 4.57 18.37 10.06 9.43 0.00 6.20 

4 0.85 0.00 3.78 0.00 1.43 0.29 8.61 15.75 58.06 2.40 3.60 0.00 5.22 

5 1.28 0.00 4.37 0.00 3.77 0.55 8.82 15.25 59.84 0.79 3.37 0.37 1.59 

 

Досліджували дифузію легуючих елементів сплавів, вимірюючи 

концентрацію легуючих елементів на відстані 100 мкм по обидва боки від ЛЗ. 

Різкий перепад по ЛЗ на графіку розподілу концентрації легуючих елементів 

у зоні з’єднання стика 2 (рис. 3.37, б) свідчить про мінімальну дифузію 

компонентів одного сплаву в інший. Особливо чітко це відображено на 

графіку концентрації W та Cr. Відстань між точками проведення хімічного 

аналізу становить 15 мкм, отже ширина дифузійної зони менше 15 мкм.  

Досліджували зміну морфології зміцнюючої γ'-фази (Ni3Al) в зоні 

з’єднання сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У на різній відстані від ЛЗ.  

На відстані 50 мкм від ЛЗ у ЗДР гранульного сплаву ЕП741НП 

зміцнююча γ'-фаза має розмір 20-25 нм (рис. 3.38, а). Як і для стика 1, у 

процесі ЗТ зміцнююча γ'-фаза в цій зоні була повністю розчинена та 

повторно виділилась під час охолодження з’єднання. На відстані 165 мкм від 

ЛЗ (рис. 3.38,б) простежується чітка границя між ЗДР з виключно 

дрібнодисперсною γ'-фазою та ЗТМВ з частково розчиненою γ'-фазою 

розміром до 250 нм. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.37 –Мікроструктура зони з’єднання із точками проведення 

локального хімічного аналізу (а) та розподіл концентрації легуючих 

елементів у досліджуваних точках (б) 

  

а)       б) 

Рисунок 3.38 – Мікроструктура сплаву ЕП741НП на відстані  

 50 мкм (а) та 165 мкм (б) від лінії з’єднання 
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На відстані 463 мкм від ЛЗ з боку гранульного сплаву ЕП741НП, у ЗТВ 

зміцнююча γ'-фаза частково розчинена, має глобулярну форму з середнім 

розмір часток 340 нм (рис. 3.39). Крім цього, присутні частки дисперсної γ'-

фази розміром до 20 нм.  

Варто зазначити, що встановлені закономірності зміни мікроструктури 

при ЗТ відносяться до сплаву ЕП741НП отриманого з допомогою металургії 

гранул. Оскільки закономірності структуроутворення, отримані на деформо-

ваних сплавах-аналогах, не можуть бути напряму перенесені на гранульні 

дискові сплави [135], при використанні сплаву ЕП741НП отриманого за 

іншими технологіями необхідно проводити додаткові дослідження.  

Характер розподілу зміцнюючої γ'-фаза у ЗДР ливарного сплаву 

ВЖЛ12У схожий із морфологією γ'-фази у ЗДР ЕП741НП. 

   

а)       б) 

Рисунок 3.39 – Мікроструктура сплаву ЕП741НП на відстані 463 мкм 

від ЛЗ 

У ЗТМВ сплаву ВЖЛ12У поблизу ЗДР, а саме в області структурної 

неоднорідності, у деформованих зернах γ'-фаза частково розчинена 

(рис. 3.40,а). Частки зміцнюючої фази витягнуті вздовж зерна, довжина їх 

досягає 400 нм, а ширина не перевищує 120 нм. Характер розподілу 

зміцнюючої фази в дрібних динамічно рекристалізованих зернах відповідає 

такому у ЗДР сплаву. На відстані 260 мкм від ЛЗ у ЗТМВ зміцнююча γ'-фаза 

також частково розчинена, різноманітної форми з розміром часток до 320 нм 

(рис. 3.40,б).  
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а)       б) 

Рисунок 3.40 – Мікроструктура сплаву ВЖЛ12У на відстані 180 мкм (а) 

та 280 мкм (б) від лінії з’єднання 

 

На відстані 500 мкм від ЛЗ у ЗТВ дендрити ОМ ливарного сплаву не 

деформувались. Під дією термічного впливу процесу ЗТ відбувається 

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

розмір до 410 нм (рис. 3.41, а). Відмічено наявність часток дрібнодисперсної 

γ'-фази. Ширина ЗТВ з боку сплаву ВЖЛ12У досягає 1,1 мм. На відстані 1 мм 

(рис. 3.41, б) γ'-фаза частково розчинена, має різноманітну форму, а розмір 

часток досягає розміру часток зміцнюючої фази ОМ. Дрібнодисперсної γ'-

фази у проміжках між великими частками не виявлено.  

 

  

а)       б) 

Рисунок 3.41 – Мікроструктура сплаву ВЖЛ12У на відстані 512 мкм (а) 

та 1 мм (б) від лінії з’єднання 



 111 

Отже, в ЗДР обох сплавів зміцнююча γ'-фаза присутня у вигляді 

дрібнодисперсних часток розміром до 25 нм. Імовірно, ця γ'-фаза виділилась 

при охолодженні зварного з’єднання і є так званою третинною γ'-фазою. В 

ЗТМВ зварюваних сплавів поряд з дрібнодисперсною γ'-фазою присутні 

частки великого розміру (250-400 нм) різної форми, що є не повністю 

розчиненими в процесі ЗТ частками зміцнюючої фази ОМ. По мірі 

віддалення від ЛЗ розмір та частка дрібної γ'-фази поступово зменшується, 

збільшується кількість та розмір часток великої γ'-фази.  

Визначали розподіл мікротвердості металу в зоні з’єднання. Аналіз 

розподілу мікротвердості металу в зоні з'єднання сплавів ЕП741НП і 

ВЖЛ12У (рис. 3.42) свідчить про відсутність ділянок із пониженими 

показниками міцності. Виявлено підвищення мікротвердості поблизу ЛЗ, що, 

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

Отримані результати, представлені на рис. 3.36 – 3.42, показують, що 

характер розподілу показників міцності (мікротвердості) в зоні з’єднання 

сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У корелює із зміною морфології зміцнюючої γ'-

фази в ЗТМВ на різній відстані від ЛЗ і у значно меншій мірі залежить від 

розподілу розміру зерен металу в ЗТМВ (рис. 3.43).  

 

 

Рисунок 3.42 – Розподіл мікротвердості металу в зоні з'єднання сплавів 

ВЖЛ12У і ЕП741НП (стик 2) 



 112 

Проведено порівняльний аналіз ширини характерних зон зварного 

з’єднання для технологій комбінованого та конвенційного ЗТ виконаних за 

режимом стика 2. Встановлено, що під дією термодеформаційного циклу ЗТ 

морфологія зміцнюючої γ'-фази змінюється на відстані від лінії з’єднання 

1,35-1,6 мм для конвенційного ЗТ та 0,93-1,25 мм для комбінованого ЗТ 

(рис.3.43). Таким чином, технологія комбінованого ЗТ дозволяє зменшити 

ширину характерних зон зварного з’єднання у 1,3 рази, порівняно з 

конвенційним ЗТ. 

 

 

Рисунок 3.43 – Розподіл розміру часток γ'-фази у зоні з’єднання 

 

Узагальнюючи результати досліджень мікроструктури у зоні з’єднання 

сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП для стиків 1 та 2 можна зробити висновок, що 

оптимізація параметрів режиму ЗТ дозволяє отримувати з’єднання без 

дефектів у вигляді мікротріщин та ділянок з надзвичайно дрібним зерном 

(менше 1 мкм) та провалу мікротвердості. Змінюється морфологія 

зміцнюючих фаз – частки зміцнюючої γ'-фази обох сплавів розчиняються у 

процесі ЗТ і повторно виділяються у високодисперсному вигляді, виділення 

евтектичної γ'евт.-фази сплаву ВЖЛ12У частково розчиняються (зменшуються 

у розмірі), частки карбідних фаз більш дисперсні та розташовуються по 

границям зерен. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Дослідженнями термічних циклів при зварюванні тертям сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП встановлено, що швидкість нагрівання у зоні контакту 

заготовок на початкових стадіях процесу досягає 1000 оС/с. При цьому 

температура у зоні контакту перевищує температуру сольвус (повного 

розчинення зміцнюючої γ'-фази), може перевищувати температуру солідус, 

але є нижчою за температуру ліквідус досліджуваних сплавів.  

2. Дослідженнями температурних полів при зварюванні тертям сплаву 

ЕІ698ВД зі сплавами ЕП741НП та ВЖЛ12У встановлено, що ширина зони 

нагріву вище температури початку розчинення γ'-фази може досягати 3,9 мм. 

3. Розрахунковими дослідженнями залишкових напружень зварних 

з’єднаннях сплавів ЕІ698ВД та ЕП741НП встановлено, що післязварювальна 

термообробко за режимом загартування сплаву ЕІ698ВД призводить до 

перерозподілу та зниження піків залишкових напружень в зварних 

з’єднаннях. 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. 

