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ру опроводи для транспортування природного газу  олодного водопостачання та водовідведення є одним з най іль  

значими  елементів місько  та сели но  ін раструктури  ру опроводи з полімерни  матеріалів  зокрема  поліетилену  є 
сучасною альтернативою сталевим тру опроводам  які впродов   років експлуата і  руйнуються під дією імічно  
та електро імічно  корозі   світі і в кра ні зокрема май е усі нові розвідні тру опроводи для газопостачання  олод-
ного водопостачання та водовідведення удують з поліетиленови  тру  ирокого застосування в кра ні  осо ливо у 
велики  міста  на ула практика заміни стари  зно ени  сталеви  тру опроводів новими поліетиленовими та ренова і  
методом затягування поліетиленово  тру и у сталевий тру опровід  дним з най іль  те нологічни  методів з єднан-
ня поліетиленови  тру  практично усього діапазону зовні ні  діаметрів є зварювання нагрітим інструментом встик  

ладнання для ього методу зварювання на даний час в кра ні не виро ляється  мпортні установки для стикового 
зварювання поліетиленови  тру  пра юють за давно розро леною та звичною те нологічною с емою  деякі елементи 
яко  у зв язку з удосконаленням сами  полімерни  матеріалів  мо уть ути переглянуті та спро ені при з ере енні 
високо  якості кін еви  зварни  з єднань  етою ро оти є огляд сучасного стану в о ласті стикового зварювання на-
грітим інструментом виро ів з пластмас  в пер у чергу поліетиленови  тру  та най іль  ікави  з те нологічно  точки 
зору його моди іка ій  і ліогр   рис  
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єднання поліетиленови  тру  практично є завер-
альною та  з ін ого оку  най іль  відповідаль-

ною стадією усього складного те нологічного 
лан юга удівни тва те нологічного тру опрово-
ду вітовий та вітчизняний досвід доводять  о у 
іль ості випадків такі з єднання виконуються за 

допомогою зварювання  зокрема  зварювання на-
грітим інструментом встик  варні ви відіграють 
вирі альну роль у за езпеченні надійності ро оти 
усього поліетиленового тру опроводу тому в усьо-
му світі приділяється велика увага дослід енням 
те нологічни  осо ливостей таки  вів 

гідно з діючою в кра ні нормативною до-
кумента ією  поліетиленові тру и для подачі о-
лодно  води мо на з єднувати мі  со ою зварю-
ванням нагрітим інструментом встик  врозтру  
терморезисторним зварюванням  а тако  ме аніч-
но за допомогою спе іальни  затискни  деталей 

 оліетиленові тру и для газопроводів дозво-
ляється з єднувати мі  со ою тільки двома спосо-

ами зварювання  нагрітим інструментом встик 
та терморезисторним  скільки ме анічні з єд-
нання напірни  поліетиленови  тру  на практи-

і застосовують досить рідко  основним методом 
з єднання таки  тру  при удівни тві те ноло-
гічни  тру опроводів є зварювання  сі три зга-
дани  ви е спосо и зварювання поліетиленови  
тру  відомі давно  те нологія та о ладнання для 
ни  досить до ре розро лені  днак зварю-

вання врозтру  та терморезисторне потре ують 
використання спе іальни  з єднувальни  дета-
лей  му т  які здоро чують удівни тво тру-

опроводів  з іль ують зовні ні розміри стику  
рім того  і спосо и зварювання потре ують до-

сить точного дотримання геометрично  орми та 
розмірів тру и і з єднувально  деталі через вели-
кий ризик утворення непроварів а о утворення 
пор при осіданні матеріалу зварного ва 

варювання нагрітим інструментом встик на 
даний час є най іль  універсальним спосо ом 
з єднання поліетиленови  тру  і мо е застосо-
вуватися для іль ості типорозмірів тру  за ви-
нятком тонкостінни  з тов иною стінки мен е 

 мм   останні роки я те нологія постійно ро-
звивається та удосконалюється  застосовується 
для зварювання тру  великого та надвеликого діа-
метру та тру  з нови  марок поліетиленово  ком-
пози і   ладнання для ього спосо у зва-
рювання демонструє тенден ію до ди ерен іа і  
конструк і  в зале ності від призначення  ля 
зварювання в польови  умова  використовують 
поту ні та орсткі ма ини з чотирма затискача-
ми  в е ови  умова  зварюють  як правило  ко-
роткі відрізки тру  за допомогою ста іонарни  
ма ин з поворотними затискачами  для ремонт-
ни  та монта ни  ро іт використовують о лег-

