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а прикладі алюмінієвого сплаву пропонується методика визначення параметрів про есу з єднання пластин за те ноло
гією зварювання тертям з перемі уванням   про есі дослід ень за різни  співвідно ень частоти о ертання ро очого 
інструмента та нормального притискання до з єднувани  кромок визначено арактер розігріву металу   аналізу арак
теру підви ення температури розігріву з єднувани  кромок визначено мінімальне значення температурного інтервалу 
при реаліза і  те нологі  зварювання тертям з перемі уванням  а аналізом отримани  експериментальни  дани  про
понується кон еп ія визначення основни  параметрів про есу зварювання  і ліогр   рис  

К л ю ч о в і  с л о в а :  зварювання тертям з перемішуванням; теплова енергія; робочий інструмент; режими зварю-
вання; сплави на основі алюмінію; оптимальна температура

варювання тертям з перемі уванням ( ) 
відноситься до ди узійни  те нологій  яким 
притаманна відсутність розігріву до температур 
плавлення металу (рис  )

сновним д ерелом тепла за такою те ноло
гією є сили тертя  які виникають мі  повер ня
ми металу  о зварюється  та ро очою частиною 
спе іального інструмента 

а такою те нологією інтенсивність нео ід
но  енергі  визначається комплексним впливом ча
стоти о ертання інструмента навколо власно  осі  
сили притискання і видкості його перемі ення 
уздов  з єднувальни  кромок за умов оптималь
ни  геометрични  розмірів і орми ро очого ін
струмента 

азом з им висока чутливість про есу  
до незначни  змін те нологічни  арактеристик 
суттєво ускладнює підтримку оптимальни  умов 
зварювання  осо ливо коли зварний контур відріз
няється від прямо  ліні  ійсно  за умов постійно  
сили притискання співвідно ення мі  частотою 
о ертання і видкістю перемі ення уздов  з єд
нувани  кромок ро очого інструмента дозволяє 

ез ускладнень керувати про есом розігріву ме
талу в зоні зварного ва   протиле ність ьому  
складні е підтримувати ста іонарний ре им зва
рювання при зміні ли е сили притискання  коли 
рекомендована температура відповідає вузькому 
інтервалу  від температури плавлення 
металевого матеріалу  

ра овуючи  о ро очий інструмент визначає 
про ес утворення та розподіл теплово  енергі  в 
зоні зварювання  розміри його складови  і ор
ма (рис  ) суттєво впливають на якість зварного 
з єднання  

о на з частин інструмента за езпечує ви
конання певни  унк ій при перетворенні ме

анічно  енергі  тертям в теплову  ак  заплечик 
за езпечує отримання при лизно   нео

ідно  енергі  для розігріву кромок  ре та ге
нерується тирем  аким чином  за умов потрі
ного ступеню розігріву металу від ме анічного 
контакту  основний внесок в  о умовлюється 
заплечиком

етальний аналіз структурни  перетворень в 
металі після  свідчить  о ли е спе и ічна 

орма ро очого інструмента за езпечує нео ід
ний розподіл температури розігріву по перетину 
контактни  повер онь  

 зале ності від вирі ення те нологічни  пи
тань на ро очій повер ні інструмента  наприклад  
для руйнування оксидни  плівок а о підви ення 
ступеня перемі ування металу з єднувани  кро

   акуленко    літченко  

ис   ро ес зварювання дво  пластин  1  інструмент  
2  пластини  3  зварний ов  4  сторона на ігу інстру
мента  5  сторона повернення інструмента  6  заплечик  
7  тир
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мок  мо е виготовлятися спе іальний рельє   
а результатами дослід ень ро іт    виго

товлення канавок сприяє досягненню підви ено
го рівня комплексу властивостей металу зварного 
з єднання

 порівнянні із заплечиком тир ро очого ін
струмента має де о ін е призначення  ого ро

