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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá súčasným stavom v oblasti zvárania Mg zliatin metódou FSW. Zváranie trením s premiešaním patrí 
medzi technológie zvárania v pevnom stave. V príspevku sú charakterizované jednotlivé oblasti zvarového spoja, parametre 
zvárania metódou FSW, aplikácie zvárania a navyše sú dokumentované výsledky z oblasti výskumu na zahraničných 
pracoviskách. Aplikácia zvárania metódou FSW na zváranie Mg zliatin umožňuje eliminovať problémy zvariteľnosti 
vznikajúce pri tavnom zváraní Mg zliatin. Výsledkom je vznik jemnozrnnej štruktúry v oblasti premiešania.   
 
Kľúčové slová: zváranie trením s premiešaním, nástroj na zváranie, parametre zvárania, Mg zliatiny 
 
Abstract 
The paper deals with the current state of welding magnesium alloys with friction stir welding (FSW). Friction stir welding 
belongs to solid state welding technologies. Individual areas of weld joints produced with FSW method, welding parameters 
and applications of FSW are given in the paper and furthermore, documented results of research at foreign institutions are 
also mentioned. The application of friction stir welding for joining magnesium alloys allows to eliminate weldability 
problems arising during fusion welding of Mg alloys. The result is the formation of fine-grained structure in the weld nugget. 
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Charakteristika zvárania metódou FSW 

Zváranie trením s premiešaním (FSW) patrí do skupiny zvárania v pevnom stave a bolo vyvinuté Thomasom 
Wayneom na The Welding Institute v Cambridge, UK v roku 1991. Princíp zvárania metódou FSW spočíva vo vtláčaní 
rotujúceho nástroja so špeciálne navrhnutým hrotom (tzv. pin) a ramenom (shoulder) do oblasti kontaktujúcich sa zváraných 
materiálov, ktorý sa následne pohybuje v smere línie budúceho zvaru. Teplo vzniká v dôsledku trenia medzi nástrojom 
a zváranými materiálmi. Na obr. 1 sú uvedené základné pojmy používané v procese zvárania metódou FSW [1-5]. 
 

 
Obr. 1 Princíp zvárania metódou FSW [6] 

 
 
Pri zváraní metódou FSW (obr. 2) sa rozlišuje postupujúca (advancing) a ustupujúca (retreating) strana zvaru. 

V prípade ak je smer rotácie nástroja totožný so smerom posuvu nástroja, t.j. rýchlosťou zvárania, jedná sa o postupujúcu 
stranu zvaru. Ak je smer rotácie nástroja opačný vzhľadom k smeru posuvu nástroja hovoríme o tzv. ustupujúcej strane zvaru 
[1,7].  
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Obr. 2 Zváranie trením s premiešaním [8] 

 
 
Zvárací nástroj plní tri hlavné funkcie: 
• ohrev zváraných materiálov – ohrev vzniká vplyvom trenia medzi nástrojom a základným materiálom, ako aj 

plastickou deformáciou zváraných materiálov, 
• pohyb materiálu – lokalizovaný ohrev spôsobuje zníženie pevnosti základného materiálu v okolí hrotu nástroja, čo 

v kombinácii s rotáciou a posuvom nástroja zapríčiňuje pohyb materiálu z oblasti pred čelom nástroja do oblasti za 
nástrojom. Pri posuve nástroja tak dochádza k vyplneniu „diery“ vznikajúcej pri vtlačení nástroja do zváraných 
materiálov. 

• zamedzenie šírenia horúceho materiálu pod ramenom nástroja – rameno nástroja obmedzuje tok kovu do úrovne 
ekvivalentnej jeho polohe, t.j. približne do výšky pôvodného povrchu kovu [1]. 
 
Geometria nástroja (obr. 3) používaného pre zváranie metódou FSW je kľúčovou z hľadiska vzniku väčšieho 

množstva tepla a dosiahnutia účinnejšieho premiešania materiálov [8].  
 
 

 
Obr. 3 Rôzne geometrie hrotu nástroja pre FSW [8] 

 
Geometrie zvarov, ktoré je možné vyhotoviť zváraním metódou FSW sú uvedené na obr. 4. 
 
