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Zebranie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej
20 czerwca 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZG Sekcji Spawalniczej SIMP
o następującym porządku obrad:
1. Informacja o konferencji w Międzyzdrojach – ref. kol. Marek Saperski.
2. Przydział zadań dla członków nowo wybranego Zarządu Sekcji
Spawalniczej.
3. Plany pracy Oddziałów Sekcji (konferencje, seminaria itp.).
4. Wolne wnioski.
Przed zebraniem zainteresowani inżynierowie spawalnicy oraz członkowie Zarządu Sekcji mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującego referatu „Techniki laserowe w spawalnictwie”, wygłoszonego przez
profesora Jana Pilarczyka w ramach odbywającej się podczas Międzynarodowych Targach Poznańskich „Akademii Spawania”. Profesor przedstawił zarówno stan zastosowań różnych rodzajów laserów w technologiach spawania, napawania, cięcia, obróbek cieplnych, jak i osiągnięcia
Instytutu Spawalnictwa w tej dziedzinie. Ilustrując przykładami aplikacji
przemysłowych, omówił zalety i występujące obecnie bariery technologii laserowych, szczególnie w procesach łączenia metali. Następnie,
po krótkiej dyskusji, zebrał się Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej SIMP,
w którym uczestniczyli również zaproszeni goście: prof. J. Pilarczyk
– dyrektor Instytutu Spawalnictwa, prof. St. Piwowar – honorowy prezes
Sekcji Spawalniczej, prof. J. Nowacki – redaktor naczelny „Przeglądu
Spawalnictwa”, dr inż. Edward Dobaj – prezes Polskiego Towarzystwa
Spawalniczego oraz prezesi oddziałów wojewódzkich Sekcji Spawalniczej. Obradom przewodniczył dr inż. Jan Plewniak – prezes Zarządu Głów-

nego Sekcji Spawalniczej.
Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć nieoczekiwanie
zmarłego 2 czerwca 2006 roku kol. prof. Andrzeja Zająca, od wielu lat
prezesa Oddziału Krakowskiej Sekcji Spawalniczej oraz przewodniczącego Kapituły medalu im. Stanisława Olszewskiego.
Kolega Marek Saperski poinformował zebranych o przebiegu konferencji, która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 30-31.05.2006 r.
Uczestniczyło w niej 75 osób, wygłoszono 19 referatów.
Bydgoska Sekcja Spawalnicza 7 czerwca 2006 roku zorganizowała konferencję nt. „Techniki spajania w przemyśle lotniczym”, w której
wzięło udział 40 osób.
Prezes Jan Plewniak przydzielił zadania poszczególnym członkom
Zarządu:
1. Jan Plewniak – nadzór nad pracami Zarządu Głównego Sekcji,
koordynacja pracy Oddziałów Sekcji, współpraca z Instytutem Spawal-
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nictwa, Polskim Towarzystwem Spawalniczym oraz redakcją „Przeglądu
Spawalnictwa”.
2. Andrzej Ambroziak – (wiceprezes), przewodniczenie Kapitule Medalu
im. St. Olszewskiego.
3. Andrzej Kolasa – współpraca z Polska Izbą Spawalniczą oraz
utworzenie Rejestru Spawalników Polskich.
4. Jacek Senkara – raport o stanie spawalnictwa (próba stworzenia),
przy współpracy z wnioskodawcą prof. St. Piwowarem.
5. Jan Grzebalski – koordynacja wspólnych działań z PTS na rzecz
niektórych uprawnień budowlanych dla spawalników.
6. Ryszard Ziomek – współpraca z przemysłem.
Kolejnym poruszanym zagadnieniem była sprawa występujących
kolizji terminów konferencji spawalniczych (Międzyzdroje, Kraków,
Częstochowa), co w zintegrowanych środowiskach nie powinno się
zdarzać. W związku z organizacyjnymi skutkami tragedii na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach, prof. Jan Pilarczyk zaproponował
przesunięcie terminu konferencji i Targów Spawalniczych Interwelding
na 2008 rok, co ponadto umożliwi uzyskanie korzystnej relacji terminowej z innymi międzynarodowymi imprezami spawalniczymi. W dniach
17-19 września 2007 roku Zakład Spawalnictwa i Instytut Technologii
Maszyn i Automatyzacji Producji Politechniki Wrocławskiej zaproponował zorganizowanie drugiej edycji międzynarodowej konferencji „Postęp
w technologiach lutowania”, a jej organizatorami byliby profesorowie:
Zbigniew Mirski i Andrzej Ambroziak. Ponadto, wiosną 2007 roku odbędzie się XII konferencja Pomorskiej Sekcji Spawalniczej, której zorganizowanie rozważa kol. Marek Saperski. Gotowość zorganizowania
konferencji spawalniczej w 2007 r. zgłosił również w imieniu Zakładu
Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej pan profesor Jerzy Nowacki.
Kolejna spawalnicza konferencja energetyczna zostanie zorganizowana
w niekolizyjnym terminie przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze.
Najbliższe spotkania naukowe i naukowo-techniczne odbędą się
w Gdańsku (XI Spotkanie Spawalników Wybrzeża) oraz w Częstochowie-Poraju (48. Krajowa Konferencja Spawalnicza nt: „Innowacje w spawalnictwie” 21-23 września 2006 r.).
Redaktor naczelny „Przeglądu Spawalnictwa” prof. Jerzy Nowacki omówił najbliższe plany wydawnicze czasopisma oraz zaproponował zmiany składu redakcji i Rady Programowej. Zastępcami redaktora naczelnego zostają: mgr inż. Irena Wiśniewska
ds. wydawniczych, prof. Andrzej Klimpel ds. naukowych. Za poszczególne działy odpowiadać będą: dr hab. Zbigniew Mirski, dr inż. Kazimierz
Ferenc, dr hab. Jacek Słania, prof. Leszek Dobrzański.
Przewodniczącym Rady Programowej został prof. Jan Pilarczyk, dotychczasowy redaktor naczelny. ZG Sekcji Spawalniczej przyjął i jednomyślnie zaakceptował informacje o zamierzeniach redaktora naczelnego
„Przeglądu Spawalnictwa”, dotyczące nowego składu Rady Programowej
i kolegium redakcyjnego. Dalsza dyskusja dotyczyła zasadności tworzenia raportu o stanie spawalnictwa polskiego i rejestru spawalników, co
zostało uchwalone na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Rozstrzygnięcia zostaną dokonane po przedyskutowaniu z wnioskodawcami.
Zebrani zwrócili także uwagę na znaczną emigrację spawaczy, a wraz
z nimi spawalników do krajów Europy, zjawisko to może wywołać znaczne negatywne skutki w najbliższej przyszłości.
Dzięki uprzejmości inż. Mirosława Nowaka z Techniki Spawalniczej
– Poznań uczestnicy zebrania zostali serdeczni przyjęci, otrzymując nie
tylko bilety wstępu, ale także poczęstunek.
Sekretarz Sekcji
mgr inż. Kwiryn Wojsyk

Rozmowa z Docentem Henrykiem Zatyką

Jak z tym spawalnictwem było?
Doc. dr inż. Henryk Zatyka – wieloletni pracownik Instytutu Lotnictwa
w Warszawie, kierownik Pracowni Połączeń i Metaloznawstwa Zakładu Inżynierii
Materiałowej, delegat do IV Komisji Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa,
ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Przemysłu w dziedzinie
nowoczesnych metod spajania, a przede wszystkim inicjator i propagator spawania
wiązką elektronów o uznanym dorobku międzynarodowym.
Panie Docencie, jest Pan chyba jedyną osobą, która bez żadnej przerwy już ponad pół wieku aktywnie uczestniczy w historii spawalnictwa,
stale przyczyniając się do jego rozwoju. Kojarzony jest Pan Docent zwłaszcza z opracowaniem
i zastosowaniem spawalniczych metod łączenia
elementów konstrukcji lotniczych w warunkach
produkcji jednostkowej i małoseryjnej w przemyśle lotniczym. Jak to się zaczęło?
Po ukończeniu studiów na Wydziale Lotniczym
Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda zgłosiłem się do pracy w Instytucie Lotnictwa. Były to lata pięćdziesiąte, zupełnie inne czasy,
w których absolwent uczelni miał zapewnioną pracę,
a bezrobocie nie było znane. Marzyłem o pracy konstruktora silników lotniczych, zwłaszcza że w ramach
projektu dyplomowego opracowałem konstrukcję
układu napędowego lotniczego silnika tłokowego.
Miałem wówczas również sporą wiedzę na temat
silników odrzutowych.
Dyrektor Instytutu, znany profesor W. Fiszdon,
z którym prowadziłem rozmowy, zdecydowanie odradził mi ten kierunek i zalecił pilne zajęcie się technikami spajania elementów konstrukcji lotniczych.
Przyrzekł, że jeśli te zagadnienia nie będą mnie interesowały, to po pół roku przeniesie mnie do prac
konstrukcyjnych. Widocznie Profesor był dobrym futurystą, bo minęło pół wieku, a ja nadal zajmuję się
łączeniem elementów cienkościennych za pomocą
spawania.

Docent H. Zatyka (od lewej) z najbliższymi współpracownikami Pracowni Spawalnictwa w Instytucie Lotnictwa; w środku mgr inż W. Błoński i mgr inż I. Hillar

Jakie były przyczyny zainteresowania się
przemysłu lotniczego technikami spawalniczymi? Może poda Pan Docent jakieś ciekawsze
przykłady?
W tamtym okresie bieżące potrzeby produkcji
lotniczej sprowadzały się do rodzaju materiału spawanego, którym na ogół były trudno spajalne materiały, zazwyczaj o małych grubościach, natomiast
bardzo wysokich wymaganiach, odnoszących się
do jakości połączeń. Były to różnego rodzaju stale
stopowe i nierdzewne, stopy aluminium.
Intensywnie rozwijający się przemysł lotniczy
(produkcja samolotu myśliwskiego – licencja, samolotu szkolnego „Junak”) wymagał podjęcia prac
badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie technik spawalniczych. W tym celu została utworzona w 1954 r.
Pracownia Spawalnictwa w Zakładzie Materiałów
i Technologii. Prace badawcze, związane ze spawalnictwem, dotyczyły głównie konstrukcji lotniczych
i oprzyrządowania, w których stosowano spawanie
w osłonie argonu, wiązką elektronów, spawanie mikroplazmowe oraz zgrzewanie punktowe (duralé), jak
również lutowanie próżniowe i spajanie dyfuzyjne.
Instytut miał swoją specyfikę prac badawczych i technologii specjalistycznych, a jaki był
wkład Zakładu, którym Pan kierował, w rozwój
spawalnictwa?
Potrzeby bieżące produkcji lotniczej wymagały
systematycznego podnoszenia wiedzy spawalniczej
w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną, a także
wymianę doświadczeń na konferencjach krajowych
i zagranicznych oraz wyniki własnych prac badawczych. Wyniki tych prac opracowywanych w Pracowni Spawalnictwa Instytutu Lotnictwa publikowane były w literaturze krajowej i zagranicznej. Były
też przedmiotem referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a także przedmiotem
uzyskanych patentów z dziedziny spawalnictwa, było
ich wtedy osiem.
Warto zauważyć, że Instytut Lotnictwa był pierwszym w kraju zakładem, w którym zastosowano spawanie TIG do łączenia cienkościennych elementów
stalowych oraz ze stopów aluminium. Już w 1957 r.
opracowano i wykonano pierwsze w kraju urządzenie
do ręcznego spawania metodą TIG i rozpoczęto intensywne prace nad mechanizacją i automatyzacją

procesu spawania. Na zamówienia zakładów produkcyjnych opracowano i wykonano w Instytucie ponad
120 specjalistycznych stanowisk spawalniczych,
które były przeznaczone nie tylko dla zakładów lotniczych, ale także Mennicy Państwowej, Akademii
Medycznej, Fabryki Wyrobów Nożowniczych Gerlach czy MESKO.
Jest Pan znanym propagatorem spawania
elektronowego, które po raz pierwszy w kraju
zastosowano w przemyśle lotniczym. Prototyp
tego urządzenia został zainstalowany właśnie
w Instytucie Lotnictwa. Proszę o szczegóły.
Myślę, że przyczyniłem się do zapoczątkowania,
a następnie wdrożenia w kraju, tej metody spawania.
Przedtem dość długo zbierałem materiały na ten temat i próbowałem zainteresować nim innych.
Przy budowie pierwszych dwóch urządzeń do
spawania elektronowego nawiązano współpracę
pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonawcą tych urządzeń
był Przemysłowy Instytut Elektroniki we współpracy
z Politechniką Wrocławską.
Pamiętam ogromny, twórczy zapał nas wszystkich, i dlatego też w ciągu 2 lat było możliwe opracowanie i wykonanie urządzenia prototypowego, na
którym wykonaliśmy wiele prac badawczych. Był
to rok 1970. Wtedy właśnie spawanie elektronowe
zastosowano w pierwszej kolejności do łączenia elementów silników lotniczych ze stali nierdzewnych,
kwasoodpornych, stali oraz stopów żarowytrzymałych i żaroodpornych o grubości 0,5 – 2,0 mm.
Przypuszczam, że dzięki tej metodzie i uzyskanym wynikom odniesiono sukces również
poza granicami kraju!
Technika spawania elektronowego była krajowym problemem węzłowym, była też przedmiotem
współpracy międzynarodowej w ramach Centrum
Koordynacyjnego Instytutów Spawalnictwa krajów
RWPG oraz w ramach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Próby spawania elektronowego,
a zwłaszcza stopów żaroodpornych, przeprowadzono
również w Instytucie Spawania Elektrycznego w Kijowie, Centralnym Instytucie Spawalnictwa w Halle,
w firmach: Sciaky (Francja) i TORVAC (Wielka Brytania), a także Heraus (RFN).
Wykonano rówież badania metaloznawcze, wytrzymałościowe w temperaturach podwyższonych
i zmęczeniowe. Opracowany był między innymi
problem spawania doczołowego wiązką elektronów
płyt o grubości 20 mm, spawanych przez różnych
wykonawców na różnych urządzeniach, ale przy tej
samej mocy wiązki i prędkości spawania. Następnie porównano jakość otrzymanych złączy. Instytut
Lotnictwa znalazł się wówczas wśród ważnych partnerów, wykonując spawanie na urządzeniu produkcji
krajowej. Rezultatem tych prac był dokument IV Komisji MIS, chyba jeden z niewielu wówczas, w którym
strona polska występowała jako wykonawca badań.
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Ja miałem szczęście, ponieważ w 1970 r. odby-

Wymienił Pan Docent zastosowanie również
innych metod spajania. Jakie to były metody?

łem staż naukowy w Instytucie Technologii w Cran-

W przemyśle lotniczym było dość duże zastoso-

field (Anglia), gdzie nawiązałem kontakt z profeso-

wanie lutowania próżniowego, zwłaszcza do łączenia
niektórych części silników, pracujących w wysokich
temperaturach, a w szczególności elementów trudno
dostępnych i o małych wymiarach.

rem Appsem. W 1978 r. uzyskałem specjalizację
zawodową I stopnia w zakresie spawalnictwa, a w
1980 r. zostałem zatwierdzony jako ekspert UNIDO
w dziedzinie nowoczesnych metod spawania.

W wyniku wielu badań opracowano luty ża-

W 1983 r. przekazał Pan Docent kierownic-

rowytrzymałe, przeznaczone do łączenia części

two Pracowni Połączeń i Metaloznawstwa w do-

konstrukcyjnych, pracujących w wysokich tempe-

bre ręce mgr. inż. Włodzimierza Błońskiego, ale

raturach 500 – 800˚C. Opracowano i wykonano

nadal jest Pan obecny i aktywny jak przedtem

W 1977 r. po 27 latach pracy red. naczel-

urządzenie (piec) do lutowania małych elementów

w środowisku spawalników. Ponieważ są jesz-

ny E. Juffy odszedł na emeryturę i rozpoczął

aparatury kontrolno-pomiarowej. Stosowano też

cze inne obszary działalności Pana Docenta, to

się nowy etap dla czasopisma, ponieważ od

spawanie mikroplazmowe, zwłaszcza do ręcznego

chyba etap Instytutu Lotnictwa, choć nie wyczer-

1978 r. następnym redaktorem naczelnym został

spajania bardzo cienkich elementów o grubości

pany, możemy na razie uznać za zakończony.

mgr inż. Leszek Buczyński. Moja kronika

0,1 mm, zastosowanych w aparaturze pomiarowej.

Nie można jednak oddzielić go od „Przeglądu

współpracy z czasopismem rozpoczęła się też

Wykonaliśmy również kilka stanowisk do spawania

Spawalnictwa”.

w 1978 r. Nastąpiła również zmiana Rady Pro-

mikroplazmowego dla klientów z innych zakładów,
np. MERA-PIAP w Falenicy.

Wspomniałem wcześniej o publikacjach artykułów i informacjach, których źródłem wiedzy spa-

Jak liczny był zespól, którym Pan Docent
kierował?

walniczej był w Polsce „Przegląd Spawalnictwa”,

To był niewielki, dwunastoosobowy zespół

to było nośnikiem aktualnych nowości technicznych,

pracowników, współpracujący ze specjalistami In-

ale również łącznikiem rozproszonych spawalników

żynierii Materiałowej Zakładu Metaloznawstwa, który

(wtedy przecież nie było Internetu). Autorami arty-

wykonywał prace związane z opracowaniem, wyko-

kułów byli specjaliści-inżynierowie oraz naukowcy.

naniem oraz wdrożeniem wyników badań oraz urzą-

Moja współpraca jako autora i Czytelnika rozpoczęła

dzeń. Ponadto organizowane były zespoły robocze

się 1956 r.

złożone ze specjalistów wyższych uczelni i ośrodków
naukowo-badawczych. Miałem w Instytucie bardzo
dobre zaplecze techniczne laboratoriów badawczych
i Zakładu Produkcji Doświadczalnej.
W jaki sposób inżynier-spawalnik w tamtych
latach poszerzał wiedzę i podnosił kwalifikacje
zawodowe?
Korzystano wówczas przede wszystkim z literatury zagranicznej, a także wymieniano doświadczenia podczas konferencji krajowych i zagranicznych.
Wyniki badań publikowano w jedynym czasopiśmie,
jakim był „Przegląd Spawalnictwa”.

kierowany przez mgr. inż. E. Juffy’ego. Czasopismo

Wydaje mi się, że motorem spawalniczej działalności był rozwijający się przemysł stoczniowy.
Ale przecież Pan Docent też mógł wpływać
na formę i zawartość „Przeglądu Spawalnictwa”,
będąc przez wiele lat Przewodniczącym Rady
Programowej.

okres?
Pamiętam, że w tym samym roku „Przegląd
Spawalnictwa” obchodził uroczysty jubileusz 30-lecia.
Wydano nawet specjalny numer (PS 10/78). Wtedy
też zaczął się etap zmian. Weszła nowa, kolorowa
okładka oraz całkowicie zmieniono układ graficzny
czasopisma, natomiast nakład wynosił 6600 egzemplarzy.
Pamiętam też, że jednym z członków Rady
Programowej został doc. dr hab. inż. Jan Pilarczyk,
póżniejszy redaktor naczelny.
Chciałbym jednak wrócić do „kadencji” redaktora Juffy’ego, a właściwie do wydarzenia, które było
ewenementem w tamtych latach. W 1968 r. w lipcu
został zorganizowany XXI Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, którego obrady odbywały

Wówczas przewodniczącym Rady Programowej
był niezastąpiony prof. Leszek Nekanda-Trepka. Zostałem sekretarzem Rady, co wiązało się z licznymi
obowiązkami, wynikającymi z tej funkcji. Nie muszę

Wkrótce prof. Nekanda-Trepka został członkiem
Kolegium Redakcyjnego, a ja – Przewodniczącym
Rady Programowej „Przeglądu Spawalnictwa”. Był

się w Warszawie w Filharmonii. Z tej okazji „Przegląd Spawalnictwa” (PS 7/68) (poza polską edycją
dla prenumeratorów) został też wydany dodatkowo
w specjalnym numerze w języku francuskim i angielskim. Sprawozdanie tego wielkiego wydarzenia
spawalników zostało opublikowane w „Przeglądzie
Spawalnictwa” (PS 12/68). Myślę, że to chyba się
szybko już nie powtórzy!

to rok 1972. Wcale nie jestem pewien, czy Rada

Wspominał

zrobiła wszystko, czego od niej wówczas oczekiwa-

osiemdziesiątych...

no, ale współpracowała najlepiej, jak mogła, dla zapewnienia rozwoju czasopisma. Był to bardzo trudny
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Aż tyle się zmieniło! Jak Pan Docent pamięta ten

nie zostałem powołany przez ZG SIMP w 1969 r.

nadzorował i rozliczał moje zaangażowanie.
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gramowej. Pozostała tylko pani Maria Różycka.