ені зварювальні пристро  
а останні  років від увся стрімкий розвиток 

тру ни  марок поліетилену  які прой ли еволю-
  р енко  
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ію від   до   а практи і постійно 
виникає потре а зварити мі  со ою тру и  ви-
готовлені із «стари » та «нови » типів поліети-
ленів  у е часто удівельники помилково вва-

ають поліетилени різни  града ій як поді ні та 
рівно інні  оча вони суттєво різняться мі  со ою 
молекулярною структурою та ізичними власти-
востями  кспериментально підтверд ено  

о довготривала якість зварни  з єднань поліе-
тиленови  тру  о пра юють під наванта ен-
ням  зале ить від мікро  та макромолекулярно  
структури матеріалу  осо ливості ормування 
яко  нео ідно окремо вивчати для ко но  пари 
полімерів  о зварюються  кість зварного з єд-
нання поліетиленови  тру  визначається  голов-
ним чином  тепло ізичними та реологічними 
про есами в зоні зварного ва  ри стиковому 
зварюванні нагрітим інструментом арактерним 
є поту на течія розплавленого матеріалу  який в 
про есі осад ення витискається із середини з єд-
нання назовні в грат  інетичні закономірності 

ього про есу зале ать від основни  параме-
трів про есу зварювання та  з ін ого оку  сут-
тєво зале ать від властивостей поліетиленово  
компози і

ідведення теплово  енергі  нео ідно  для 
зварювання термопластични  полімерів  прості-

е усього здійснюється ля ом езпосередньо-
го контакту повер ні деталі  о зварюється  з на-
грітим інструментом  айчасті е таким спосо ом 
з єднують одновісно направлені деталі встик  але 
застосовують ей спосі  і для ін и  типів з єд-
нання  ерез спосі  передачі теплово  енергі  ей 
вид зварювання часто називають тепловим   ви-
падка  як о езпосередній контакт з повер нею 
з єднання немо ливий  нагрівають зовні ню по-
вер ню деталей  так зване зварювання непрямим 
нагрівом 

посі  зварювання нагрітим інструментом 
встик (прямим нагрівом) ироко застосовується 
на практи і завдяки простоті те нологічного про-

есу зварювання  о ладнання та оснастки  олов-
ним чином  ей спосі  зварювання застосовують 
при удівни тві полімерни  тру опроводів (най-

іль е  поліетиленови ) для транспортування 
горючого газу та води  н і с ери застосування 
теплового зварювання встик  з єднання пласт-
масови  про ілів при виготовленні віконни  рам  
зварювання стри нів  плит та ін и  деталей при 
виготовленні різни  конструк ій із пластмас   
останні роки ей спосі  зварювання з використан-
ням спе іального о ладнання використовується 
для зварювання виро ів з ін енерни  пластмас в 
автомо ільній та ін и  вида  промисловості  

икористовують стикове зварювання нагрітим 

інструментом і для зварювання компози ійни  
полімерни  матеріалів 

ради ійно  про ес зварювання нагрітим ін-
струментом встик від увається з заданою величи-
ною тиску при осад енні  ипова діаграма зміни 
ро очого тиску протягом часу зварювання приве-
дена на рис   а

ри зварюванні пластмас  які мають иро-
кий температурний інтервал пере ування у стані 
розплаву з низьким рівнем в язкості  тради ійна 
те нологія зварювання встик з контрольованим 
ро очим тиском виправдана (рис   а)  оскільки 
при досягненні задано  величини тиску в про есі 
осад енні гарантовано вдається витиснути роз-
плавлений матеріал в грат

ри зварюванні пластмас  в язкість яки  сут-
тєво змінюється в зале ності від температури  
застосовують те нологію зварювання нагрітим 
інструментом з іксованою величиною осадки 
(рис   б)  оскільки при о олод енні повер онь  

о зварюються  ни че оптимального рівня в яз-
кість розплаву мо е зрости настільки  о вста-
новлений рівень ро очого тиску не змо е за ез-
печити витискання розплаву при осад енні та 
нормальне ормування ва   ьому випадку 
спе іальними пристроями (як правило  упорами) 
контролюється як величина оплавлення повер -
ні деталей при нагріванні  так і величина осадки  
то то зони оплавлення при витисканні нагрітого 
розплаву в грат  і  упори визначають остаточ-
ний розмір зварного ва після зварювання  ри 
такій те нологі  в зале ності від конкретни  
умов зварювання  мо е змінюватись величина ро-

