Bulgarian Society for NDT
International Journal “NDT Days”
Volume IV, Issue 3, Year 2021

ISSN: 2603-4018
eISSN: 2603-4646

Methods for Friction Stir Welding. Imperfections in Friction Stir Welding
(Review. Part 2)
Radostina ZAEKOVA
Bulgarian Academy of Science, Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies
with Center for Hydro- and Aerodynamics “Acad. A. Balevski”, Sofia, Bulgaria,
e-mail: rzaekova@ims.bas.bg
Abstract
During the last three decades friction stir welding has become a revolutionary welding technique due to its energy
efficiency, environmental friendliness, convenience and high quality of welded joints. Friction stir welding is
highly effective in bonding Al alloys, Mg alloys, Ti alloys, polymers and other dissimilar materials. This review
covers the typical imperfections and control methods to ensure the structural integrity, safety and long service life
of the manufactured products. This review is a continuation of Part 1 - Methods for Friction Stir Welding Advantages, Problems and Applications.
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Методи за заваряване чрез триене и размесване. Несъвършенства при
заваряване чрез триене и размесване
(Обзор. Част 2)
Радостина ЗАЕКОВА

1. Увод
Изобретен през 1991 г. в Института по заваряване (The Welding Institute),
Великобритания, методът заваряване чрез триене и размесване (ЗТР) се счита за найреволюционния метод за заваряване заради своите предимства, като кратко време за
обработка, ниски разходи за консумативи, ниска максимална температура, висока степен
на пластична деформация и високо качество на съединенията. С развитието на
технологиите се повишават и изискванията към качеството на съединенията на
неразглобяемите конструкции, също така се повишават и изискванията за висока
скорост, производителност и ефективност на процесите. Това налага задълбочено
проучване на несъвършенствата в заваръчните шевове и тяхното своевременно
предотвратяване.

2. Несъвършенства при ЗТР
След много изследвания и експерименти е установено, че основните
несъвършенства при заваряването чрез триене и размесване са главно дефекти тип кратер
(keyholе – незапълнени отвори, които остават при оттеглянето на инструмента в края на
заваръчния шев)[1], пори (малки сферични отвори във вътрешността на материала),
кухини (отвори, подобни на пори, но със сложна пространствена форма)[2], тунели
(дълги отвори във вътрешността на материала)[3], канали (дълги отвори по повърхността
на материала)[4], изплискване на материала (избутване на пластифициран материал
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извън заваръчния шев) и локални несплавявания (kissing bond - детайлите са в близък
контакт, но не са химично и механично свързани) [5]. Те обикновено са причинени от
неподходящи параметри на процеса или технологични условия, които са неблагоприятни
за механичните качества на изделията [6]. Тези проблеми влияят негативно върху
образуването и целостта на съединенията. Някои характерни дефекти се идентифицират
като резултат от потока на пластичния материал, други от геометрията. Дефектите от
потока на пластичния материал възникват, когато се излезе извън приемливия диапазон
на параметрите на процеса на обработка и протича или прекалено студен, или прекалено
горещ процес [7]. Например по-висока температура за заваряване или по-голяма
дълбочина на проникване водят до изплискване, впоследствие до изтъняване на шева и
концентрация на напреженията. Недостатъчният материален поток, предизвикан от пониската температура в зоната на съединяване води до вътрешни дефекти на шева, като
кухини, тунели и канали. В тази статия е направен преглед на типичните несъвършенства
при ЗТР и методите за контрол [18].

3. Методи за усъвършенстване на качеството на заваръчните шевове
при заваряване чрез триене и размесване (ЗТР)
При конвенционалното заваряване чрез триене и размесване детайлите, които
трябва да бъдат заварени, се поставят върху подложна плоча от по-твърд материал, която
може да издържи достатъчно голямо деформиращо усилие.