Do zacnego grona Rady Programowej oficjal-

Pani przypominać, jak skrupulatnie Pan Profesor

Jubileusz 30-lecia Przeglądu Spawalnictwa: doc. H.
Zatyka (w środku), prof. L. Nekanda-Trepka (z prawej),
prof. A. Zając (z lewej)

Doc. H. Zatyka i red. naczelny E. Juffy

okres, a zwłaszcza lata osiemdziesiąte, i właśnie
w tym trudnym okresie aż do 1990 r. ja pełniłem tę
funkcję.

Pan

wcześniej

o

latach

Przypuszczam, że dla środowiska polskich spawalników, bardzo istotne wówczas było przypomnienie rocznicy wynalazku spawania łukowego i współtwórcy tej metody inż. Stanisława Olszewskiego.

W 1981 r. podczas XXIV Walnego Zjazdu De-

pierwszy numer (PS 1/82), natomiast w napisanym

legatów SIMP w Szczecinie przewodniczący Sekcji

„Od Redakcji” apelu redaktora naczelnego był taki

Spawalniczej prof. Mieczysław Myśliwiec w swoim

akapit: „Wznawiając wydawanie „Przeglądu Spawal-

wystąpieniu podkreślił fakt przypadającej w 1985 r.

nictwa” liczymy na dalszą owocną współpracę z na-

setnej rocznicy opatentowania elektrycznego spawa-

szymi Czytelnikami i Autorami. Tematykę czasopisma

nia łukowego. Jednym z wynalazców i współwłaści-

będziemy się starali kształtować tak, by przyczyniać

cielem patentu był Polak inż. Stanisław Olszewski.

się do jak najszybszego wyjścia naszego kraju z kry-

Następnie została powołana przez ZG SIMP

zysu gospodarczego. Jedną z dróg, prowadzącą do

specjalna Komisja, której przewodniczył ówczesny

tego celu, jest właśnie rozwój zastosowań spawal-

redaktor naczelny „Przeglądu Spawalnictwa”. Zada-

nictwa – technologii uniwersalnej, przynoszącej

niem tej Komisji było zebranie materiałów na temat

znaczne oszczędności materiałowe i umożliwiającej

życia i działalności inż. St. Olszewskiego. I to jest

rozpowszechnienie technik regeneracyjnych. Dążyć

geneza medalu im. St. Olszewskiego, przyznawanego wybitnym spawalnikom.

też będziemy do zwiększania na łamach czasopisma informacji o rozwoju spawalnictwa za granicą,

Ale chyba „Przegląd Spawalnictwa” nr 3/81
zostanie w pamięci na dłużej…

aby w ten sposób zmniejszyć skutki ograniczonego

Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Był to
pierwszy opublikowany artykuł związany z budową
„Pomnika Poległych Stoczniowców” w Gdańsku,
napisany przez specjalistów spawalników Jerzego

nych i zwiększenia liczby międzynarodowych imprez

Bieleckiego, Edmunda Krysiaka i głównego specjalistę Stoczni Gdańskiej im. Lenina – Bogusława
Lewandowskiego. To nie był tylko artykuł, to było
wydarzenie wydawnicze! Po raz pierwszy została w nim opisana stalowa konstrukcja krzyży oraz
materiały spawalnicze i technologia wykonania
poszczególnych sekcji pomnika, ze szczególnym
uwzględnieniem uwrażliwienia na korozję i metod jej
zabezpieczenia. To naprawdę ukazało się wówczas
w „Przeglądzie Spawalnictwa”.
Czytelnikom „Przeglądu” trzeba przypomnieć, że były to czasy obowiązującej cenzury,
również dla czasopism naukowo-technicznych.
Jako miesięcznik, my też otrzymywaliśmy zgodę
na debit czasopisma na ul. Mysiej.
Niestety, później była długa cisza w wydawaniu
„Przeglądu”, która rozpoczęła się 13 grudnia 1981 r.
Pamiętam, że po ponad półrocznej przerwie wznowiono wydawanie czasopisma. W lipcu ukazał się

Posiedzenie ZG Sekcji Spawalniczej – doc. H. Zatyka
odczytuje uchwałę o medalu im. St. Olszewskiego

w ostatnim czasie dopływu czasopism zagranicztechnicznych i wyjazdów zagranicznych polskich
spawalników.”
Pamiętam kolejne lata działalności czasopisma, doskonalenie formuły, liczne nowe działy
i regenerację sił zespołu redakcyjnego, potrzebnych do wydawania bieżących zeszytów...
Ja mam wrażenie, że to była stała walka o przetrwanie czasopisma, uzupełniona tematycznie
współpracą zespołu Redakcji i Sekcji Spawalniczej
ze zbieraniem materiałów i dokumentacji historycznej o inż. St. Olszewskim.
Owoce tego heriocznego wówczas wysiłku zostały wreszcie zebrane i 15 listopada 1985 r. odbyło
się uroczyste posiedzenie ZG SIMP, związane właśnie
z setną rocznicą wynalazku St. Olszewskiego i Mikołaja Benardosa, jakim było spawanie elektryczne
łukowe. W tym samym dniu na grobowcu St. Olszewskiego została umieszczona tablica pamiątkowa
(PS 1/86).
I tak doszliśmy do 1990 r., w którym nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego,
którym został prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk.
Skończyła się również kadencja Rady Programowej, której nowym przewodniczącym został prof.
Andrzej Zając, a Pana wybrano na przewodniczącego Sekcji Spawalniczej, którą to funkcję
pełnił Pan do 1994 r. ...
Uważam, że ta „moja” kadencja była dość znacząca, przynajmiej na początku. W 1992 r. zostało
podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy
Sekcją Spawalniczą SIMP a American Welding Society, natomiast w 1993 r. z mojej inicjatywy po raz
pierwszy zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami prywatnych przedsiębiorstw, którzy
później byli prezentowani na łamach czasopisma.

Doc. H. Zatyka (w środku)podczas konferencji w Międzyzdrojach, rozmawia z prof. A. Skorupą (z lewej)
i inż. M. Saperskim

Niestety, nie było wówczas zbyt dużo
konkretnych efektów wspierających nasze
czasopismo. W rezultacie od 1994 r. nastąpiło
usamodzielnienie się czasopisma i powstała
Agenda Wydawnicza SIMP Redakcja Przegląd
Spawalnictwa, która została wydawcą czasopisma i działa do tej pory.
Wkrótce Pan Docent również zaangażował
się w „small biznesie”, rozpoczynając – inną niż
dotychczas – działalność, choć też ściśle związaną ze spawalnictwem?
Ta moja „druga młodość” to wspólna, bardzo
interesująca działalność z moim przyjacielem −
wspólnikiem dr. inż. Janisławem Zwolińskim. Wybitnym znawcą zagadnień wytrzymałościowych,
konstrukcyjnych i wielu innych, umożliwiających
budowę i rozwój urządzeń, służących do kompensacji termicznych oraz mechanicznych odkształceń
rurociągów.
Rzeczywiście ta działalność jest związana ze
spawalnictwem, bo tylko metody spawania umożliwiają budowę tak skomplikowanych konstrukcji
mechanicznych. Przykłady naszej działalności
przedstawialiśmy kilkakrotnie w naszych reklamach
w Przeglądzie Spawalnictwa.
Ja nigdy nie przypuszczałam, że będę miała
aż tyle wspólnych wspomnień spawalniczych,
związanych z osobą Pana Docenta. Teraz jest
rok 2006 i kolejny etap w historii „Przeglądu”.
Powtórzę więc pytanie: i co z tym spawalnictwem?
Spawalnictwo było przedmiotem mej aktywnej
pracy zawodowej. Całe swoje życie poświęciłem
badaniom technik spawalniczych i wykorzystywaniu ich zalet do rozwiązywania różnych problemów
technicznych. To daje duże zadowolenie z pracy, gdy
wszystko, a przynajmniej większość, się udaje.
Muszę dodać, że dużą pomoc w pracy zawsze
mogłem uzyskać od Przeglądu Spawalnictwa. Dlatego trzeba zadbać, żeby tak było dalej, aby Przegląd
Spawalnictwa stwarzał poczucie wspólnoty całej rodzinie spawalniczej. Trzeba nad tym cierpliwie i stale
pracować.
Nowemu Redaktorowi Naczelnemu prof. dr. hab.
inż. Jerzemu Nowackiemu i nowej Radzie Programowej oraz całemu Zespołowi czasopisma życzę dużo
sukcesów.
Dziękuję za rozmowę
Irena Wiśniewska
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006
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prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
dr inż. Aneta Ziewiec
dr inż. Marta Ciesielka

Pękanie połączeń spawanych eksploatowanych
w podwyższonych temperaturach

Zakład Materiałoznawstwa i Metalurgii Proszków,
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

STRESZCZENIE
W artykule omówiono podstawową przyczynę obniżenia plastyczności spoin pracujących w podwyższonych temperaturach oraz
ich pękanie podczas eksploatacji. Procesy wydzielania fazy σ oraz utwardzenie wydzieleniowe węglikami. W spoinach nadmiernie
usztywnionych powstają pęknięcia typu relaksacyjnego.

Wydzielanie fazy sigma

a)

b)

Zgodnie z układem równowagi Fe-Cr, przy zawartościach chromu
40÷60% w strukturze stali wydziela się związek międzymetaliczny
FeCr, zwany fazą sigma – σ (rys. 1). Faza σ jest twardym, kruchym

Rys. 2. Struktura stali austenitycznych, w których nastąpiła przemiana ferrytu
δ w austenit i fazę σ; a – stal (25% Cr, 20% Ni, 2% Si) eksploatowana przez
1500 h jako osłona żaroodporna, widoczny rozpad ferrytu na fazę σ i austenit
oraz wydzielenie fazy σ wewnątrz ziaren austenitu, b – stal (24% Cr, 13% Ni)
przesycona i wyżarzona w temperaturze 850°C przez 12 h

Rys. 1. Układ Fe-Cr

i niemagnetycznym związkiem międzymetalicznym, wydzielającym
się w wysokostopowych stalach chromowych i chromowo-niklowych
podczas wyżarzania w zakresie temperatur 600÷900°C. Składa
się z ok. 52% chromu i 48% żelaza, ale może zawierać również
inne składniki, np. molibden. Fazy międzymetaliczne powstają
głównie wtedy, kiedy przedmiot ze stali austenitycznej pracuje
w podwyższonych temperaturach (w obszarze istnienia danej fazy),
lub zostaje poddany wyżarzaniu. W obu przypadkach decydujące
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znaczenie dla utworzenia fazy międzymetalicznej odgrywają czas
i temperatura. Faza σ charakteryzuje się wyjątkowo dużą twardością,
np. ferryt o zawartości 48% Cr ma twardość 250 HV, natomiast
po wydzieleniu fazy σ stal ta osiąga twardość 900 HV. Obecność
fazy σ jest więc przyczyną dużej kruchości stopów o zawartości chromu,
w tym również stali austenitycznych chromowo-niklowych. Pojawienie
się fazy σ obniża także odporność korozyjną stali. Niebezpieczeństwo
powstania fazy σ w połączeniach spawanych ze stali austenitycznych
występuje w przypadku zbyt dużych zawartości ferrytu w strukturze
austenitu (korzystne z drugiej strony ze względu na odporność
na pękanie gorące) oraz pod wpływem nagrzewania materiału do
temperatury 600÷850˚C.
Faza σ powstaje z ferrytu δ, zawierającego więcej chromu.
Ferryt δ rozpada się częściowo lub całkowicie, w zależności od
temperatury i czasu jej oddziaływania na fazę σ i austenit według
reakcji eutektoidalnej:
ferryt δ→ faza σ + austenit
Przykład struktury różnych stali z wydzieleniami fazy σ powstałymi
w wyniku rozpadu eutektoidalnego ferrytu przedstawiono na rysunku 2.
Faza σ powstaje także w czysto austenitycznych stalach
zawierających ponad 20% Cr, np. w stalach typu 25–20. W przypadku
wygrzewania stali czysto austenitycznych faza σ zarodkuje w austenicie
na granicach ziaren i pasmach poślizgu (rys. 3a). Sama struktura
spoiny, z uwagi na segregacje składników stopowych, może w pewnych
przypadkach ułatwić powstawanie związków międzymetalicznych,
nawet gdy jej skład jest taki, że w metalu rodzimym przekutym
i przesyconym tego rodzaju fazy nie mogłyby się utworzyć. Segregacja
podczas krzepnięcia może bowiem zwiększyć miejscowo koncentrację
składników ferrytotwórczych i w ten sposób umożliwić tworzenie fazy σ,
bez konieczności długotrwałego wygrzewania (rys. 3b).

a)

b)

Rys. 3. Wydzielanie fazy σ: a – w stali austenitycznej 0H25N20Nb w
czasie wyżarzania w temperaturze 750°C przez 1500 h [Blicharski], b – w
spoinie czysto austenitycznej wykonanej elektrodą ES 24-18B wyżarzonej
w temperaturze 780°C przez 100 h. Widoczne iglaste wydzielenia fazy σ w
miejscach segregacji komórkowej

Obecność fazy sigma w złączach spawanych wpływa na obniżenie
ich własności plastycznych oraz udarności. Stopień obniżenia własności
plastycznych złącza zależy istotnie od zawartości ferrytu w spoinach.
Wpływ wyżarzania i tworzącej się w tym czasie fazy σ na własności
plastyczne stopiw austenitycznych przedstawiono na rysunku 4.
W zakresie temperatur 600÷900°C następuje spadek udarności oraz
zawartości ferrytu, oba te zjawiska spowodowane są wydzieleniem
się fazy σ. Rysunki 5a i b przedstawiają zmianę udarności i twardości
w czasie eksploatacji dwóch stali A: (0,15% C, 1,8% Mn, 0,65% Si,
24% Cr, 12,5% Ni 0,24% Mo) i B (0,15% C, 1,6% Mn, 0,44% Si, 22%
Cr, 12,8% Ni, 0,28% Mo). Z rysunków widać, że w stali A, zawierającej
więcej krzemu i chromu, następuje szybszy wzrost twardości
i gwałtowne obniżenie udarności. Potwierdza to przyspieszający wpływ
krzemu i chromu na proces wydzielania fazy σ. To obniżenie własności
plastycznych jest często przyczyną pękania stali żaroodpornych
podczas eksploatacji.

Rys. 5. Zależność: a – udarności, b – twardości od czasu eksploatacji
w temperaturze 780°C

a)

b)

c)
Rys. 4. Wpływ wyżarzania przez 10 h w temperaturze 550÷1100°C na pracę
łamania niestabilizowanych austenitycznych stopiw [1]

Przykład fragmentu spoiny o składzie chemicznym (0,19% C,
23% Cr, 17% Ni, 2,4% Mn), która pękła podczas eksploatacji w
zakresie temperatur 600÷1000°C przedstawia rysunek 6a. Pęknięcia
rozwijają się zarówno od grani, jak i lica spoiny (rys. 6b) i mają
przebieg międzykrystaliczny (rys. 6c).

Rys. 6. Makro- i mikrostruktura spoiny pękniętej podczas eksploatacji
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Rys. 7. Wydzielenia węglików chromu i fazy σ w spoinie podczas eksploatacji

to mogą w nich wystąpić pęknięcia odprężeniowe (relaksacyjne).
Mechanizm pękania jest identyczny, jak pękanie relaksacyjne złączy
spawanych stali niskostopowych, zawierających silnie węglikotwórcze
pierwiastki: Ti, V, Mo, Nb [2].
Szybkie chłodzenie po spawaniu powoduje, że nie cały
węgiel i niob zostanie związany w węgliki. Podczas odprężania
w zakresie temperatur 700÷1050°C następuje wydzielanie węglików
i utwardzenie wydzieleniowe. Utwardzenie to nie jest jednak jednakowe
na całym przekroju ziarna. Z uwagi na szybszą dyfuzję po granicach
ziaren wydzielenia na granicach ziaren są większe (rys. 9a) i wokół
nich występuje strefa wolna od wydzieleń (SWW). Wewnątrz ziaren
utwardzenie wydzieleniowe jest znaczne z uwagi na drobnodyspersyjne

Rys. 8. Wydzielenia węglików chromu i fazy σ w materiale spawanym w czasie
eksploatacji

W strukturze spoiny przedstawionej na rysunku 7 widać dużą
gęstość węglików wydzielonych w obszarach segregacji komórkowo-dendrytycznej oraz fazę σ rozmieszczoną w określonych układach
krystalograficznych. Faza σ wydzieliła się również w materiale
spawanym (rys. 8). Naprawa pęknięć metodą spawania nie jest
możliwa z uwagi na fakt, że podczas spawania następuje dalsze pękanie
w strefie wpływu ciepła, spowodowane obecnością fazy σ. Faza σ może
zostać rozpuszczona w wyniku wyżarzenia w temperaturze 1050°C
z następnym studzeniem w wodzie. Tak obrobiona cieplnie stal
odzyskuje własności plastyczne i może być spawana bez ryzyka
pękania.
Środkami zapobiegającymi powstawaniu fazy σ w połączeniach
spawanych jest wykonywanie spoin z możliwie najniższą energią
liniową łuku oraz szybkie chłodzenie elementów spawanych i unikanie
powtórnego ich nagrzewania do temperatury 650÷850°C. Ponadto
dobieranie stali na połączenia spawane ze zwróceniem uwagi na
zawartość ferrytu δ w strukturze austenitu; powinna być tym niższa,
im większa jest grubość spoiny. Uwzględniając korzystny wpływ
ferrytu δ na zwiększenie odporności na pękanie w czasie spawania
oraz negatywny na kruchość związaną z wydzielaniem fazy σ, należy
ograniczyć jego zawartość do 2÷8%.
W celu zmniejszenia możliwości kruchego pękania z powodu fazy
σ obniża się często zawartość chromu w spoinie do takiego poziomu,
aby po uwzględnieniu innych składników ferrytotwórczych przemiana
ferrytu była tylko częściowa. Można to osiągnąć przez zastosowanie
stopiwa o zawartości 15,5÷16,5% Cr, 7,5÷8,5% Ni, maksimum
0,1% C oraz 4% W. Przy takim składzie zawartość ferrytu δ w stopiwie
wynosi ok. 5%.

Pękanie relaksacyjne
Jeśli złącza spawane ze stali austenitycznych zawierających
pierwiastki stabilizujące Ti, Nb są poddane wyżarzaniu odprężającemu
lub jeśli są eksploatowane w zakresie temperatur 700÷1050°C,
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Rys. 9. Schemat mechanizmu pękania relaksacyjnego: a – różna wielkość
wydzieleń w ziarnach i na granicach ziaren, w pobliżu dużych wydzieleń
na granicach ziaren strefa wolna od wydzieleń (SWW), b – zmiana granicy
plastyczności wnętrza ziaren Re(z) i strefy wolnej od wydzieleń Re(sww)

wydzielenia węglików. Podczas nagrzewania do temperatury
odprężania granica plastyczności obszarów przygranicznych (SWW)
spada szybciej niż we wnętrzu ziaren, osiągając w temperaturze T1
poziom naprężeń spawalniczych (rys. 9b). Powyżej temperatury T1 np.
w temperaturze Tx,, Re(SWW)<σ, a zatem pod wpływem naprężeń
spawalniczych σ zachodzi relaksacja naprężeń w wyniku plastycznego
odkształcenia obszarów przygranicznych. Znaczne utwardzenie wnętrza
ziaren (Re(z)>σ) powoduje, że całość odkształceń lokalizuje się
po granicach. Ponieważ ziarna zarówno w spoinie, jak i w SWC są
duże, ich powierzchnia właściwa jest mała, a zatem nie są zdolne do
przeniesienia odkształceń wywołanych naprężeniami. Następuje więc
pękanie po granicach ziaren zarówno w spoinie, jak i w gruboziarnistym
obszarze SWC. Dopiero w temperaturze powyżej T2 możliwe jest
odkształcanie również wnętrza ziaren. Powstanie pęknięć na granicach
ziaren możliwe jest również w następstwie procesu pełzania i łączenia
się pustek powstających na cząstkach wydzieleń w trakcie poślizgu po
granicach ziaren. Przykład powstawania stref wolnych od wydzieleń
(SWW) po granicach ziaren w spoinie oraz pękania w tym obszarze
pokazano na rysunku 10.
Na rysunku 11 przedstawiono krzywą skłonności do pękania
relaksacyjnego złączy spawanych stali austenitycznej typu 347. Widać, że

maksymalna szybkość pękania występuje w temperaturze ok. 900°C.
Przy naprężeniu 75% granicy plastyczności czas do pęknięcia wynosi
ok. 50 min, natomiast przy naprężeniu równym granicy plastyczności
czas do pęknięcia jest krótszy i wynosi ok. 25 min.

