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Analiza możliwości zastosowania połączeń spajanych techniką FSW
wybranych węzłów konstrukcyjnych wojskowego sprzętu przeprawowego
WPROWADZENIE: Jednym w podstawowych problemów podczas transportu wojsk w czasie działań bojowych jest organizacja przepraw. Obecnie stosowane przez większość państw NATO konstrukcje przeprawowe wykonane są ze 
stopów aluminium. Do najważniejszych zalet tych stopów zaliczamy ich niską gęstość, wysoką wartość wskaźnika funkcjonalności, którego miarą jest stosunek umownej granicy plastyczności do gęstości materiału, a także ich znaczną 
odporność na utlenianie. Spośród dostępnych materiałów do przeprowadzenia badań zostały wytypowane stopy AW-5083-H111 oraz AW-7020-T651. Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem materiału zgrzeiny FSW (ang. Friction Stir 
Welding) jest metodą spajania polegającą na zamianie energii mechanicznej na energię cieplną poprzez wywołanie tarcia na styku łączonych elementów. Ze względu na zalety tej metody, technologia ta została przebadana pod kątem 
możliwości zastosowania jej do łączenia wybranych stopów aluminium. W ramach pracy wykonano szereg złączy z wykorzystaniem techniki FSW przy różnych parametrach zgrzewania, a następnie przeprowadzono badania 
wytrzymałościowe i obserwacje mikroskopowe wykonanych połączeń.

MATERIAŁ

Pierwiastek Al Mg Mn Si Fe Cr Zn Ti Cu Pozostałe 

Zawartość [%] 92,4 - 95,6 4,0 - 4,9 0,4 - 1,0 max 0,4 max 0,4 0,05 - 0,25 max 0,25 max 0,15 max 0,1 max 0,15 

 

Pierwiastek Al Zn Mg Mn Cr Fe Si Zr Ti Cu Pozostałe 

Zawartość [%] 91,2 - 94,8 4,0 - 5,0 1,0 - 1,4 0,05 - 0,5 0,1 - 0,35 max 0,4 max 0,35 0,08 - 0,25 max 0,25 max 0,2 max 0,15 

 

Tabela 1. Skład chemiczny stopu AW-5083

CHARAKTERYSTYKA: Stop aluminium AW-5083 jest często stosowany do produkcji elementów spawanych 
dla przemysłu stoczniowego i kolejowego, spawanych cystern i zbiorników ciśnieniowych oraz nadwozi 
pojazdów samochodowych, jak i maszyn inżynieryjnych, szybów górniczych, mostów składanych czy nadwozi 
pojazdów wojskowych. Stop ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, jest łatwo spawalny 
i formowalny oraz, ze względu na niską zawartość miedzi, jest on wysoce odporny na korozję nawet w 
środowisku wody morskiej. Jest podatny na anodowanie utwardzające i ochronne. Wadą tego materiału jest 
jego niska twardość.

Tabela 2. Skład chemiczny stopu AW-7020

CHARAKTERYSTYKA: Stop AW-7020 stosowany jest głównie w konstrukcjach cechujących się 
dużą wytrzymałością, takich jak dźwigi, żurawie, podnośniki, konstrukcje nośne mostów, ramy pojazdów, 
belki w konstrukcji dachów, a także bariery zabezpieczające. Stop ten wykorzystuje się również w wojskowych 
pojazdach opancerzonych. Odznacza się on wysoką wytrzymałością zmęczeniową, jest podatny na obróbkę 
skrawaniem oraz anodowanie ochronne. Jego wysokie właściwości wytrzymałościowe utrudniają obróbkę 
plastyczną, co prowadzić może do powstawania pęknięć i złuszczeń podczas gięcia. Stop AW-7020 jest 
trudnospawalny i jest nieodpowiedni do lutowania.

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Oznaczenie próbki 
Prędkość ruchu obrotowego  

narzędzia nz [obr/min] 
Prędkość ruchu postępowego  

narzędzia vx [mm/min] 

AW5_500_100 500 100 

AW5_500_200 500 200 

AW5_900_100 900 100 

AW5_900_200 900 200 

 

Oznaczenie próbki 
Prędkość ruchu obrotowego  

narzędzia nz [obr/min] 
Prędkość ruchu postępowego  

narzędzia vx [mm/min] 

AW7_200_200 200 200 

AW7_200_300 200 300 

AW7_300_200 300 200 

AW7_300_300 300 300 

AW7_450_200 450 200 

AW7_800_200 800 200 

AW7_1400_100 1400 100 

AW7_1400_200 1400 200 

 

a)

b)

a) b)

Rys. 1. a) Urządzenie do zgrzewania tarciowego 
          z przemieszaniem LEGIO 4UT, b) proces 
                zgrzewania FSW