4. За результатами експериментів встановлено, що залежність 

швидкості осадки від тиску при терті, при зварюванні тертям сплавів 

ЕІ698ВД і ЕП741НП, можна виразити лінійною функцією, в якій зі 

збільшенням тиску зварювання пропорційно зростає швидкість осадки. 

Встановлено значення мінімального тиску при терті Рн.min, при якому 

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. 
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5. Дослідженнями процесу деформації різнойменних з’єднань сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП при зварюванні тертям встановлено аномальний 

характер осадки: осадка починається при досягненні тиску при терті 

Рн.min=300 МПа; в діапазоні значень тиску Р=300…530 МПа залежність 

швидкості осадки від тиску апроксимується лінійною функцією; при Р≥550 

МПа виявлено ступінчастий характер осадки, що характеризується 

почерговою зміною ділянок із швидкістю осадки 0,4-0,8 мм/с та ділянок зі 

швидкістю осадки 5 мм/с. 

6. 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 (комбінованого зварювання тертям), забезпечує 

формування бездефектних з’єднань. 

7. Проведеними дослідженнями встановлено, що різнойменні з’єднання 

сплавів ЕП741НП і ВЖЛ12У, одержані комбінованим зварюванням тертям, 

поблизу лінії з’єднання мають дрібнозернисту динамічно рекристалізовану 

структуру. У зоні з’єднання змінюється морфологія зміцнюючих фаз – частки 

γ'-фази обох сплавів розчиняються у процесі зварювання і повторно 

виділяються у високодисперсному вигляді; карбідні фази більш дисперсні та 

розташовуються переважно по границям ре кристалізованих зерен.  

8. Дослідженнями розподілу мікротвердості зварних з’єднань сплавів 

ЕП741НП та ВЖЛ12У встановлено відсутність ділянок із зниженими 

показниками твердості. 

9. Показано, що технологія комбінованого зварювання тертям дозволяє 

зменшити ширину характерних зон зварного з’єднання у 1,3 рази, порівняно 

з конвенційним зварюванням тертям. 
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РОЗДІЛ 4  

ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ 

СПОСОБАХ СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ 

 

4.1 Деформація та формування структури з’єднань жароміцних 

нікелевих сплавів через проміжний елемент 

 

Відомо, що надійність та довговічність устаткування для ЗТ залежить 

від параметрів режимів зварювання. Найбільш суттєвий вплив мають тиск 

зварювання та проковки. Зі збільшенням тиску зростають навантаження на 

механічні частини обладнання, що впливає на термін експлуатації без 

поточних та капітальних ремонтів. Особливо це критично для устаткування 

лінійного ЗТ, вузли якого працюють при значних високочастотних 

знакозмінних навантаженнях.  

Деформація приконтактних макрооб’ємів металу при ЗТ гранульного 

сплаву із деформованим забезпечується при значно нижчих значеннях тиску 

нагріву ніж при ЗТ гранульного сплаву із ливарним (див. рис. 3.19, 3.22). 

Тому доцільним є дослідження можливості застосування проміжного 

елементу із деформованого сплаву ЕІ698ВД при зварюванні сплавів ВЖЛ12У 

і ЕП741НП, що забезпечить зниження тиску при терті і проковуванні, а також 

кращі умови деформації приконтактних об’ємів металу. 

Товщина проміжного елемента повинна забезпечити настання 

квазістаціонарного етапу процесу ЗТ після початку деформації 

приконтактних макрооб’ємів металу. Для з’єднання сплавів ЕП741НП та 

ЕІ698ВД квазістаціонарний етап процесу ЗТ наступає при величині осадки 

2,5 мм (див. рис. 3.18). Отже, товщина проміжного елемента зі сплаву 

ЕІ698ВД повинна перевищувати 2,5 мм. Однак, за такої товщина проміжного 

елемента технологічно неможливо здійснити одночасне зварювання сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП через проміжний елемент. Тому необхідно виконувати 
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почергове зварювання двох стиків з подальшою механічною обробкою після 

ЗТ першого стика.  

Виходячи з цих міркувань досліджували формування з’єднань для двох 

випадків:  

- 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. 

 

4.1.1 Дослідження процесу зварювання тертям сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У через проміжний елемент із сплаву ЕІ698ВД 

 

На рис. 4.1 приведено циклограму процесу ЗТ ливарного сплаву із 

проміжним елементом деформованого сплаву, попередньо привареного до 

гранульного сплаву. Параметри режиму ЗТ: тиск при терті Рн = 310 МПа, 

тиск проковки Рпр = 540 МПа, час нагрівання tн = 8 с, окружна швидкість 

відносного переміщення заготовок що зварюються V = 1 м/с.  

На початкові стадії ЗТ відбувається нагрів контактуючих поверхонь. 

Через 1,5 сек після початку зварювання починається осадка заготовок, 

швидкість якої поступово зростає протягом 4 сек до максимального значення 

1,1 мм/сек. Далі спостерігається плавне зменшення кута нахилу кривої 

переміщення до осі х, що означає зниження швидкості осадки, яка 

стабілізується на значенні 0,25 мм/сек. В процесі нагріву величина осадки 

склала 3,8 мм. Прикладення зусилля проковки на заключній стадії ЗТ 

призвело до збільшення загальної величини осадки до 4,7 мм. Вимірюванням 

геометричних розмірів зразків після ЗТ встановлено, що осадка за рахунок 

проміжного елемента із деформованого сплаву склала приблизно 4 мм, а 

решта, 0,7 мм, це осадка за рахунок ливарного сплаву.  
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Рисунок 4.1 – Циклограма процесу зварювання тертям сплавів ЕІ698ВД 

і ВЖЛ12У при Рн=310 МПа та окружній швидкості обертання V=1 м/с  

(1–тиск Р; 2–осадка заготовок Δ; 3–частота обертання n) 

 

Аналіз циклограми процесу та зовнішнього вигляду макрошліфа 

(рис. 4.2) дозволив зробити припущення щодо механізму формування 

зварного з’єднання. На стадії нагріву осадка проходить переважно за рахунок 

деформованого сплаву. Зниження товщини проміжного елементу до значення 

близько 1 мм призвело до різкого падіння його здатності до деформації, що 

викликало зниження швидкості осадки. Сплав ЕІ698ВД менш легований і має 

вищу температуру солідус (див. табл. 2.2), можливість деформації прошарку 

обмежена його товщиною, крім того за рахунок сформованого ґрату 

збільшився діаметр заготовки та змінилися умови відведення тепла від 

поверхні нагріву, що обумовило відсутність осадки за рахунок 

деформованого сплаву.  

Отже, щоб мінімізувати температурний та деформаційний вплив на 

зону першого стика зупинку обертання та прикладення тиску проковування 

при комбінованому ЗТ необхідно здійснювати на 8 секунді процесу (для 

розглянутих параметрів режиму ЗТ), тобто в момент зміни швидкості осадки 

при квазістаціонарному протіканні процесу.  
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Прикладення зусилля проковки призвело до витіснення у ґрат залишків 

проміжного елемента із деформованого сплаву у вигляді тонкого шару та 

остаточного формування підсилення з боку ливарного сплаву. Також 

спостерігається незначна деформація гранульного сплаву. Після хімічного 

травлення на шліфі візуально спостерігається перехідний прошарок, що 

імовірно є залишком проміжного елемента.  

 

 

Рисунок 4.2 – Макрошліф зварного з’єднання ЕП741НП і ВЖЛ12У 

отриманого через прошарок ЕІ698ВД  

 

Розглянутий варіант є характерним випадком процесу ЗТ через 

проміжний елемент із більш пластичного сплаву ніж зварювані. Проте, з 

точки зору забезпечення необхідної мікроструктури і, як наслідок, 

механічних властивостей зварних з’єднань кращим є варіант 2. Він дозволяє 

реалізувати ТО (гомогенізацію) ливарного сплаву після зварювання 1-го 

стика. Така термообробка не забезпечує необхідних механічних властивостей 

деформованого сплаву ЕІ698ВД, однак цим фактом можна знехтувати, 

оскільки проміжний елемент витісняється у ґрат при зварюванні 2-го стика.  

Циклограму процесу ЗТ згідно варіанту 2 приведено на рис. 4.3. 

Параметри режиму ЗТ: тиск при нагріванні Рн = 310 МПа, тиск проковки Рпр= 

540 МПа, час нагрівання tн = 8 с, окружна швидкість відносного переміщення 

заготовок що зварюються V = 0,91 м/с. 

Для даного випадку осадка починається з моменту 2,5 с після початку 

нагріву. Швидкість осадки поступово зростає на протязі 2 с і досягає 

значення 1,45 мм/с. протягом наступних 3,5 с нагріву швидкість осадки 
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залишається не змінною. Величина осадка заготовок на стадії нагріву 

становить 5,7 мм. Загальна осадка при зварюванні становила 6,9 мм, з яких 

близько 4,3 мм осадка за рахунок деформованого сплаву та 2,6 мм осадка за 

рахунок гранульного сплаву.  