Wnioski

Rys. 10. Powstawanie: a – stref wolnych od wydzieleń, b – pękanie relaksacyjne
w tych strefach w spoinie eksploatowanej w zakresie temperatur 700÷900°C

Przedstawione przyczyny kruchości i pękania złączy spawanych
stali austenitycznych wskazują, jak ważna jest znajomość tych
problemów, aby można było uniknąć awarii urządzeń pracujących
w podwyższonych temperaturach. Niektórzy producenci urządzeń ze stali
austenitycznych stosują wyżarzanie odprężające w temperaturze 900°C.
Obróbka cieplna w tym zakresie prowadzi do znacznego obniżenia
własności plastycznych lub nawet pęknięć spowodowanych:
- wydzielaniem fazy σ,
- utwardzeniem wydzieleniowym i pękaniem relaksacyjnym stali stabilizowanych Ti i Nb.
W przypadku wydzielenia fazy σ możliwa jest regeneracja
własności poprzez przesycanie z temperatury około 1050°C. Natomiast
w stalach stabilizowanych tytanem i niobem temperatury rozpuszczania
węglików są znacznie wyższe, przekraczają 1150°C. Tak więc odzyskanie
własności plastycznych urządzeń i elementów ze stali austenitycznych
z niobem jest praktycznie niemożliwe.
Istotny wpływ na pękanie w czasie eksploatacji ma również sposób
projektowania konstrukcji. Wiedząc o tym, że stale austenityczne mają
około 1,5 raza większy współczynnik rozszerzalności w porównaniu do
stali węglowych, nie należy nadmiernie „przesztywniać” konstrukcji.
Konstrukcja powinna być na tyle „elastyczna”, aby w czasie zmian
temperatury podczas eksploatacji mogła swobodnie się odkształcać.

Literatura

Rys. 11. Wrażliwość spoin stali typu 347 do pękania relaksacyjnego; punkty
puste – pęknięcia wystąpiły, punkty pełne – pęknięcia nie wystąpiły (próbę
przerwano) [3]
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Cięcie strumieniem wody

STRESZCZENIE
Scharakteryzowano proces cięcia strumieniem wody ze ścierniwem, postęp w rozwoju urządzeń, aktualne możliwości technologiczne, jakość cięcia
i dziedziny zastosowania. Porównano wiele aspektów cięcia strumieniem wody i cięcia termicznego. Z dokonanej analizy wynika, że ta dynamicznie rozwijająca się
technologia nie jest konkurencyjna dla procesów cięcia termicznego w ogólności, lecz skutecznie uzupełnia te obszary zastosowań, głównie dotyczące materiałów,
w których z przyczyn fizycznych nie można stosować metod termicznych.

Cięcie strumieniem wody
Cięcie strumieniem wody pod względem kinematyki procesu
(wąski strumień tnący, przemieszczanie głowicy) i formy wycinanych
części jest podobne do termicznych procesów cięcia i w pewnym
zakresie może je zastępować lub uzupełniać. Woda – uprzednio
sprężona do 100÷400 MPa – jest przetłaczana przez wykonaną
z szafiru, rubinu lub diamentu kryzę dyszy wodnej o małej średnicy
po to, aby uzyskać wąski jej strumień o prędkości osiągającej
nawet trzykrotną prędkość dźwięku (~1000 m/s) rys. 1. Przy cięciu
materiałów miękkich, takich jak tworzywa sztuczne, guma, skóra,
drewno, papier, gąbka, środki spożywcze, szczelina powstaje w wyniku
erozji materiału ciętego samą wodą, bez dodatku ścierniwa.

Rys. 1. Schemat budowy głowicy do cięcia strumieniem wody ze ścierniwem

W przypadku cięcia metali i ich stopów, np. stali narzędziowych,
nierdzewnych, tytanu, aluminium oraz węglików, ceramiki, szkła,
konieczne jest dodanie do wody drobnoziarnistego ścierniwa i właśnie
ono jest powodem erozji, która wtedy jest kilkaset razy intensywniejsza,
niż podczas cięcia samą wodą. Woda rozprężając się w precyzyjnej
kryzie dyszy wodnej tworzy bardzo wąski strumień, a powstające przy
tym podciśnienie zasysa ścierniwo do komory dozowania. Następnie
cząsteczki ścierniwa są przyspieszane przez strumień wody w dyszy
mieszania i opuszczają ją jako spójny, wąski strumień o średnicy nieco
większej niż średnica dyszy. Precyzyjne osiowanie kryzy wodnej i dyszy
mieszającej (centrującej) gwarantują brak rozproszenia strumienia
i znaczne wydłużenie trwałości dyszy. W mieszaninie wody, ścierniwa
i powietrza, które dostało się do dyszy wraz ze ścierniwem, woda
jest tylko nośnikiem materiału tnącego. Głowica do cięcia wodą ze
ścierniwem może być wykorzystana do cięcia samą wodą, bez użycia
ścierniwa. Strumieniem z użyciem ścierniwa można ciąć tworzywa
o twardości ceramiki alundowej (Al2O3), a więc większość materiałów
technicznych.
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Cięcie strumieniem wody ze ścierniwem lub (rzadziej) bez
ścierniwa jest w pewnym stopniu i zakresie alternatywą dla metod cięcia
termicznego. Przede wszystkim rozszerza ono asortyment materiałów
poddawanych cięciu. Cięcie wodą jest w zasadzie dwuwymiarowe
(przecinanie na wskroś), podobnie jak cięcie termiczne. Jakkolwiek
możliwe i praktykowane jest wycinanie materiału do określonej
grubości (żłobienie), to z uwagi na niejednorodność materiału trudno
jest uzyskać jednakową głębokość żłobienia o gładkiej powierzchni.
Nacisk dynamiczny strumienia wody na cięty materiał nie przekracza
5 N. Cięcie wodą prowadzi się wyłącznie jako mechaniczne.
W porównaniu z cięciem termicznym, szczególnie laserowym,
z którym jest często porównywane ze względu na zakres zastosowania,
jakość i prędkość cięcia, cięciu strumieniem wody ze ścierniwem
przypisuje się następujące zalety:
• można ciąć praktycznie wszystkie metale i niemetale, w tym
ceramikę, kompozyty, gumę, papier - oprócz supertwardych, np.
diamentu;
• mniejsze ograniczenia co do górnej granicy grubości ciętych
materiałów, a więc można ciąć materiały grubsze, niż laserem lub
plazmą;
• powierzchnia uzyskana po cięciu wodą nie zawsze ustępuje pod
względem gładkości powierzchni po cięciu laserowym; jest ona
szorstka, matowa;
• duża łatwość i uzyskanie wysokiej jakości cięcia kompozytów
warstwowych z materiałów o różnych właściwościach fizycznych
i cięcia w pakietach;
• nienagrzewanie się materiału ciętego; można ciąć materiały bardzo
kruche, bez narażenia ich na pękanie, np. szkło, ceramikę, a nawet
materiały wybuchowe;
• w czasie cięcia i po cięciu nie występują w materiałach naprężenia
własne i odkształcenia;
• przy zmianie rodzaju i grubości materiału ciętego dostosowuje się do
nich tylko prędkość cięcia;
• możliwość drążenia bardzo głębokich otworów o małej średnicy, oprócz
cięcia postępującego rozdzielającego materiał (dwuwymiarowego);
• w procesie cięcia wodą brak szkodliwych pyłów i gazów;
• nie ma konieczności dokładnego utrzymywania odległości głowicy
tnącej od materiału, jak przy cięciu laserowym;
• prędkości cięcia materiałów miękkich i niemetalowych oraz cienkich
są stosunkowo duże;
• niższy koszt urządzenia i procesu, niż w przypadku cięcia
laserowego.
Pomimo oczywistych zalet, proces cięcia wodą nie jest też
pozbawiony wad, do których zaliczane są:
• mniejsza opłacalność (koszt, prędkość) cięcia materiałów metalowych
w stosunku do cięcia termicznego;
• konieczność utrzymania odpowiedniej czystości i „miękkości” wody

Tablica I. Porównanie cech
i efektów
metod cięcia termicznego
i strumieniem
wody termicznego i strumieniem wody
Tablica
1. Porównanie
cech i efektów
metod ci�cia
Porównywana cecha
Rodzaj ci�tego
materia�u

Ci�cie tlenowe

Ci�cie plazmowe

Ci�cie laserowe

Ci�cie wod�

Tylko stale niestopowe Wszystkie metale
i niskostopowe
i rzadko niektóre
niemetale
Powy�ej 3 mm,
Do ok. 50÷100 mm,
górna granica
zale�nie od mocy
ok. 2000 mm
�ród�a energii
i materia�u
Jako operacja
Jako operacja
pomocnicza; otwór ma pomocnicza; otwór ma
nisk� jako��
nisk� jako��

Wszystkie metale
Wszystkie metale
i niemetale, oprócz
i niemetale, oprócz
supertwardych
palnych i kruchych
super
twardych
Grubo�� ci�tego
Do ok. 20÷30 mm,
Do ok. 250 mm,
materia�u
zale�nie od mocy
zale�nie od mocy
�ród�a energii
pompy i materia�u
i materia�u
Mo�liwo�� celowego
Równie� jako operacja Równie� jako operacja
przepalania lub
zasadnicza; otwór ma
zasadnicza; otwór ma
„wiercenia” otworów
dobr� jako�� i �rednic� dobr� jako�� i �rednic�
min. ok. 0,3 mm
min. 1,5 mm
Mo�liwe i zalecane, ale Praktycznie nie
Mo�liwo�� ��obienia
Stosuje si� bardzo
Mo�liwe, ale z
cz�sto w praktyce
rzadko stosowane
stosowane
ograniczeniami
Od 3 do 8 mm,
Od ok. 0,3 mm do ok. Od ok. 0,4 mm do ok.
Szeroko�� i kszta�t
Od 2 do 6 mm,
zale�nie od grubo�ci
2 mm, zale�nie od
3 mm, zale�nie od
szczeliny powsta�ej po zale�nie od grubo�ci
ci�ciu
ci�tego materia�u;
materia�u; szczelina
grubo�ci materia�u;
rodzaju i grubo�ci
szczelina równoleg�a
nierównoleg�a
szczelina równoleg�a
materia�u
Dok�adno�� ci�cia
Przy ci�ciu zmechanizowanym zale�y od dok�adno�ci systemu jezdnego prowadz�cego g�owic�;
jest te� zwi�zana z szeroko�ci� i kszta�tem powstaj�cej szczeliny (porównaj ocen� powy�ej)
G�adko�� powierzchni Niska
Niska
Najwy�sza
Wysoka
Utlenienie powierzchni Du�e, ale praktycznie
Nie wyst�puje
Wyst�puje przy u�yciu Tylko przy u�yciu
ci�tej
ma�o istotne
powietrza i tlenu
tlenu
Odkszta�cenia ci�tego Najwi�ksze spo�ród
Nie wyst�puj�
Znacznie mniejsze ni� Bardzo ma�e,
wyrobu
wszystkich metod
przy ci�ciu tlenem
praktycznie pomijalne
ci�cia
Nie wyst�puje
Znacznie mniejsza ni� Bardzo ma�a,
Strefa wp�ywu ciep�a
Najszersza spo�ród
przy ci�ciu tlenem,
praktycznie pomijalna
wszystkich metod
ci�cia
Napr��enia w�asne po Stosunkowo du�e
Niewielkie
Pomijalnie ma�e
Nie wyst�puj�
ci�ciu
Porównanie wzajemne Wzgl�dnie ma�a przy
Przy ma�ych
Du�a przy ci�ciu
Bardzo du�a przy
pr�dko�ci ci�cia
ma�ych grubo�ciach,
grubo�ciach znacznie
ma�ych grubo�ciach,
materia�ów mi�kkich
poszczególnych metod przy du�ych
wi�ksza ni� przy
wyra�nie malej�ca ze
i cienkich, jednak
mniejsza ni� przy
grubo�ciach
tlenowym, maleje przy wzrostem grubo�ci,
stosunkowo du�a
zale�y od mocy lasera ci�ciu laserowym
du�ych, zale�y od
mocy �ród�a
Koszt urz�dze�
Najni�szy
Stosunkowo niski
Bardzo wysoki
Ni�szy ni� do ci�cia
laserowego
Koszt ci�cia
Niewielki, stosunkowo Dla porównywalnych
Niewielki dla ma�ych
Dla porównywalnych
niski przy du�ych
ma�ych grubo�ci ni�szy grubo�ci, wyra�nie
grubo�ci wy�szy ni�
grubo�ciach stali
ni� ci�cia tlenem
wzrasta z grubo�ci�
ci�cia laserowego
Koszty materia�ów
Niskie przy u�yciu
Wysokie, zw�aszcza
Wysokie, g�ównie
Wysokie przy u�yciu
dodatkowych do ci�cia acetylenu, mniejsze
powietrza, wi�ksze
argonu, mniejsze przy �cierniwa i dysz
przy u�yciu propanu
ci�ciu tlenem i azotem
przy u�yciu argonu
Niewielki – cz�stej
Wysoki z uwagi na
Koszt utrzymania i
Niewielki – palniki
Wysoki, okresowej
skomplikowan�
konserwacji g�owic
wymiany wymagaj�
maj� prost� budow�
wymiany wymagaj�
L/palników do ci�cia
a cz��ci wymienne
elektrody i dysze przy budow�
drogie dysze
(dysze) s� tanie
ci�ciu powietrzem
Koszt utrzymania i
W przypadku ci�cia automatycznego koszty obejmuj�ce urz�dzenia jezdne, sterowanie,
konserwacji urz�dze�
oprogramowanie s� w przybli�eniu jednakowe, ró�ni� si� jednak, zale�nie od ich budowy i klasy
do automatyzacji ci�cia dok�adno�ci (dotyczy to równie� kosztu zakupu tych urz�dze�)
Szkodliwo�� dla
Nieznaczna, wymaga
Nieznaczna, wymaga
Mog� powstawa�
Praktycznie nie
si� wentylacji ogólnej wyst�puje
�rodowiska i otoczenia si� wentylacji ogólnej toksyczne zwi�zki
(azotki, tlenki, py�y)
Bywa wysoki, zaleca
Poziom ha�asu
Niski, nie stosuje si�
Praktycznie pomijalnie Bywa wysoki, zaleca
�rodków
si� wtedy ci�cie pod
niski
si� wtedy ci�cie pod
zapobiegawczych
warstw� wody
warstw� wody

stosowanej do cięcia;
• utylizacja produktów erozji materiału ciętego wraz z zużytym
ścierniwem, mimo że nie stwarza ono istotnego zagrożenia dla
środowiska naturalnego;
• dosyć duży hałas podczas cięcia (możliwy do zmniejszenia przez
cięcie w wodzie, podobnie jak w przypadku cięcia plazmowego).
Porównanie cech cięcia wodą i cięcia termicznego przedstawiono
w tablicy I.

Urządzenia
Pompy wysokociśnieniowe

Do sprężania wody stosuje się powszechnie hydrauliczne pompy
nurnikowe dwustronnego działania z napędowym obwodem olejowym,
nazywane niekiedy intensyfikatorowymi (rys. 2). Woda jest sprężana do
ciśnienia 0,7 MPa przy użyciu pompy wstępnej, następnie płynie do
cylindra wysokociśnieniowego przez filtr wodny. Uzyskanie ciśnienia
ok. 20 MPa następuje w pompie hydraulicznej o napędzie elektrycznym.
Olej napędzający tłoki jest pompowany alternatywnie do prawego
i lewego cylindra przez czterodrożny zawór i w rezultacie podnosi

Rys. 2. Schemat działania
pompy wysokociśnieniowej

ciśnienie wody jeszcze 20-krotnie, sprężając ją do 400 MPa.
W celu uniknięcia pulsacji ciśnienia podczas wypływu wody
z dyszy, które mogłoby powodować pogorszenie jakości powierzchni
ciętej, woda przepływa przez akumulator. Pompy ciśnieniowe do
cięcia wodnego są dostępne w szerokim zakresie mocy. Najczęściej
są stosowane pompy o mocy 30÷40 kW, a następnie w kolejności
55÷75 kW i o wyższych mocach, do 150 kW. Od kilku lat istnieje
wzrastające zapotrzebowanie na pompy o mocy 75÷100 kW, które
można wykorzystywać do jednoczesnego cięcia kilkoma (2÷6)
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006
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głowicami, obniżając w ten sposób koszty procesu.
Pompa o mocy 75÷100 kW jest droższa od pompy o mocy 50
kW o ok. 30 000÷50 000 USD. Oprócz pomp hydraulicznych stosuje
się także pompy mechaniczne, działające na podobnej zasadzie, jak
pompa intesyfikatorowa, zasadniczą różnicą w budowie jest tylko
zastosowanie silnika elektrycznego krokowego zamiast intensyfikatora.

Dysze

Kryza dyszy wodnej jest zazwyczaj wykonywana ze sztucznego
szafiru lub rubinu. Średnica otworu w kryzie wynosi od 0,08 mm do
1,0 mm. Do cięcia samą wodą używa się zazwyczaj dysz o małej
średnicy (0,08÷0,25 mm), skupiających energię strumienia wody na
małej powierzchni materiału, co zwiększa efektywną pracę dekohezji
materiału ciętego.
Trwałość kryzy szafirowej osiąga ok. 50 do 100 h pracy przy cięciu
samą wodą i jest o połowę krótsza przy cięciu z użyciem ścierniwa.
Cena dyszy szafirowej wynosi od 15 do 50 USD. Dysze diamentowe,
stosowane do cięcia samą wodą i wodą ze ścierniwem, mają trwałość
od 800 do 2000 h, lecz są 10 do 20 razy droższe. Dysze mieszające
wykonuje się o średnicach od 0,4 do 1,5 mm, przy czym większe
wartości dotyczą procesu cięcia ze ścierniwem. Wytwarzane dawniej
ze standardowego węglika wolframu miały trwałość do 6 h pracy
i były podatne na ścieranie, co powodowało niedokładności cięcia.
Konieczność częstej ich wymiany podnosiła koszt procesu cięcia,
więc zaniechano ich stosowania. Obecnie najlepszej jakości dysze są
wykonywane z kompozytów węglikowych i mają trwałość do 150 h.

Dozowniki ścierniwa

Współczesne systemy dostarczania ścierniwa eliminują stosowane
dawniej kłopotliwe dozowniki wibracyjne i zawory dozujące. Używa się
prostej kryzy, o stałej średnicy, do odmierzania przepływu materiału
ściernego z pojemnika samozasypowego, który jest umiejscowiony
w pobliżu dyszy. Samozasypowy pojemnik z materiałem ściernym
mieści ścierniwo wystarczające na ok. 45 minut cięcia i można go
dopełniać ręcznie podczas pracy maszyny lub zainstalować system
dopełniania. Stosowane są także systemy ciągłego dozowania
określonej ilości ścierniwa oraz podawania go do głowicy tnącej.
Żądaną wartość dawki ścierniwa można zadać liniowo za pomocą
potencjometru lub za pomocą podprogramu wysyłającego instrukcje
do dozownika.

Stoły do cięcia dwuwymiarowego (X-Y)

Możliwość dokładnego wycinania części zapewnia precyzyjny
napęd stołu lub bramy oraz system sterujący ruchem głowicy.
Budowa, zasady kinematycznego działania oraz sterowania układami
stół – głowica, są w większości zastosowań takie same, jak w wysokiej
klasy maszynach do cięcia termicznego.
Stosuje się następujące rodzaje układów stół–głowica:
montowane do podłogi systemy bramowe z oddzielnymi stołami
roboczymi oraz zintegrowane systemy stół–brama, a także systemy ze
wspornikiem mocowanym do podłogi z oddzielnymi stołami roboczymi
i zintegrowane systemy stół–wspornik (rys. 3).
Materiał cięty jest zwykle umieszczany na ramie stalowej
wykonanej z płaskowników w formie kwadratów o wielkości oczka ok.
80 x 80 mm, a wielkość samej kratownicy jest dobierana w zależności
od wielkości stołu. Każdy z układów ma swoje zalety i wady, lecz każdy
musi zapewniać wytracenie prędkości strumienia wody w wodzie
zbiornika stołu, która następuje ok. 0,5 m pod powierzchnią wody.
Odległość końca dyszy do ciętego materiału utrzymuje się w zakresie
0,25÷5 mm, jednak zbyt duża odległość (powyżej 2 mm) może być
przyczyną powstania chropowatości powierzchni ciętego materiału na

12

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006

Rys. 3. Przecinarka OPAL WATERJET

pewnej szerokości od krawędzi ciętej. Zapobiega się temu m.in. przez
cięcie pod warstwą wody. Proces cięcia powinien być prowadzony pod
powierzchnią wody, w celu obniżenie poziomu hałasu pracy urządzenia.
Końcówka dyszy mieszającej głowicy tnącej powinna znajdować się co
najmniej 2 mm pod powierzchnią wody.

