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Тема уроку: Складнощі, що виникають при зварюванні алюмінію 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом виконання повітряно-дугового різання деталей, 

вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЮ І ЙОГО СПЛАВІВ 

Алюміній володіє низькою міцністю; тому його не застосовують для 

конструкцій, що працюють під динамічним навантаженням. Його використовують в 

хімічному виробництві, рамних конструкціях, для віконних і дверних палітурок і 

декоративних виробів в будівництві. Він володіє малою масою (щільність 27 г /см3), 

підвищеною корозійною стійкістю і великою пластичністю в порівнянні з 

низьковуглецевою сталлю. 

Підвищену міцність мають сплави алюмінію з марганцем, магнієм, кремнієм, 

цинком і міддю. 

Алюміній і його сплави ділять на ливарні і деформуємі (катані, пресовані, 

ковані). Деформуємі сплави підрозділяють на термічно незміцнені, до яких 

відносяться сплави алюмінію з марганцем і магнієм, і термічно зміцнені, до яких 

відносяться сплави алюмінію з міддю, цинком, кремнієм. 

Найбільш високою міцністю володіють термічно зміцнюючі алюмінієві сплави. 

Наприклад, механічні властивості дюр алюмінію Д16 (38-49% міді, 12-18% магнію, 

03-09% березні ганці, решта - алюміній) наступні: до термічної оброблення - 6В = 22 

кгс /мм2 і 6б = 2%; після термічної обробки ств = 42 кгс /мм2 і 65 = 18%. Найбільшою 

міцністю з тримаючи скі зміцнюючих алюмінієвих сплавів має сплав В95 (ав = 60 кгс 

/мм2 ВГТ = 55 кгс /мм2 і 65 - близько 12%), сплав по, стрункий на основі алюміній - 

мідь - магній - цинк. 

Однак термічно зміцнені алюмінієві сплави разуп рочняются при зварюванні зі 

значною втратою механічних властивостей. Застосування цих сплавів для зварних 

конструкцій віз» можна лише за умови забезпечення термічної обробки після 

зварювання для підвищення міцності зварних з'єднань. 

З термічно незміцнюючих сплавів найбільшою міцністю володіють сплави системи 

А1 - Mg - Ti, наприклад сплав АМгб, механічні властивості якого наступні: СГВ = 32-

38 кгс /мм2 стт = 1 б-18 кгс /мм2 ББ = 15-20% і ак = 3-4 кгс-м /см2. Конструкції з 

алюмінієво-магнієвого сплаву АМгб виготовляються в основному звареними. 
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Зварюваність алюмінію і його сплавів. Алюміній і його сплави мають велику 

теплопровідність, теплоємність і приховану теплоту плавлення. Теплопровідність 

алюмінію в три рази вище теплопровідності низьковуглецевої сталі; при нагріванні 

від 20 до 600 ° С різниця в теплопровідності ще більш зростає. Отже, зварювання 

алюмінію і його сплавів повинна виконуватися з відносно потужним і 

концентрованим джерелом нагрівання. 

Коефіцієнт лінійного розширення алюмінію в два рази вище, ніж коефіцієнт 

розширення заліза. Це сприяє збільшеним деформацій і викривлення при зварюванні 

алюмінієвих виробів. 

Низька питома щільність (27 г /см3) і температура плавлення (660 ° С) алюмінію в 

порівнянні з високою питомою щільністю оксиду алюмінію А120е (385 г /см3) і його 

температурою плавлення (2060 ° С) ускладнюють процес зварювання. Тугоплавкий і 

важкий оксид AI2O3 може залишатися в металі шва і знижувати працездатність 

зварного з'єднання. При зварюванні алюмінію і його сплавів необхідно застосовувати 

різні способи боротьби з оксидом А1203. У всіх випадках поверхню металу вироби 

повинна зачищають безпосередньо перед зварюванням і процес зварювання повинен 

протікати з захистом розплавленого металу від дії газів повітря. 

Використовують три способи боротьби з оксидом алюмінію: зварювання з 

розчинником оксидів (електродні покриття, флюси), зварювання без розчинників, але 

з так званим катодних розпиленням, і зварювання з механічним видаленням оксидів 

зі зварювальної ванни. 