Фиг. 1 Схема на конвенционалния процес ЗТР

Въртящ се инструмент с глава и щифт прониква до известна дълбочина през
горната повърхност на детайлите, като предизвиква отделяне на топлина чрез триене и
понижаване на границата на провлачване на материала. В резултат на ротационното и
постъпателното движение на инструмента заваряваните детайли зад инструмента се
свързват в неразглобяемо съединение.
3.1 Методи за решаване на проблемите с несъвършенства тип кратер и
изплискване на материалa
След завършване на ЗТР въртящият се инструмент се оттегля и в края на шева се
образува кратер (keyhole) [1].
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Фиг. 2. Несъвършенства тип кратер [6]

Кратерите, както и другите заваръчни дефекти понижават механичните и якостните
свойства на заваръчния шев. Те се отстраняват чрез технологични процеси на базата на
триене, като заваряване с фрикционна тапа (FPW), запълващо ЗТР (FFSW), прогресивно
ЗТР, както и хибридни методи.
За дефекти тип кратер се предлага хибридна технология между ВИГ и ЗТР без
щифт [8], както е показано на Фиг.3.

Фиг. 3. Метод за запълване на отвори тип кратер с ВИГ заваряване с добавъчен тел и последваща
обработка чрез триене и размесване [8]

Чрез ВИГ заваряване се отстраняват несъвършенства по оста на шева. Използва се
многоелектроден метод [8], а управлението на формата и изпълнението на запълващите
шевове може да се осъществи чрез няколко фактора, включително проектиране на
състава, избор на диаметър и режими за теловия възел. След това се използва един
безщифтов инструмент със специална форма на главата и диаметър за модифициране на
микроструктурата след ВИГ заваряването, като едрата леярска микроструктура се
трансформира във фина равноосна пластично деформирана микроструктура.
Елиминират се дефектите от стопяването и се уякчава ремонтирания шев. Освен това
чрез регулиране на диаметъра, морфологията и ъгъла на главата и параметрите на
обработката (сила и дълбочина на проникване, скорост на въртене, скорост на обработка
и ъгъл на наклона) микроструктурата и механичните свойства могат да се оптимизират,
чрез което се постига отлично възстановяване на обемните дефекти.
Запълващо ЗТР се предлага за възстановяване на дефекти, подобни на кратер [6],
както е показано на Фиг.4.
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Фиг. 4. Схема на запълващо ЗТР: (a) проникване, (b) възстановяване и (c) оттегляне [6]

Процесът запълващо ЗТР се извършва на три основни стъпки: триене, размесване
и свързване. Първо, запълващият материал под формата на конус контактува със стената
на кратера, трие се по вътрешната му повърхност и почиства свързващите повърхности
(отстраняване на окисляването). Второ, стъпка на размесване, при която запълващия
материал прониква в кратера, а въртящата се стоманена глава контактува с горната
повърхност на обработваните детайли, създавайки топлина от триене по границата.
Материалът около отвора на кратера и щифта се пластифицира и размесва, докато
настъпи висока степен на пластична деформация. Следва стъпка на свързване. Чрез
комбинираното действие на пластифицирането и въртящия момент съединителният
щифт се срязва и счупва в ъгъла на главата, превръщайки се в запълващ материал за
възстановяване на кратера.
Прогресивното ЗТР се използва, когато има изплискване на материал. Изплискване
обикновено се получава при прекомерно деформиращо натоварване или по-голяма
дълбочина на проникване [9].

Фиг. 4. Изплискване на материал [9]

Принципа е, че материалът около кратера се използва за намаляване на
дълбочината й, а за цялостно запълване на обемния дефект е необходимо допълнително
запълване с материал. ЗТР без щифт е техника за свързване в твърдо състояние чрез
пренос на материала, предизвикан от висока степен на пластична деформация.
Основните фактори, които влияят върху якостта на шева са морфологията на главата,
скоростта на въртене, дълбочината на проникване и времето за задържане. По този начин
се постига хибридно съединение чрез запълване с натрупване [9].
3.2 Методи за решаване на проблемите с кухини, канали, тунели, локални
несплавявания и липса на проникване в корена
Тези дефекти обикновено се поправят чрез технологии за възстановяване чрез
повторно ЗТР.
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Тунелни дефекти се получават при недостатъчен материален поток. При повторно
ЗТР за елиминиране на тунелен дефект на заварени чрез ЗТР съединения от Al-Zn-Mg е
установено, че по този начин се избягват концентраторите на напрежение, и размерът на
зърната в тази област е намален в сравнение с този в първоначалната зона на заваряване
[10]. Максималната якост на опън на ремонтирания шев достига 180,2% от тази на
първоначалния шев с тунелен дефект. За кухини и недостатъчно проникване в корена на
шева също се използва повторно ЗТР [11].