Sterowanie procesem cięcia

Do niedawna stoły robocze do cięcia samą wodą czy strumieniem
wody ze ścierniwem były sterowane tradycyjnymi systemami CNC
(komputerowego sterowania numerycznego), w których stosowano tzw.
„kod G”, charakterystyczny dla sztywnych narzędzi tnących, takich jak
frez walcowo-czołowy lub nóż mechaniczny. Szybkość posuwu tych
narzędzi w zasadzie jest utrzymywana na stałym poziomie lub zmienia
się nieznacznie na narożach i krzywiznach. Obecnie odchodzi się od
tego systemu w technologiach cięcia wodą, a zwłaszcza mających
zastosowanie w warsztatach do produkcji krótkoseryjnej.
Strumień tnący wodą lub wodą ze ścierniwem zdecydowanie nie
jest sztywnym narzędziem tnącym, więc używanie stałej szybkości
posuwu powoduje nieciągłości cięcia lub odchylenia powierzchni
ciętej od pionu, stożkowe kształty na narożach i krzywiznach. Zmiany w
szybkości posuwu na narożach i krzywiznach muszą być dokonywane
gładko i stopniowo, z szybkością zmian uwzględniającą rodzaj ciętego
materiału, jego grubość i kształt wycinanej części. Dlatego coraz
częściej są używane komputery klasy PC, za pomocą których można
zaprojektować drogę i parametry ruchu głowicy. Rysunki części
można wykonywać w programach graficznych, np. Auto Cad, jednakże
najlepsze i najbardziej wydajne są programy z postprocesorami,
specjalnie napisane do obsługi maszyn do cięcia strumieniem wody.

Materiały dodatkowe i elementy zużywające się
Materiałami dodatkowymi i zużywającymi się podczas cięcia
z użyciem ścierniwa są: materiały technologiczne (ścierniwo,
woda, oleje, powietrze) i regularnie zużywające się części urządzeń
(dysze, filtry wody, zawory zwrotne, uszczelnienia). Ścierniwem są
zwykle naturalne krzemiany metali (najczęściej niehigroskopijny
piasek granatu, minerał o wzorze Fe2O3Al2(SiO4)3, zwany garnetem,
występujący w Australii) o twardości 8 do 9 w skali Mohs’a, o kształcie
nieregularnym, kanciastym, często w postaci dwunastościanów
rombowych, o bardzo ostrych krawędziach. Stosuje się zwykle trzy
ziarnistości ścierniwa: 120 (o średniej średnicy ok. 0,1÷0,2 mm),
gdy celem jest uzyskanie gładkiej powierzchni ciętej, 80 (średnica do
ok. 0,3 mm) – do zastosowań powszechnych i 50 (średnica do ok.
0,5 mm), przy użyciu którego powierzchnia jest bardziej chropowata,
ale cięcie jest wydajniejsze. Za małe ziarna pogarszają efektywność
procesu, a zbyt duże nie mogą zostać użyte ze względu na ograniczenie

średnicy dyszy mieszającej. Zapotrzebowanie ścierniwa (przy ciśnieniu
wody 400 MPa) w przybliżeniu wynosi: dla dysz centrujących o
średnicy 0,5÷0,75 mm ok. 0,4÷0,8 kg/min, natomiast dla dysz o
średnicy 0,75÷1,2 mm ok. 0,8÷1,2 kg/min cięcia. Po przekroczeniu
pewnej optymalnej ilości podawanego ścierniwa następuje pogorszenie
wskaźników cięcia z powodu zatykania się dyszy mieszającej. Rzadko,
i z mniejszą efektywnością stosuje się inne ścierniwo, np. ceramikę
korundową, kwarc, krzemian cyrkonu, proszek oliwinowy, węglik boru.
Woda używana do cięcia, pobierana zwykle z sieci wodociągowej,
powinna być uzdatniana, tj. demineralizowana, odżelaziana
i odwapniana, ewentualnie powinna zawierać domieszkę polimerów
dodawanych ze względów eksploatacyjnych całego urządzenia.
Wtrącenia i zanieczyszczenia grube są zatrzymywane za pomocą
specjalnych filtrów papierowych lub ceramicznych – wstępnych (oczko
siatki wynosi ok. 40 µm) i właściwych (oczko siatki wynosi ok. 20 µm).
Zużycie wody przy ciśnieniu 400 MPa wynosi dla dyszy mieszającej
o średnicy 0,25 mm około 1,5 dm3/min, a dla dyszy o średnicy
0,4 mm ok. 5 dm3/min. Prędkość (i jakość) cięcia może ulec
zmniejszeniu na skutek spadku ciśnienia między pompą i głowicą,
dlatego należy dbać o czystość filtrów wody i nie wprowadzać takich
zmian w systemie zasilania, które powodowałyby spadek ciśnienia.

Parametry cięcia
Podstawowymi parametrami cięcia strumieniem wody ze
ścierniwem, które wpływają na jego wydajność i jakość są: ciśnienie
wody; stosuje się ciśnienia w zakresie od 1000 do 4000 bar, wydatek
ścierniwa, który wynosi od 0,1 do 1,5 kg/min, średnica otworu kryzy
dyszy wodnej, mieszcząca się w zakresie od 0,08 do 1,0 mm, średnica
otworu dyszy mieszającej, w zakresie od 0,5 do 1,5 mm, prędkość
cięcia.
Prędkość cięcia jest wartością wynikową, zależną od rodzaju
materiału ciętego, jego grubości i wartości czterech pierwszych
parametrów. Na rysunku 4 przedstawiono kalkulator, opracowany przez
firmę Waterjet, pomocny przy doborze prędkości cięcia. Dla danych
wejściowych, widocznych po lewej stronie kalkulatora, zalecaną
prędkością cięcia, przy której otrzymuje się gładkie powierzchnie jest
487,06 mm/min. Natomiast maksymalna prędkość, przy której można
jeszcze uzyskać przecięcie materiału (stosując podane parametry)
wynosi 1292,21 mm/min, ale jakość powierzchni przy tej prędkości
cięcia nie będzie w pełni zadowalająca. Zwykle taka maksymalna
prędkość cięcia jest prawie trzykrotnie większa od zalecanej prędkości
cięcia, zapewniającej wysoką jakość. Podawane w literaturze wartości
prędkości cięcia są orientacyjne, w dużym stopniu zależne od typu
urządzenia. Korzystając z tego kalkulatora na rysunku 5 przedstawiono

Rys. 5. Prędkość cięcia strumieniem wody kilku materiałów w funkcji ich
grubości; parametry cięcia: ciśnienie wody – 400 MPa, wydatek ścierniwa
– 0,5 kg/min, średnica kryzy dyszy wodnej – 0,35 mm, średnica dyszy
mieszajacej ścierniwa – 1,0 mm

wykresy obrazujące zmiany prędkości cięcia (o dobrej jakości)
w funkcji grubości kilku wybranych materiałów.
Powyżej grubości 25÷50 mm, zależnie od rodzaju ciętego
materiału, prędkość cięcia znacznie zmniejsza się i trudniejsza do
uzyskania staje się wysoka dokładność i jakość powierzchni ciętej.
Prędkość cięcia strumieniem wody niektórych metali (np. Al, Cu, Ti
i ich stopów), szczególnie o grubościach kilku milimetrów, jest
zbliżona do prędkości cięcia laserowego. Należy podkreślić, że
porównywanie prędkości cięcia wodą z prędkością cięcia laserem czy
plazmą może przynieść fałszywy obraz, w każdej bowiem metodzie
prędkość cięcia bardzo zależy od aktualnie wykorzystywanej mocy
urządzenia. Zastosowanie cięcia strumieniem wody ma oczywistą
przewagę techniczną w przypadkach cięcia materiałów niemetalowych,
których nie można ciąć metodami termicznymi z uwagi na możliwość
ich pękania przy nagrzewaniu, zapalenia, wybuchu, degradacji struktury
i właściwości użytkowych. Wtedy prędkość i koszt cięcia są czynnikami
nieistotnymi. Prędkości (i koszty) cięcia metali i ich stopów są zwykle
mniejsze, gdy stosuje się procesy termiczne. Największą wydajność
(prędkość) cięcia uzyskuje się przy dużym ciśnieniu i zwiększonej
ilości podawanego ścierniwa o podwyższonej ziarnistości; warto
jednak pamiętać, że zużyte ścierniwo stanowi około 2/3 kosztów
operacyjnych cięcia (rys. 6, 7).

Rys. 6. Wpływ ciśnienia wody na prędkość cięcia wybranych materiałów
o grubości 10 mm; parametry cięcia: wydatek ścierniwa – 0,5 kg/min, średnica
kryzy dyszy wodnej – 0,35 mm, średnica dyszy mieszającej – 1,0 mm

Rys. 4. Kalkulator używany przy doborze prędkości cięcia

Rys. 7. Wpływ wydatku ścierniwa na prędkość cięcia marmuru, aluminium
i stali o grubości 25 mm; ciśnienie wody – 300 MPa, średnica kryzy dyszy
wodnej – 0,3 mm, średnica dyszy mieszającej – 1,0 mm
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Dokładność i jakość cięcia
Dokładność wymiarów wycinanych elementów jest duża,
porównywalna z dokładnością uzyskiwaną podczas cięcia laserowego.
Na dokładność tę znaczący wpływ mają charakterystyki ruchowe
maszyny do cięcia, na której jest zainstalowana głowica tnąca.
Należy podkreślić, że charakterystyki te nie korespondują bezpośrednio
z dokładnością cięcia. Większość producentów urządzeń do cięcia
wodą zapewnia uzyskanie tolerancji wymiarów wycinanych elementów
w zakresie +/
+/–– 0,1 mm, gdy grubość materiału nie przekracza
50 mm. W przypadku cięcia materiałów cienkich niektórzy producenci
urządzeń podają nawet +/
+/–– 0,05 mm, lecz praktycznie jest ona trudna
do osiągnięcia nawet przy małej prędkości cięcia.
Powodem niedoskonałości powierzchni powstałej po przecięciu,
widocznych w postaci nadmiernej chropowatości, wżerów (rys. 8
i 9) i zmiennej szerokości szczeliny na grubości elementu ciętego są
głównie odbicia strumienia od czoła szczeliny. Strumień jest zawracany
w kierunku przeciwnym do cięcia i odbijany na boki, powodując
dodatkową i zbędną erozję powstałej już powierzchni.
Występują następujące rodzaje zniekształcenia powierzchni ciętej,
będące odzwierciedleniem kształtu tworzonej szczeliny, a mianowicie:
• rozwarcie szczeliny w kształcie litery „V” – powstaje, gdy strumień
zostaje odbity w górnych rejonach materiału i w przypadku cięcia
materiałów stosunkowo twardych;
• rozwarcie szczeliny w kształcie odwróconego „V” (górna część jest
węższa niż dolna) – powstaje w przypadku materiałów miękkich, gdy
cięcie przebiega zbyt wolno i przy małym ciśnieniu, gdy strumień
rozszerza się w miarę oddalania się od dyszy;
• kształt szczeliny baryłkowaty (środkowa część jest szersza niż górna
i dolna) – występuje w bardzo grubych materiałach.
Zapobiegać tym wadom – nie zawsze mającym istotne znaczenie
dla wyciętego wyrobu, gdyż ich wartości są stosunkowo małe – można
przez:
• zastosowanie najwyższej jakości ścierniwa o dużej ziarnistości oraz
zwiększenie ciśnienia roboczego,
• używanie dyszy mieszającej o mniejszej średnicy,
• stosowanie małych odległości dyszy od materiału ciętego,
• zmniejszenie (niekiedy) prędkości cięcia.
Podobnie jak podczas każdego rodzaju cięcia termicznego,
następuje odchylenie strumienia tnącego w kierunku przeciwnym
do kierunku cięcia. Nasila się ono, gdy energia strumienia maleje
i gdy wzrasta prędkość cięcia. W przypadku cięcia wzdłuż linii prostej
zjawisko to ma niewielkie znaczenie praktyczne, natomiast przy
cięciu na łukach (w tym wycinaniu walców lub otworów walcowych)
o małym promieniu odchylenie strumienia powoduje, że zamiast
powierzchni walcowej uzyskuje się stożkową (rys. 8). Prostym środkiem
łagodzącym powstawanie stożka, lecz spowalniającym proces cięcia
i zwiększającym jego koszt, jest zmniejszenie prędkości cięcia.
Nowością przy eliminowaniu stożkowatości jest np. zastosowanie
mechanizmu ruchomej głowicy Tilt-A-Jet™. Głowica Tilt-A-Jet może
być pozycjonowana pod wyliczonym przez program kątem tak, aby
wyeliminować powstający stożek przy odchylaniu się strumienia.
Odchylanie strumienia nie znika, ale zostaje użyte do usunięcia
części materiału w taki sposób, aby pozostawić obrabiany element
z prostopadłymi krawędziami. Tilt-A-Jet można zamocować do
dowolnej maszyny.
Badania prowadzone w Zakładzie Inżynierii Spajania PW (próbki
Rys. 8. Kształt oraz
powierzchnia walca ze
stali 0H18N9, wyciętego
strumieniem wody ze
ścierniwem przy zastosowaniu prawie dwukrotnie
większej prędkości cięcia
niż zalecana
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wycinano w firmie JOKA Sp. j. – Cięcie Precyzyjne, w Tomaszowie
Mazowieckim) potwierdziły, że kąt pochylenia tworzącej powstałego
stożka (zamiast pożądanego walca) wzrastał ze zwiększaniem
prędkości cięcia i grubości materiału oraz zmniejszaniem średnicy
wycinanego walca. Kąt ten zależał od rodzaju materiału; w przypadku
cięcia materiałów twardych (stali konstrukcyjnych i nierdzewnych)
był mniejszy, niż w przypadku materiałów bardziej podatnych na
cięcie (marmur, aluminium) i wynosił od 1o do 2o. Na rysunku 8
przedstawiono przykładowo wygląd powierzchni oraz kształt wyciętego
walca ze stali nierdzewnej. Zwracają uwagę: duży kąt odchylenia
strumienia, coraz głębsze wżery w miarę zagłębiania się w cięty
materiał i różnica średnic na powierzchni górnej i dolnej walca,
tj. stożkowatość. W rzeczywistości celem było wycięcie otworu
w płycie, a przedstawiony walec jest częścią odpadową; wskazuje na
to szczelina będąca „drogą” od wydrążonego otworu w odpadowym
walcu do tworzącej. Należy podkreślić, że przyczyną widocznych
niedoskonałości była zastosowana zbyt duża prędkość cięcia. Takie
parametry cięcia dopuszcza się wówczas, gdy powierzchnie cięcia
mają być w założeniu obrabiane mechanicznie – oszczędza się wtedy
na kosztach procesu cięcia strumieniem wody. Tolerancję wycinanych
części i naddatki na obróbkę mechaniczną należy ustalić z operatorem.
Szczególnie niekorzystne jest odchylenie strumienia podczas
cięcia w ostrych narożach. Zapobiega się ich zaokrąglaniu m.in. przez
zmniejszenie prędkości cięcia, wyprowadzenie strumienia na materiał
będący odpadem, w celu wycięcia na nim pętli i powrót na właściwą
linię cięcia; dotyczy to tylko zewnętrznych naroży wycinanych części.
Producenci urządzeń do cięcia wodą zapewniają, że minimalny promień
wewnętrzny w narożu może być równy połowie średnicy strumienia lub
ok. 0,4 mm bądź 0,25 mm w przypadku mniejszej dyszy.
Do wycinania otworów o małej średnicy oferowane są opcje
stacjonarnego lub przesuwnego wycinania otworów. Wynikiem
stacjonarnego wycinania jest okrągły otwór o średnicy 0,9 mm
w większości materiałów do ok. 25 mm grubości. Wycinanie przesuwne
eliminuje ryzyko zanikającego i odchylanego strumienia dzięki
automatycznym ruchom dyszy w tył i w przód na linii o długości 2,2
mm, tę technikę można stosować również do cięcia w obrębie naroży.
Powierzchnia metalu powstała po cięciu ma charakterystyczny dla
obróbki ściernej (tzw. piaskowania) matowy, satynowy wygląd. Niektórzy
usługodawcy cięcia wyróżniają 5 poziomów jakości powierzchni
ciętej, od 1 (najbardziej szorstkiego) do 5, uzyskiwanego przy
najmniejszej prędkości cięcia. Poziom 1 jest zwykle wystarczający, gdy
powierzchnie mają być poddane wykończającej obróbce mechanicznej
lub spawaniu. Prędkości cięcia są odwrotnie proporcjonalne do liczb
określających poziom jakości powierzchni, te zaś są proporcjonalne
do kosztu cięcia, ponieważ wydłuża się czas cięcia, zużycie ścierniwa
i energii. Chropowatość i falistość powierzchni zależy od zasadniczych
parametrów cięcia, tj. jego prędkości, wydatku i ziarnistości ścierniwa
oraz od ciśnienia wody. Jest zmienna na grubości ciętego materiału, co
widać wyraźnie „gołym okiem” na rysunkach 8 i 9. Na falistość mogą
mieć również wpływ drgania układu jezdnego maszyny przenoszone
na głowicę.
Wyniki przeprowadzonych badań wykonanych na kilku próbkach
wyciętych z różnych metali potwierdziły, że chropowatość Ra
powierzchni uzyskanych po cięciu strumieniem wody ze ścierniwem
rośnie wraz z grubością próbki. Dla próbki pokazanej na rysunku
9 jest ona najmniejsza na wejściu strumienia wody w materiał i
Rys. 9. Widok powierzchni
wyciętego strumieniem wody
walca o średnicy 87 mm,
wysokości 30 mm ze stali 18G2A;
na powierzchni naniesiono 3
poziomy, na których badano
chropowatość (patrz rys. 10)

wynosi ok. 2 µm, a największa (3 µm) na wyjściu strumienia z próbki
(rys. 10); dla porównania chropowatość Ra po toczeniu wynosi od 1,5
do 2,5 µm, po frezowaniu ok. 2,5 µm, a po szlifowaniu ok. 0,63 µm.
Zmierzona chropowatość Rz(daje ona pełniejszy obraz powierzchni
próbek niż Ra) ma wartości od 10 do 15 µm dla stali 18G2A. W
przypadku cięcia mosiądzu otrzymano Rz = 16 µm, a dla aluminium
do 19 µm. Aby zatrzeć wrażenie, jakie można by przyswoić sobie
po próbkach przedstawionych na rysunkach 8 i 9 oraz na rys. 11
przedstawiono element maszynowy wycięty „na gotowo” ze stopu
aluminium o zadowalających wymiarach i chropowatości powierzchni,
nie wymagający obróbki po cięciu.