 

 

Рисунок 4.3 – Циклограма процесу ЗТ сплавів ЕІ698ВД і ЕП741НП при 

Рн=310 МПа та окружній швидкості обертання V=0,91 м/с 

 

На рис. 4.4 приведено макрошліф з’єднання, виконаного за варіантом 2. 

Формування ґрату з боку деформованого сплаву відповідає такому як і при 

безпосередньому ЗТ ЕІ698ВД з ЕП741НП. У зоні з’єднання з боку 

гранульного сплаву присутня ділянка пластично деформованого металу 

безпосередньо біля ЛЗ. Така ж ділянка спостерігається і з боку ливарного 

сплаву, що викликано прикладенням зусиллям проковки. На макрошліфі 

після хімічного травлення чітко видно не витіснені за межі перерізу залишки 

проміжного елемента у вигляді суцільного прошарку, який на периферії 

переходить у ґрат.  

У процесі ЗТ осадка відбувається за рахунок як гранульного, так і 

деформованого сплавів. Відсутність характерного ґрату з боку гранульного 

сплаву, а також постійна швидкість осадки свідчать про те, що у процесі 

зварювання перегрітий метал ЕП741НП витісняється за межі перерізу 
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заготовок разом із металом сплаву ЕІ698ВД, формуючи загальний для обох 

сплавів ґрат.  

 

 

Рисунок 4.4 – Макрошліф зварного з’єднання ЕП741НП і ВЖЛ12У 

отриманого через прошарок ЕІ698ВД  

 

 

4.1.2 Дослідження мікроструктури зварних з’єднань сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП одержаних через проміжний елемент  

 

Дослідженнями мікроструктури у зоні з’єднання сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП одержаних через проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД виявлено 

проміжний прошарок із деформованого сплаву товщиною до 130 мкм. 

Встановлено відсутність зміцнюючої γ'-фази у проміжному прошарку сплаву 

ЕІ698ВД (рис.4.5), що свідчить про її розчинення у процесі ЗТ [136]. При 

охолодженні з’єднань третинна γ'-фаза не виділяється через порівняно 

низький вміст у сплаві γ'-утворюючих елементів. 

Для відновлення морфології зміцнюючої γ'-фази зварні з’єднання 

отримані через проміжний елемент із деформованого сплаву піддавали ТО за 

режимом сплаву ЕІ698ВД, щоб забезпечити найвищі показники жароміцності 

прошарку із деформованого сплаву.  
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Рисунок 4.5 – Зміцнююча γ'-фаза сплаву ЕІ698ВД після зварювання 

 

Досліджували мікроструктуру зварних з’єднань виконаних ЗТ за 

варіантом 1 після ТО (рис. 4.6). ТО дозволила збільшити розмір зерен 

проміжного прошарку із ЕІ698ВД до 100 мкм. Деякі зерна за формою 

наближаються до прямокутної, без переважної орієнтації (рис. 4.6, б). 

Довжина таких зерен досягає 80 мкм, а ширина 20 мкм.  

В ЗДР ливарного сплаву ВЖЛ12У (рис. 4.6, в), що сформувалась при 

ЗТ другого стика, рівновісні рекристалізовані зерна досягають розміру 

10 мкм. Ширина зони складає 180-200 мкм. Рівновісні зерна в ЗДР 

гранульного сплаву ЕП741НП (рис. 4.6, г) досягають 8 мкм, ширина зони – 

100-120 мкм. 

Дисперсні карбіди в ЗДР гранульного сплаву розміром до 1,5 мкм 

розміщені по границях рекристалізованих зерен (рис. 4.6, г). 

Первинні карбіди ОМ ВЖЛ12У шрифтової морфології механічно 

подрібнюються та частково розчиняються у ЗДР при ЗТ, їх розмір не 

перевищує 8 мкм. Виявлено поодинокі конгломерації карбідів системи МеС 

(рис. 4.7, табл. 4.1) - комплексні карбіди на базі TiС, у яких Ti частково 

заміщується Nb, Mo та W. 
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а)       б) 

       
 а)       б) 

Рисунок 4.6 – Мікроструктура зварного з’єднання сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У через проміжний елемент виконаного за варіантом 1 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Карбідна фаза в ЗДР сплаву ВЖЛ12У  
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Таблиця 4.1 – Карбідна фаза в ЗДР сплаву ВЖЛ12У (до рис. 4.6) 

Спектр C Al Ti V Cr Co Ni Nb Mo W 

1 16.21 0.00 37.35 0.73 0.88 0.44 1.53 28.87 9.99 3.99 

2 16.44 0.03 34.62 0.81 0.00 0.00 0.52 33.43 11.18 2.98 

3 16.95 0.08 38.21 1.13 0.62 1.09 1.25 29.02 8.03 3.62 

 

Досліджували мікроструктуру зварних з’єднань виконаних ЗТ за 

варіантом 2 після ТО (рис. 4.8). Мікроструктура проміжного прошарку 

подібна до варіанту 1.  

В ЗДР ливарного сплаву (рис. 4.8, а,б), що сформувалась при ЗТ 

першого стика і зазнала впливу повної ТО за режимом ВЖЛ12У, рівновісні 

рекристалізовані зерна досягають розміру 35 мкм. Ширина зони складає 190-

220 мкм. Рівновісні зерна в ЗДР гранульного сплаву ЕП741НП (рис. 4.6, г) 

досягають розміру 30 мкм, ширина зони – 250 мкм. 

Збільшений порівняно з варіантом 1 розмір зерен в ЗДР сплаву 

ВЖЛ12У пояснюється ТО за режимом гомогенізації ливарного сплаву після 

ЗТ першого стика. Збільшений розмір зерен в ЗДР гранульного сплаву, 

імовірно, обумовлений умовами формування з’єднання та послідовністю 

проведення зварювань. Так, для варіанту 1 при ЗТ другого стика ЕІ698ВД із 

ВЖЛ12У сплав ЕП741НП піддається термомеханічному впливу через низьку 

товщину проміжного прошарку, що викликає рекристалізацію металу та 

подрібнення структури. 

Характер розподілу карбідів відповідає зварному з’єднанню 

виконаному за варіантом 1 (рис. 4.8, в). 

Аналізуючи отримані дані щодо розміру зерен у ЗДР при різних 

технологічних схемах ЗТ (рис. 4.9) можна зробити висновок, що зварні 

з’єднання отримані за варіантом 2 мають більший розмір зерен у ЗДР обох 

сплавів, ніж з’єднання отримані за варіантом 1 та при безпосередньому ЗТ. 

При ЗТ за варіантом 1 розмір зерен в ЗДР обох сплавів більший ніж при 

безпосередньому ЗТ за рахунок “м’якших” умов формування з’єднань. 

Збільшення розміру зерен у ЗДР ливарного сплаву ВЖЛ12У за варіантом 2 

досягається ТО після зварювання першого стика. 
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а)       б) 

  

в) 

Рисунок 4.8 – Мікроструктура зварного з’єднання сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У через проміжний елемент виконаного за варіантом 2 

 

Рисунок 4.9 – Залежність розміру зерен у ЗДР від технологічної схеми 

отримання з’єднань 
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Одним з факторів що впливає на жароміцність ЖНС є розмір зерна. 

Відомо, що подрібнення зеренної структури сплавів покращує їх 

пластичність, однак може значно зменшити тривалу міцність [11]. Отже, для 

забезпечення тривалої міцності зварних з’єднань сплавів ЕП741НП та 

ВЖЛ12У потрібно проводити термічну обробку направлену на ріст зерен. 

Технологічна схема згідно варіанту 2 є бажанішою, оскільки дозволяє 

одержати більші зерна в ЗДР обох сплавів (рис. 4.9). 

Досліджували морфологію зміцнюючої γ'-фази в зварних з’єднаннях 

отриманих за варіантами 1 та 2. Для з’єднання виконаного за варіантом 1 

зміцнююча γ'-фаза проміжного прошарку із деформованого сплаву має 

глобулярну форму з розміром частинок до 250 нм (рис. 4.10, а).  

  

а)       б) 

Рисунок 4.10 – Зміцнююча γ'-фаза проміжного прошарку із сплаву 

ЕІ698ВД (а) та ЗДР сплаву ВЖЛ12У (б) 

 

У ЗДР ливарного сплаву ВЖЛ12У (рис. 4.10, б) розмір часток 

зміцнюючої γ'-фази змінюється по мірі віддалення від площини з’єднання. 

Можна виділити три групи частинок:  

1) найдрібніші частки глобулярної форми розміром до 200 нм; 

2) середні частки кубічної форми розміром від 500 нм до 1 мкм 

складають більшість на відстані до 50 мкм від площини з’єднання; 
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3) крупні частинки γ'-фази різної форми досягають розміром до 4 мкм, 

об’ємна частка яких поступово збільшується при віддаленні від площини 

з’єднання. 

В ЗДР гранульного сплаву ЕП741НП (рис. 4,11), як і у випадку з 

ливарним сплавом, можна виділити 3 групи часток зміцнюючої γ'-фази в 

залежності від їх розміру:  

1) дрібні частки глобулярної форми розміром до 170 нм; 

2) середні частки кубічної форми розміром до 700 нм; 

3) крупні частинки γ'-фази різної форми досягають розміром до 3 мкм. 

