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Abstract 
          In this work, the effect of friction stir welding parameters such as tool 
rotation and tool transverse speed on the impact value of 7mm thick weldments of 
aluminum alloys 7020 and 7075 each alone at T6 and T9 temper conditions has 
been studied and investigated. Three tool rotation speed (280, 580, and 960 rpm) 
and five tool transverse speed (36, 76, 102, 146, and 216mm/min) were selected 
for the friction stir welding of each alloy condition. The resistance of weldments to 
sudden loading has been investigated using the Charpy impact test with standard V 
– notched specimens at room temperature. It has been observed during this work 
that the total impact energy increased in the friction stir welding of (medium 
strength) 7020 Al alloy for both temper conditions especially at 580 rpm and 102 
mm/min with respect to the base metal while rotation and transverse speed have 
little effect on the impact value of (high strength) 7075 Al alloy and the results 
were very close to each other. Finally it is important to mention that the relation 
between rotation speed, transverse speed and input heat which affect on the impact 
value seems to be complex and depend on the material properties being welded. 

  
و الملحومة بطريقة  7075و  7020 تحديد قيمة صدمة جاربي لسبائك االلمنيوم

  زجى عند سرع دوران ولحام مختلفة اللحام االحتكاكى الم
  الخالصة

ملم من سبيكتين مختلفتـين مـن سـبائك     7يتناول هذا البحث لحام صفائح المنيوم بسمك        
كل على انفـراد بطريقـة اللحـام     T9و  T6وفى حالتين مختلفتين  7075و  7020االلمنيوم 

دوره فـي الدقيقـة   ) 280،  580،  960(االحتكاكى المزجي عند ثالث سرع دوران مختلفة 
دقيقة ومن ثم تهيئة عينات الصدمة / ملم ) 36،  76،  102،  146، 216(وخمس سرع لحام 

.  جة حرارة الغرفـة  لها واجراء التجربة عند در (V- notched standard specimens )القياسية
ذات (  7020نتائج البحث تشير الى زيادة طاقة الصدمة للعينات الملحومة لسـبيكة االلمنيـوم   

دورة في الدقيقة  580وخصوصا عند سرعة دوران  T9و T6وعند الحالتين ) المتانة المتوسطة
ام لها تـأثير  دقيقة مقارنة بالمعدن االصلي في حين سرع الدوران واللح/ملم102وسرعة اللحام 

وكانت النتائج متقاربة ) ذات المتانة العالية (  7075قليل على مقاومة الصدمة لسبيكة االلمنيوم 
وفي النهاية نود ان نشير بأن العالقة بين سرعة الدوران وسرع اللحام  .في جميع الحاالت تقريبا

و معقدة وتعتمد عن خـواص  والحرارة المتولدة اثناء اللحام والتي تؤثر على مقاومة الصدمة تبد
 .المواد الملحومة 
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