Rys. 11. Przykład elementu wyciętego całkowicie „na gotowo” strumieniem
wody ze ścierniwem z blachy ze stopu aluminium o grubości 12 mm
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Rys. 10. Wyniki badania chropowatości i falistości powierzchni powstałej po
cięciu strumieniem wody ze ścierniwem stali 18G2A o grubości 30 mm; widok
próbki przedstawiono na rys. 9
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Bezpieczne, bezkontaktowe przeglądy termowizyjne w zasięgu ręki:
FLIR Systems wprowadza na rynek tanią kamerę termowizyjną – InfraCAM do
przeglądów instalacji elektrycznych.
Firma FLIR Systems jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu kamer termowizyjnych – ma ponad
40-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Ponad 40 000 kamer tej firmy jest używanych na całym świecie w różnych zastosowaniach: w prewencyjnych przeglądach eksploatacyjnych, pracach badawczo-rozwojowych, badaniach nieniszczących, monitorowaniu i automatyzacji procesów przemysłowych, automatycznym rozpoznawaniu obrazów i w wielu
innych. Firma FLIR Systems ma własne zakłady wytwórcze w USA oraz w Szwecji. Zatrudnia ponad 1300 doskonałych
specjalistów od podczerwieni i służy światowemu rynkowi za pośrednictwem sieci 60 przedstawicielstw regionalnych,
prowadzących sprzedaż i zapewniających obsługę klienta. Termografia w podczerwieni stała się pełnoprawnym, uznanym przez normy, bezkontaktowym narzędziem badań nieniszczących do bardzo różnorodnych zastosowań przemysłowych. Kamery termowizyjne wykrywają, obrazowują i mierzą ciepło pojawiające się we wszystkich urządzeniach elektrycznych przed awarią. Dzięki temu, przy regularnym stosowaniu, kamera termowizyjna pozwala uniknąć kosztownych
awarii i zniszczenia ważnych urządzeń, a nawet całych instalacji przemysłowych.
InfraCAM – ergonomiczna, lekka (550 g), prosta w obsłudze i wygodna.
Nowa kamera InfraCAM firmy FLIR Systems jest łatwa w obsłudze, wytrzymała i ma bardzo przystępną cenę. Może
mierzyć temperaturę, rejestrować i analizować obrazy. Matryca niechłodzonych detektorów o rozdzielczości 120 x 120
pikseli daje obraz termowizyjny dobrej jakości, wyświetlany na dużym i jasnym wyświetlaczu LCD o przekątnej 3,5”.
Użytkownik może wybrać jedną z wielu palet barwnych. Kamera InfraCAM ma w środku ekranu stały punkt pomiarowy,
jest też wyposażona w niewymienny obiektyw, nadający się do większości zastosowań. Mierzy temperaturę w zakresie
od –10°C do +350°C i wykrywa różnice temperatur wynoszące zaledwie 0,20°C. Do sterowania kamerą InfraCAM służą
cztery klawisze i joystick, za pomocą których nawet początkujący użytkownik może w ciągu kilku minut zarejestrować
swoje pierwsze obrazy termograficzne.
InfraCAM ma wbudowany wskaźnik laserowy Laser LocatIR, za pomocą którego użytkownik może w łatwy i bezpieczny
sposób ustalić, gdzie w rzeczywistym obiekcie znajduje się gorące miejsce dostrzeżone na obrazie termograficznym.
Zwiększa to bezpieczeństwo obsługi, gdyż wyklucza konieczność „wskazywania palcem” miejsc w instalacjach elektrycznych. Kamera jest zabezpieczona przed działaniem pyłów i wody (spełnia normę IP 54), nadaje się więc do stosowania zarówno w budynkach, jaki i na zewnątrz. Pojemna bateria umożliwia ponad siedmiogodzinną, nieprzerwaną
pracę.
W pamięci InfraCAM można zarejestrować ponad 50 obrazów. Obrazy te da się skopiować do komputera i wprowadzić
bezpośrednio do takich standardowych programów systemu Windows, jak Word, Excel i PowerPoint. Pakiet InfraCAM
zawiera oprogramowanie ThermaCAM. QuickView umożliwia przeprowadzenie podstawowej analizy zarejestrowanych
obrazów termograficznych i utworzenie prostego raportu w pliku PDF. InfraCAM umożliwia użytkownikom umieszczenie
obrazów termograficznych w dokumentacji przeprowadzonych przeglądów, pokazanie klientowi, gdzie znajduje się problem i przekonanie go, że został on właściwie rozwiązany.
Niska cena kamery InfraCAM pozwoli mniejszym przedsiębiorstwom korzystać z zalet termografii w podczerwieni, dzięki
czemu staje się ona dostępna dla elektryków, wykonawców instalacji elektrycznych, zakładów produkcyjnych.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
Przedstawicielstwo
FLIR Systems AB
ul. Zimowa 13/18
Nowa Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel: +48-22-7033630
faks: +48-22-7033634
kom: +48-601-251025
e-mail: agema@flir.com.pl
www.flir.com.pl
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Złote Medale MTP dla polskich firm spawalniczych,
przyznane na targach INNOWACJE – TECHNOLOGIE
– MASZYNY ITM-Polska
Największe w kraju targi technologii przemysłowych odbyły się 19-22 czerwca 2006 r.
w Poznaniu. Celem targów jest promocja nowoczesnych technologii dla przemysłu. Podczas
targów ITM-Polska rozstrzygnięto konkurs o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spośród wyrobów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów medalami uhonorowano najlepsze wyroby, charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami
technologicznymi. Medal MTP jest prestiżową nagrodą honorującą produkty o najwyższej
jakości oraz zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.
W skład kapituły konkursu wchodzą największe autorytety, reprezentujące różne branże na
targach ITM-Polska.
Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazły się również cztery ﬁrmy zajmujące się
spawalnictwem, które otrzymały Złoty Medal MTP:
• Instytut Spawalnictwa Gliwice – system pomiarowy LOGWELD/QWELD do kontroli jakości połączeń zgrzewanych;
• CLOOS-Polska S.p. z o.o. Świdnica – zrobotyzowany kompaktowy system spawalniczy
– CPRS –K14;
• TECHNIKA Spawalnicza Sp. z o.o. Poznań oraz Panasonic Industrial Europe
GmbH – zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS –WG –E1400;
• 3M Poland Nadarzyn – tarcza do cięcia metalu 3M Premium Cubitron.
W ramach Salonu MACH-TOOL podczas targów odbyły się warsztaty AKADEMIA SPAWANIA II, cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Tematyka warsztatów obejmowała mechanizację, automatyzację i robotyzację procesów spawalniczych oraz urządzenia do
spawania łukowego, zgrzewania oraz cięcia termicznego.

Zrobotyzowany kompaktowy
system spawalniczy CPRS
Atrakcyjność i nowatorstwo produktu
polega na pełnej automatyzacji procesu spawania przedmiotów, gwarantującej wysoką
jakość i powtarzalność połączeń spawanych.
Kompaktowy system spawalniczy spełnia wymagania norm bezpieczeństwa pracy.
Produkt jest zaprojektowany i zbudowany
w ﬁrmie CLOOS Polska Sp. z o.o., z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań techniki
spawalniczej, robotów przemysłowych, programowalnych elementów sterowania i techniki oczyszczania powietrza. Rozwiązania
stanowisk spawalniczych w formie kompaktowych systemów spawalniczych są najnowszym światowym kierunkiem w stosowaniu
robotów przemysłowych.
Charakterystyka ogólna produktu
System stanowi zamkniętą kabinę wraz
z zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczną jej obsługę. Cały system jest nadzorowany
i sterowany przez programowalny sterownik, dla którego program opracowywany jest
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w zależności od produkowanego produktu,
wyposażenia stanowiska. Robot spawalniczy
jest zainstalowany w kabinie. Przed robotem
są umieszczone dwa obrotniki o poziomej
osi obrotu swobodnie programowalne. Podstawę kabiny stanowi rama spawana z proﬁli
stalowych z odpowiednimi otworami, umożliwiającymi transport kabiny za pomocą wózka
widłowego. Do poziomowania kabiny służą
stopki metalowo-gumowe. Kabina jest wykonana z proﬁli i blach stalowych. Dwie boczne
ściany po usunięciu zabezpieczeń są otwierane, co umożliwia łatwy dostęp do wszystkich
podzespołów stanowiska w przypadku konieczności przeglądu technicznego lub naprawy. W przedniej ścianie są umieszczone dwa
okna zamykane pneumatycznie. Okna kabiny
są zabezpieczone gumową listwą ochronną. Za
kabiną, na podstawie, jest umieszczona szafa
sterownicza systemu. Obok szafy sterowniczej
jest ustawione urządzenie spawalnicze. Nad
kabiną jest umieszczony okap wyposażony
w kierownicę, umożliwiający skuteczne odciąganie dymów spawalniczych. Kabina jest
wyposażona w umieszczone na kabinie indy-

widualne elektrostatyczne urządzenie ﬁltro-wentylacyjne.
Przeﬁltrowane i oczyszczone powietrze jest zawracane na halę produkcyjną, co
w znakomity sposób poprawia bilans cieplny hali produkcyjnej. Przyrządy spawalnicze
są zamocowane na tarczach pozycjonerów.
Oprzyrządowanie mocujące podzespoły
przeznaczone do spawania wyposażone jest
w system czujników i siłowników pneumatycznych, umożliwiających szybki i pewny
montaż podzespołów przeznaczonych do
spawania. Oprzyrządowanie połączone jest
elektrycznie i mechanicznie za pomocą złączy umożliwiających jego szybką wymianę.
Uchwyty i pakiety spawalnicze są wyposażone
w system umożliwiający ich przedmuchiwanie
sprężonym powietrzem. Uchwyt spawalniczy jest automatycznie czyszczony i zwilżany
środkiem przeciwprzyczepnym za pomocą
mechaniczno-pneumatycznej oczyszczarki.
Na pulpicie sterowniczym, umieszczonym
w przedniej części kabiny, są umieszczone
kontrolki informujące obsługującego o stanie
ustawień i ewentualnych zakłóceniach w pracy
stanowiska. Wszelkie istotne zmiany ustawień
zabezpieczone są wyłącznikiem kluczykowym
lub hasłem. Na dachu kabiny jest umieszczona kolumna świetlna, sygnalizująca stan pracy
maszyny.
Stanowisko zrobotyzowane jest wyposażone w system analizy przebiegu procesu
spawania i w przypadku wystąpienia zakłóceń
w procesie spawania informuje o tym użytkownika za pomocą kontrolek i systemu dźwiękowego. Dodatkowo w przypadku wystąpienia
zakłóceń w trakcie procesu spawania dalsza
praca stanowiska jest możliwa po umieszczeniu wadliwego podzespołu w separatorze
braków. System ten minimalizuje możliwość
popełnienia błędu przez obsługę i zakwaliﬁkowanie błędnie wykonanego podzespołu do
podzespołów dobrych.
Przebieg pracy na stanowisku
Obsługa mocuje podzespoły przeznaczone do spawania w oprzyrządowaniu spawalniczym, a następnie rozpoczyna cykl pracy
wciśnięciem przycisku START. Po zamknięciu
okna robot przystępuje do wykonywania spoin. Po zakończeniu pracy robot przystępuje
do wykonywania spoin na sąsiednim stanowisku. Gdy stanowisko nie jest „gotowe”,
robot zatrzymuje się w położeniu wyjściowym,
oczekując na polecenia obsługującego stanowisko. W trakcie pracy robota obsługa demontuje pospawany podzespół, znajdujący się na
sąsiednim stanowisku, a następnie mocuje
nowy podzespół przeznaczony do spawania.

Po kontroli poprawności zamocowania obsługujący wciska przycisk START i cykl pracy się
powtarza.
CLOOS Polska: opracowuje koncepcję
i projekt całego systemu, opracowuje projekt i wykonuje kabinę z wentylacją, dobiera
rodzaje zabezpieczenia i ich rozmieszczenie,
dobiera robota oraz urządzenia peryferyjne,
produkuje urządzenia peryferyjne, projektuje
i wykonuje oprzyrządowanie, projektuje system nadzoru i sterowania, wykonuje układ sterowania zintegrowany ze sterowaniem robota
i zabezpieczeniami, opracowuje oprogramowanie dla robota spawalniczego, opracowuje
oprogramowanie nadzoru i sterowania.
Dane techniczne
Wymiary zrobotyzowanego kompaktowego systemu spawalniczego są podane na
załączonych rysunkach produktu. Konstrukcja
kabiny została zoptymalizowana pod kątem
zminimalizowania zajmowanej powierzchni
przy zachowaniu pełnej żądanej funkcjonalności.
W kabinie jest instalowany robot serii ROMAT R 310 ze sterowaniem ROTROL II o sześciu stopniach swobody.
Obrotniki typu WPV-DP-2500 kN o nośności 2500 kN, mają tarczę do mocowania
przedmiotów lub przyrządów o średnicy 300
mm. Ilość osi swobodnie programowanych
w systemie: 8.
Prąd spawania przy obciążeniu 100%:
310 A.
Cykl w zależności od rodzaju amortyzatora: do 20 s.
Bezpieczeństwo obsługi i otoczenia
Kabiny są wyposażone w układy wentylacji
i ﬁltracji dymów spawalniczych czynników powstających podczas procesu spawania, takich
jak: pyły i dymy spawalnicze, promieniowanie,
temperatura, a ponadto zapewnia komfortową,
niewymuszoną pozycję pracy. Wszystkie urządzenia, z których zbudowany jest kompaktowy
system spawalniczy, mają znak bezpieczeństwa
CE. Prezentowany zrobotyzowany kompaktowy
system spawalniczy jest 14. rozwiązaniem wykonanym przez ﬁrmę. Każdy z systemów był
opracowywany i wykonany pod indywidualnie
określone zadanie.
Głównym odbiorcą kompaktowych systemów spawalniczych jest producent amortyzatorów samochodowych – koncern DELPHI.
W kontekście niedoboru na polskim rynku
pracy spawaczy, stosowanie urządzeń zrobotyzowanych i zautomatyzowanych zastępujących pracę spawacza jest rozwiązaniem narastającego problemu.
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Zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS – WG – E1400
Firma TECHNIKA SPAWALNICZA Sp.
z o.o. Poznań oraz PANASONIC INDUSTRIAL
EUROPE GmbH otrzymały ZŁOTY MEDAL
Międzynarodowych Targów Poznańskich za
systemem monitorowania procesu spawania
– co w języku angielskim nazwano skrótowo
„FUSION 3 in 1”.
Jest to pierwsze i jedyne w świecie rozwiązanie, gdzie praktycznie nie ma klasycznej spawarki, którą zastępuje źródło prądu
zintegrowane ze sterownikiem robota.
Bezpośrednie połączenie sterowników
zwiększa ponad dwustupięćdziesięciokrotnie szybkość komunikacji między sterownikami. W najnowocześniejszych systemach
„full digital” komunikacja zwrotna następuje
w ciągu kilkunastu milisekund – w systemie
TAWERS wymiana informacji następuje co
10 µs. Tak szybka komunikacja pozwala do
perfekcji zarządzać głównymi parametrami
spawania MIG/MAG tj. napięciem łuku i natężeniem prądu oraz utrzymywać je na praktycznie stałym poziomie.
Takie precyzyjne sterowanie parametrami spawania umożliwiło powstanie nowej
metody spawania, tzw. SP-MAG (SUPER
IMPOSITION). Metoda SP-MAG łączy zalety
spawania tzw. łukiem krótkim i łukiem pulsującym.
Dzięki superszybkiej komunikacji między
sterownikami robota i źródłem prądu umieszczonych w jednym wspólnym module możliwe jest sterowane przenoszenie kropli metalu
w przestrzeni międzyelektrodowej przy zasilaniu łuku napięciem stałym. Superszybka
kontrola procesu umożliwia uzyskanie złącza
praktycznie bez rozprysków z prędkością do
1,2 m/min w zakresie natężenia do 250 A.
W metodzie SP-MAG spawamy bezodpryskowo przy minimalnych odkształceniach.
Metodę SP-MAG możemy wykorzystywać
w zakresie natężenia do 250 A. Powyżej tej
wartości systemem można spawać metodą
MAG, PULS-MAG oraz HYPER-DIP-PULS.
Praktyczne wdrożenie metody SP-MAG
wspomagają w systemie TAWERS następujące nowatorskie rozwiązania:
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1. „AUTOEXTENSION”
W przypadku natraﬁenia na nieprzewidziane przeszkody na drodze spawania
(spoina sczepna, wybrzuszenia elementu
itp.) ramię robota elastycznie unosi się lub
opada. Utrzymywanie stałej wartości wolnego wylotu elektrody w połączeniu z kontrolą
procesu umożliwia na całej drodze spawania
utrzymanie zadanych parametrów.
2. Bezodpryskowe zajarzanie LIFT-START
Funkcję ARC LiftStart robot realizuje w ten
sposób, że drut stykając się z powierzchnią
spawanego detalu nie zajarza się od zwarcia,
ale dopiero po bardzo szybkim uniesieniu do
góry na około 2 mm. Przy płynącym prądzie
dzięki jonizacji łuk zajarza się bezzwarciowo
i bez charakterystycznych dla tradycyjnego
sposobu zajarzania rozprysków.
3. Bezodpryskowe zakańczanie LIFT-END
Przy zakończeniu spawania włącza się
funkcja ARC LiftEnd pozwalająca na uniknięcie krateru w spoinie. Funkcje ARC LiftStart
oraz ARC LiftEnd są szczególnie przydatne,
gdy w elementach spawanych są krótkie
spoiny. W tradycyjnej technologii MAG przy
bardzo krótkich spoinach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie praktycznie obok siebie
stykają się niebezpieczne kratery pełne niezgodności spawalniczych.
• Metoda SP-MAG daje użytkownikowi
nieosiągalne do tej pory efekty i korzyści.
• W zakresie spawania stali niestopowych i stopowych o grubościach do 4-5
mm jest o 30-50% wydajniejsza od metody
MAG.
• Z uwagi na estetykę spawania – brak
rozprysków, równe, gładkie lico, jakość spoiny i złącza zbliżona jest do metody TIG przy
prawie czterokrotnie wyższej wydajności.
• System TAWERS w zakresie spawania
metodami SP-MAG w połączeniu z szybkimi ruchami jałowymi (do 180 m/min) jest
bardziej wydajny o 30-70% w stosunku do
dotychczas stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w robotyzacji.

P r z y r z ą d k o n t r o l n o - p o m i a r o w y LO GW E L D
DANE TECHNICZNE
Podstawowe parametry przyrządu LOGWELD

Zakres pomiaru
500 A – 80 kA
natężenia prądu zgrzewania
Zakres pomiaru napięcia
1 – 10 V
zgrzewania
Klasa dokładności pomiaru
1,5
prądu zgrzewania
dla AC nieograniczony
Czas pomiaru
dla DC do 5 s
Wymiary urządzenia
(szer. x wys. x dł.)
170 x 250 x 396 mm
Masa
4,5 kg
W Instytucie Spawalnictwa w Gliwi-

sygnały analogowe pochodzące z czujni-

cach opracowano przyrząd kontrolno-po-

ków zainstalowanych na zgrzewarce. Jako

miarowy przeznaczony do pełnej kontroli,

czujnika prądu zgrzewania użyto toroidu

rejestracji i archiwizacji parametrów pro-

Rogowskiego.

cesów zgrzewania. Może być stosowany

Siła docisku elektrod jest mierzona

tam, gdzie systemy jakości wymagają do-

w zależności od zastosowanych czujni-

kumentowania przebiegu procesu zgrze-

ków, pośrednio poprzez pomiar ciśnienia

wania. LOGWELD:

powietrza w siłowniku zgrzewarki lub-

• umożliwia dobór optymalnych parametrów procesu zgrzewania,
• pozwala na bieżącą kontrolę parametrów zgrzewania w produkcji przemysłowej,

bezpośrednio w przypadku zastosowania
czujnika tensometrycznego w układzie
docisku elektrod.
Z bezpośredniego pomiaru wielkości
elektrycznych procesu zgrzewania, tj. prą-

• umożliwia archiwizację zmierzonych

du i napięcia zgrzewania, wyznaczane są

parametrów procesu, dokumentujących

wielkości pochodne, takie jak: rezystancja

jakość wykonanych połączeń.

dynamiczna, moc chwilowa, energia dostarczona do zgrzeiny.

Przyrząd zbudowano w oparciu o stan-

Wyniki pomiarów mogą być przedsta-

dardowe moduły IBM/PC, które po wypo-

wione w formie graﬁcznej i w sposób ana-

sażeniu w odpowiednie oprogramowanie

lityczny. Zarejestrowane przebiegi mierzo-

tworzą system pomiarowy o dużych moż-

nych parametrów mogą być wykre-ślane

liwościach obliczeniowych. Podstawowym

w funkcji czasu. Wybraną ich część można

modułem wykonawczym jest przemy-

przeglądać w oknach graﬁcznych specjal-

słowy komputer jednopłytowy połączony

nie do tego przeznaczonych

przez magistralę PCI z uniwersalną kartą
pomiarową. Zastosowanie modułów standardu IBM/PC pozwoliło na zastosowanie
systemu operacyjnego z rodziny Windows
oraz programu obsługi pomiarów korzystającego ze zuniﬁkowanego interfejsu
graﬁcznego.
Przyrząd może mierzyć i przetwarzać

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006

21

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOå∆ I EFEKTYWNOå∆
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Technika robotyzacji Cloosa:
zapewnia niezaleønoúÊ i stwarza
nowe moøliwoúci produkcyjne.
Ca≥kowicie spÛjny system wszystkich
elementÛw stanowiska, pochodzπcych
od jednego producenta i profesjonalny serwis.
Pe≥ny komfort pracy, jakoúÊ, wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.

Ogłoszenia
i artykuły promocyjne
w Przeglądzie
Spawalnictwa
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”,
czasopisma o osiemdziesięcioletniej
tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe,
dydaktyczne i organizacje przemysłowe
w Polsce zainteresowane
problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również
do ważnych ośrodków
zagranicznych zainteresowanych
tą tematyką.
Wybrane artykuły opublikowane
w „Przeglądzie Spawalnictwa”
są tłumaczone na język angielski
i zamieszczane w czasopiśmie
Welding International,
wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd.
w Wielkiej Brytanii.
Czasopismo zamieszcza kolorowe
i czarno-białe:
- ogłoszenia reklamowe,
- artykuły techniczno-informacyjne,
- informacje o branżowych imprezach
naukowo-technicznych.

Przyk≥ad
Zrobotyzowane stanowisko do spawania ≥πcznikÛw
maszyn gÛrniczych.
Robot 6-osiowy z pionowym przesuwem na kolumnie,
wspÛ≥pracujπcy z manipulatorem 2-osiowym.
Technika spawania: MAG ñ TANDEM.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 åwidnica
telefon: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl

22

Redakcja przyjmuje zamówienia
na publikacje ogłoszeń reklamowych
i artykułów techniczno-informacyjnych.
W celu zamówienia ogłoszenia prosimy
o kontakt z Redakcją.