Розчинниками оксиду А1203 та інших оксидів є галоїдні солі лужноземельних 

металів (хлористий, фтористий літій і ін.), Які розчиняють оксиди і разом з ними 

піднімаються зі зварювальної ванни в зварювальний шлак. Так як розчин має 

знижену температуру плавлення, меншу питому щільністю і меншу в'язкістю, ніж 

кожен компонент окремо, то він виводиться з металу шва в зварювальний шлак. 

Сутність катодного розпилення полягає в тому, що при дуговому зварюванні в 

аргоні на постійному струмі при зворотній полярності відбувається дроблення 

окисної плівки А1203 з подальшим розпиленням часток оксиду на поверхні зварного 

виробу. Тонка окісна плівка, що покриває зварювальну ванну, руйнується під 

ударами важких позитивних іонів захисного газу аргону, що утворюються при 

горінні дуги. Так як позитивний іон володіє більшою масою, ніж електрон, то 

утворюється потік іонів здатний дробити окислення плівки алюмінію і магнію, що 

створюються під час зварювання. При цьому треба враховувати велику швидкість 

руху іонів, що дозволяє розпорошеним окислам через захисне газове середовище 

виходити з зварювальної зони. 

   Інші гази, що володіють низькою атомною масою (наприклад, 4 у гелію замість 40 у 

аргону), не здатні дробити і розпорошувати оксиди. 

    Механічний спосіб видалення оксиду А1203 з зварювальної ванни полягає в 

тому, що зварювальник опускає в зварювальну ванну сталевий пруток діаметром 3-4 

мм і виймає його з прилиплим до поверхні прутка оксидом, який легко відділяється 

від прутка при його струшуванні і легкому ударі. Досвідчені робітники, які 

виконують газове або дугове зварювання вугільним електродом, часто 



використовують цей спосіб, не вдаючись до флюсу. 

    Алюмінієві сплави володіють підвищеною схильністю до утворення пір. 

Пористість металу при зварюванні алюмінію і його сплавів викликається воднем, 

джерелом якого служить адсорбована волога на поверхні основного металу і 

особливо дроту, а також повітря, підсмоктується в зварювальну ванну. У цьому 

випадку алюміній в зварювальної ванні взаємодіє з вологою по реакції  

                                                     2А1 + ЗН20 > А120з + 6Н. 

     Для отримання безпористих швів при зварюванні алюмінію і його сплавів навіть 

невеликої товщини іноді потрібно підігрів, що знижує швидкість охолодження 

зварювальної ванни і сприяє більш повного видалення водню з металу при 

повільному охолодженні. Так, наприклад, при наплавленні на лист алюмінію 

товщиною 8 мм безпористого шва може отримати при підігріві металу до 150°С. При 

збільшенні товщини металу до 16 мм, навіть підігрів до температури 300 ° С не 

забезпечує безпористих швів. 

    Однак підігрів листів для зварювання деяких сплавів слід застосовувати обережно. 

Наприклад, при зварюванні товстолистових алюмінієво-магнієвих 

сплавів, допускається підігрів до температури не вище 100-150°С. Більш висока 

температура підігріву може підсилити пористість шва за рахунок виділення з 

твердого розчину магнію і утворенні при цьому водню по реакції  

Mg + H20-vMg0 + 2H. Крім того, при зварюванні підігрітого металу. Флюс АФ-4а 

розводять дистильованою водою і наносять на зварюючі кромки і присадний пруток. 

   При газовому зварюванні застосовують присадний дріт тієї ж марки, що і 

зварюваний метал. 

    Для отримання і збереження дрібнозернистої структури виріб після зварювання в 

деяких випадках, наприклад при зварюванні литих деталей, піддають відпалу при 

300-350°С з подальшим повільним охолодженням. 

    Алюміній володіє малою щільністю, хорошою тепло- і електропровідністю, 

високою корозійну стійкість і пластичністю. У техніці алюміній застосовують у 

вигляді алюмінію різного ступеня чистоти і у вигляді сплавів. 