ота за езпечує перерозподіл теплово  енергі  до
статньо  для підтримки визначени  умов розвитку 
про есів ди узійного масопереносу металу по 
тов ині з єднувани  кромок за термін активно  
ді  інструмента

орма тиря ро очого інструмента і його діа
метр мають якісну зале ність від низки акторів  
кута його на илу під час зварювання  тов ини ос
новного металу  імічного складу та ін   ане
сення на повер ню тиря канавок у вигляді наріз
ки допомагає керувати потоком пласти ікованого 
металу  спрямовуючи його на у ільнення певни  
ділянок ва  акий вплив змен ує вірогідність 
появи непровару кореня зварного ва 

 порівнянні з те нологіями часткового а о 
повного розплавлення використання  дозво
ляє суттєво змен ити ступінь перегріву металу в 
зоні термічного впливу ва  ерспективними на
прямками застосування тако  те нологі  є з єднан
ня елементів з різнорідни  матеріалів  які утворю
ють гетерогенні розплави а о імічно неста ільні 

агато азні сумі і при кристаліза і  тримані 
з єднання за тради ійними те нологіями  напри
клад  при електричному дуговому зварюванні  мо

уть мати неперед ачуваний негативний вплив на 
якість зварного з єднання

етою ро оти є удосконалення методики 
визначення радіусу заплечика ро очого інстру
мента при 

Матеріал і методика проведення досліджень. 
 проводили на спе іально розро леному 

устаткуванні  яке разом з ви раними параметрами 
ро очого інструмента  за езпечувало ор
мування зварного з єднання

ро ес  (рис  ) виконувався за наступною 
с емою  ро очий інструмент 1  з певною частотою 
о ертання навколо власно  осі  розта овували під 
кутом  відносно пло ини з єднувани  кро
мок  остійне нормальне зусилля інструмента 
уло нео ідне для занурення заплечика на гли
ину до   тов ини кромки  иникнення сил 

тертя по контактни  повер ня  заплечика 5  ти
ря 6 і з єднувани  елементів 3 та 4 за езпечує по
трі ну ступінь розігріву основного металу  ія 

тиря приводить до рівномірного розподілу тепла 
по тов ині кромок  ісля досягнення нео ідного 
ступеня розігріву  метал починає перемі уватися

атеріалом для ро очого інструмента ула ви
користана видкорізальна сталь  яка за езпе

чує з ере ення орми і розмірів інструмента при 
підви ени  температура  нагріву при реаліза і  
те нологі   іль ості сплавів на основі алю
мінію  орма і розміри ро очого інструмента 
(рис  ) ули визначені на основі аналізу відоми  
експериментальни  дани   

ослід ення те нологі   проводили на 
пластина  тов иною  мм зі сплаву алюмінію 
А г  з вмістом імічни  елементів в ме а  ма
рочного складу

міну температури в зоні зварювання та рів
ня притискання інструмента здійснювали за 
допомогою спе іально розро леного дослід
ни ького стенду (рис  )  який розта овували 
на опорній плиті 1 резерувального верстата  

тенд складався з елементів каркасу 2  ру омо  
металево  пластини 4 та теплоізолятора 5  виго
товленого зі слюди  ила притискання ро очого 
інструмента до основного металу під час зварю
вання вимірювалася динамометром типу  
з індикаторною голівкою

ис   ематичне зо ра ення ро очого інструмента для 
 1  заплечик  2  тир

ис   ема стенду для дослід ень  1  опорна плита вер
стату  2  каркас стенду  3  динамометр  4  ру ома пла
стина  5  тепловий ізолятор  6  зварюваний зразок  7  
термопари  8  ро очий інструмент
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емпературу розігріву з єднувани  кромок T 
визначали зануреними в метал термопарами типу 
ромель алюмель на різній відстані від осі зварно

го ва  видкість о ертання ро очого інструмен
та  змінювали від  до  в  при зусиллі 
притискання до повер ні пластин не іль е  
к  видкість перемі ення інструмента уздов  