„Przegląd Spawalnictwa”
ul. Świętokrzyska 14a
00 – 950 Warszawa 1
skr. poczt. 56
tel./fax: 0-22 827 25 42, tel. 0-22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

XI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza
W dniach 30.05-01.06 w hotelu „Rybak” w Międzyzdrojach, odbyła się XI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza pod
hasłem: „Postęp technologiczny procesów spajania”. Organizatorami
konferencji byli: Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP, Polskie
Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
O/Szczecin, Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej oraz Biuro Techniki Spawalniczej „BM”. W konferencji uczestniczyły 74 osoby
z całego kraju, reprezentujące przemysł (65%), jednostki naukowo-badawcze oraz producentów/dystrybutorów materiałów i urządzeń
spawalniczych. Warto podkreślić, że około 80% uczestników to stali jej
bywalcy.
Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak. Dwudniowe obrady były podzielone na siedem sesji referatowych,
na których wygłoszono 19 referatów, komunikatów i prezentacji,
z czego 13 zostało wydrukowanych w materiałach konferencyjnych
(z numerem ISSN). Wszystkie referaty były recenzowane przez Komitet
Naukowy Konferencji. Tematyka wystąpień była zróżnicowana, obejmowała problemy: systemów jakości i niezawodności badań, procedur instytucji dozoru niezależnego, technik laserowych, robotów, modyﬁkacji
powierzchni oraz technologii. Pięć wystąpień miało charakter promocyjny.
Zestawienie referatów:
• Uwagi dotyczące awarii kolektora spawanego ze stali P91: Adamiec J.,
Adamiec P. (Politechnika Śląska).
• Kwaliﬁkowanie spawaczy według znowelizowanej publikacji
nr 3/P Polskiego Rejestru Statków: Pakos R. (Politechnika Szczecińska /
Polski Rejestr Statków).
• Lutospawanie laserowe ocynkowanych stalowych blach karoseryjnych: Klimpel A., Czupryński A., Górka J. (Politechnika Śląska).
• Badanie własności połączeń rurowych lutowanych typu miedź- -aluminium: Klimpel A., Hołomek K., Czupryński A. (Politechnika Śląska).
• Wybrane zagadnienia wdrażania spawalniczego systemu zarządzania
jakością: Turyk E., Szczok E. (Instytut Spawalnictwa).
• Zabiegi obróbki cieplnej przy napawaniu staliw L70GHNM –
L210GHNM: Zeman M., Turyk E. (Instytut Spawalnictwa).
• Zabiegi cieplne przy napawaniu elementów ze stali 35HM oraz 40HNMA: Turyk E., Zeman M. (Instytut Spawalnictwa).
• Zalecenia technologiczne dotyczące stosowania warstw buforowych
przy napawaniu: Turyk E., Warsz K., Rjabcew I. (Instytut Spawalnictwa /
Instytut Spawania Elektrycznego im. Patona).
• Procedura kwaliﬁkacji materiałów dodatkowych do spawania według
niemieckich przepisów VdTÜV – Merkblatt 1153: Meka K. (TÜV Nord
Polska).
• TAWERS The Arc Welding Robot System Nowa generacja robotów

spawalniczych z nowatorską metodą spawania SP-MAG: Thomas A., Nowak M. (Panasonic Industrial / Technika Spawalnicza).
• Wymagania Germanischer Lloyd dotyczące procedury uznania technologii spawania konstrukcji okrętowych: Alicki O. (Germanischer Lloyd
Polen).
• Towarzystwo Klasyﬁkacyjne Germanischer Lloyd – prezentacja działalności: Alicki O. (Germanischer Lloyd).
• Wpływ energii liniowej procesu na udział fazy umacniającej w napoinach kompozytowych: Bober M., Senkara J. (Politechnika Warszawska).
• Niezawodność spoin małych grubości badanych ultradźwiękowo metoda IBUS-Nz: Michnowski W., Mierzwa J. (ZBM ULTRA / Politechnika
Wrocławska).
• Najnowsze urządzenia i techniki laserowe stosowane w dziedzinie
spawania i cięcia: Pilarczyk J. (Instytut Spawalnictwa).

• Prezentacja działalności Zakładu Budowy Urządzeń Sawalniczych
„ZBUS” w Gliwicach: Kot St. (ZBUS).
• Ubezpieczenie pracowników od następstw NW w obliczu znowelizowanego Kodeksu Pracy: Silski J.(Poznań).
• Norsk Sveiseteknikk czołowym dostawcą materiałów dodatkowych dla
przemysłu „offshore”: Zajączkowski J. (NST Polska).
• System Maraton Pac do drutów spawalniczych ze stopów aluminium:
Wojtaszewski D. (ESAB).
Większość referatów wywoływała ożywioną dyskusję, co potwierdza
trafność formuły konferencji i aktualność tematyki.
Kolejne sesje referatowe prowadzili: prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Walczak (Politechnika Gdańska), doc. dr inż. Eugeniusz Turyk (Instytut
Spawalnictwa), dr inż. Krystian Meka (TŰV Nord), mgr inż. Jacek Saperski (Genfer Lloyd), dr inż. Edward Dobaj (Wydawnictwo Lektorium), mgr
inż. Bogusław Olech (Z.E. Dolna Odra) oraz prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec (Politechnika Śląska). Obrady podsumował prof. dr hab. inż. Jan
Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa), który pozytywnie ocenił konferencję i
wyraził przekonanie, że będzie ona kontynuowana w następnych latach.
Zgodnie z tradycją, obrady kończyły się sympatycznymi imprezami
towarzyszącymi, umożliwiającymi nieformalną wymianę poglądów oraz
dalszą integrację uczestników. Integracji sprzyjała również piękna pogoda, zachęcająca do wspólnych spacerów w godzinach popołudniowych,
po jeszcze dość pustawym kurorcie.
Ostatni – trzeci dzień konferencji – był przeznaczony na wycieczkę
techniczną do Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Uczestnicy
konferencji mieli okazję zapoznać się z ważniejszymi obiektami technologicznymi stoczni oraz zobaczyć statek remontowany w pływającym
doku.
Redakcja
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Wycieczka techniczna do ENERGOP-u w Sochaczewie
W ramach organizowanych od 9 lat odczytów i wycieczek technicznych ZG Sekcji Spawalniczej OW SIMP zorganizował wycieczkę
do zakładu ENERGOP Sp. z o.o. w Sochaczewie.
ENERGOP Sp. z o.o. powstał w 2003 r., przejmując personel
i wyposażenie techniczne od istniejącego od 1965 roku w Sochaczewie Energomontażu-Północ. Na wstępie dyrektor ds. produkcji Florian Smulewicz (spawalnik po Politechnice Warszawskiej) poinformował nas o programie zwiedzania zakładu. Ubrano nas w efektowne
płaszcze oraz hełmy i w towarzystwie 5 inżynierów spawalników (M.
Kamiński, E. Szymala, S. Zacheja, J. Pawłowski, M. Kasza) oraz szefa
produkcji T. Podlaskiego rozpoczęliśmy zwiedzanie zakładu.

Zakład ten jest wiodącym i jednym z większych wykonawców
rurociągów dla branży chemicznej, energetycznej i przemysłowej
w kraju i za granicą. Proﬁl działalności spółki obejmuje w szczególności wykonawstwo kompletnych rurociągów wysoko-, średnio- i niskoprężnych oraz ich elementów, rurociągów przesyłowych, zbiorników i silosów, kanałów powietrza i spalin, konstrukcji stalowych itp.
Z ﬁrmami holdingu giełdowego Energomontażu-Północ S.A.
w Warszawie współpracują: Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.,
Energomontaż-Północ Sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Remontowe
Energetyki Lublin S.A., Energomontaż-Północ-Technika Spawalnicza
i Laboratorium Sp. z o.o. w Warszawie, Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o. powiększają ofertę ENERGOP-u o usługi: montażowe, wykonawstwo elementów wielkogabarytowych, remonty oraz
badania NDT. Proces produkcyjny jest realizowany przez wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz kompetentnych pracowników produkcyjnych. Obecnie zakład zatrudnia ok. 400 pracowników, w tym ok. 100 (!) spawaczy posiadających uprawnienia dla
wszystkich metod spawalniczych (141; 111; 135; 136; 121) i grup
materiałowych.
W czasie istnienia ﬁrmy uzyskano ponad 400 certyﬁkatów spawalniczych oraz dopuszczenia technologii spawania (WPQR – Welding Procedure Qualiﬁcation Rekord). Ponadto ﬁrma ma prawie
wszystkie uznania technologii gięcia łuków metodą na zimno i na
gorąco w pełnych zakresach średnic, grubości ścianek i promieniach gięcia wg EN12952-5 na większość grup materiałowych stosowanych w energetyce (w tym P91; P92).
Najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów gwarantuje ciągła
współpraca z UDT, TÜV, Biuro Veritas, Lloyd i inne.
ENERGOP stworzył komputerowy, własny system wspomagania
produkcji „Experience” w bazie którego znajdują się dane dotyczące:
materiałów podstawowych, elementów przygotowanych do montażu
oraz elementów zmontowanych i pospawanych, a ponadto elementów wyznaczonych do PWHT, badań NDT i antykorozji, spedycji.
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Wszelkie dane do systemu są wprowadzane za pomocą czytników z kodów kreskowych. System ten ma wiele zalet i świadczy
o nowoczesności zakładu.
ENERGOP jest wyposażony w pełny zakres urządzeń i sprzętu do
obróbki plastycznej, cięcia i fazowania, spawania, obróbki cieplnej,
śrutowania i malowania.
W ostatnim czasie zakład brał udział przy realizacji wielu dużych
projektów inwestycyjnych w kraju i za granicą w branży energetycznej i petrochemicznej.
Ważniejsze z nich to m.in.:
• Aker Kvaerner Norwegia – projekt KEP 2005,
• Ponticelli Freres SA Francja – projekt Total La Mede, Total Rosa
Angola,
• YIT Industria Ltd Finlandia – projekt Porvoo Diesel, Rya Geteborg,
• Foster Wheeler – Elektrownia Turów,
• Polimex Sices – projekt Monika w Orlen Płock,
• ABB Lummus Global – projekt Oleﬁny w Orlen Płock.
Wymienione przykłady pracy dla klientów to tylko fragment długiej listy 76 referencji, które zakład uzyskał z całego świata. Powinniśmy w kraju znacznie więcej wiedzieć o ENERGOP-ie, o organizacji,
możliwościach technicznych i niezawodności. My, jako grupa SIMP-owska zwiedzająca ten wspaniały zakład, mieliśmy szansę usłyszeć
– już po dokładnym zwiedzeniu hal produkcyjnych, magazynów,
składowisk gotowych wyrobów oraz ich spedycji – od prezesa ﬁrmy
Romana Lembke i dyrektora Floriana Smulewicza oraz inżynierów
spawalników wiele dodatkowych informacji o sposobach produkcji,
systemach jakości, zawiłościach przy akwizycji i realizacji zleceń,
sprawach pracowniczych itp.

Odnieśliśmy wrażenie, że dyrekcja i spawalnicy są bardzo oddani ﬁrmie. Dzięki swej wiedzy i doświadczeniu uzyskali uznanie
środowiska branżowego, a poprzez zapewnienie dla sochaczewian
stabilnych miejsc pracy także środowiska lokalnego.
Poza ENERGOP-em zwiedzaliśmy Pole Bitwy nad Bzurą i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z którym zakład ściśle współpracuje.
Na koniec prezes zaprosił całą grupę na poczęstunek do eleganckiej
restauracji „Chopin”, bo stąd już bardzo blisko do Żelazowej Woli.
Podsumowując ten wyjazd można podkreślić, jak wiele uzyskują
uczestnicy wycieczek technicznych organizowanych przez nowego,
młodego prezesa sekcji spawalniczej OW SIMP, mgr. inż. Konrada
Cichowicza i jego Zarząd oraz jak wiele mogą skorzystać spawalnicy,
i nie tylko, z kontaktów z ENERGOP-em Sochaczew.
www.energop.com.pl, poczta@energop.com.pl
tel.: 0-46 863 16 30, fax: 0-46 863 17 06
prof. Stanisław Piwowar

prof. dr hab inż. Jerzy Nowacki
mgr inż. Marcin Chudziński

Lutowanie instalacji grzewczych, wodnych,
klimatyzacyjnych z miedzi i jej stopów

mgr inż. Przemysław Zmitrowicz
Zakład Spawalnictwa, Politechnika Szczecińska

STRESZCZENIE
Przedstawiono wymagania dotyczące lutowania instalacji grzewczych, wodnych i klimatyzacyjnych z miedzi i jej stopów, sformułowane przez normy krajowe
i międzynarodowe, oraz metody badań tych instalacji, dotyczące projektowania, materiałów, wymiarów montażowych i dopuszczalnych odchyłek oraz badań.
Przeprowadzono próby lutowania płomieniowego lutami CP 201 i AG 302 (wg PN-EN 1044) fragmentów instalacji miedzianych wykonanych z rur
o średnicy 15 mm oraz złączek z kielichem. Lut w postaci otulonego topnikiem drutu dozowano ręcznie do szczeliny w momencie rozgrzania złącza do wymaganej
temperatury.

Wstęp
W Polsce coraz więcej instalacji grzewczych, wodnych oraz

Tablica I. Przykłady materiałów stosowanych na elementy instalacji
miedzianych [3]

klimatyzacyjnych wykonuje się z miedzi i jej stopów, ale można
też spotkać funkcjonujące instalacje miedziane wykonane w latach
międzywojennych [1]. Miedź jest odporna na działanie wody zimnej
i gorącej, kondensatu pary, wody morskiej, a także na korozję
atmosferyczną. Na powietrzu szybko matowieje z powodu utleniania,
a pod wpływem wilgoci pokrywa się ciemnobrązową warstwą tlenku

- Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do

miedziawego, przechodzącą z upływem lat w tzw. patynę o zielonym

kapilarnego lutowania twardego” określa materiały, wymiary montażowe

zabarwieniu (zasadowy węglan miedzi), co dodatkowo zwiększa

i dopuszczalne odchyłki oraz wymagania dotyczące badań łączników

odporność miedzi na korozję.

z miedzi i ich stopów. Łączniki instalacyjne powinny być wykonane z miedzi

Ze względu na wiele zalet, rury i kształtki wykonane z miedzi i jej

lub jej stopów ujętych, w normach materiałowych lub zarejestrowanych

stopów są powszechnie stosowane w instalacjach [2]: wodociągowych,

przez CEN/TC 133. Przykłady powszechnie stosowanych materiałów,

grzewczych, gazowych, chłodniczych i klimatyzacji, olejowych.

z których wytwarza się elementy instalacji miedzianych przedstawiono

Do zalet instalacji miedzianych zaliczyć można [1]:
• odporność na korozję,
• wytrzymałość, pozwalającą zastosować elementy o cienkich

w tablicy I. Średnice łączników instalacyjnych zostały znormalizowane
i określono ich dopuszczalne odchyłki (tabl. II).
Minimalna długość oraz grubość ścianki połączenia kielicha

ściankach,

i końcówki bosej powinna spełniać wymagania przedstawione w tablicy

• możliwość eksploatacji w niskich i podwyższonych temperaturach,

III. Grubość t ścianki łączników instalacyjnych (rys. 3) zmierzona

• łatwość montażu i mniejszą pracochłonność wykonania instalacji

w dowolnym punkcie elementu powinna być nie mniejsza niż podana

w porównaniu z instalacją z rur stalowych,
• możliwość przetworzenia zużytej instalacji,

Tablica II. Dopuszczalne odchyłki średnic łączników instalacyjnych [3]

• małe opory przepływu czynnika,
• dużą odporność na starzenie i wszystkie rodzaje promieniowania,
• gazoszczelność instalacji,
• brak osadów zmniejszających przekroje rur,
• działanie bakteriostatyczne,
• łatwość wykrywania uszkodzeń po przykryciu np. tynkiem.

Wybrane aspekty konstrukcji i technologii
spajania instalacji z miedzi i jej stopów
Aby instalacja miedziana była bezpieczna dla użytkownika musi,
spełniać musi wiele wymagań zarówno odnośnie do materiałów,
projektowania, jak i wykonania, ujętych w normie PN-92/B-01706.
Norma EN 1254-5:1998 „Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006
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Tablica III. Minimalna długość połączenia połączenia kielicha i końcówki
bosej [3]

Rys. 3. Minimalna grubość ścianki połączenia kielicha [3]

w tablicy IV. Długość L1 łączników z integralnym pierścieniem spoiwa
twardego nie powinna obejmować szerokości rowka przeznaczonego
na kształtkę spoiwa. Zaleca się, aby przy łączeniu końcówek bosych
z kielichami z integralnym pierścieniem spoiwa twardego dobierać je
tak, aby pozostawał luz o szerokości rowka na kształtkę spoiwa (rys.
4, 5). Wymaganie to nie dotyczy miejsc wytłoczonego cechowania
na kielich. W elementach instalacyjnych, w których jest wykonany
rowek na kształtkę spoiwa, minimalna grubość ścianki na całej
długości rowka powinna być zgodna z wymiarem t1 (rys. 4), podanym
w tablicy IV. Dopuszczalna odchyłka osiowości końcówek łącznika
nie powinna przekraczać 2°. Dopuszczalne temperatury i ciśnienia
pracy łączników instalacyjnych zależą od zastosowanego spoiwa do
lutowania i średnicy instalacji, nie powinny one przekraczać wartości
podanych w tablicy V.
Instalacja miedziana przed dopuszczeniem do eksploatacji powinna
zostać poddana licznym badaniom. Końcowe badanie instalacji

Rys. 4. Wymiary i obraz lutowanej próbki

miedzianej obejmuje:
- sprawdzenie wymiarów montażowych przez wyrywkowe pomiary za
pomocą sprawdzianów przechodnich i nieprzechodnich,
- próbę szczelności w temperaturze otoczenia pod wewnętrznym
ciśnieniem hydrostatycznym 1,5 raza większym od wartości podanej
w tablicy V i czasie 15 minut,
- próbę zawartości węgla wewnątrz otworu (próbę filmu węglowego,
próbę zawartości węgla),
- próbę odporności na odcynkowanie,
- próbę odporności na korozję naprężeniową.
Do łączenia elementów instalacji miedzianych stosuje się lutowanie
miękkie, twarde i spawanie, najczęściej stosuje się lutowanie twarde
Tablica IV.
V Minimalna grubość ścianki połączenia kielicha i końcówki bosej [3]
V.

Rys. 1. Łącznik instalacyjny – kielich [3]

Rys. 2. Łącznik instalacyjny – końcówka bosa [3]
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- naniesienie topnika na oczyszczone końcówki rury i łącznika tak, by
pokryć całą powierzchnię lutowania, ale nie wprowadzić do wnętrza
instalacji w stopniu większym niż jest to nieuniknione,
- równomierne podgrzanie miejsca łączenia, aż cała powierzchnia
połączenia osiągnie temperaturę roboczą, w której spoiwo przyłożone
do brzegu łącznika topi się i spływa do szczeliny lutowniczej,

Rys. 5. Połączenie wykonane spoiwem miedziano-fosforowym

- wprowadzenie spoiwa w wyniku umieszczenia jego na brzegach
połączenia i zassaniu w szczelinę lutowniczą; kiedy spoiwo całkowicie
wypełni szczelinę, na brzegu łącznika utworzy się równomierna
wklęsłość, a w części spodniej pojawi się kropla stopu.
- obróbka po lutowaniu - usunięcie z powierzchni elementów resztek
topnika.

Rys. 6. Nieciągłość połączenia lutowanego spoiwem srebrnym

i miękkie. Lutowanie miękkie jest zalecane przy łączeniu elementów
o średnicy do 28 mm. Lutowanie twarde jest stosowane dla instalacji
o większych średnicach. Ważny jest dobór rur, kształtek i technologii
lutowania spełniających wymagania norm.
Technologia łączenia elementów instalacji miedzianych obejmuje
[2]:
- dobór materiału do przepływającego medium,
- dobór średnicy rur i łączników instalacyjnych do przepływającego
medium, ciśnienia i temperatury pracy instalacji,
- dobór metody lutowania do średnicy instalacji,
- dobór spoiwa do metody łączenia, ciśnienia i temperatury pracy
instalacji,
- dobór szczeliny lutowniczej: dla rur o średnicy zewnętrznej do 54 mm
od 0,02 do 0,3 mm, dla rur o średnicy zewnętrznej powyżej 54 mm
od 0,02 do 0,4 mm,
- przygotowanie do lutowania obejmujące:
- kalibrowanie rur kształtkami do lutowania (wg DIN 2856) zapewniające
utworzenie założonej szczeliny kapilarnej,
- czyszczenie rur i kształtek do metalicznego połysku - tuż przed
łączeniem,
- lutowanie obejmujące:
Tablica V.
V Maksymalne temperatury i ciśnienia pracy instalacji miedzianych [3]

Rys. 7. Pole powierzchni pokrytej lutem – rozpływność [4]

Rys. 8. Wytrzymałość na ścinanie połączenia ze szczeliną 0,2 mm w zależności
od użytego spoiwa [4]

Próby lutowania instalacji miedzianej
Zgodnie z opisanymi wytycznymi przeprowadzono próby lutowania
płomieniowego lutami CP 201 i AG 302 (wg PN-EN 1044) fragmentów
instalacji miedzianych. Użyto rur o średnicy 15 mm oraz złączek
z kielichem. Kształt i wymiary próbek pokazano na rysunku 4. Lut
w postaci otulonego topnikiem drutu dozowano ręcznie do szczeliny
w momencie rozgrzania złącza do wymaganej temperatury. Szczelina
nie większa od 0,2 mm, dzięki znacznemu ciśnieniu kapilarnemu,
gwarantowała dobre wypełnienie. Lutowanie spoiwem miedziano-fosforowym (CP 201 – o wyższej temperaturze topnienia niż AG 302)
dało lepsze efekty lutowania i lepszą ciągłość lutowiny. Stosowanie tego
spoiwa powoduje wyraźnie większe wycieki spoiwa i zabrudzenie nim
okolic złącza. Lutowinę wykonaną tym lutem przedstawiono na rysunku
5. Widoczny jest nadmiar spoiwa na końcach złącza. Nieciągłości
i wady połączeń występują jedynie w przypadku niedostatecznego
nagrzania części obwodu złącza. Na rysunku 6 przedstawiono takie
niewypełnione spoiwem obszary. Rozpływność użytych spoiw na
miedzi i mosiądzu przedstawiono na rysunku 7. Spoiwo miedziano-fosforowe wykazało ponad dwukrotnie lepszą rozpływność na miedzi
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006
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niż srebrne, co decyduje o łatwości lutowania tym spoiwem elementów
miedzianych instalacji. Wytrzymałość na ścinanie złączy zakładkowych
wykonanych używanymi spoiwami przedstawiono na rysunku 8, a
wielkość kąta zgięcia w próbie zginania i udarność na rysunkach 9, 10.