При цьому відсутня тенденція щодо розподілу певної групи часток в 

окремих областях ЗДР. 

 

     

Рисунок 4.11 – Зміцнююча γ'-фаза у ЗДР сплаву ЕП741НП 

 

Розподіл зміцнюючої γ'-фази в ОМ зварних з’єднань після ТО 

приведено на рис. 4.12. З боку гранульного сплаву ЕП741НП (рис. 4.12,а) 

зміцнююча фаза за формою наближається до кубічної з розміром часток до 

1 мкм, порівняно із 500 нм у ОМ в стані перед ЗТ, так само як і для ливарного 

сплаву ВЖЛ12У (рис. 4.12,б). 

Отже, внаслідок ТО за режимом деформованого сплаву відбулося 

укрупнення зміцнюючої фази в характерних ділянках зварних з’єднань з боку 

як ливарного так і гранульного сплавів. Так, в ОМ, що не зазнав термо-
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механічного впливу при ЗТ розмір часток зміцнюючої γ'-фази збільшується в 

2 рази, порівняно із вихідним матеріалом. 

 

     

а)       б) 

Рисунок 4.12 – Зміцнююча γ'-фаза у ОМ сплавів ЕП741НП (а) та 

ВЖЛ12У (б) 

 

Досліджували морфологію зміцнюючої γ'-фази в зварних з’єднаннях 

отриманих за варіантом 2. Для цього випадку зміцнююча γ'-фаза проміжного 

прошарку із деформованого сплаву відповідає варіанту 1 (рис. 4.13). 

 

 

Рисунок 4.13 – Зміцнююча γ'-фаза проміжного прошарку із сплаву 

ЕІ698ВД у з’єднанні виконаному за варіантом 2 
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У ЗДР ливарного сплаву ВЖЛ12У (рис. 4.14) зміцнююча γ'-фаза 

представлена незначною кількістю дрібних часток глобулярної форми 

розміром до 180 нм та, переважно, великими кубічними частками розміром 

до 1 мкм. Також виявлено локальні ділянки по границях зерен у яких частки 

γ'-фази досягають 1,4 мкм.  

 

    

а)       б) 

Рисунок 4.14 – Зміцнююча γ'-фаза у ЗДР сплаву ВЖЛ12У 

 

У ЗДР гранульного сплаву ЕП741НП (рис. 4.15) на відстані 10 мкм від 

площини з’єднання переважають дрібні глобулярні частки зміцнюючої γ '-

фази розміром 150-180 нм, які по мірі віддалення від площини з’єднання 

практично повністю заміщуються крупними частками кубічної форми 

розміром до 750 нм. Крім того, на відстані до 30 мкм від площини з’єднання 

по границях зерен виявлено частки зміцнюючої фази розміром 1-2,5 мкм.  

Відмінності у морфології зміцнюючої γ'-фази в ЗДР сплаву ЕП741НП 

між варіантами 1 та 2 викликані особливостями термо-деформаційного циклу 

ЗТ та наступної ТО. При зварюванні другого стика ВЖЛ12У + ЕІ698ВД ЗДР 

сплаву ЕП741НП зазнає термо-деформаційного впливу, який призводить до 

росту зміцнюючої фази. Подальша ТО за режимом деформованого сплаву ще 

більше збільшує розмір часток γ'-фази. У варіанті 2 відсутній повторний 

вплив термічного циклу ЗТ на метал ЗДР гранульного сплаву через 

послідовність проведення зварювань.  
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Рисунок 4.15 – Зміцнююча γ'-фаза у ЗДР сплаву ЕП741НП 

 

Досліджували зміну морфології зміцнюючої γ'-фази в ОМ, що не 

зазнала впливу термо-деформаційного циклу ЗТ, а сформувалась під впливом 

термічної обробки.  

В ОМ ливарного сплаву зміцнююча фаза різноманітної форми має 

розмір часток від 0,7 до 2 мкм (рис. 4.16, а). У гранульному сплаві ЕП741НП 

частинки розміром до 1 мкм мають переважно кубічну форму (рис. 4.16, б). 

Ріст частинок зміцнюючої фази обумовлений термообробкою після 

зварювання. При цьому ріст часток γ'-фази в більшій мірі пройшов у ОМ 

ливарного сплаву, ніж гранульного, що, імовірно, обумовлено більшим 

вмістом γ'-утворюючих легуючих елементів. 

Порівнюючи розмір часток зміцнюючої γ'-фази у ЗДР зварюваних 

сплавів, в залежності від технологічної схеми отримання з’єднань (рис.4.17), 

можна зробити висновок, що безпосереднє ЗТ без подальшої ТО не 

забезпечує виділення в ЗДР частинок крупної γ'-фази, що може суттєво 

впливати на жароміцність. В той же час спостерігається аномальне 

укрупнення зміцнюючої γ'-фази у ЗДР обох сплавів при застосуванні 

технологічної схеми за варіантом 1. Варіант 2 дозволив отримати найближчі 

до ОМ за розміром частки γ'-фази. 
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а)       б) 

Рисунок 4.16 – Зміцнююча γ'-фаза у ОМ сплавів ВЖЛ12У (а) та 

ЕП741НП (б) 

 

Оскільки ЗДР сплавів має найменший розмір зерен то саме ця зона 

матиме найсуттєвіший вплив на жароміцність, отже і розподіл зміцнюючої γ '-

фази саме в цій зоні матиме найбільший вплив на тривалу міцність з’єднання. 

Виходячи з цих міркувань, варіант 2 є більш бажаною технологічною схемою 

для отримання зварних з’єднань.  

 

Рисунок 4.17 – Розмір зміцнюючої γ'-фази у ЗДР сплавів ВЖЛ12У та 

ЕП741НП в залежності від технологічної схеми отримання з’єднань 
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4.1.3 Механічні властивості зварних з’єднань  

 

Досліджували розподіл мікротвердості зварних з’єднань виконаних 

через проміжний елемент після ЗТ.  

Характер розподілу мікротвердості зварного з’єднання виконаного за 

варіантом 2 представлено на рис. 4.18. У ЗДР сплаву ВЖЛ12У поблизу 

першого стика спостерігається незначне падіння мікротвердості пов’язане з 

дифузією компонентів сплаву в напрямку прошарку з ЕІ698ВД. У ЗТВ сплаву 

ЕП741НП наявне незначне підвищення мікротвердості, що є наслідком 

часткового розчинення та повторного виділення часток γ'-фази у більш 

дисперсному вигляді. Прошарок з деформованого сплаву ЕІ698ВД має 

найменшу мікротвердість через розчинення зміцнюючої γ'-фази при ЗТ. 

 

Рисунок 4.18 – Мікротвердість зварного з’єднання виконаного за 

варіантом 2 

 

Для підвищення мікротвердості зварних з’єднань проведено повну ТО 

за режимом деформованого сплаву ЕІ698ВД. Характер розподілу 

мікротвердості зварного з’єднання після повної ТО представлено на рис. 

4.19. Спостерігається вирівнювання мікротвердості у зоні з’єднання з боку 

сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП до рівня ОМ. Це пов’язано з тим, що 

стандартна високотемпературна ТО сплаву ЕІ698ВД, яка спрямована на ріст 

зерен, проводиться при нижчій температурі ніж температура повного 
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розчинення γ'-фази для ливарного та гранульного сплавів. ТО за режимом 

сплаву ЕІ698ВД призводить до розширення дифузійної зони між сплавами 

ЕІ698ВД-ВЖЛ12У та ЕІ698ВД-ЕП741НП, що відповідає незначному 

падінню мікротвердості. У проміжному прошарку із сплаву ЕІ698ВД 

відбувається виділення зміцнюючої γ'-фази та ріст мікротвердості, порівняно 

зі значенням без ТО. 

 

 

Рисунок 4.19 – Мікротвердість зварного з’єднання після термообробки 

 

Проводили випробування на розтяг зварних з’єднань сплавів ЕП741НП 

та ЕІ698ВД при Твипр.=200С. На рис. 4.20 приведено зразки зварних з’єднань 

після випробувань. Руйнування зварного з’єднання сплаву ЕП741НП (рис. 

4.20, а) відбулося по ОМ при навантаженні 1225 МПа. Зварне з’єднання 

сплаву ЕП741НП, виконане через проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД 

зруйнувалось по ОМ гранульованого сплаву (рис. 4.20, б) при навантаженні 

1218 МПа з помітним подовження матеріалу проміжного елементу. Характер 

руйнування пояснюється значенням границі міцності деформованого сплаву 

згідно сертифікату σв=1232 МПа. При випробуваннях зразка з двома 

зварними з’єднаннями ЕП741НП+ЕІ698ВД відбулося подовження частини 

зразка із деформованого сплаву, а руйнування відбулось у зоні термічного 

впливу гранульованого сплаву (рис. 4.20, в) при навантаженні 1203 МПа. 
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а)            б)           в) 

Рисунок 4.20 – Зразки зварних з’єднань після випробувань на розтяг  

 

Основним показником експлуатаційної надійності ЖНС є жароміцність 

(тривала міцність) сплавів та зварних з’єднань.  