ва vзв ула постійною і складала  мм в
Отримані результати та обговорення   про

есі дослід ень за різни  співвідно ень частоти 
о ертання ро очого інструмента та його нормаль
ного притискання до з єднувани  кромок регулю
вали ступінь розігріву металу

а рис   наведені результати впливу те но
логічни  параметрів про есу  на температу
ру розігріву металу в зоні ді  заплечика ро очого 
інструмента

 аналізу арактеру співвідно ення P = f(T) 
визначали оптимальну температуру розігріву ме
талу кромок за умов різкого підви ення пла
стични  властивостей  езале но від видкості 
о ертання інструмента і сили його притискання 
значення мінімально  температури зна одилось 
у відносно вузькому інтервалі    ура
уванням мо ливи  неконтрольовани  від илень 

при підтрим і ста ільни  умов про есу зварю
вання  для спро ення аналізу теплового алан
су  уло прийнято середнє значення температу
ри   о відповідала моменту пласти іка і  
сплаву

орівняльний аналіз з а солютними значення
ми температури початку розвитку рекристаліза і  
Tр для різноманітни  сплавів за зале ністю Tр = 

 Tпл  де Tпл  температура плавлення металу  
свідчить про достатньо якісний з іг мі  ними

етальний аналіз орми криви  P = f(T) 
(рис  ) з ура уванням стадійності про есів струк
турни  перетворень за умов гарячого о тиску

вання  свідчить  о від моменту ормування 
горизонтально  ділянки до різкого зни ення зу
силля притискання про еси внутрі ньо  пере у
дови сплаву о умовлені розвитком у визначеному 
співвідно енні динамічни  про есів полігоніза і  
і рекристаліза і

аким чином  момент ормування горизон
тально  ділянки мо е ути прийнятим в якості 
мінімального значення температурного інтервалу 
про есу  а різке зни ення Т  максимально 
припустимим значенням

орма криви  і точки якісни  змін співвідно
ення P = f(T) свідчать про зале ність умов досяг

нення надпластичного стану металу від параметрів 
про есу  ійсно  як о температура початку 
пласти іка і  зали ається практично незале ною 
від співвідно ення  і P  то досягнення надпластич
ного стану (ділянка спаду сили притискання) в іль

ій мірі визначається величиною 
 метою визначення параметру  який має най

іль ий вплив на пластичність сплаву для різни  
співвідно ень видкості о ертання і сили при
тискання ро очого інструмента  здійснили о інку 
нео ідно  теплово  енергі  Q для реаліза і   

ра овуючи  о досягнення умов перемі уван
ня металу є термічно активованим про есом  для 
о інки Q уло використано відоме рівняння 

 
( )e p mQA PRTε = −

 
( )

де ε   видкість де орма і  A  кое і ієнт 
пропор ійності  R  універсальна газова постій
на  T  температура ( )  P  силова арактери
стика  m  показник ступеня

а умов експерименту  співвідно ення ( ) уло 
перетворено до вигляду
 Q = RT(mlnP  ln )  ( )
де   частота о ертання  P  сила притискання 
ро очого інструмента

снову розра унку  склали експериментальні 
дані (рис  ) різноманітни  ре имів зварювання

ля тов ини кромок  мм  підставляючи 
експериментальні значення для сталого ре иму 
у співвідно ення ( )     с  (  в )  Р = 

  к     с  (  в )  Р   к  та   
  с  (  в )  Р   к  для темпера

тур в зоні зварювання Tпл  отримали відповідні 
значення Q  арактер зале ності Q від  наведе
но на рис  

аведені результати свідчать  о при підви
еній частоті о ертання за умов стало  вид

кості зварювання  нагрів до потрі но  температу
ри в зоні зварювання досягається мен им рівнем 
енергі

аким чином  зни ення потрі но  енергі  мо е 
ути досягнуто змен енням нормально  сили 

ис   кспериментальні криві впливу видкості о ертан
ня  і сили притискання P ро очого інструмента (vзв  const) 
на температуру розігріву кромок сплаву під заплечиком  1  

   2   3   о в
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притискання ро очого інструмента до заготівок 
при з іль енні  в про есі зварювання  о під
тверд ується на рис   кривою 3.