 
Parametre zvárania 
 

Medzi hlavné parametre zvárania trením patrí: 
• rýchlosť rotácie nástroja, 
• rýchlosť posuvu nástroja (rýchlosť zvárania), 
• veľkosť prítlačnej sily a 
• uhol sklonu nástroja [9]. 
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Obr. 4 Geometrie zvarov, ktoré je možné vyhotoviť zváraním metódou FSW [10] 

 
Rozdielne mikroštruktúrne oblasti vznikajúce pri zváraní trením s premiešaním sú uvedené na obr. 5. Oblasť zvaru tvorí: 

• základný, neovplyvnený materiál (A) – jedná sa o materiál, ktorý nie je deformovaný ani ovplyvnený teplom 
v zmysle zmien mikroštruktúry a mechanických vlastností, 

• teplom ovplyvnená oblasť (TOO) (B) – v tejto oblasti materiál prešiel teplotným cyklom zvárania, ktorý spôsobil 
zmenu mikroštruktúry a mechanických vlastností. V tejto oblasti nedochádza k plastickej deformácii, 

• termomechanicky ovplyvnená oblasť (TMOO) (C) – v tejto oblasti nástroj spôsobil plastickú deformáciu materiálu 
a vzniknuté teplo ovplyvnilo materiál oblasti. Pri zváraní Al je možné dosiahnuť výraznú plastickú deformáciu bez 
rekryštalizácie, pričom vzniká výrazná hranica medzi rekryštalizovanou oblasťou (oblasť premiešania) 
a deformovanými oblasťami TMOO, 

• Oblasť premiešania (weld nugget) (D) – oblasť zvarového spoja, v ktorej došlo k úplnej rekryštalizácii [1,11]. 
 
 
 

 
Obr. 5 Rôzne mikroštruktúrne oblasti zvaru vyhotoveného metódou FSW [1,11] 

 
 
Výhody zvárania trením s premiešaním 

 
Výhody procesu zvárania trením s premiešaním vyplývajú zo skutočnosti, že zváranie prebieha v pevnom stave, to 

znamená, že teploty zvárania sú nižšie ako je teplota tavenia zváraných materiálov.  
• nízke napätia a deformácie, 
• vynikajúce mechanické vlastnosti pri únavových skúškach, statických skúškach ťahom a skúškach na ohyb 

zvarových spojov, 
• možnosť zvárať materiály, ktoré sú obtiažne zvariteľné tavnými spôsobmi zvárania, napr. Al zliatiny, horčík 

a meď, 
• automatizovaný proces, 
• povrch zvaru je hladký, bez prevýšenia, 
• žiadne výpary, 
• absencia pórovitosti, 
• absencia rozstreku, 
• možnosť zvárania vo všetkých polohách, 
• energeticky účinný proces, 
• jeden nástroj možno použiť na zváranie až 1000 m Al zliatiny série 6000, 
• nepoužíva sa prídavný materiál, 
• pri zváraní Al nie je potrebné používať ochranné plyny, 
• v hromadnej výrobe nie je potrebné brúsenie, kartáčovanie, príp. morenie [12,13].    
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Nevýhody zvárania trením s premiešaním 
• rýchlosť zvárania je menšia v porovnaní  s niektorými tavnými spôsobmi zvárania (do 750 mm/min pri zváraní Al 

zliatin série 6000 hrúbky 5 mm), 
• potreba veľkých prítlačných síl, 
• zvárané materiály musia byť pevne upnuté, 
• problémy v prípade, ak je zvarová medzera väčšia ako 10 % hrúbky materiálu, 
• požadovaný oporný plech zo spodnej strany, 
• počiatočné náklady na zariadenie (zariadenie s veľkou tuhosťou), 
• na konci zvaru dochádza k vzniku „diery“ [11,14]. 