Випробування на тривалу міцність зразків сплаву ЕП741НП проводили 

після низькотемпературної термічної обробки (НТО) за режимом Тн=870С, 

витримка 32 год, охолодження повітря. Така ТО направлена на укрупнення 

зміцнюючої γ'-фази в зоні з’єднання і не впливає на розмір зерен. Крім того, 

проведено дослідження на жароміцність зварних з’єднань сплаву ЕП741НП у 

поєднанні зі сплавом ЕІ698ВД. В таблиці 4.2 приведено результати 

випробувань на тривалу міцність. Випробування проводили за температури 

650 оС при навантаженнях 700-950 МПа. Вибір умов випробувань проводився 

відповідно до вимог поставлених АТ «Мотор Січ» та технічних можливостей 

наявного устаткування.  

На рис. 4.21 приведено зображення зварних з’єднань сплаву ЕП741НП 

безпосередньо після ЗТ (рис. 4.21, а,б) та механічно оброблених зразків після 

високотемпературних випробовувань на тривалу міцність при навантаженнях 

900 та 800 МПа, що зняті з випробувань після 120 та 300 год (рис.4.21, г, д). 

випробувань, а також зразок після випробувань при навантаженні 950 МПа та 

витримці 152 год. (рис. 4.21, в). 
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Таблиця 4.2 – Тривала міцність зварних з’єднань ЖНС, виконаних ЗТ 

(Твипроб.=650 оС)  

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 
- - 

 

 

 

 
Рисунок 4.21 – Зразки зварних з’єднань сплаву ЕП741НП (а, б), після 

високотемпературних випробовувань на тривалу міцність (в, г, д) 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

г) 

 

 

 

 

д) 
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При навантаженнях 900 та 800 МПа зразки сплаву ЕП741НП 

витримали випробування на протязі відповідно 120 та 300 годин і були зняті 

з випробувань без руйнування (рис.4.22). При навантаженні 950 МПа зразки 

витримали від 112 до 152 год, що близько до значень ОМ. Отже, високі 

показники тривалої міцності з’єднань сплаву ЕП741НП можливо отримувати 

без проведення повного циклу ТО. Однак необхідно проводити 

низькотемпературну ТО для відновлення морфології зміцнюючої фази у зоні 

з’єднання. 

 

 

Рисунок 4.22 – Тривала міцність зварних з’єднань сплаву ЕП741НП, 

виконаних ЗТ (Твипроб.=650 оС) 

 

Зразок виконаний при ЗТ сплаву ЕП741НП через проміжний елемент зі 

сплаву ЕІ698ВД без проведення ТО витримав до руйнування 48 год. при 

навантаженні 700 МПа. Згідно вимог ТУ сплав ЕІ698ВД повинен 

витримувати 100 год. при навантаженні 720 МПа. Отже, для з’єднань зі 

сплавом ЕІ698ВД необхідно проводити післязварювальну ТО для 

відновлення зеленної структури та морфології зміцнюючих фаз, щоб 

забезпечити показники жароміцності на рівні ОМ деформованого сплаву. 
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Встановлено, що для сплаву ЕП741НП основним фактором що впливає 

на жароміцність є морфологія зміцнюючої γ'-фази. Для забезпечення 

жароміцності необхідно проводити низькотемпературну ТО для відновлення 

морфології зміцнюючої γ'-фази у ЗДР та ЗТМВ зварних з’єднань. 

 

4.2 Формування зварних з’єднань при контактному стиковому 

зварюванні опором з використанням наношаруватих фольг 

 

4.2.1 Формування мікроструктури з’єднань алюмініду титану γ- 

TіAl 

 

Ефективним технологічним прийомом, що сприяє активації 

зварюваних поверхонь та інтенсифікації дифузійних процесів в зоні 

з’єднання є застосування проміжних прошарків. У якості таких прошарків 

можуть бути використані НФ на основі реакційних елементів, які входять до 

складу матеріалів, що зварюються [109, 112]. 

Досліджували мікроструктуру зварного з'єднання литого сплаву γ-TіAl, 

виконаного КСЗ опором з використанням НФ системи Tі/Al товщиною δ=60 

мкм. [41, 124] Структурні зміни, що характеризують ЗТМВ охоплюють зону 

загальною шириною близько 2,5 мм (рис. 4.23, а). Крупнокристалічна 

повністю пластинчаста структура ОМ сплаву (див. рис. 2.18, а) 

перетворюється в зоні з'єднання в дрібнозернисту бімодальну структуру. 

Однофазні зерна γ-фази (світлі на рис. 4.23, в) із середнім розміром близько 

40 мкм оточені двофазними ділянками γ+α2 із пластинчастою будовою. 

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. 4.24, а) що свідчить про наявність дисперсних 

продуктів реакції СВС у НФ. Перехідна зона від ЗТМВ до ОМ має майже 

пластинчасту структуру (рис. 4.23, б). 

Значення мікротвердості металу (рис. 24, б) у зоні з'єднання 

(HV2=4800...5600 МПа) значно перевищують такі для ОМ сплаву 
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(HV2=3700...4300 МПа). Ділянка з'єднання з підвищеною твердістю 

збігається із зоною структурних змін у результаті термодеформаційного 

впливу процесу КСЗ, що може свідчити про роль високотемпературної 

пластичної деформації в зміні механічних властивостей сплаву. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.23 – Мікроструктура з’єднання литого сплаву γ-TіAl при КСЗ 

з НФ Ti/Al δ=60 мкм, ×25: загальний вигляд (а), перехідна зона (б), зона з 

дрібнозернистою структурою (в) 
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Таким чином, при зварюванні литого сплаву γ-TіAl з використанням 

НФ системи Tі/Al товщиною 60 мкм забезпечується формування 

бездефектних з'єднань, при наявності значного градієнта твердості 

(HV2=1100...1300 МПа) у ЗТМВ. 

 

а) 

 

б 

Рисунок 4.24 – Розподіл Ti, Al, Cr, Nb (а) та мікротвердості металу (б) у зоні 

з’єднання литого сплаву γ-TіAl при КСЗ з НФ Ti/Al δ=60 мкм 

 

Мікроструктура з'єднання попередньо термообробленого сплаву γ-TіAl, 

виконаного КСЗ із використанням НФ системи Tі/Al товщиною δ=60 мкм, 

представлена на рис. 4.25, а. Характер структурних змін у зоні з'єднання 

аналогічний попередньому випадку з тією різницею, що в дрібнозернисту 

бімодальну структуру (рис. 4.26, а) перетворюється вихідна бімодальна 

структура основного металу (див. рис. 2.18, б). Ширина зони 

HV, МПа 

z, мкм 
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концентраційних змін Tі, Al, Cr, Nb у з'єднанні становить близько 40 мкм. 

Значення мікротвердості металу в зоні з'єднання (HV3=4300...4700 МПа) 

також перевищують значення для основного металу сплаву (HV3=3500...3800 

МПа). Ділянка з'єднання з підвищеною твердістю збігається із зоною 

термодеформаційного впливу. Структура перехідної зони - бімодальна, на 

відміну від майже пластинчастої структури з'єднання литого сплаву. Градієнт 

твердості в зоні з'єднання становить HV3=800...900 МПа, що помітно менше 

порівняно із таким при зварюванні литого сплаву. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.25 – Мікроструктура з’єднання ТО сплаву γ-TіAl при КСЗ з НФ: 

Ti/Al δ=60 мкм, (а), Ti/Al δ=160 мкм (б), Ti/Co δ=100 мкм (в) 

400 мкм 

400 мкм 

400 мкм 
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Аналогічна структура з'єднання при КСЗ термообробленого сплаву з 

використанням НФ системи Tі/Al товщиною δ=160 мкм (рис. 4.25, б). 

Ширина зони концентраційних змін у з'єднанні становить близько 120 мкм. 

Однак, у площині з'єднання (рис. 4.26, б) виявляються скупчення включень 

витягнутої форми товщиною 10...15 мкм, що, очевидно, є фрагментами НФ, у 

яких реакція СВС відбулася не повністю.  

Структурні зміни в з'єднанні термообробленого сплаву γ-TіAl, 

виконаному з використанням НФ евтектичного складу системи Tі/Co 

товщиною δ=100 мкм, охоплюють зону загальною шириною не більше 2,0 мм 

(рис. 4.25, в).  

Метал сплаву γ-TіAl у зоні з'єднання та перехідній зоні має бімодальну 

γ/γ+α2 структуру, як і у ОМ. Розмір структурних елементів ОМ сплаву 

становить 110 мкм (див. рис. 2.18, б), у перехідній зоні близько 35 мкм (рис. 

4.27, а) та у зоні дрібного зерна 15 мкм відповідно (рис. 4.27, б). 