очого тиску  оскільки розплав з мен ою в язкі-
стю уде витискатись мен им тиском і навпаки  
Аналогічно  при використанні тради ійно  те -
нологі  існує невизначеність величини осадки  
яка тако  уде зале ати від в язкості розплаву 
полімеру

истота повер онь деталей  о зварюються   
один з основни  акторів  о за езпечують якість 
з єднання при зварюванні нагрітим інструментом 
встик  а руднення погір ує ілісність зварного 

ва  а сторонні включення мо уть діяти як кон-
ентратори напру ень  о стає передумовою для 

виникнення трі ин при наванта енні  скільки 
іль ість зварни  з єднань полімерни  тру  вико-

нуються у польови  умова  загроза за руднення 
таки  вів осо ливо значна  озрізняють такі види 
за руднень повер ні тру  сильні за руднення рун-
том  смолою та ін им рудом  незначні за руднення 
пилом  ирові та масляні сліди  волога на повер -
ні  окислення повер ні атмос ерним киснем  ерозія 
повер ні під дією сонячного ультра іолетового ви-
промінювання  Автоматиза ія про есу зварювання 
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нагрітим інструментом повинна перед ачати мак-
симально мо ливе очи ення повер онь деталей 
перед зварюванням 

рямий арактер нагріву повер онь та  ез-
посередній контакт при осад енні висуває підви-

ені вимоги до геометрі  тор ів тру  о зва-
рюються  ому  згідно з вимогами нормативів  
закріплені та від ентровані кін і тру  і деталей 
перед зварюванням піддають ме анічній о ро -

і  тор юванню з метою вирівнювання повер-
онь  о зварюються  езпосередньо у зварюваль-

ній установ і  аксимально допустима величина 
зазорів мі  тор ями  о зварюються  спе іально 
о умовлюється в зале ності від тов ини стінки 
тру и  ристрій для тор ювання зазвичай яв-
ляє со ою складний електроме анічний пристрій 
зі спе іально заточеними но ами  о вирівнюють 
повер ні тор ів тру  ро ес ме анічного тор ю-
вання тру  суттєво ускладнює підготовку до зва-
рювання  осо ливо із з іль енням зовні нього 
діаметру тру  о зварюються  аявність склад-
ного ме анічного тор ювача  який тре а постійно 
о слуговувати та нала товувати  значно з іль ує 
вартість о ладнання для стикового зварювання

ісля відповідно  підготовки тор ів тру  
розпочинається езпосередньо зварювання стиків  

икористання зовні нього інструменту для на-
гріву повер онь  о з єднуються  перед ачає пе-
реривчастість про есу стикового зварювання 
тру  азвичай виділяють такі основні стаді  про-

есу  о тако  поділяються на етапи  (рис  )
 розігрів повер онь тор ів тру  о включає 

етапи оплавлення t  та нагріву t
 те нологічна пауза t  яка нео ідна для вида-

лення нагрівального інструменту
 осад ення деталей  о зварюються t  з по-

ступовим з іль енням ро очого тиску та о олод-

ення зварного ва під тиском t  до його остаточ-
ного ормування

а етапі оплавлення тор і тру  в одять у ез-
посередній контакт з повер нею нагрівального 
інструменту  емпература нагрівача заздалегідь 
встановлюється ви ою за температуру плавлен-
ня полімерного матеріалу  з якого виготовлені ви-
ро и  тому про ес оплавлення тор ів починається 
одразу  рогрів тор ів тру  здійснюється виключ-
но за ра унок теплопередачі з повер ні нагріваль-
ного інструменту та поступово  теплопровідності 
полімерного матеріалу вгли  виро у  ро ес 
оплавлення тор ів нео ідний для за езпечення 
е ективного рівномірного  прогріву при іль-
ному контакті повер онь тру  і нагрівального ін-
струменту  а ьому етапі за ра унок розплавлення 
полімерного матеріалу зникають усі мікронерівності 
повер онь тор ів  а тако  навіть мінімальний зазор 
мі   пло инами  який міг зали итися після ме-
анічного тор ювання  ля прискорення про есу 