     Залежно від змісту домішок (Fe, Si, Сі, Zn, Ti) алюміній буває особливої чистоти 

А999 (0001% домішок), високої чистоти А995 А99 А97 А95 (0005-05% домішок) і 

технічної чистоти А85 А8 (015-10% домішок). Технічний алюміній, що випускається 

у вигляді деформованого напівфабрикату (листи, профілі, прутки і ін.), 

використовують в зварних конструкціях, маркується АД0 і АД1. 

     Через низьку міцність (СГВ = 804-110 МПа) алюміній застосовують для 

ненавантажених деталей і елементів конструкцій (рами, двері, трубопроводи, ємності, 

фольга та ін.). Для навантажених виробів використовують сплави алюмінію. В якості 

основних легуючих елементів алюмінієвих сплавів застосовують Сі, Mg, Si, Mn, Zn, 

рідше - Li, Ni, Ti, Be, Zr. 

Алюмінієві сплави класифікують за технологією виготовлення, здатності до 

термічній обробці і властивостями. Залежно від технології виготовлення розрізняють 

деформуючі (для напівфабрикатів і виробів обробкою тиском), ливарні (для 

виливків) і спечені сплави. За здатністю до термічної обробки вони поділяються на 



термічні незміцнені і термічні зміцнені. 

    До ливарних сплавів відносяться сплави системи А1-Mg, А1 Si, А1-Сі. Найбільш 

поширеними ливарними сплавами з підвищеним вмістом кремнію (від 4 до 13%) є 

силуміни. Зварювання ливарних сплавів виконують при ремонтних роботах. 

    Матеріали з спеченої алюмінієвої пудри ( САП ) і спечених алюмінієвих 

сплавів ( САС ). Складаються з порошків алюмінію або його сплавів і 

окису алюмінію. Отримують САП і САС послідовним брикетуванням, спіканням і 

пресуванням окисленої з поверхні алюмінієвої пудри. Ці матеріали зварюються дуже 

погано. 

Зварні конструкції виготовляють з деформованих алюмінієвих сплавів. До 

деформуючих сплавів, не зміцнює термообробкою, відносяться алюмінієво-

марганцевий сплав АМц (А1 + 13% Мп) і група сплавів системи А1-Mg (Магналії): 

Амг, AMr1 АМг2 АМгЗ, АМг5В, АМг6. Ці сплави мають гарну зварюваність, в 

зварних з'єднаннях вони здатні зберігати до 95% міцності основного металу при 

високій пластичності і високої корозійної стійкості. 

     До деформуючих термічним зміцненням сплавів відносяться сплави систем: А1 - 

Сі - Mg - Mn (дуралюміни), А1 - Mg - Si і А1 - Сі - Mg - Si (авіа) і ін. 

    Більшість термічно зміцнюючих алюмінієвих сплавів мають обмежену 

зварювальність  

Основні труднощі при зварюванні алюмінію і його сплавів: 

1. Сильна окислюваність при високих температурах з утворенням тугоплавкої ( ТПЛ 

= 2200 °) окисної плівки А1203 що має велику щільність в порівнянні з алюмінієм (р 

= 385 г /см3). Окісна плівка ускладнює сплавлення, сприяє непровару і крихкості 

металу. Тому окисну плівку видаляють зі зварювальних кромок механічними і 

хімічними способами перед зварюванням, під час зварювання захищають зону 

зварювання інертним газом, катодних розпиленням, застосовують покриття і флюси 

на основі солей лужних і лужноземельних металів (NaCl, NaF, КС1 і ін.). 

2. Схильність до утворення гарячих тріщин в зв'язку з великою ливарною усадкою, 

кристалізацією металу, грубій стовпачій структурі зварного шва і наявністю домішок. 

Для боротьби з гарячими тріщинами обмежують вміст домішок в зварюваному  

металі, для подрібнення структури додають в метал і зварювальну проволоку 

модифікатори (Zr, Ti, В), регулюють режими зварювання. 

3. Термічно зміцнюються сплави вельми чутливі до термічного циклу зварювання в 

зв'язку з ростом зерна, розпадом перенасичених твердих розчинів, процесами 

старіння, рекристалізацією. 