 

   

а)       б) 

Рисунок 4.26 – Мікроструктура металу в зоні дрібного зерна сплаву γ-TіAl 

при КСЗ з НФ: Ti/Al δ=60 мкм (а), Ti/Al δ=160 мкм (б) 
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а)       б) 

Рисунок 4.27 – Мікроструктура з’єднання ТО сплаву γ-TіAl при КСЗ з 

НФ Ti/Co δ=100 мкм: перехідна зона (а), зона дрібного зерна (б) 

 

На відміну від з'єднань, виконаних КСЗ із використанням НФ Tі/Al, 

продукти трансформації НФ Tі/Co у стику при мікрорентгеноспектральному 

аналізі не виявляються (рис. 4.28, 4.29, табл. 4.3). 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 повністю витісняється із стика 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.  

Отже, в зоні з'єднання сплаву γ-TіAl при КСЗ опором із використанням 

НФ Tі/Co відсутні будь-які дефекти структури і хімічна неоднорідність. 

Наявність градієнта твердості в зоні з'єднання HV3=700...900 МПа, як і в 

попередніх випадках, свідчить про роль високотемпературної пластичної 

деформації в зміні механічних властивостей інтерметалідного сплаву.  
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Рисунок 4.28– Розподіл Ti, Al, Cr, Nb, Co у металі зони з’єднання 

сплаву γ-TіAl при КСЗ НФ Ti/Co δ=100 мкм 

 

 

Рисунок 4.29 – Мікроструктура металу в зоні дрібного зерна з’єднання 

сплаву γ-TіAl при КСЗ з НФ Ti/Co δ=100 мкм 

 

Таблиця 4.3 – Хімічний склад структурних складових (до рис. 4.28) 

Спектр Al Ti Cr Nb 

1 44.51 51.05 2.22 2.22 

2 45.94 50.36 1.56 2.14 

 

Таким чином, при використанні в якості проміжних прошарків НФ 

товщиною 60...100 мкм системи Tі/Al (52%Tі-48%Al), що перетворюються в 

процесі КСЗ в інтерметалід γ-ТіАl із Тпл=1460°С, метал у зоні з'єднання має 
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дрібнозернисту бімодальну γ/γ+α2 структуру незалежно від вихідної 

структури ОМ. Ширина зони концентраційних змін (зони, що містить 

дисперсні продукту реакції СВС у НФ) перебуває в пропорційній залежності 

від товщини НФ і обернено пропорційній - від величини загальної осадки 

при зварюванні. При збільшенні товщини НФ до 160 мкм у зоні з'єднання 

виявляються фрагменти НФ, у яких реакція СВС відбулася не повністю. 

Ділянка з'єднання з підвищеною твердістю збігається із зоною 

структурних змін у результаті термодеформаційного впливу процесу КСЗ і не 

залежить від товщини НФ. Мікроструктура і величина градієнта твердості 

металу перехідної зони від ОМ до ділянки дрібного зерна визначається 

структурою вихідного металу заготовок. Проведення КСЗ термооброблених 

зразків із використанням НФ Tі-Co забезпечує формування бездефектних 

з'єднань, при цьому хімічна неоднорідність у вигляді продуктів 

трансформації фольги в стику не виявляється. При цьому забезпечується 

зниження градієнта твердості і, відповідно, небезпеки виникнення тріщин 

 

4.2.2 Формування мікроструктури з’єднань алюмініду титану γ- 

TіAl зі сплавом ВТ5 

 

Досліджували вплив режимів КСЗ опором на структуру з'єднань 

алюмініду титану γ-TіAl з титановим сплавом ВТ5 [137, 138]. 

Мікроструктура по осі зварного з’єднання (рис. 4.30, а) характеризується 

відсутністю ділянок литого металу та тріщин. Однак, наявність ділянок 

литого металу і мікротріщин у периферійній частині перерізу (рис. 4.30, б), а 

також аналіз результатів вимірювання температури термопарами свідчить, 

що у процесі КСЗ формування з’єднання відбувалось через шар розплаву, 

який кристалізувався після стадії деформації заготовок у процесі 

охолодження. При КСЗ опором без часткового розплавлення забезпечити 

формування з’єднання сплавів γ–TiAl та ВТ5 не вдалось – зварні з’єднання 

характеризуються наявністю оксидних плівок та непроварів. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.30 – Мікроструктура з'єднання сплавів γ–TiAl та ВТ5 при КСЗ 

опором по осі (а, х400) та на периферії (б,х100) з’єднання  

 

Досліджували вплив режимів КСЗ опором на структуру з'єднань 

сплавів γ–TiAl із ВТ5 виконаних через НФ системи Ti/Al дискретного типу. 

Температурно-часові параметри процесу зварювання забезпечували 

перевищення у контактній зоні температури плавлення сплавів γ–TiAl 

(Тліквідус=1475°С) і ВТ5 (Тліквідус=1670°С) і матеріалу НФ системи Al-Ti (рис. 

4.31). При цьому осьове зусилля на стадії осадки не підвищувалось 

(одноступенева циклограма тиску).  

 

Рисунок 4.31 –Діаграма стану системи Al-Ti [139] 

ВТ5 
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Встановлено, що при охолодженні на повітрі з’єднань γ–TiAl+ВТ5, 

одержаних КСЗ опором із значною величиною енгерговкладення, у зварних 

стиках утворюються тріщини безпосередньо по дифузійній зоні або у 

прилеглих до неї ділянках сплаву γ–TiAl (рис. 4.32), очевидно внаслідок 

структурних перетворень «розплав → α-фаза → (α+γ) → (α2 + γ)», які 

супроводжуються виникненням значних зварювальних напружень. 

 

 

Рисунок 4.32 – Мікроструктура з'єднання сплавів γ–TiAl+ВТ5, охолодження 

на повітрі, х200 

 

Досліджували процес КСЗ і структуру стиків, одержаних у випадку, 

коли температурно-часові параметри процесу забезпечували перевищення у 

контактній зоні температури плавлення сплаву γ–TiAl і НФ системи Ti/Al, з 

підвищенням осьового зусилля на стадії осадки (двоступенева циклограма 

тиску).  

При аналізі мікроструктури з'єднання спостерігається утворення 

спільних зерен на контактній межі сплавів γ–TiAl та ВТ5 (рис. 4.33). 

Очевидно, у процесі нагрівання при КСЗ забезпечувалось короткочасне 

локальне досягнення температури ліквідус сплавів, при цьому ділянки 

розплаву кристалізувались на стадії деформації заготовок в процесі осадки. 

Процес формування з’єднання у цьому випадку відбувався у α-області 

діаграми стану системи Ti-Al (див. рис. 4.31), тобто забезпечувався 

твердофазний характер формування з'єднання γ–TiAl та ВТ5.  
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Рисунок 4.33 – Мікроструктура з'єднання сплавів γ–TiAl+ВТ5 при КСЗ 

опором через НФ Ti/Al 
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Шляхом аналізу результатів вимірювання температури термопарами 

встановлено, що використання НФ забезпечує локалізацію виділення тепла у 

зоні контакту (по осі заготовок) і більш рівномірне тепловиділення по 

перерізу заготовок у порівнянні з КСЗ без використання НФ. Оксидних 

плівок, пор, тріщин та інших дефектів у зоні з’єднання не виявлено. Аналіз 

мікроструктури з'єднання показав наявність дифузійної зони шириною 

більше 100 мкм, в якій вміст титану зменшується приблизно від 93 ат % у 

сплаві ВТ5 до 50 ат.% у сплаві γ–TiAl, що обумовлює згідно з діаграмою 

стану системи Ti-Al існування декількох фаз різного складу – α(Ti), 

α+α2(Ti3Al), α2, α2 + γ(TiAl). Характер зміни мікротвердості у зоні з’єднання 

сплавів γ–TiAl та ВТ5 (рис. 4.34) свідчить про відсутність ділянок з 

пониженою міцністю у зоні термічного впливу обох сплавів. 
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Рисунок 4.34 – Характер зміни мікротвердості HV1, МПа у зоні 

з’єднання γ–TiAl із ВТ5 при КСЗ опором через НФ Ti/Al 

 

Наявність відносно широкої зони із структурною та хімічною 

неоднорідністю є суттєвим фактором, що може впливати на механічні 

характеристики зварних з’єднань, зокрема на утворення тріщин при їх 

термічній обробці та експлуатації.  

Досліджували вплив режимів КСЗ опором на структуру з'єднань 

сплавів γ–TiAl та ВТ5, одержаних з використанням НФ евтектичного типу з 

нерівномірним розподілом по товщині параметрів структури: дискретних 

(Ni/Ti-Al, Ti/Ni-Cu, Cu-Ti/Ni-Cu, Al/Ni-Cu) і градієнтних (Ti/Al, Cu/Ti). 
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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 [139]. 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 (див. рис. 4.31). 

Експериментально встановлено, що оптимальні умови формування 

з’єднань забезпечуються при використанні НФ дискретного типу систем Cu-

Ti/Ni-Cu і Cu/Ti. Дослідження мікроструктури зварних з'єднань показали 

відсутність залишків НФ та дефектів зварювання – ділянок з литою 

структурою, оксидних включень та тріщин (рис. 4.35, а, б). 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 КСЗО 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. 