оплавлення тор і тру  притискаються до нагріваль-
ного інструменту з максимальним ро очим тиском 

   а (рис   а)  о викликає активне ви-
тискання розплаву полімеру назовні  ритерієм 
завер ення рівномірного оплавлення вва ається 
утворення невелики  рівномірни  валиків первин-
ного грату по периметрам о о  тор ів тру  о 
зварюються 

ва ається  о в про есі оплавлення тор-
ів тру  прогрівання масиву полімеру в гли и-

ну практично не від увається  оскільки усе тепло  
яке передане нагрівачем витрачається на розплав-
лення нерівностей повер онь тру  о завер енні 
етапу оплавлення t  ро очий тиск на тру и змен-

ується до мінімально  величини  а 
та починається етап нагріву t  тривалість якого 
окремо визначається для ко ного типорозміру та 
матеріалу тру и  а етапі прогріву розплавлен-
ня матеріалу практично припиняється  а від у-
вається його нагрівання в гли ину за ра унок його 
теплопровідності

рогрівання масиву стінки тру и від увається 
нерівномірно  наймен а температура досягається 
в ентрі  а най іль  прогрітими стають зовні -
ня та внутрі ня повер ні тру и  е викликано 
тим  о повер онь тру и досягає не тільки енер-
гія лінійного теплового потоку від нагрівача  а й 
додаткова теплова енергія від витиснутого у грат 
розплаву та від випромінювання повер ні нагріва-
ча  о завер ені етапу нагріву на повер ні ко -
ного з тор ів тру  повинні утворитись невеликі 
рівномірні ари в язкоплинного матеріалу  які на 
подаль и  етапа  утворять зварне з єднання 

емпература нагрівального інструменту та час 
прогріву є основними параметрами при зварюван-

ис   асові діаграми тиску (P) та перемі ення тор ів дета-
лей (X) при різни  те нологія  про есу зварювання пластмас 
(в тому числі поліетиленови  тру ) нагрітим інструментом 
встик  а  зварювання з контрольованим тиском  б  зварю-
вання з контрольованою осадкою
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ні нагрітим інструментом встик  о оча зона по-
винна ути за и еною від о олод ення вітром та 
низькою температурою  а при зварюванні в умо-
ва  підви ено  температури  за и ена від пе-
регріву та ді  прями  сонячни  променів  овер -
ня нагрівального інструменту не повинна мати 
подряпин та ін и  де ектів на антиадгезійному 
покритті  температуру його нео ідно перевіряти 
на різни  ділянка  ро очо  повер ні  о очу тем-
пературу нагрівального інструменту рекомендова-
но змен увати на   зі зростанням тов ини 
тру  о зварюються 

 деяки  випадка  для змен ення о єму роз-
плавленого матеріалу при нагріві використовують 
так званий високотемпературний нагрівальний ін-
струмент  з температурою на   ви е 
температури плавлення полімеру   ьому 
разі  для запо ігання деструк і  полімеру  три-
валість прогріву значно зни ується

ромі ний етап про есу стикового зварюван-
ня нагрітим інструментом  те нологічна пауза 
t  ід час паузи тор і тру  від єднуються від на-
грівального інструменту  він видаляється із зони 
зварювання  а тру и з ли уються до контакту по-
вер онь тор ів  ід час паузи нагрітий матеріал 
о олод ується  контактує з атмос ерою та мо е 
окислюватись  оплавлені повер ні мо уть за-

руднюватись пилом та вологою  ому тривалість 
паузи намагаються по мо ливості змен ити  

аксимально допустима тривалість паузи вста-
новлюється нормативними документами у ме а  

 с в зале ності від типорозміру тру и  
ісля езпосереднього контакту повер онь тор ів 

тру  починається завер альна стадія про есу сти-
кового зварювання  осад ення

 про есі осад ення за ра унок ро очого ти-
ску посилюється ізичний контакт оплавлени  
повер онь  о створює передумови для виник-
нення мі молекулярно  взаємоді  мі  матеріала-
ми деталей та утворення зварного з єднання  ід 
тиском від увається видавлювання розплавленого 
матеріалу із зони зварювання та утворення вто-
ринного (зварювального) грату   течією розплаву 
із ва видаляються пори  за руднення та ін і де-

екти  о могли утворитись на попередні  етапа  
про есу  ривалість етапу осад ення t  о визна-
чає видкість зростання ро очого тиску  о умов-
люється нормативними документами та з іль-