Rys. 2. a) zgrzeina wykonana metodą FSW, b) próbki przygotowane do 
                badań wytrzymałościowych z wykorzystaniem systemu DIC

Tabela 3. Zestaw parametrów użytych do łączenia stopu AW-5083

Tabela 4. Zestaw parametrów użytych do łączenia stopu AW-7020

Stop AW-7020-T651

Stop AW-5083-H111

WYNIKI BADAŃ
Badania mikroskopowe Badania wytrzymałościowe

Rys. 3. Makrostruktura złączy próbek materiału AW-5083: a) AW5_500_200, b) AW5_500_100, 
c) AW5_900_100, d) AW5_900_200; oraz próbek materiału AW-7020: e) AW7_200_200, 
f) AW7_300_200, g) AW7_300_300, h) AW7_450_200, i) AW7_800_200, j) AW7_1400_100, 
k) AW7_1400_200; RS - strona spływu (ang. retreating side), AS - strona natarcia narzędzia 
(ang. advancing side), D - średnica płaszczyzny oporowej narzędzia, NZ - strefa dynamicznej
rekrystalizacji (ang. nugget zone), TMAZ - strefa termomechanicznego oddziaływania 
(ang. termomechanically affected zone), HAZ - strefa wpływu ciepła (ang. heat affected zone), 
PM - materiał rodzimy (ang. parent material)

Oznaczenie próbki R0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

AW-5083-H111 150 300 13,0 

AW5_R 165 310 20,2 

AW5_500_100 140 300 18,9 

AW5_500_200 150 308 19,2 

AW5_900_100 140 303 18,5 

AW5_900_200 145 304 18,3 

 

Oznaczenie próbki R0,2 [MPa] Rm [M Pa] A [%] 

AW-7020-T651 300 390 8,6 

AW 7_200_200 250 327 8,1 

AW 7_300_200 240 325 8,8 

AW 7_300_300 240 327 8,6 

AW 7_450_200 225 322 10,2 

AW 7_800_200 225 317 9,6 

AW 7_1400_100 215 313 8,4 

AW 7_1400_200 225 318 9,8 

 

Rys. 5. Wykres porównawczy badań wytrzymałościowych stopu 
                AW-5083 oraz połączeń wykonanych metodą FSW

Rys. 6. Wykres porównawczy badań wytrzymałościowych stopu 
                AW-7020 oraz połączeń wykonanych metodą FSW

Tabela 5. Własności mechaniczne stopu AW-5083 i jego 
                     połączeń wykonanych metodą FSW

Tabela 6. Własności mechaniczne stopu AW-7020 i jego 
                     połączeń wykonanych metodą FSW

Rys. 9. Wykres zależności naprężenia od odkształcenia 
                   względnego próbki AW7_300_200 wraz z obrazami 
                   wygenerowanymi przy użyciu systemu DIC

Rys. 8. Wykres zależności naprężenia od odkształcenia 
                   względnego próbki AW5_500_200 wraz z obrazami 
                   wygenerowanymi przy użyciu systemu DIC

Rys. 4. a) Maszyna wytrzymałościowa 
            INSTRON 8802, b) zamocowanie 
            próbki w maszynie

Rys. 7. Obraz próbki z programu ISTRA 
      z  n a n i e s i o ny m  w i r t u a l ny m 
               tensometrem

WNIOSKI:
-  niezbędna jest modernizacja sprzętu przeprawowego Wojska Polskiego,
- najbardziej odpowiednim materiałem na nowoczesną konstrukcję wojskowego sprzętu 
 przeprawowego są stopy aluminium, takie jak: AW-5083-H111 i AW-7020-T651, .
    które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem funkcjonalności oraz znaczną odpornością 
    na korozję,
-  potencjalnie jedną z najlepszych metod spajania stopów lekkich, takich jak stopy aluminium 
    może być zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem materiału zgrzeiny FSW,
- połączenia o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych uzyskano przy prędkości 
 obrotowej narzędzia równej 500 obr/min i prędkości posuwu 200 mm/min dla stopu .
    AW-5083-H111 oraz przy prędkości obrotowej narzędzia 300 obr/min i prędkości posuwu 
    200 mm/min dla stopu AW-7020-T651,
- zastosowana technologia FSW umożliwia uzyskanie poprawnych złączy pozbawionych 
    defektów o dobrych właściwościach wytrzymałościowych w stosunkowo szerokim zakresie 
    parametrów zgrzewania,
-  spajanie techniką FSW z powodzeniem może być stosowane do łączenia wybranych węzłów 
    konstrukcyjnych wojskowego sprzętu przeprawowego.
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