4. Для ряду сплавів, особливо що містять в якості основного легуючого елемента 

магній, характерна підвищена пористість при зварюванні, пов'язана з насиченням 

розплавленого металу воднем. Для зменшення пористості рекомендується ретельна 

підготовка зварювальних кромок і дроту перед зварюванням для видалення слідів 

вологи з їх поверхні; ретельний захист зварювальної ванни, збільшення діаметра 

присадного дроту, щоб зменшити питому поверхню присадки; попередній підігрів, 

щоб збільшити час існування зварювальної ванни і щоб бульбашки водню встигли 

вийти з ванни. 



5. Високі теплопровідність і теплоємність алюмінію вимагають застосування 

потужних джерел тепла, а в ряді випадків підігріву. Високий коефіцієнт лінійного 

розширення і малий модуль пружності сприяють появі значних зварювальних 

деформацій, що вимагає застосування надійних затискних пристосувань і усунення 

деформацій після зварювання в відповідальних конструкціях. В алюмінії відсутній 

пластичний стан при нагріванні і переході з твердого в рідкий стан, при цьому 

алюміній не змінює свого кольору, а в області температур понад 400-450°С є провал 

міцності і пластичності, тому рекомендується зварювання на підкладках. 

Високий коефіцієнт в'язкості і швидкий тепловідвід ускладнюють формування шва, 

тому потрібне дотримання необхідних розміток крайок. Всі перераховані труднощі і 

особливості зварювання алюмінію вимагають ретельної підготовки під зварювання і 

ретельне дотримання технології зварювання. 

Способи зварювання алюмінію і його сплавів. Основними способами 

зварювання алюмінію і його термо-незміцнюючих сплавів є зварювання в інертних 

газах, по флюсу і під флюсом, ручне зварювання покритими електродами, контактне. 

Використовують також газове зварювання, електрошлакове зварювання вугільним 

електродом. Для термічно зміцнюючих сплавів застосовують переважно механізовані 

способи зварювання в інертних газах, електронно-променеве, плазмено-дугове. 

Для тонколистового металу доцільне зварювання в імпульсному режимі. Для 

товстолистового металу (6> 10 мм) хороші результати дає трифазне зварювання 

плавленням. Зварювання плавленням в інертних газах виконують при товщині більше 

4 мм на постійному струмі зворотної полярності /св = (120-г-160)da, де da - діаметр 

зварювального дроту. Недоліком зварювання плавленням є підвищена пористість.     

Газове зварювання виконують нормальним полум'ям з використанням захисного 

флюсу у вигляді порошку або пасти, що наноситься на зварювальні кромки і 

присадного дроту типу АФ-4А (КО 50%, LiCl - 14%, NaCl-28%. NaF-8%), з підігрівом 

металу при зварюванні великої товщини. Орієнтовну потужність зварювального 

полум'я вибирають з розрахунку витрати ацетилену 75 дм3 /год на 1 мм товщини 

зварюваного металу. 

    При використанні флюсового захисту застосовують наступні способи електричного 

зварювання плавленням: дугову автоматичну, по флюсу і під флюсом, і електро-

шлакового. При зварюванні по шару флюсу використовують флюси на основі солей 

лужних і лужноземельних металів (наприклад, АН-А1 системи Na3AlF3-КС1-NaCl), 

які мають високу електропровідність, тому занурена дуга замикається і горить по 

шару флюсу. Додатковим параметром режиму при зварюванні по шару флюсу є 

висота насипного шару флюсу перед дугою. Додавання у флюси для зварювання 

алюмінію компонентів, що зменшують електропровідність флюсу, дозволило 

розробити спосіб зварювання під шаром флюсу. Як такого компонента у флюс ЖА-64 

введений кремнезем SiOa (система Na3AlF3-КС1-NaCl-Si02). 

Контактне точкове і шовне зварювання застосовують для з'єднання листів і 

профільного прокату переважно з деформованих сплавів. Контактне стикове 

зварювання виконують переважно методом оплавлення. Так як алюміній і його 

сплави відрізняються високою тепло- і електропровідністю, то необхідно при 



електроконтактному зварюванні, особливо точковому, застосування великих струмів 

і потужних машин, для підвищення ефективності нагріву доцільно зварювати при 

малій тривалості імпульсів струму. 

  Пластичні сплави алюмінію добре зварюються іншими видами зварювання 

термомеханічного і механічного класів. 

 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект та надіслати викладачу на електрону 

адресу mTanatko@ukr.net  
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