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Zastosowanie klejenia
w połączeniach zgrzewanych metodą FSW
Application adhesive-bonding in FSW joints
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości złączy
klejowo-zgrzewanych wykonanych w różnych warunkach
zgrzewania FSW z użyciem typowych klejów konstrukcyjnych. Zgrzewając metodą FSW na zakładkę przy dużych
prędkościach procesu, stwierdzono obecność wzdłużnych
otworów liniowych, które powodują obniżenie wytrzymałości oraz nieszczelności złącza. Zastosowanie połączeń
klejowo-zgrzewanych zapewniło uzyskanie wymaganej
wytrzymałości i szczelności złączy, w których klej był materiałem uszczelniającym, natomiast wytrzymałość złączy
uzyskano przede wszystkim za pomocą zgrzewania metodą FSW. Badania szczelności wykazały, że takie złącza
(nawet z użyciem kleju tylko na brzegach zakładki) są całkowicie szczelne.

Abstract

The results of quality investigations of adhesiveFSW joints, made with different conditions of FSW, using
typical constructional glues have been presented. In FSW
process on the lap sheets with high velocities process
it was found that longitudinal linear holes cause the reduction of strength and leak tightness of joint. The application of adhesive-FSW joints ensures required strength and
leak tightness of joints in which the glue was the sealing
material, but the strength of the joints was obtained mainly
by using FSW method. Investigations of leak tightness revealed that such joints (even with application of the glue
on a lap edge) are completely tight.

Wstęp

Cel i zakres badań

Technologie klejenia można stosować samodzielnie lub
łączyć z innymi metodami spajania, np.: nitowaniem, skręcaniem czy zgrzewaniem, wykorzystując zalety obu metod. Stosując połączenie hybrydowe nie tylko zwiększa się wytrzymałość uzyskanego złącza, ale także zapewnia szczelność
połączenia oraz tłumienie drgań i hałasu przy zastosowaniu
kleju. Kleje chronią przed wnikaniem wilgoci w głąb złącza,
a także są odporne na działanie większości czynników chemicznych, co zabezpiecza złącze przed korozją. Masy klejowe mogą wypełniać szczeliny nawet do 5 mm, spełniając
przy tym funkcję uszczelniacza.
Jedną z metod hybrydowych, powszechnie stosowaną
w różnych gałęziach przemysłu, jest metoda zgrzewania
rezystancyjnego punktowego połączona z klejeniem. Metoda ta używana jest np. w przemyśle samochodowym. Połączenie obu metod pozwala na poprawienie podstawowych
właściwości wykonanych elementów m.in. przez zwiększenie
sztywności oraz odporności zmęczeniowej konstrukcji, a także zdolności do absorpcji energii przy uderzeniu [1].
Przy zastosowaniu techniki klejenia ze zgrzewaniem
metodą FSW (Friction Stirn Welding – zgrzewanie prętem
mieszającym) stwierdza się także wyraźny wpływ zalet połączenia obu metod. W artykule przedstawiono badania,
w których łączy się technikę klejenia ze zgrzewaniem metodą
FSW, użyte kleje nie tylko nie zakłóciły procesu zgrzewania
FSW, ale także spowodowały podniesienie wytrzymałości
złącza oraz zapewniły jego szczelność.

Celem pracy było wykorzystanie techniki klejenia w konstrukcjach zgrzewanych na zakładkę metodą FSW. W badaniach określono jakość złączy klejowo-zgrzewanych (wytrzymałość, szczelność), w których materiałem uszczelniającym
był klej, natomiast wytrzymałość złączy uzyskano przede
wszystkim za pomocą zgrzewania metodą FSW. Proces
zgrzewania złączy prowadzono przy parametrach zapewniających wysoką wydajność procesu łączenia.
Użycie odpowiedniego kleju i sposobu klejenia umożliwiło wypełnienie szczelin i utwardzenie kleju w wymuszonych
przez zgrzewanie FSW warunkach. Przedstawiono wybrane
wyniki badań jakości złączy klejowo-zgrzewanych wykonywanych w różnych warunkach zgrzewania FSW z użyciem
typowych klejów konstrukcyjnych.
Badania przyprowadzono na płytach ze stopów aluminium EN AW 5251 oraz EN AW 2024, o grubości 4 mm.
Z płyt aluminiowych wycięto próbki o wymiarach: 120 x 500 mm,
które były zgrzewane na pojedynczą zakładkę. Płyty przed
klejeniem były odtłuszczane za pomocą alkoholu izopropylowego, a następnie szorstkowane papierem ściernym. Próbki zgrzewano na nieutwardzonym kleju, kilka minut po jego
nałożeniu na powierzchnie zakładek. Klej był nakładany za
pomocą pistoletu i równomiernie rozprowadzony na całej lub
części zakładki. Przedstawiono sposoby nakładania kleju na
zakładkę podczas wykonywania złączy klejowo-zgrzewanych. Na rysunku 1 a i 2 a przedstawiono sposób nakładania
kleju na całą powierzchnię zakładki, natomiast rysunki 1 b
i 2 b przedstawiają sposób nakładania kleju na część powierzchni zakładki. Środkowy obszar zakładki pozostawiony
bez kleju, jest obszarem penetrowania narzędzia mieszającego podczas procesu zgrzewania.
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