азом з им за умов мінімально  сили P 
(  к ) визначено ін ий арактер зміни розра
овано  за ( ) кількості енергі  від частоти о ер

тання ро очого інструмента (рис  )
умісний аналіз розра овани  значень Q 

(рис   ) свідчить про нео ідність визначення 
оптимально  енергі  для зварювання тертям з пе
ремі уванням і мо ливо  зале ності від геоме
трични  розмірів ро очого інструмента  ра ову
ючи внесок заплечика в енергетичний аланс при 

 ула зро лена спро а о інити оптимальний 
діаметр заплечика ро очого інструмента для різ
ни  тов ин з єднувани  кромок   ією метою 
уло використано співвідно ення зале ності те

плового алансу про есу зварювання тертям від 
основни  те нологічни  параметрів 

 
32

3 ³íñ
N p R= πµ ω

 
( )

де N  енергетична арактеристика    кое і
ієнт тертя  p  питомий нормальний тиск ін

струмента    кутова видкість о ертання  
Rінс  радіус заплечика інструмента

з співвідно ення ( )  Rінс дорівнює

 
3

3 .2³íñ

NR p= πµ ω  
( )

езультати розра унку Rінс за ( ) з використан
ням гіпотетични  значень Q для дослід ени  ін
тервалів змін P і  наведені на рис  

 метою перевірки виконання зале ності ( ) 
ули використані замість N о інені величини Q з 

експерименту  тримані дані по Rінс для умов 
експерименту при  для    мм свідчать 
про достатньо якісний з іг з розра ованими за ( )

Аналізи результатів експериментальни  до
слід ень та проведени  розра унків підтверд у
ють існуючу зале ність величини теплово  енер
гі  в зоні зварювання  в пер у чергу  від радіуса 
заплечика ро очого інструмента  змен ення Rінс 
приводить до зни ення Q.

 про есі зварювання розта ування інстру
мента під кутом  відносно нормалі до за
готівки за езпечує нео ідні умови для у ільнен
ня металу  чікувана нерівномірність розподілу 
температури по пло ині плями контакту (запле
чику) має міс е ли е на початкови  етапа  до 
ви оду на оптимальні умови зварювання  ісля 

ього досягаються ста ільні умови про есу ви
ділення теплово  енергі

ри проектуванні ро очого інструмента не
о ідно вра овувати  о діаметр заплечика не 
тільки визначає рівень ме анічни  наванта ень 
на о ладнання в ілому  але й ирину зони розі
гріву  а умов підви ени  частот о ертання ро о
чого інструмента надмірне з іль ення Rінс мо е 
призвести до перегріву зварного з єднання  о 
уде мати негативний від иток на його ме аніч

ис   але ність величини енергі  Q для усталеного про е
су зварювання (при Tпл) від частоти о ертання ро очого 
інструмента ln  і сили притискання при vзв  const

ис   але ність кількості енергі  Q для усталеного про е
су зварювання від частоти о ертання ро очого інструмента 
(ln ) при P   к  vзв  const за співвідно енням ( )

ис   іаграма ви ору радіуса заплечика ро очого ін
струмента Rінс для усталеного ре иму зварювання при P = 

  к  vзв  const та    мм  1     2   
3   о в    значення Q з аналізу рис  
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ни  властивостя  тримані якісні зале ності під
тверд ені експериментом  оптимальні умови зва
рювання скорі  досягаються при з іль енні  і 
зни енні P.