Wnioski

Rys. 9. Wartość kąta zgięcia w próbie zginania połączeń ze szczeliną 0,2 mm
w zalezności od użytego spoiwa [4]

Lutowanie instalacji grzewczych, wodnych i klimatyzacyjnych
z miedzi i jej stopów jest procesem podlegającym licznym wymaganiom
sformułowanym przez normy krajowe oraz międzynarodowe
i podlegającym licznym badaniom mającym na celu zapewnienie
bezpieczeństwa eksploatacji. Wymagania te dotyczą projektowania,
materiałów, wymiarów montażowych oraz dopuszczalnych odchyłek
i badań. Do łączenia elementów instalacji miedzianych stosuje się
lutowania miękkie, twarde i spawanie, najczęściej stosuje się lutowanie
twarde i miękkie. W opisywanych zastosowaniach bardzo dobre
właściwości lutownicze mają spoiwa miedziano-fosforowe. Spojenia
wykonane za pomocą tych lutów mają jednak gorsze właściwości
mechaniczne.

Literatura
[1] www.kolmet.com.pl
[2] www.ciim.pl
[3] PN-EN 1254-5:1998 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne.
Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do
Rys. 10. Praca łamania złączy ze szczeliną 0,1 mm w zależności od użytego
spoiwa [4]
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kapilarnego lutowania twardego.
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Badania odporności powłok na zużycie
w styku ślizgowym

Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Lubelska

STRESZCZENIE
Zawory należą do najsilniej obciążonych cieplnie elementów silników spalinowych, szczególnie dużym zużyciem charakteryzują się powierzchnie przylgni
grzybka zaworu i gniazda. Wymagania większej trwałości i niezawodności oraz względy ekonomiczne stymulują poszukiwania nowych materiałów do napawania
przylgni. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie w styku ślizgowym powłok napawanych metodą TIG, gazowo-proszkową i plazmową stopami
na osnowie niklu, kobaltu. Badania wykonano w zakresie temperatur do 873 K w warunkach zbliżonych do warunków pracy zaworów silników spalinowych.
Wykonano również badania na mikroskopie skaningowym mechanizmu zużywania, potwierdzając transfer materiału pomiędzy trącymi powierzchniami, zużycie
ścierne i znaczenie warstw tlenkowych uformowanych na powierzchni tarcia, które ograniczały intensywność zużycia adhezyjnego. Określono przydatność
badanych stopów do napawania przylgni grzybków zaworów silników.

Wstęp
Zawory należą do najsilniej obciążonych cieplnie elementów
silników spalinowych. Szczególnie ważne jest długotrwałe
zachowanie szczelności zaworu w czasie jego zamknięcia. Niedostateczna szczelność powoduje spadek mocy silnika i wzrost
jednostkowego zużycia paliwa oraz gwałtowny wzrost intensywności
zużycia. Nieszczelność zaworów dolotowych ma na ogół związek
z niedokładnością wykonania, a dla zaworów wylotowych
z nierównomiernym rozkładem temperatury w grzybkach, obecnością
osadów i nagaru, uszkodzeniami przylgni oraz odkształceniem grzybków [1].
Szczególnie niską trwałością charakteryzują się powierzchnie
przylgni grzybka zaworu i gniazda. Zakres temperatur pracy zaworów
wylotowych zależy od mocy jednostkowej silnika, sprawności cyklu
spalania i efektywności systemu chłodzenia. Wyższe temperatury
gazów występują w silnikach o zapłonie iskrowym. Wartość naprężeń
w grzybku zaworu zależy od ciśnienia wywieranego przez gazy i jest
znacznie wyższa w silnikach o zapłonie samoczynnym niż w silnikach
o zapłonie iskrowym. Postać rozkładu temperatury w grzybku wynika
z grzania przez gazy wylotowe i odprowadzania ciepła wzdłuż trzonka
zaworu do prowadnicy oraz przez przylgnię zaworu do gniazda.
Szacuje się, że ok. 70% ciepła jest doprowadzane do grzybka zaworu
wylotowego przez stopkę, a pozostałe 30% ciepła przekazują gazy
wylotowe omywające grzybek podczas wylotu. Około 76% ciepła jest
następnie odprowadzane do głowicy silnika przez gniazdo zaworu, a
24% jest odprowadzane wzdłuż trzonka zaworu. Z tego względu stan
przylgni zaworu ma bardzo istotne znaczenie [2].
Zakres temperatury na powierzchni uszczelniającej w warunkach
pełnego obciążenia wynosi dla nowoczesnych silników Diesla
643÷823 K. Naciski na powierzchni przylgni o wartości 55 MPa
zapewniają dobre uszczelnienie i małe zużycie. Twardość 359 HV0.1
lub wyższa w temperaturze 770 K warunkuje wysoką trwałość.
Szybkość przesuwu podczas zamykania zaworu powinna mieścić się
w zakresie 0,15 do 0,2 m/s ze względu na wymagania dobrej
odporności na zużycie i wentylacji silnika [3].

Typowe formy zużywania grzybków zaworów to odkształcenie
plastyczne powierzchni przylgni intensyfikowane przez obecność
twardych cząstek na powierzchni styku, adhezja spowodowana
tworzeniem się i zrywaniem połączeń oraz zużycie ścierne powodowane
przez produkty korozji [1,3÷5]. Korozja wysokotemperaturowa
występuje w zaworach wylotowych w zakresie temperatur 450÷500°C
i jest związana z obecnością w paliwie wanadu, sodu, potasu i siarki,
które podczas spalania tworzą niskotopliwe złożone związki chemiczne
[6]. W przypadku przedmuchów przez kanały gazowe uformowane na
powierzchniach uszczelniających można spodziewać się lokalnego
wzrostu temperatury o 200÷300 K, to znaczy do temperatur wyższych
od temperatury topnienia osadów [3]. Stale austenityczne stosowane
w silnie obciążonych silnikach mają często zbyt niską odporność
na zużycie oraz korozję. Z tego względu wytwarza się powłoki
o lepszych właściwościach od materiału rodzimego. Stosowanym
często materiałem do napawania jest stellitgrade 6. Wprowadzenie
benzyn bezołowiowych zwiększyło zużywanie gniazd zaworów. W
celu zapewnienia im odporności na zużycie, stosuje się w benzynach
dodatki oparte na związkach takich metali, jak potas, sód i mangan
[7]. Zawór złożony powstaje przez zgrzanie grzybka wykonanego ze
stali żaroodpornej z trzonkiem ze stali odpornej na ścieranie mającej
mały współczynnik rozszerzalności cieplej. Większość gniazd zaworów
głowicach silników ze stopów aluminium jest wykonana metodą
metalurgii proszków. Aktualnie dąży się do zastąpienia wciskanych
Tablica I. Badane materiały
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gniazd zaworów gniazdami natryskiwanym lub napawanymi, co
zwiększy przewodnictwo ciepła i obniży temperaturę przylgni.

Badania eksperymentalne
Badania zużycia w podwyższonych temperaturach w styku ślizgowym wykonano na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym [8, 9]. Badania zużycia skojarzenia rolka–– klocek wykonano
w zakresie temperatur 20÷600°C dla trzech sił docisku 10, 20 oraz
30 N i drogi tarcia 500 m. Przeciwpróbka miała wymiary Ø50x15
mm, prędkość obrotowa wynosiła 1 obr/s. Badana próbka miała
wymiary 30×30×8 mm. Do nagrzewania węzła tarcia stosowano
demontowany grzejnik elektryczny. Zastosowano dwa różne materiały
badanych próbek: próbki wycięto z tulei, z której są wykonywane
zawory oraz stosowano próbki napawane metodą TIG stellitem grade 6.
Przeciwpróbki wykonano z napawanych wałków, żeliwa stosowanego
na gniazda zaworów wolnossących silników Diesla 4C90 oraz stali
gat. 45. Przeciwpróbki napawano metodą plazmową (PTA) za pomocą
urządzenia PN 1-250, TIG oraz metodą gazowo-proszkową („na
gorąco”) palnikiem PT 100. Składy chemiczne materiałów użytych
do wytworzenia powłok oraz badanych, uzyskaną twardość powłok i
metodę ich wytwarzania podano w tablicy I. W badaniach określano
ubytek masy płaskiej próbki. Wykonano dodatkowo badania śladów
zużycia metodą SEM i EDX na badanych próbkach i zużytych zaworach
dolotowych i wylotowych.

Wyniki badań i ich dyskusja
Wyniki badań tribologicznych są przedstawione na rys. 1÷8, a na
rysunkach 1÷4 przedstawiono wyniki pomiarów ubytku masy próbki
wykonanej z żeliwa stopowego. Pomiary wykonano dla sił docisku
15, 30 i 45 N w temperaturach 293, 473, 673 i 873 K. Wyniki badań
ubytku masy powłoki napawanej stellitem grade 6 są przedstawione na
rysunkach 5÷8.
W stopach na osnowie kobaltu oraz niklu wzrost twardości napoiny
uzyskuje się głównie ze względu na obecność węglików chromu,
wolframu, wanadu, tytanu oraz molibdenu. Oddzielną grupę stopów
stosowanych do napawania stanowią stopy zawierające znaczną zawartość boru, w których wzrost twardości i odporności na zużycie
zapewniają wydzielenia borków CrB2, Ni3B, WB2 oraz krzemianów
Ni3Si. Podstawową grupę stopów utwardzanych związkami międzymetalicznymi stanowią stopy na osnowie niklu i kobaltu o zwiększonej
zawartości molibdenu, stanowiącego składnik fazy Lavesa (Co, Mo)2Si
[10].
Stopy NiCrBSi uzyskują twardość w zakresie 15÷65 HRC w
zależności od składu chemicznego. Temperatura topnienia tych stopów
jest znacznie niższa od temperatury topnienia stali. Podczas krzepnięcia
stopiwa najpierw krzepnie roztwór stały niklu, a później eutektyka.
Badania warstw napawanych metodą plazmową wskazują, że mikrotwardość roztworu stałego niklu zawiera się w zakresie 300÷400 HV,
eutektyki Ni-Ni3B jest w zakresie 412÷450 HV, a eutektyki węgliko-borkowej 584÷644 HV, twardość wydzieleń węglikoborków sięga lub
nawet przekracza 800 HV [11].
Stopy kobaltu stosowane do napawania zawierają ok. 28% Cr,
5% W i 1% C. Mikrostruktura tych stopów zawiera węgliki w osnowie
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Rys. 1. Wyniki badań zużycia materiału gniazda zaworu w styku ślizgowym,
temperatura testu 293 K

Rys. 2. Wyniki badań zużycia materiału gniazda zaworu w styku ślizgowym,
temperatura testu 473 K

Rys. 3. Wyniki badań zużycia materiału gniazda zaworu w styku ślizgowym,
temperatura testu 673 K

Rys. 4. Wyniki badań zużycia materiału gniazda zaworu w styku ślizgowym,
temperatura testu 873 K

Rys. 5. Wyniki badań zużycia powłoki napawanej stellitem grade 6 w styku
ślizgowym, temperatura testu 293 K

Rys. 6. Wyniki badań zużycia powłoki napawanej stellitem grade 6 w styku
ślizgowym, temperatura testu 473 K

bogatego w wolfram roztworu stałego kobaltu. Twardość stopów
wynosi 40÷55 HRC. Krystalizujący w sieci typu A1, stanowiący
osnowę stopów na bazie kobaltu austenit stopowy jest roztworem
stałym chromu, niklu i wolframu w kobalcie. Odmianą alotropową
stabilną w temperaturze pokojowej jest ε (sieć heksagonalna zwarta),
struktura heksagonalna tworzy się jednak powoli ze względu na niewielką zmianę energii swobodnej. W warunkach nawet niewielkiego
odkształcenia przemiana γ→
γ ε zachodzi w znacznym stopniu. Niska
energia błędu ułożenia, znaczne umocnienie przez zgniot oraz zachodząca na powierzchni tarcia przemiana fazowa sprawiają, że stopy te
mają dużą odporność na zużycie adhezyjne.
Odporność na zużycie adhezyjne stopów na bazie niklu jest
związana głównie ze znacznym udziałem objętościowym twardych
faz ułożonych międzydendrytycznie.
Największy ubytek masy próbki wykonanej z żeliwa stopowego
(materiału gniazda) występuje wówczas, gdy przeciwpróbka była
wykonana z tego samego materiału. Można wyjaśnić to faktem, że duże
intensywności zużycia adhezyjnego obserwuje się w przypadku styku
jednoimiennego. W rzeczywistości na powierzchni tarcia obserwuje się
jednak pewien udział zużycia ściernego, które jest istotne ze względu
na znaczny udział objętościowy węglików. Najlepszym materiałem
jest Triballoy T400, w którym nie występują wydzielenia węglików,
a odporność na zużycie jest związana z obecnością fazy Lavesa
o typowym składzie Co3Mo2Si.
Znaczne ubytki masy dla przeciwpróbki wykonanej ze stali gat.
45 obserwowane w najwyższych temperaturach testu są związane

z intensywnym zużyciem adhezyjnym oraz ściernym spowodowanym
produktami utleniania.
W badaniach ubytku masy próbki napawanej stellitem grade
6 metodą TIG wykazano, że najlepszym stopem do napawania jest
Triballoy T400. Nie należy natomiast napawać powłok proszkami
PMCo45 i PMNi45. Dla większych zawartości Cr w testach zużycia
obserwuje się łatwiejsze odpryskiwanie tlenków, co intensyfikuje
zużycie [3].
Wykonano badania SEM i EDX. Na powierzchni wymontowanych
z silnika Diesla zaworów wylotowych stwierdzono obecność lokalnych
odkształceń plastycznych, wgłębień i nalepień oraz miejscowo zwartych
tlenków. Na powierzchni zaworów dolotowych obserwowano mniej
nalepień.

Rys. 7. Wyniki badań zużycia powłoki napawanej stellitem grade 6 w styku
ślizgowym, temperatura testu 673 K

Rys. 8. Wyniki badań zużycia powłoki napawanej stellitem grade 6 w styku
ślizgowym, temperatura testu 873 K

Rys. 9. Ślad zużycia, temperatura testu 293K
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Rys. 10. Ślad zużycia, temperatura testu 873 K

Analogicznie w badaniach SEM i EDX śladu zużycia na powierzchni
próbki wykonanej ze stali H10S2M (C=0,4%; Si=2,3%; Cr=9,8%;
Mo=0,8%), po próbie z wykorzystaniem przeciwpróbki z materiału
wkładki zaworu wykazano, że występuje transfer materiału podczas
tarcia. W temperaturze 293 K nalepienia mają postać pasm (rys. 9),
podczas gdy w temperaturze 873 K obserwuje się punktowe nalepienia
(rys. 10). Porównanie obserwacji SEM wykonanych na zaworach
i badanych próbkach prowadzi do wniosku, że warunki testu zostały
dobrze wybrane.

Wnioski
W badaniach zużycia w styku ślizgowym wykazano, że korzystnie
jest napawać przyglnie grzybków zaworów wylotowych silnika 4C90
proszkiem Deloro Stellite Triballoy 400 metodą gazowo-proszkową.
Wytwarzane powłoki zapewniają większą trwałość zaworom w porównaniu do napawanych plazmowo powłok na bazie niklu i kobaltu.
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POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE – ODDZIAŁ W OPOLU
zaprasza do udziału w SYMPOZJUM organizowanym w dniach 28-29.09.2006 r.
na temat:
NOWOCZESNE URZĄDZENIA I MATERIAŁY SPAWALNICZE
produkowane
w OZAS-ESAB Sp. z o.o w Opolu, ESAB Sp. z o.o w Katowicach
i ESAB VAMBERK /Republika Czeska/.
Ramowy program sympozjum:
• 28 września:
zbiórka uczestników w OZAS – ESAB Sp.z o.o.Opole ul Struga 10, godz. 8.00,
prezentacja multimedialna , omówienie nowych wyrobów produkcji OZAS-ESAB, zwiedzanie ﬁrmy,
wyjazd do Katowic, prezentacja w ﬁrmie ESAB, zwiedzanie zakładu,
wyjazd do Czech - zakwaterowanie w hotelu.
• 29 września:
wyjazd do Vamberku, prezentacja w ﬁrmie ESAB, zwiedzanie zakładu,
wyjazd do Hradec Kralove i zwiedzanie miasta,
powrót do Polski - przyjazd do Opola ok. 23.00.
Odpłatność:
Odpłatność uczestnika wyjazdu wynosi 540 złotych (brutto)i obejmuje:
• przejazd autokarem na trasie Opole – Katowice – Vamberk – Opole,
• pełne wyżywienie, nocleg w hotelu na terenie Republiki Czeskiej,
• ubezpieczenie zagraniczne WARTA TRAVEL.
Zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum do dnia 31 lipca 2006 r.
Zapewniamy bezpłatny parking strzeżony dla prywatnych pojazdów uczestników.
Dodatkowe informacje:
Bienias Zygmunt, tel. +48 774019236, e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl
Derwich Tomasz, tel. +48 774019255, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl
Korespondencję prosimy kierować na adres:
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE – ODDZIAŁ W OPOLU, 45-073 OPOLE, ul. Struga 10 (fax.: 077 4019 201)
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dr inż. Ryszard Pakos
Zakład Spawalnictwa, Politechnika Szczecińska

Warunki uznawania zakładów i laboratoriów
przez Polski Rejestr Statków

Polska instytucja klasyfikująca statki powstała w 1936 r. w Warszawie, pod nazwą Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej (PRŻŚ). Po II wojnie światowej,
PRŻŚ wznowił działalność pod obecną nazwą Polski Rejestr Statków (PRS). Siedzibą instytucji został Gdańsk. W 1950 r. PRS został przekształcony ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w przedsiębiorstwo państwowe, a w roku 2001 PRS został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
o charakterze wyższej użyteczności.
Druga połowa lat 50., lata 60. i 70. to ważny okres w historii PRS. W tym czasie została zapoczątkowana współpraca z wieloma renomtowanymi
towarzystwami klasyfikacyjnymi i instytucjami międzynarodowymi, takimi jak: Instytucje Nadzoru Technicznego i Klasyfikacji (Ink), International Association of
Classification Sociatics (IACS), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. Powstawały własne przepisy PRS
i zasady nadzoru statków. PRS uzyskał upoważnienia do przeprowadzania nadzorów konwencyjnych i wydawania odpowiednich certyfikatów w imieniu
administracji morskich wielu państw. Już w 1992 r., jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, PRS wdrożył u siebie zgodny z normą ISO 9001 system
zarządzania jakością, który uzyskał Certyfikat Zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).
Od 1992 roku PRS zintensyfikował swą działalność w obszarach pozaokrętowych. Znacznie został rozszerzony zakres nadzorów przemysłowych, objął
on: wielkogabarytowe konstrukcje stalowe, rurociągi przemysłowe, autostrady, mosty, obiekty infrastruktury budowlanej i technicznej, obiekty służące ochronie
środowiska, obiekty budownictwa ogólnego, budowle hydrotechniczne itp. PRS jako pierwsza w Polsce instytucja otrzymał akredytację PCBC do prowadzenia
działalności certyfikacyjnej w zakresie systemów zarządzania jakością. Obecnie prowadzi również działalność certyfikacyjną w zakresie systemów zarządzania
ochroną środowiska, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów analiz ryzyka w oparciu o kontrolę punktów krytycznych.