Фиг. 5. Кухина [11]

Фиг. 6. Канал [12]

Повърхностни канали и тунели се получават при недостатъчен материален поток,
изплискване на материал, неподходящ заваръчен инструмент, неподходяща подложка
или недостатъчен натиск. За тези несъвършенства се предлага изместено ЗТР [13], като
изместването се използва така, че щифта на инструмента да бъде на мястото на дефекта,
а не върху оста на шева. Твърди се, че изместеното ЗТР може ефективно да елиминира
дефекта от тип кухина и очевидното струпване на твърдо-крехката фаза Al2Cu, свързана
със симетричното ЗТР, както е показано на фиг. 7.

Фиг. 7. Морфология на първоначалните шевове с канален дефект и възстановените шевове:
(a) първоначален, (b) изместен ЗТР шев и (c) симетричен ЗТР шев [14].

Също така се използва ВИГ заваряване и ЗТР за отстраняване на големи дефекти канали, които не могат да бъдат отстранени чрез повторно ЗТР, при които е постигната
висока якост на опън, еквивалентна на 70% от тази на основния материал [15]. Твърди
се, че тунелния дефект и локалните несплавявания лесно се повлияват от дълбочината на
проникване и изместването по време на ЗТР на Al сплави 5083- H116 и 6063-T6 [3]. Поголямата част от тези дефекти могат да се избегнат чрез повторно ЗТР, като така се
елиминират и концентраторите на напрежение.
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В допълнение, когато заваръчните дефекти са относително големи, те лесно водят
до загуба на голяма маса материал, като големи дефекти от тунели, канали и кухини,
предизвикани или от ефекта на екструдиране по време на ЗТР, или от натрупването на
някои производствени грешки на големи конструкции. Въвеждането на допълнителни
материали за пълнене в тези места е много добро решение. Предлага се метода ЗТР с
вертикална компенсация (ВКЗТР) [17], за да се възстановят тези несъвършенства.
Допълнителните компенсиращи материали са хомогенни смеси, подобни по състав на
детайлите, които се ремонтират. По време на ВКЗТР инструментът едновременно се
върти и размесва заваряваните детайли и компенсиращия материал, като се получава
високояко възстановяване на дефекти с големи размери в твърдо състояние за Al сплави
6061-T6 7 N01. Освен това се обяснява, че използвайки материали с ниски точки на
топене и висока якост, лесно се постига корекция на материали с високи точки на топене,
като заготовките AA6061-T6 и компенсационните материали AA2024-T4 [17]. В зоните
на термично влияние се появяват вихроподобни структури, които се получават при
въртенето на инструмента. Това значително подобрява механичното преплитане
(създаване на топологични връзки) и металургичното свързване, подобрявайки
механичните свойства.
Тези методи имат голям потенциал за висококачествено възстановяване на метални
материали и задоволяване на все по-големите изисквания към качеството на
съединенията на заварените конструкции.

4. Изводи
ЗТР се използва широко в промишленото производство, където заваръчните
дефекти неизбежно се появяват в заваръчния шев и впоследствие оказват влияние върху
експлоатационния живот на заварените изделия.
Предложена е система от термини на несъвършенствата при заваряване чрез триене
и размесване.
Съществуват методи за намаляване на влиянието на несъвършенствата, базирани
на ЗТР и/или ВИГ заваряване.
След обработка по методите ЗТР на ремонтиран участък чрез ВИГ заваряване
съществено се повишават механичните характеристики на съединенията в резултат на
пластична деформация на лятата структура на метала.
Успешното по-нататъшно разработване на нови методики за ЗТР ще окаже
въздействие върху науката и технологията на заваряването и обработката (ЗТР и ОТР) в
широк спектър от технологични приложения.
Тази публикация стана възможна благодарение на проект № КП-06-Индия/10.
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