азом з им слід очікувати визначеного впли
ву на те нологічні арактеристики при досягнен
ні оптимального ре иму зварювання з оку іміч
ного та азового складу сплаву  умарний внесок 
мо на о інити через кореля ійні співвідно ення 
теплови  ізични  властивостей

а критерієм поді ності  мо на визначити не
о ідну енергію для зварювання в зале ності від 
тов ини пластини  

 
N
Tψ = λ δ  

( )

де N  арактеристика  поді на Q з ( )    те
плопровідність    тов ина кромок металу  T  
температура в зоні зварювання  

а співвідно енням ( ) для конкретного сплаву 
за умов незмінни   і T (оптимальна температура 
розігріву кромок при ) величина  змінюється в 
ду е малому діапазоні значень  о підтверд ено да
ними  і експериментально в ро оті  ра овуючи  

о тов ина металу  о зварюється  мо е змінюва
тися в ирокому діапазоні  розра унки Rінс о ме и
ли тов инами від  до  мм  о є най іль  по и
реними в промисловості

ісля підстановки в ( ) постійни  арактери
стик  T і  (прийняли постійною величиною) 
отримали співвідно ення мі   і Q для сталого 
ре иму  (рис  )  ра овуючи  о однаково
го рівня Q мо на досягнути різною ком іна ією 

 і P  розра унок енергі  для зварювання за ( ) в 
дійсності дає середнє значення для діапазону змін 

 і P  о має визначене підтверд ення  ак  для 
тов ини    мм отримане значення енергі  
за співвідно енням ( ) і середня величина Q за 
трьома ре имами (  к ) мають достатньо якіс
ний з іг

аким чином  наведена зале ність (рис  ) 
дозволяє визначити оптимальні умови  для 
пластин різно  тов ини  априклад  для    
мм нео ідна величина теплово  енергі  повинна 
складати значення порядку  к  алі за им 
значенням енергі  для конкретного устаткування 
з визначеною поту ністю о інюють оптимальну 
частоту о ертання ро очого інструмента та від
повідний радіус заплечика

ра овуючи  о по удоване співвідно ення 
Rінс = f(Q) (рис  ) стосується ли е тов ини кро
мок  мм  на рис   наведено іль  узагальне
ний приклад  коли      мм

азом з им  по удована діаграма (рис  ) в 
дійсності відповідає умовам постійно  сили при
тискання (  к )  оча оптимальний рівень Q 
для зварювання ( ) визначається ком іна ією 

 і P. 
еревірку виконання зале ності (рис  ) уло 

здійснено експериментально  ак  за умов постій
но  сили притискання (  к ) для зварювання 
кромок тов иною  мм при    о в радіус 
інструмента повинен зна одитись в інтервалі 

 мм  а для частоти  о в  при лизно 
 мм
а умов  коли о рунтована нео ідність по у

ку оптимального ре иму зварювання заснована 
на зміні сили притискання ро очого інструмента  
розра унок Rінс здійснюють за ін ою діаграмою  
для конкретного значення P.

аким чином  за наведеними о інками стає 
мо ливим удосконалити про ес по уку опти
мальни  умов зварювання за те нологією тертям 
з перемі уванням

Висновки
 а прикладі сплаву на основі алюмінію визна

чено основні умови досягнення е екту постійного 
пом як ення при  металеви  матеріалів

ис   але ність потрі но  кількості енергі  Q за ( ) для 
усталеного про есу зварювання від тов ини металу 

ис   іаграма визначення рекомендованого радіусу запле
чика ро очого інструмента Rінс для досягнення усталеного 
про есу зварювання при P   к  vзв  const  1    

  2   3   о в
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 изначено мінімальне значення температур
ного інтервалу пом як ення металу при 

 ля різни  тов ин з єднувани  кромок роз
ро лено методику ви ору радіусу заплечика в за
ле ності від співвідно ення видкості о ертан
ня та сили притискання ро очого інструмента при 