ується зі зростанням тов ини стінки тру и  
авелика видкість осад ення мо е викликати 

надмірні напру ення в зоні зварювання та сприя-
ти утворенню де ектів вів  (рис  )

кість зварювання значною мірою визначаєть-
ся реологічними про есами  о протікають при 
осад енні в зоні зварного з єднання  ва ається  

о чим мен а в язкість полімеру  тим лег е він 
зварюється  видкість перемі ення деталей при 
осад енні о ернено пропор ійна середній в яз-
кості розплаву  опустимим є зварювання 
тру и із поліетиленів різни  типів  як о показни-
ки текучості розплавів  відрізняються мало 

ісля осад ення починається останній етап 
утворення зварного з єднання  повільне о олод-

ення зварного ва при з ере енні ро очого ти-
ску  о триває декілька вилин  аявність тиску 
сприяє релакса і  напру ень і запо ігає утворен-
ню трі ин та ін и  де ектів при усад і матеріа-
лу  олод ення нагріти  ділянок у полімерни  
матеріала  від увається повільні е  ні  у мета-
ла  оскільки теплопровідність и  матеріалів на-

агато ни ча  она термічного впливу для вів  
які зварені нагрітим інструментом встик розта о-
вана по лизу зварного з єднання  ому керувати 
температурою в зоні зварювання мо ливо додат-
ковим нагріванням а о о олод енням зон тер-
мічного впливу з використанням додаткового ін-
струменту  о завер енні етапу о олод ення 
тривалістю t  зварне з єднання вва ається повні-
стю с ормованим та видаляється зі зварювально-
го о ладнання

ідзначається  о для за езпечення високо  
якості зварни  вів полімерни  тру опроводів 
нео ідне точне дотримання усі  рекомендовани  
параметрів про есу зварювання  днак навіть за 

и  умов мо ливий з іг о ставин  о призводить 
до виникнення де ектності зварни  з єднань  

есплавлення у зварному стиковому з єднан-
ні виникає при деструк іі частини матеріалу че-
рез аномально високу температуру нагрівача  при 
перео олод енні матеріалу під час те нологіч-
но  паузи  а тако  внаслідок за руднення  кремі 
невеликі поро нини та пори всередині вів мо-

уть утворюватись в результаті про есів усадки  
о викликаються нерівномірним прогрівом маси-

ву полімерного матеріалу (рис  )  емо ливість 
усадки приповер неви  арів зварни  з єднань 
призводить до виникнення трі ин як у пло ині 

ис   е ект у вигляді про ідно  трі ини у зварному граті 
та ві



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

50 ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 5, 2019

сплавлення  так і на ділянка  під гратом по ме і 
мі  розплавом та основним матеріалом 

днією з те нологічни  умов отримання якіс-
ни  стикови  вів є о ла тування зручного ро-

очого міс я для зварювальників  а практи і 
ей прин ип нерідко пору ується  осо ливо при 

виконанні різного роду ремонтни  ро іт  ипови-
ми помилками є занадто малі розміри котлованів 
та тран ей  о не дозволяє нале ним чином на-
ла тувати монта не о ладнання та виставити де-
талі  о з єднуються  ідсутність надійно  опо-
ри для ентратора  переви ення нормативного 
часу те нологічно  паузи мо е стати причиною 
непроварів та ін и  де ектів зварни  вів  

аким чином  компактність  надійність ро оти 
та зручність доступу є одними з основни  вимог 
до о ладнання  яке призначене для зварювання 
полімерни  тру опроводів

 даний час удівельні організа і  кра ни 
використовують такі о ладнання для зварюван-
ня полімерни  тру  провідни  європейськи  та 
азіатськи  виро ників  як eorg ischer ( вей-

арія)  Widos  othenberger ( імеччина)  itmo 
( талія)  amitech  o aTech ( оль а)  Turan 

akina ( уреччина)  Times Asia roup td  ( и-
тай) і т  п  (рис  )  иро ляють поді не о ладнан-
ня і в кра на    осі  ілорусі  аза стані 

 лід відзначити  о о ладнання для зварю-
вання полімерни  тру  нагрітим інструментом 
встик усі  виро ників призначено для реаліза і  
тради ійно  те нологічно  с еми зварювання та 
по удовано за однаковою компоновочною с емою 
з гідравлічним приводом осад ення  ля зварю-
вання тру  малого діаметру використовують неве-
ликі установки з ручним ме аніч-
ним приводом  ідрізняються мі  
со ою установки різни  виро -
ників тільки конструктивними 
осо ливостями та якістю виконан-
ня окреми  вузлів та локів