4.35, в,г). 
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а)      б) 

 

в)      г) 

Рисунок 4.35 – Мікроструктура (а, б) та результати проведення 

мікрорентгеноспектрального аналізу зони з’єднання (в, г) 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Дослідженнями процесу деформації при зварюванні тертям 

різнойменних сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП через проміжний елемент зі 

сплаву ЕІ698ВД встановлено можливість отримання бездефектних з’єднань 

при значно нижчих тисках при терті та проковуванні ніж при 

безпосередньому зварюванні ливарного сплаву з гранульним. 

2. При зварюванні тертям сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП через 

проміжний елемент зі сплаву ЕІ698ВД у зоні з’єднання виявлено прошарок 

деформованого сплаву товщина якого досягає 130 мкм. 
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3. 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. 

4. Дослідженнями розподілу мікротвердості зварних з’єднань сплавів 

ЕП741НП та ВЖЛ12У виконаних через проміжний елемент зі сплаву 

ЕІ698ВД виявлено зниження мікротвердості у стику після зварювання, яке 

можна усунути проведенням термічної обробки за режимом деформованого 

сплаву. 

5. Встановлено, що основним фактором, який впливає на жароміцність 

зварних з’єднань сплаву ЕП741НП є морфологія зміцнюючої γ'-фази, що 

дозволяє проводити лише низькотемпературну термічну обробку зварних 

з’єднань.  

6. 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. 
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РОЗДІЛ 5  

ТЕХНОЛОГІЇ СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ 

ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ 

 

5.1 Розробка способу зварювання тертям з регульованим 

гальмуванням обертання 

 

Особливістю деформаційного циклу конвенційного зварювання тертям 

є виконання проковки, тобто прикладення підвищеного осьового зусилля, 

після зупинки відносного обертання заготовок. Формування при нагріванні 

ділянок, що містять розплав, і перехідного прошарку відбувається раніше 

створення необхідного температурного градієнту для виконання проковки, 

яка супроводжується спільною деформацією зсуву металів, що зварюються. 

При обмеженні часу стадії нагрівання температурно-часовими умовами 

формування перехідного прошарку, не вдається забезпечити необхідний 

ступінь пластичної деформації зсуву на заключній стадії процесу навіть при 

значному тиску проковки. Тому тривалість стадії нагрівання повинна бути 

достатньою для створення певного температурного градієнту в зоні 

з'єднання, при якому забезпечується необхідна деформація заготовок при 

проковці.  

Для забезпечення необхідного ступеню спільної пластичної 

деформації металів, що зварюються, при конвенційному процесі звичайно 

збільшують час нагрівання, що сприяє створенню необхідного 

температурного градієнту в зоні з'єднання. Однак, при виконанні проковки 

після зупинки обертання не забезпечуються умови для витіснення 

перехідного прошарку зі стику. Часткове витіснення цього прошарку 

досягають за рахунок значного збільшення тиску проковки в поєднанні із 

примусовим формуванням стику. Забезпечити високу стабільність 

показників пластичності зварних з'єднань при такому підході 

проблематично. 



 152 

Тому мінімізація формування розплаву й перехідного прошарку при 

зварюванні тертям жароміцних сплавів визначається можливістю зменшення 

часу стадії нагрівання за умови інтенсифікації зсувної деформації в зоні 

контакту на стадії проковки. На підставі отриманих результатів були 

розроблені основні принципи керування процесом формування з'єднань при 

зварюванні тертям жароміцних сплавів в різнорідному сполучені.  

Перше - дозоване введення енергії в стик, переважно за рахунок 

обмеження тривалості зварювання. Це досягається керуванням основними 

технологічними параметрами (окружною швидкістю обертання й тиском), що 

забезпечує умови, при яких досягається максимально швидкий і рівномірний 

по перетину заготовок розігрів та їх деформація на задану величину. 

Необхідно враховувати, що значення окружної швидкості обертання та тиску 

впливають на форму та ширину характерних зон зварних з’єднань (рис. 5.1) 

[54]. Для кожного поєднання матеріалів свої значення малого, середнього та 

високого значення параметрів режиму. 

 

Рисунок 5.1 – Вплив параметрів режиму зварювання тертям на форму 

зварного шва [54]. 

 

Експериментально встановлено, що для різнорідних з’єднань ЕП741НП 

та ВЖЛ12У найбільш рівномірний по перетину заготовок розігрів металу 

досягається при значеннях окружної швидкості 0,9-1,2 м/с та тиску при терті 

350-380 МПа. 
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Друге - циклограма зміни технологічних параметрів процесу 

зварювання повинна забезпечувати інтенсифікацію деформаційного впливу в 

зоні контакту на заключній стадії. Це досягається регулюванням динаміки 

гальмування обертання на заключному етапі зварювання, а саме - зниження 

частоти обертання із заданим прискоренням і підвищення тиску 

проковування раніше повної зупинки обертання.  

На основі цих принципів керування формуванням з'єднань базується 

спосіб зварювання тертям з регульованим гальмуванням (комбіноване ЗТ), 

що відрізняється програмованим зниженням частоти обертання заготовок і 

прикладенням тиску проковки на певній стадії гальмування. 

Ефективність способу заснована на максимально швидкому нагріванні 

зони з'єднання за рахунок оптимізації окружної швидкості й тиску на стадії 

нагрівання та інтенсифікації зсувної деформації по поверхні початкового 

контакту за рахунок спільної дії стискаючих і тангенціальних напружень на 

стадії проковки. 

Технологічно зазначені вимоги можуть бути забезпечені за рахунок 

задання величини й динаміки зміни основних технологічних параметрів, у 

тому числі динаміки зниження швидкості обертання (регульованої динаміки 

гальмування). Прикладення підвищеного тиску проковки в процесі 

гальмування обертання повинне забезпечити певне співвідношення 

радіальної й тангенціальної складових деформації, що сприяє інтенсифікації 

й локалізації зсувної деформації в зоні початкового контакту матеріалів, що 

зварюються. 

Для характеристики динаміки гальмування вводиться новий 

програмований параметр – час гальмування tт, що не задається й не 

регулюється при конвенційному процесі і є похідною величиною при 

інерційному.  
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5.2 Визначення оптимальної динаміки гальмування обертання 

залежно від енергетичних параметрів процесу зварювання тертям 

 

Відомо, що умовою одержання якісних з'єднань при зварюванні тертям 

є збереження високого рівня потужності тепловиділення в зоні контакту 

протягом усього циклу зварювання до повної зупинки обертання. Наявні в 

літературі дані по впливу динаміки гальмування на особливості формування 

з'єднань відносяться до зварювання сталей різних класів в однорідному й 

різнорідному сполученні. Для одержання якісних з'єднань тривалість стадії 

гальмування, на якій відбувається різке падіння потужності, повинна бути 

мінімізована. Оптимальна динаміка гальмування залежить також від 

сполучення матеріалів, що зварюються. 

Встановлено, що при зварюванні тертям у квазістаціонарній стадії 

нагрівання має місце наступна наближена залежність зміни коефіцієнту тертя 

Fρ  від лінійної швидкості обертання Vρ  (з урахуванням різної величини тиску 

по поверхні тертя) [106, 130]: 

 

Fρ =A'/(n ρ )к = A/ Vρ к    (5.1); 

 

де ρ - відстань розглянутої точки на поверхні тертя від центра 

обертання (радіус кільцевої елементарної площадки), м; 

Vρ – лінійна швидкість обертання точки поверхні тертя з радіусом 

обертання  ρ, м/с;   А, A', к  – константи. 

Крива зміни коефіцієнту тертя Fρ в залежності від швидкості VR при 

ρ=R побудована по рівнянню (5.1) для випадку Рн=340 МПа представлена на 

рис. 5.2. Значення коефіцієнтів А, к, визначені на основі експериментальних 

даних для діапазону VR = 0,5...3 м/с, дорівнюють: А=0,03, k=1,3. Так, у 

розглянутому діапазоні окружної швидкості коефіцієнт тертя лежить у межах 

0,074…0,007 та не суттєво змінюється при зменшенні окружної швидкості 

обертання, порівняно зі сплавом ЕІ698ВД. Імовірно такий характер зміни 
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коефіцієнту тертя обумовлений утворенням по лінії з'єднання сплаву 

ЕП741НП локальних ділянок у твердо-рідкому стані, внаслідок підплавлення 

границь зерен. 

 

 

Рисунок 5.2 - Залежність коефіцієнту тертя FR від окружної швидкості 

VR  по рівнянню FR=А/ VR
k,  де А=0,03, k=1,3. 

 

На рисунку 5.3 приведено циклограму процесу ЗТ, характерну для 

інерційного зварювання тертям та схему зміни параметрів зварювання при 

комбінованому ЗТ.  