Список литературы
1. Thomas W   icholas E   eedham J   et al  ( ) 

Friction Stir Butt Welding  nt  Pat  Application  P T  
  Pat  Application   Publ  

2. Shneider J  A  ( ) Temperature distribution and resulting 
metal o  Friction stir welding and processing  

3. акаров   оролев  А  трикман   а ук 
  ( ) оделирование теплов  про ессов при 

рик ионной сварке  Сварка и диагностика  3  
4. ishara  S  ahoney  W  ( ) Friction stir welding 

and processing  hio  AS  nternational
5. окля кий А   енко А   од ельников   

( ) лияние параметров про есса сварки трением с 
переме иванием на ормирование вов соединений 
алюминиев  сплавов тол иной  мм  Автома-
тическая сварка  10  

 Song  ovacevic  ( ) umerical and E perimental 
Study o  the eat Trans er Process in riction Stir Welding  
Proc. Ins. Mech. Eng., B, J. Eng. Manuf  E E  217  
85.

7. акуленко   ітяєв  А  літченко   ( ) 
ро структурні перетворення при зварюванні тертям з 

перемі уванням алюмінієвого сплаву  Нові матеріали і 
технології в металургії та машинобудуванні  апорі я  

 сс  
8. Schneider J  A  unes A   ( ) haracteri ation o  

plastic o  and resulting microte tures in a riction stir 
eld  Metall. mater. trans. B  35  

 olligan  ( ) Tapered Friction Stir Welding Tool  nt  
Pat  Application  S  Pat   

10. акуленко   літченко   аде дін   ( ) 
икористання те нологі  зварювання тертям з перемі у

ванням алюмінієвого сплаву  Вісник Дніпропетровсько-
го національного університету залізничного транспорту 
ім. акад. В. Лазаряна  ніпро  41  

11. акуленко   літченко   аде дін   ( ) 
Спосіб зварювання тертям з перемішуванням сплавів на 
основі алюмінію  кра на  ат      
заявник і патентовласник ніпропетр  на  ун т залізн  
трансп  ім  ак   азаряна  

12. eynolds A  P  Shneider A  P  ( ) icrostructure 
development in aluminum alloy riction stir elds  Friction 
stir welding and processing  

13. акуленко  А  оль аков   ( ) Морфология 
структуры и деформационное упрочнение стали  непро
петровск  непропетровский на иональн й университет

14. ayes  W  ayes W   ( ) n the mechanism o  
delayed discontinuous plastic o  in an age hardened nickel 
alloy  Acta Metallurgica  30  

15. илль   ( ) Сварка металлов трением  енин
град  а иностроение

 akulenko   Plitchenko S   ( ) etermination 
activation energy o  riction stir elding  Welding and related 
technologies. Proc. of 9th Intern. Conf. of young scientists 
(23–26 May 2017, Kyiv, Ukraine)  yiv  pp  

17. ро ин А  А  ( ) Основы сварки плавлением. Физико-хи-
мические закономерности  осква  а иностроение

R ef erences
1. Thomas  W  icholas  E  eedham  J S  et al  ( ) 

Friction stir butt welding  nt  Pat  Appl  P T   
 Pat  Appl   Publ  

2. Schneider  J A  ( ) Temperature distribution and resulting 
metal o  Friction stir welding and processing  

3. akarov  E  orolyov  S A  Shtrickman   
ashchuk   ( ) odeling o  thermal processes in 

riction elding  Svarka i Diagnostika  3   in ussian
4. ishara  S  ahoney  W  ( ) Friction stir welding 

and processing  hio  AS  nternational
5. Poklyatsky  A  shchenko  A a  Podielnikov  S  ( ) 

n uence o  riction stir elding process parameters on eld 
ormation in elded joints o  aluminium alloys  mm 

thick  The Paton Welding J  10, 
 Song   ovacevic   ( ) umerical and e perimental 

study o  the heat trans er process in riction stir elding  In: 
Proc. Ins. Mech. Eng., B.J. Eng. Manuf  E E  217  
85.