а ливою тенден ією розвит-
ку сучасно  те ніки зварювання 
полімерни  тру  є ди ерен іа ія 
о ладнання за призначенням   за-
ле ності від видів зварювальни  
ро іт  о ладнання для зварювання 
нагрітим інструментом встик мо е 
мати різні конструктивні рі ення 
та різну допомі ну оснастку  ен-
тратори зварювальни  установок 
мо уть мати різну кількість та по-
ту ність затискачів  осна уватись 
гідравлічним  пневматичним а о 
ме анічним приводами перемі-

ення тру  ля зварювання у по-

льови  умова  застосовують орсткі ентратори з 
чотирма затискачами  а е ові ма ини  як прави-
ло  мають полег ену конструк ію та мо уть ути 
осна ені поворотними затискачами  заємозамі-
на зварювальни  установок різного призначення  
як правило  недопустима  ідзначається е ек-
тивність в деяки  випадка  використання для зва-
рювання встик поліетиленови  тру  о ладнання з 
пневмоприводом  яке має мен у вартість та з іль-

ений діапазон допустими  кліматични  умов 
 (рис  )
вітові тенден і  розвитку те нологі  та о -

ладнання для зварювання нагрітим інструмен-
том  е його застосування для зварювання но-
ви  полімерни  матеріалів  роз ирення діапазону 
ро очи  температур нагрівачів то о  икористо-
вують нагрівальні інструменти «звичайно » тем-
ператури (до  )  підви ено  температури 
(  ) та інструменти надвисоко  темпера-

ис   е ект у вигляді поро нини у зварному ві

ис   становки для стикового зварювання полімерни  тру  нагрітим інстру-
ментом різни  європейськи  виро ників  а  eorg ischer  б  Widos  в  

othenberger  г  itmo
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тури   з мо ливістю одночасного на-
грівання ін рачервоним випромінюванням 

оди іка ія спосо у зварювання нагрітим ін-
струментом встик  о називають зварюванням за 
перемі енням  все ир е застосовується для зва-
рювання пласки  деталей з полімерів різни  видів 

  ли ина оплавлення на пер ій азі про-
есу нагріву визначається спе іальними ме аніч-

ними опорами на нагрівальному інструменті  ак 
само  на етапі осад ення ме анічні опори о ме-

ують відносне перемі ення тор ів деталей по-
передньо визначеною величиною  аким чином  
розмірами зварного з єднання  о утворюються 
після ормування ва  мо на керувати з великою 
точністю

езва аючи на тривалий історичний період 
використання спосо у зварювання нагрітим ін-
струментом та простоту те нологі  актуальним 
вва ається суттєве удосконалення та роз ирен-
ня с ер застосування ього методу  ради ій-
ними недоліками спосо у зварювання нагрітим 
інструментом встик вва аються о ме ені мо -
ливості керування про есом та отримання дани  
про ід його у реальному часі  завеликий час три-
валості етапів про есу   даний час перспектив-
ними вва аються зварювальне о ладнання  о 
дозволяє операторам точно керувати перемі ен-
ням окреми  частин  температурою повер онь  

о нагріваються  та зусиллям  о прикладається 
до деталей  агрівальний інструмент мо е 
мати різноманітні орми в зале ності від кон і-
гура і  зварного з єднання  ристро  затискання 
деталей стають взаємозамінними та за езпечують 
точне вирівнювання та утримання  при зварю-
ванні  они мо уть унк іонувати як в горизон-
тальній  так і в вертикальни  пло ина  ідви-

енню видкості ді  о ладнання для зварювання 
нагрітим інструментом сприяє застосування для 
керування перемі енням деталей серводвигунів  

ля контролю в про есі зварювання основни  па-
раметрів  таки  як зусилля  видкість  відстань  
температура  нео ідно застосування сучасно-
го комп ютерного апаратного та програмного 
за езпечення

ерівномірний розподіл температури по по-
вер ні нагрівального інструменту мо е негатив-
но впливати на кін еву якість зварного з єднання  

ради ійні конструк і  нагрівачів зазвичай за ез-
печують мо ливість регулювання температури в 
одній  дво  точка  ро очо  зони  еякі сучасні 
нагрівальні інструменти мають на повер ні до  
точок окремого програмування температури