 
Aplikácie zvárania trením s premiešaním 

   
 

   
 

 
Obr. 6 Zváranie metódou FSW a) kolies, b) palivovej nádrže rakety, c) panelov lietadiel, d) palivovej nádrže rakety Delta 2 

a e) častí paluby trajektu [12,16] 
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Súčasný stav v oblasti zvárania horčíkových zliatin metódou FSW 
 

Aplikácia komponentov z ľahkých zliatin je jedným z najdôležitejších cieľov pri redukcii hmotnosti karosérie, znížení 
spotreby pohonných hmôt a tým aj znížení produkcie škodlivých CO2 emisií. Horčík a jeho zliatiny majú veľký potenciál 
použitia v automobilovom, leteckom priemysle a elektronike vďaka svojim jedinečným vlastnostiam ako je napr. vysoký 
pomer pevnosť/hmotnosť, výborná zlievateľnosť, vysoká tepelná vodivosť a excelentná recyklovateľnosť. 

Pri tavnom zváraní horčíkových zliatin dochádza k vzniku rôznych problémov ako je napr. nestabilita zvarového kúpeľa, 
rozstrek, vznik zápalov, pokles obsahu legujúcich prvkov v dôsledku vyparovania, pokles mechanických vlastností zvarových 
spojov, nadmerná pórovitosť a horúce praskanie zvarových spojov. Jedným z možných prostriedkov na odstránenie uvedených 
problémov zvariteľnosti je aplikácia zvárania metódou FSW. 

Výskum v oblasti zvárania metódou FSW prebieha na viacerých pracoviskách na svete. Ugender a kol. sa zaoberali 
štúdiom mechanických vlastností  a štruktúry Mg zliatiny AZ31B hrúbky 5 mm. Na zváranie použili rýchlosti otáčania nástroja 
900, 1120, 1400 a 1800 ot./min a použili nástroj na zváranie z nehrdzavejúcej ocele a nástrojovej ocele. Rýchlosť zvárania bola 
konštantná 40 mm/min, uhol sklonu nástroja bol 2,5° a prítlačná sila 5 kN. Zvarový spoj vyhotovený pri rýchlosti otáčania 
nástroja 1120 ot/min nástrojom z nehrdzavejúcej ocele bol charakteristický vyššími mechanickými vlastnosťami v porovnaní s 
ostatnými zvarmi [17]. 

Mironov a kol. študovali vývoj mikroštruktúry pri zváraní horčíkovej zliatiny AZ31 metódou FSW (obr. 7). Autori 
pozorovali, že zníženie teploty pri zváraní FSW z 0,85.Ttav na 0,64.Ttav malo za následok nárast v zaťažení nástroja, t.j. 
vnesených napätí. Uvedená skutočnosť podporila dvojčatenie, ako aj sklz a zvýšila príspevok kontinuálnej rekryštalizácie pri 
vývoji mikroštruktúry [18].  

 
Obr. 7 Makroštruktúry zvarových spojov vyhotovených pri rôznych rýchlostiach otáčania nástroja 

a) 300 ot./min, b) 1000 ot./min, c) 2000 ot./min, d) 3000 ot./min [18] 
 
 
Li a kol. pozorovali, že pevnosť v ťahu zvarových spojov Mg zliatiny AZ31 narastala so zvyšovaním rýchlosti 

zvárania (rýchlosť otáčania nástroja bola konštantná) [19].  
Rao a kol. študovali zvariteľnosť Mg zliatiny ZEK 100 pomocou bodového zvárania FSW (obr. 8). Najvyššiu 

pevnosť v šmyku vykazovali zvarové spoje vyhotovené pri rýchlosti otáčania nástroja 1500 ot./min a hĺbke ponorenia ramena 
nástroja 0,2 mm [20]. 

 

 
Obr. 8 a) usporiadanie materiálov pri zváraní, b) geometria nástroja na zváranie, c) makroštruktúra zvarového spoja [20] 

 



 

 

 

96 

Záver 
Príspevok sa zaoberá súčasným stavom v oblasti zvárania Mg zliatin metódou FSW. Sú charakterizované jednotlivé 

oblasti zvarového spoja, parametre zvárania metódou FSW, aplikácie zvárania a dokumentované výsledky z oblasti výskumu 
na zahraničných pracoviskách. Aplikácia zvárania metódou FSW na zváranie Mg zliatin umožňuje eliminovať problémy 
zvariteľnosti vznikajúce pri tavnom zváraní Mg zliatin. 
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