7. akulenko   ityaev  A  Plitchenko  S  ( ) 
n structure trans ormations in riction stir elding o  

aluminium alloy  In: New materials and technologies in 
metallurgy and mechanical engineering  apori h hya   

 in krainian  
8. Schneider  J A  unes  A  ( ) haracteri ation o  

plastic o  and resulting microte tures in a riction stir 
eld  Metall. Mater. Trans. B  35  

 olligan   ( ) Tapered friction stir welding tool  nt  Pat  
Appl   S Pat    Publ  

10. akulenko   Plitchenko  S  ade hdin  u  ( ) 
Application o  riction stir elding technology o  aluminium 
alloy  Visnyk Dniprop. Nats. Zalizn. Transport. Univers. 
V. Lazaryana  41   in krainian  

11. akulenko   Plitchenko  S  ade hdin  u  ( ) 
Method of friction stir welding of aluminium-based alloys. 

kraine Pat   nt   l    ill   Publ  
 in krainian  

12. eynolds  A P  Schneider  A P  ( ) icrostructure 
development in aluminum alloy riction stir elds  In: 
Friction stir welding and processing  

13. akulenko  A  olshakov   ( ) Morphology of 
structure and strain hardening of steel  onography  

nepropetrovsk   in ussian
14. ayes  W  ayes  W  ( ) n the mechanism o  

delayed discontinuous plastic o  in an age hardened nickel 
alloy  Acta Metallurgica  30  

15. ill   ( ) Friction welding of metals  eningrad  
ashinostroenie in ussian

 akulenko   Plitchenko  S  ( ) etermination 
activation energy o  riction stir elding  In: Proc. of 9th 
Intern. Conf. of Young Scientists on Welding and Related 
Technologies (23-26 May 2017, Kyiv, Ukraine)  yiv  

17. Erokhin  A A  ( ) Fundamentals of fusion welding. 
Physical-chemical principles  osco  ashinostroenie in 

ussian

 А  акуленко   А  литченко

непропетровский на иональн й университет 
елезнодоро ного транспорта имени 

академика  азаряна   г  непр  ул  азаряна   
E mail  plit enko ukr net

 А А  Ж А А  
  А  А А 
А  А

а примере алюминиевого сплава предлагается методика 
определения параметров про есса соединения пластин по 
те нологии сварки трением с переме иванием   про ессе 
исследований при различн  соотно ения  частот  вра

ения ра очего инструмента и нормального при има к со
единяем м кромкам определен арактер разогрева металла  

з анализа арактера пов ения температур  разогрева 
соединяем  кромок определено минимальное значение тем
пературного интервала при реализа ии те нологии сварки 
трением с переме иванием  о анализу полученн  кспе
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риментальн  данн  предлагается кон еп ия определения 
основн  параметров про есса сварки  и лиогр   рис  

Ключевые слова  сварка трением с переме иванием  тепло-
вая нергия  ра очий инструмент  ре им  сварки  сплав  на 
основе алюминия  оптимальная температура
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ETE AT   PA A ETE S  T  
ST  WE  E  A ASE  A

A procedure is proposed or determination o  parameters o  
process o  plates joining using riction stir elding technology 
by the e ample aluminum alloy  A nature o  metal heating as 
determined in the process o  investigation o  orking tool rotation 
at di erent relationships o  re uencies and normal pressing 
to joined edges  A minimum value o  temperature interval in 
reali ing o  riction stir elding technology as determined rom 
the analysis o  nature o  increase o  heating temperature o  edges 
being joined  ased on the analysis o  received e perimental data 
a concept o  determination o  main parameters o  elding process 

as proposed   e   ig

Ke y w or ds  riction stir elding  heat energy  orking tool  
elding mode  aluminum based alloys  optimum temperature
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