видкість перемі ення деталей при зварю-
ванні  е один ва ливий параметр про есу  о 
впливає на якість зварного ва  азвичай регла-

ментується тільки видкість зростання величини 
ро очого тиску  а для про есу ормування звар-
ного з єднання ва ливими є а солютна величи-
на видкості перемі ення  програмовані приско-
рення а о уповільнення ру у у визначені моменти 
часу  ради ійні зварювальні установки мають 
гідравлічні а о пневматичні приводи  о прак-
тично не дають мо ливості контролю видкості 
ру у  а езпечити програмування та контроль па-
раметрів ру у деталей при зварюванні дозволяє 
використання сучасни  сервоприводів

аким чином  стикове зварювання нагрітим 
інструментом виро ів з пластмас  в пер у чер-
гу полімерни  тру  уло і зали ається одним з 
най іль  розповсюд ени  і популярни  спосо ів 
зварювання  днак удосконалення сами  полімер-
ни  матеріалів і поява нови  ундаментальни  
знань створює передумови до спро ення те ноло-
гі  зварювання  про лематика якого є актуальною 
у сучасному полімерному світі
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 А   А    ( зор)

 р енко

 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail o ce paton kiev ua

ру опровод  для транспортировки природного газа  олодного водосна ения и водоотведения являются одним из 
наи олее значим  лементов городской и поселковой ин раструктур  ру опровод  из полимерн  материалов  
в частности  поли тилена  являются современной альтернативой стальн м тру опроводам  котор е на протя ении 

 лет ксплуата ии разру аются под действием имической и лектро имической коррозии   мире и в краине  
в частности  почти все нов е разводн е тру опровод  для газосна ения  олодного водосна ения и водоотведения 
строят из поли тиленов  тру  ирокое применение в краине  осо енно в оль и  города  получила практика 
замен  стар  изно енн  стальн  тру опроводов нов ми поли тиленов ми и ренова ии методом затягивания 
поли тиленовой тру  в стальной тру опровод  дним из сам  те нологичн  методов соединения поли тиленов  
тру  практически всего спектра вне ни  диаметров является сварка нагрет м инструментом вст к  орудование для 
того метода сварки в настоя ее время в краине не производится  мпортн е установки для ст ковой сварки поли -

тиленов  тру  ра отают по давно разра отанной и прив чной те нологической с еме  некотор е лемент  которой  
в связи с совер енствованием сами  полимерн  материалов  могут ть пересмотрен  и упро ен  при со ранении 
в сокого качества конечн  сварн  соединений  елью ра от  является о зор современного состояния в о ласти 
ст ковой сварки нагрет м инструментом изделий из пластмасс  в первую очередь поли тиленов  тру  и наи олее 
интересн  с те нологической точки зрения его моди ика ий  и лиогр   рис  
Ключевые слова: стыковая сварка нагретым инструментом, пластмассы, полиэтиленовые трубы
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Pipelines or the transportation o  natural gas  cold ater supply and drainage are one o  the most signi cant elements o  
urban and rural in rastructure  Pipelines rom polymeric materials  in particular polyethylene  are a modern alternative to steel 
pipelines  hich during  years o  operation are destroyed under the in uence o  chemical and electrochemical corrosion  
n the orld and in kraine  almost all ne  split pipelines or gas supply  cold ater supply and drainage are built rom 

polyethylene pipes  n kraine  especially in large cities  a practice o  replacing old orn steel pipelines ith ne  polyethylene 
and renovating using the method o  tightening a polyethylene pipe into the steel pipeline has become idespread  ne o  the 
most technological methods o  butt joining o  polyethylene pipes o  almost the hole range o  outer diameters is elding ith 
a heated tool  E uipment or this elding method is currently not manu actured in kraine  The imported installations or butt 

elding o  polyethylene pipes operate according to a  conventional technological scheme  developed a long time ago  some 
elements o  hich  due to the improvement o  the polymeric materials itsel  can be revised and simpli ed preserving the high 
uality o  nal elded joints  The aim o  the ork is to revie  the state o  the art in the eld o  butt elding o  plastic products  
rst o  all  polyethylene pipes ith the heated tool and its modi cations  hich are the most interesting rom the technological 

point o  vie   e   ig
Keywords: butt welding with a heated tool, plastics, polyethylene pipes.
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