 

 

а)       б) 

Рисунок 5.3 – Типова циклограма інерційного завершення ЗТ (а) та 

схематичне представлення циклограми комбінованого ЗТ (б) 
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На початковій стадії гальмування в проміжку часу tT1 момент тертя та 

потужність тепловиділення на поверхні тертя зростає в міру зменшення 

швидкості [106]. Такий характер зміни потужності від швидкості обертання 

триває до певного значення VR. Однак, при цьому максимальна температура 

в стику не підвищується, що викликано збільшення ширини зони 

в’язкопластичного плину металу та переміщенням зони максимального 

тепловиділення в напрямку до периферії перетину.  

При подальшому гальмуванні збільшення моменту тертя не компенсує 

зниженні швидкості обертання: у результаті потужність тепловиділення 

починає поступово знижуватися. Зростаючий характер зміни моменту тертя 

триває до певного значення VR, що відповідає досягненню максимуму 

моменту тертя на стадії гальмування. Надалі в результаті зменшення і 

моменту тертя і окружної швидкості потужність різко зменшується до нуля. 

Проміжок часу tT2 між максимумом моменту тертя і повною зупинкою 

обертання повинен бути мінімізований. У цьому випадку приблизно можна 

вважати, що інтенсивне тепловиділення триває практично до закінчення 

стадії гальмування.  

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 Мmax, тобто в момент різкого збільшення швидкості 

гальмування. 

Використовуючи інерційне ЗТ проводили визначення значення 

окружної швидкості VR при якій момент тертя досягає максимального 

значення Мmax. Встановлено, що при ЗТ сплаву ЕП741НП на кривій зміни 

частоти обертання спостерігається монотонне поступове зниження частоти 

обертання до повної зупинки (рис.5.4), що обумовлено зміною коефіцієнта 

тертя при гальмуванні обертання у досить вузькому діапазоні значень. 
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Таким чином, на відміну від ЗТ інших металевих матеріалів, де 

гальмування характеризується наявністю двох етапів, що відрізняються 

інтенсивністю тепловиділення, при зварюванні гранульного сплаву ЕП741НП 

з ливарним сплавом ВЖЛ12У гальмування відбувається поступово до повної 

зупинки обертання. Отже, для максимальної інтенсифікації процесу осадки, 

прикладення зусилля проковки у з'єднаннях сплавів ВЖЛ12У+ЕП741НП 

необхідно проводити одночасно з початком гальмування обертання. 

 

 

Рисунок 5.4 – Циклограма інерційного зварювання тертям сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП 

 

5.3 Технологічні рекомендації зварювання жароміцних сплавів при 

способах стикового зварювання тиском 

 

За результатами досліджень встановлено, що технологія комбінованого 

ЗТ сплаву ЕП741НП зі сплавами ВЖЛ12У та ЕІ698ВД може бути реалізована 

в діапазоні режимів зварювання приведених в табл. 5.1 згідно циклограми з 

рис. 5.5. При цьому прикладення тиску проковування необхідно здійснювати 

на початку етапу гальмування, а тривалість гальмування не повинна 

перевищувати 0,8 с для уникнення повторного формування проміжного 

прошарку твердо-рідкого металу. 
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Таблиця 5.1 – 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 

 

 

Рисунок 5.5 – Циклограма комбінованого зварювання тертям сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП (1– тиск Р; 2– осадка заготовок Δ; 3– частота 

обертання n) 

Для формування бездефектних зварних з’єднань сплаву ЕІ698ВД із 

сплавами ВЖЛ12У та ЕП741НП за технологією комбінованого ЗТ необхідно 

забезпечити мінімальний тиск при терті 150 МПа та тиск при проковуванні 

280 МПа, при значеннях окружної швидкості 0,8-1.2 м/сек (табл. 5.1). 

Прикладення зусилля проковування необхідно здійснювати в діапазоні 

окружної швидкості 0,4-0,6 м/с на етапі гальмування. Загальна тривалість 

етапу гальмування повинна складати 0,5-1,2 с. 

Рекомендовані режими КСЗ опором з використанням НФ евтектичного 

складу приведено в табл.5.2. 

Таблиця 5.2 – 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 
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5.4 Апробація результатів роботи 

 

Апробацію результатів досліджень проведено на ТОВ "Турбомагія" 

стосовно ЗТ роторів турбокомпресорів автомобільних двигунів, що 

складаються з колеса із ЖНС IN713C, отриманого методами порошкової 

металургії, та валу зі сталі 40Х (рис. 5.6, додаток А). [140-141] 

Макрошліф зварного з'єднання сплаву IN713C зі сталлю 40Х 

приведено на рис. 5.7, а. Осадка заготовок відбувається переважно за рахунок 

сталі 40Х, що характерно при формуванні з'єднань ЖНС зі сталями. 

 

  а) 

 б) 

Рисунок 5.6 – Колеса з РІМ-сплаву IN713C (а) та зварний ротор 

турбокомпресора (б) 

 

При порушенні технологічного циклу ЗТ у з'єднанні формується 

перехідна зона шириною до 20 мкм (рис. 5.7, б, в, табл.5.3). Морфологія 

карбідів (Nb,Ti)С змінюється з майже безперервних ланцюжків вздовж 

границь аустенітних зерен у ОМ, до рівномірно розподілених дисперсних 

часток розміром 1-2 мкм в зоні з’єднання та ЗТМВ (рис. 5.7, г, табл.5.4). В 

структурі по лінії з'єднання спостерігаються проміжні прошарки змінного 

хімічного складу, утворення яких призводить до окрихчення з'єднань. (рис. 

5.7, в). 
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a)     б) 

  

в)        г) 

Рисунок 5.7 – Макроструктура (а) і мікроструктура перехідної зони 

(б,в) перехідної зони у з'єднанні сплав IN713C – сталь 40X та дисперсні 

карбіди (Nb, Ti)C в ЗТМВ сплаву IN713C (г) 

 

Таблиця 5.3 – Хімічний склад структурних складових (до рис. 5.7, в) 

Спектр Al Ti Cr Fe Ni Nb 

1 6.91 1.22 13.55 0.00 76.99 2.33 

2 6.58 0.71 12.03 0.75 77.93 2.00 

10 1.86 0.67 5.48 65.74 26.25 0.00 

11 0.00 0.00 1.33 98.68 0.00 0.00 

12 4.28 0.79 12.12 8.85 73.97 0.00 

13 4.41 0.00 10.81 16.64 68.14 0.00 

14 3.68 0.00 9.97 22.90 63.45 0.00 

15 6.15 1.20 10.86 2.59 76.20 3.00 

16 5.54 0.83 10.23 4.07 78.30 1.03 
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Таблиця 5.4 – Хімічний склад структурних складових (до рис. 5.7, г) 

Спектр Al Ti Cr Fe Ni Nb 

1 3.59 9.93 4.61 0.00 41.73 40.14 

2 4.89 7.77 5.00 0.00 56.30 26.04 

3 6.09 0.99 11.47 1.06 79.59 0.80 

 

Зварні з'єднання, виконані з дотриманням технологічного циклу 

комбінованого ЗТ вільні від вищевказаних дефектів (рис. 5.8, а). З’єднання 

мають дрібнозернисту динамічно рекристалізовану структуру з шириною 

перехідної зони до 5 мкм. Розмір зерен -фази в сплаві IN713C зменшується з 

20 до 2-5 мкм. 

Зафіксовано різку зміну концентрації заліза, нікелю та легуючих 

елементів в зоні з'єднання (рис. 5.8, б), що свідчить про відсутність 

плавлення та змішування матеріалів що зварюються у зоні контакту. Розмір 

часток зміцнюючої '-фазы, що виділяються при охолодженні, зменшується 

приблизно на порядок, що визначає характер розподілу мікротвердості у зоні 

з’єднання (рис 5.9). 

 

  

а       б 

Рисунок 5.8 – Мікроструктура (а) та розподіл Fe, Ni, Cr, Al (б) в зоні 

з'єднання 
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Рисунок 5.9 – Розподіл мікротвердості у зоні з'єднання 

 

Висновки до розділу 5  

 

1. Експериментальними дослідженнями встановлено, що при 

зварюванні тертям сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП момент тертя (коефіцієнт 

тертя), при зміні окружної швидкості обертання заготовок у діапазоні 

значень від 0,5 до 3 м/с, лежить у межах 0,074…0,007 та не суттєво 

змінюється при зменшенні окружної швидкості обертання. 

2. Встановлено, що характер зміни коефіцієнту тертя при зміні 

окружної швидкості обертання обумовлений утворенням з боку сплаву 

ЕП741НП локальних ділянок у твердо-рідкому стані, внаслідок підплавлення 

границь зерен. 

3. Встановлено, що при інерційному завершенні процесу ЗТ сплавів 

ВЖЛ12У та ЕП741НП окружна швидкість знижується монотонно, без 

характерної різкої мимовільної зупинки при досягненні певного значення 

окружної швидкості, як у випадку ЗТ інших металевих матеріалів. 

4. Встановлено, що для формування бездефектних з’єднань при 

комбінованому ЗТ сплавів ВЖЛ12У та ЕП741НП зусилля проковування 

необхідно прикладувати на початку стадії гальмування. При цьму тривалість 

стадії гальмування повинна становити 0,5-0,8. 
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5. 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. 

6. 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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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.  

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 
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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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