Nadzory przemysłowe PRS
Nadzór Przemysłowy Polskiego Rejestru Statków stanowi
wyodrębnioną strukturę organizacyjną wyspecjalizowaną
w nadzorach technicznych innych niż nadzory nad statkami. Nadzór
Przemysłowy datuje swą intensywną działalność od roku 1992.
Nadzorowane przez PRS obiekty otrzymują certyfikaty
potwierdzające dobrą jakość nadzorowanych obiektów i urządzeń.
Nadzór Przemysłowy PRS dysponuje wysoko wykwalifikowaną
kadrą inspektorów i specjalistów, mających odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju nadzorów.
Nadzór Przemysłowy PRS oferuje nadzór nad wykonaniem,
produkcją, remontami i eksploatacją:
• wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, takich jak:
- zbiorniki wszelkiego rodzaju,
- konstrukcje stalowe hal przemysłowych, magazynów itp.,
- pomosty i rampy,
- wieże, maszty, kominy;
• rurociągów przemysłowych gazów, paliw płynnych, rurociągów
komunalnych oraz ich wyposażenia;
• obiektów infrastruktury budowlanej i technicznej, takich jak:
- stacje pomiarowo-kontrolne,
- tłocznie,
- przepompownie;
• obiektów służących ochronie środowiska na lądzie, takich jak:
- oczyszczalnie ścieków,
- instalacje odolejania wód,
- spalarnie odpadów,
- wysypiska odpadów;
• autostrad, dróg, mostów, wiaduktów, tuneli i przepustów;
• obiektów budownictwa ogólnego;
• budowli hydrotechnicznych (jazy, tamy, śluzy, falochrony,
nadbrzeża);
• maszyn, części maszyn, urządzeń przemysłowych, narzędzi
i innych wyrobów;
• wszelkiego rodzaju maszyn elektrycznych i aparatury.
Ponadto Nadzór Przemysłowy PRS oferuje:

• uznawanie zakładów produkcyjnych i usługowych,
• uznawanie wyrobów,
• oceny stanu technicznego i stopnia realizacji obiektów i urządzeń
technicznych dla potrzeb obsługi inwestycyjnej.

Warunki uznawania zakładów stosujących
procesy spawalnicze
Wymagania
Wszystkie zakłady stosujące procesy spawalnicze (włączając
filie i poddostawców) w wytwarzaniu konstrukcji podlegających
technicznemu nadzorowi PRS powinny być uznane przez PRS do
wykonywania prac spawalniczych. Podstawą uznania mogą być
wymagania PRS, norm serii PN-EN 729 lub inne uzgodnione.
Procedura uznaniowa
Zakład ubiegający się o uznanie zwraca się do Centrali PRS
z wnioskiem oraz opracowuje „Program prób uznaniowych”.
Podstawą uznania zakładu są:
• inspekcja zakładu weryfikująca wniosek zakładu,
• próby uznaniowe przeprowadzone wg zatwierdzonego przez PRS
„Programu prób uznaniowych”.
Procedura uznaniowa obowiązuje również zakłady uznane,
a ubiegające się o rozszerzenie zakresu uznania.
Wniosek zakładu o uznanie
Wniosek zakładu ubiegającego się o uznanie PRS powinien
zawierać opis: wyposażenia zakładu, procesów spawalniczych
materiałów, nadzoru spawalniczego i spawaczy. Do wniosku
zlecającego zaleca się dołączyć „Opis zakładu stosującego procesy
spawalnicze” Form. 1/IS06-03-1.
Do wniosku należy dołączyć aktualne kopie następujących
dokumentów w 3 egzemplarzach:
• instrukcje technologiczne stosowanych procesów spawalniczych
i pokrewnych (cięcie, prostowanie, obróbka cieplna itp.),
• instrukcje kontroli jakości (pomiarów, badań nieniszczących,
prób wytrzymałościowych itp.),
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• schematy struktury organizacyjnej działu technologicznego
i kontroli jakości;
• uprawnienia personelu nadzorującego;
• uprawnienia spawaczy;
• rekomendacje zakładu (ważne uznania i świadectwa innych
instytucji niezależnego nadzoru technicznego).
Program prób uznaniowych
Program prób uznaniowych opracowuje zakład ubiegający się
o uznanie. Zakres prób uznaniowych zależy od zamierzonego
zakresu spawania oraz poziomu technicznego zakładu. Zakres
wymaganych prób powinien być uzgodniony z Centralą PRS
i powinien składać się z takich elementów, jak:
• materiały podstawowe do spawania, tzn.: gatunki blach
i ich grubości powinny zostać tak dobrane, aby próby były
reprezentatywne dla wnioskowanego zakresu uznania i być
z odbiorem PRS;
• materiały dodatkowe do spawania: tzn. elektrody, druty, topniki
powinny być dobrane do kategorii materiałów podstawowych i być
typu uznanego przez PRS;
• technologie spawania: zakład powinien zaproponować
przeprowadzenie prób różnymi metodami spawania tak, aby
zaproponowane metody były reprezentatywne dla wnioskowanego
zakresu uznania;
• kontrola próbek: zakład powinien zaproponować kryteria odbiorowe
złączy próbnych zarówno dla badań metodami niszczącymi, jak i
nieniszczącymi.
PRS może wyrazić zgodę na odstąpienie od wykonywania
prób uznaniowych w części lub całości i uznać je w przypadku
przedstawienia wyników prób wykonywanych pod nadzorem innych
niezależnego nadzoru.
Inspekcja zakładu
Inspekcja zakładu przeprowadzona przez PRS ma na celu
weryfikację technicznego przygotowania do produkcji podlegającej
nadzorowi PRS, a określonego we wniosku zakładu. Inspekcję
przeprowadza Inspektor Centrali PRS w porozumieniu z odpowiednią
terenowo Placówką / Agencją PRS.
Próby uznaniowe
Próby uznaniowe przeprowadza zakład w oparciu o uzgodniony
z Centralą PRS „Program prób uznaniowych” w obecności
Inspektora PRS.
Próby uznaniowe przeprowadza się na wybranych losowo przez
Inspektora PRS, a znajdujących się w zakładzie partii materiałów
podstawowych i dodatkowych, gruntach ochrony czasowej itp.
oraz na wskazanych przez Inspektora PRS urządzeniach. Próby
wykonują spawacze wskazani przez Inspektora, a wykazani we
wniosku do danej produkcji.
Dodatkowe próby uznaniowe zakładu są wymagane przy
wdrażaniu nowych lub zmodyfikowanych:
• materiałów podstawowych,
• materiałów dodatkowych do spawania,
• nieusuwalnych przed spawaniem farb gruntowych,
• metod spawania oraz przy zmianach warunków technologicznych.
Na potwierdzenie przeprowadzenia prób uznaniowych
i związanych badań laboratorium prowadzący badania wystawia
sprawozdanie. Sprawozdanie z badań wykonanych w oparciu o
„Program prób uznaniowych” powinno zawierać:
• metody spawania,
• materiały podstawowe,
• materiały dodatkowe do spawania,

34

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006

• pozycje spawania,
• wyniki badań niszczących i nieniszczących,
• wniosek określający zakres uznania, o który zakład się ubiega.
Wyposażenie zakładu
Zakład powinien mieć do swojej dyspozycji odpowiednie
wyposażenie i urządzenia zapewniające zadowalające wykonanie
prac spawalniczych:
• hale produkcyjne i tam, gdzie to konieczne zadaszone powierzchnie
montażowe,
• place produkcyjne z możliwością ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
• suche, podgrzewane magazyny, suszarki stacjonarne i stanowiskowe do materiałów dodatkowych do spawania,
• urządzenia i oprzyrządowanie dźwigowe – montażowe,
• wyposażenie i narzędzia do obróbki mechanicznej,
• urządzenia do cięcia i spawania,
• oprzyrządowanie do prac spawalniczych i pokrewnych (cięcie,
montaż, prostowanie itp.),
• wyposażenie do podgrzewania i obróbki cieplnej,
• wyposażenie do kontroli materiałów i złączy spawanych.
Wyposażenie i narzędzia (np. do kontroli lub innych operacji
produkcyjnych) nie będące własnością zakładu mogą być
stosowane, jeżeli warunki do prawidłowego przeprowadzenia
operacji są spełnione, a takie wyposażenie i urządzenia są do
dyspozycji zakładu bez ograniczeń.
Personel nadzorujący i spawacze
W zakładzie powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna
za prowadzenie nadzoru spawalniczego (główny spawalnik), osoba
ta powinna posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie
spawalnicze.
Przygotowanie i wykonanie operacji spawalniczych powinno
być nadzorowane przez wykwalifikowany i doświadczony nadzór
spawalniczy zakładu, wyszkolony do przeprowadzania tego typu prac.
Do personelu takiego powinni być włączeni:
• technolodzy spawalnicy,
• mistrzowie spawalnicy,
• kontrolerzy jakości.
Personel nadzoru zakładu jest odpowiedzialny za:
• projektowanie złączy spawanych, określanie wymagań stawianych
połączeniom spawanym itp.;
• dobór odpowiednich procesów spawalniczych z optymalizacją
parametrów spawania w procesie produkcyjnym;
• opracowywanie technologii spawania i doboru materiałów;
• przechowywanie i suszenie materiałów dodatkowych;
• sprawowanie kontroli w oparciu o obowiązujące instrukcje
zakładowe nad przygotowaniem do spawania, kolejnością spawania,
obróbką cieplną, kontrolą złączy spawanych itp.;
• szkolenie spawaczy i operatorów obsługujących zautomatyzowane
prace spawalnicze i nadzór nad ich pracą;
• opracowywanie propozycji do uzgodnienia z PRS w zakresie
stosowanych prób i przeprowadzania kontroli złączy spawanych.
W przypadku częściowego odejścia od ustalonych warunków
produkcji, wymagań itp. nadzór spawalniczy zakładu w porozumieniu
z PRS powinien podjąć kroki do zapewnienia odpowiedniej
i powtarzalnej jakości prac spawalniczych.
Spawacze powinni posiadać uprawnienia PRS. Nadawanie
spawaczom uprawnień określają przepisy PRS (Publikacja 3/P
obejmuje wymagania PN-EN 287-1).
Okresowe inspekcje zakładu
Inspektor terenowy przeprowadza okresowe inspekcje zakładu,
zwracając szczególną uwagę na zmiany mające wpływ na warunki

ważności świadectwa w stosunku do daty wystawienia świadectwa.
Inspekcja obejmuje elementy będące przedmiotem inspekcji
uznaniowej.
Okres ważności uznania
Świadectwo Uznania jest wydawane z terminem ważności do
3 lat. Jeżeli prace spawalnicze odbywają się w tym okresie pod
ciągłym bezpośrednim nadzorem PRS i nie ma zastrzeżeń co do
jakości, to odnowienie uznania może nastąpić bez prób.
Gdy przerwa w pracach spawalniczych wykonywanych pod
nadzorem PRS przekroczy okres jednego roku, wówczas zakład
powinien wystąpić z wnioskiem o przedłużenie uznania. Do nowego
wniosku o przedłużenie uznania należy załączyć uaktualnioną
dokumentację, jak w pkt. 3.2. W tych przypadkach potwierdzenie
uznania lub jego rozszerzenie nie może przekroczyć okresu
ważności Świadectwa Uznania.
Uznanie może zostać zawieszone, gdy warunki określone w
uznaniu nie są spełnione w procesie produkcyjnym. W przypadku
stwierdzenia poważnych zastrzeżeń co do jakości produkcji, PRS
jest upoważniony do przeprowadzenia dodatkowych inspekcji w
toku produkcji i jeżeli uzna za uzasadnione cofnięcie uznania.

Warunki uznania laboratorium badań
nieniszczących
Informacje ogólne
Kontrolę materiałów oraz prac spawalniczych przy budowie
statków oraz produkcji ich elementów powinny prowadzić uznane
przez PRS do tego celu organa kontrolne zakładu lub instytucji
niezależnych, tj.: laboratoria zakładowe, laboratoria instytutów
naukowych, wyższych uczelni itp.
Polski Rejestr Statków wydaje Świadectwo Uznania dla
laboratorium badań nieniszczących z zaznaczeniem, że badania
mogą przeprowadzać tylko kontrolerzy posiadający uznanie PRS,
których wykaz podaje się w załączniku do Świadectwa Uznania.
Laboratoria są uznawane w zakresie następujących metod badań:
• badania magnetyczno-proszkowe,*
• badania penetracyjne,**
• badania radiograficzne,***
• badania ultradźwiękowe,****
• badania prądami wirowymi,
• badania innymi metodami po uprzednim uzgodnieniu z PRS.
* - stosuje się tylko do materiałów ferromagnetycznych.
** - zaleca się stosowanie penetrantów fluoroscencyjnych
z zastosowaniem światła ultrafioletowego.
*** - dopuszcza się tylko badanie promieniami rentgenowskimi.
Inne metody radiacyjne w wyjątkowych przypadkach mogą być
stosowane po uzgodnieniu z PRS.
**** - badania ultradźwiękowe z podziałem na badania wyrobów
hutniczych i badania połączeń spawanych.
Procedura uznaniowa
Warunkiem rozpoczęcia postępowania uznaniowego jest wniosek
zawierający:
• nazwę i adres jednostki ubiegającej się o uznanie,
• zakres uznania będący przedmiotem wniosku,
• wykaz używanego sprzętu kontrolno-pomiarowego, w przypadku
kontroli ultradźwiękowej dodatkowo wyposażenie w odpowiednie
głowice, nakładane skale OWR, wzorce itp.,
• wykaz norm i instrukcji stanowiących podstawę formalną
przeprowadzanych badań,
• wzory wystawianych protokołów,
• skład osobowy, dla każdej zgłoszonej do uznania osoby należy
podać charakterystykę zawodową (podać od kiedy jest kontrolerem

w tej metodzie, ukończone szkolenia),
• schemat organizacyjny kontroli.
Laboratorium posiadające wdrożony system jakości przesyła
do Centrali PRS Księgę Jakości oraz procedury badawcze.
Inspekcja laboratorium
Po otrzymaniu właściwych dokumentów Inspektor PRS
przeprowadza inspekcję w zakresie:
• kontrola stanu wyposażenia laboratorium w sprzęt podstawowy
oraz uzupełniający (wzorce, materiały dodatkowe, terminy
uwierzytelniania i sprawdzeń itp.),
• zapoznanie się z obiegiem i przechowywaniem dokumentów
jakości (zgłoszenie, rejestracja zgłoszeń, sposób wypełniania
protokołów, przechowywanie, archiwizowanie i reklamacje),
• sprawdzenie posiadania przez laboratorium odpowiednich norm,
przepisów i instrukcji koniecznych do prowadzenia badań,
• sprawdzenie kwalifikacji personelu wykonującego badania.
Wyposażenie firmy
Sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowany w badaniach
nieniszczących powinien spełniać wymagania norm przedmiotowych
i instrukcji użytkowania.
Aparatura do badań ultradźwiękowych powinna być raz w roku
sprawdzona przez uprawnioną przez PRS osobę lub jednostkę, np.
zakład serwisowy, który pisemnie powinien potwierdzić zgodność
aparatu z warunkami technicznymi, wymaganie to nie zwalnia
użytkownika od bieżącej wymaganej kontroli aparatury.
Aparat ultradźwiękowy powinien być wyposażony w
odpowiedni komplet nakładanych skal ekranowych potrzebnych
przy przewidywanych badaniach.
Zalecanym przez PRS systemem oceny wielkości wad w
badaniach ultradźwiękowych jest system oparty na nakładanych
skalach ekranowych OWR.
Uznanie pracowników laboratorium
Kontrolę nieniszczącą konstrukcji podlegających odbiorowi
PRS mogą wykonywać tylko osoby posiadające uznanie PRS do
tego celu. Uznanie może być ograniczone np. do badania połączeń
spawanych lub badania wyrobów hutniczych.
Warunkiem uznania kontrolerów (w przypadku kontroli
ultradźwiękowej operatorów) jest:
• ukończenie odpowiednich szkoleń, poświadczone
zaświadczeniami (dla ww. zakresu uznań szkolenia wewnętrzne nie
są wystarczające);
• co najmniej półroczna praktyka w kontroli daną metodą;
• „wywiad” sprawdzający umiejętności kontrolerów, w przypadku
operatorów ultradźwiękowych przeprowadza się egzaminy.
PRS operatorom ultradźwiękowym na podstawie pozytywnego
wyniku egzaminu wydaje uznania:
• stopnia I,
• stopnia II, stopnia III.
Warunkiem uzyskania stopnia wyższego jest posiadanie uznania
stopnia niższego.
Na egzaminie, niezależnie od stopnia uznania, sprawdza się
umiejętności:
• sprawdzenie skalowania i nastawianie czułości urządzeń
ultradźwiękowych, przeprowadzenie kontroli ultradźwiękowej;
• protokołowanie wyników i ich interpretację, ocenę wyników
kontroli.
W zależności od stopnia uznania sprawdza się dodatkowo
umiejętności:
• dla stopnia II:
- ocenę wyników kontroli ultradźwiękowej w nawiązaniu do
obowiązujących przepisów i norm,
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- ustalenie zakresu zastosowań kontroli ultradźwiękowej,
- organizowanie badań nieniszczących,
- znajomość ograniczeń metody i warunków przeprowadzania badań.
• dla stopnia III:
- organizowanie i kierowanie systemami kontroli,
- ustalenie metod i technik badania oraz przygotowanie technologii
kontroli,
- proponowanie kryteriów odbioru w przypadku kiedy nie są
określone,
- ogólną znajomość innych metod badań nieniszczących
i uzupełniających badań niszczących.
Poszczególne uznania upoważniają do wykonania badań
w zakresie wymaganych i sprawdzonych egzaminem umiejętności
a w szczególności: dla stopnia I – do prowadzenia badań
ultradźwiękowych pod bezpośrednim nadzorem operatora
posiadającego uznanie stopnia II lub III; dla stopnia II – do
prowadzenia badań ultradźwiękowych samodzielnie; dla stopnia
III – do prowadzenia badań ultradźwiękowych samodzielnie jak
również między innymi do planowania kontroli i proponowania
kryteriów odbioru w przypadku, kiedy takie kryteria nie zostały
określone.
Świadectwo uznania
PRS potwierdza fakt uznania laboratorium Świadectwem
Uznania. Termin ważności uznania wynosi do 5 lat (czas ważności
zależy od faktu wprowadzenia systemu jakości zgodnego z normą
EN 45001). Do świadectwa dołączony jest załącznik, podający
wykaz uznanych pracowników laboratorium upoważnionych do
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wykonywania badań, który ważny jest tylko z ważnym Świadectwem
Uznania. Przedłużenie uznania może nastąpić na następny okres po
przeprowadzeniu inspekcji kontrolnej.
Okresowe inspekcje firmy
PRS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych
inspekcji laboratorium posiadającego Świadectwo Uznania.
Okresowa inspekcja uznanego laboratorium ma na celu sprawdzenie
przestrzegania warunków ważności wydanego Świadectwa
Uznania.
Unieważnienie Świadectwa Uznania
Świadectwo Uznania może zostać unieważnione w następujących
przypadkach:
• wynik inspekcji okresowej jest negatywny,
• stwierdzone zostanie, że badania przeprowadzono nieprawidłowo
lub ich wyniki zostały nieprawidłowo przedstawione w protokole,
• uznane laboratorium wprowadziło zmiany mające wpływ na
warunki uznania.
PRS wysyła do laboratorium pismo informujące o cofnięciu
Świadectwa Uznania oraz o przyczynach cofnięcia.
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Czynniki wpływające na trwałość elektrod
do zgrzewania oporowego
STRESZCZENIE

Omówiono wpływ najistotniejszych czynników na trwałość elektrod wskazując, że od temperatury nagrzewania (pracy) elektrody zależy liczba możliwych do
wykonania zgrzein. Wskazano na korelację temperatury części roboczej elektrody od jej rozwiązania konstrukcyjnego (kąta zaostrzenia, średnicy, formy zakończenia
dna kanału i odległości od powierzchni roboczej), częstotliwości cykli zgrzewania oraz wpływu czynnika chłodzącego na trwałość elektrod przeznaczonych do
zgrzewania stali.

Wstęp
Współczesne techniki wytwarzania stawiają wysokie wymagania
materiałom elektrodowym biorącym bezpośredni udział w procesach
zgrzewania oporowego. Dąży się do uzyskania wysokiej trwałości
elektrod określanej powszechnie liczbą zgrzein wykonanych
między kolejnymi ostrzeniami (regeneracją) elektrody. Trwałość
materiału elektrodowego jest zależna od czasu zachowania w
temperaturach pracy stabilnej struktury i wysokiej twardości, przy
czym zmiany tych wielkości określają równocześnie „dynamikę”
powiększania wyjściowej powierzchni roboczej elektrody podczas
kolejno wykonywanych zgrzein. Nadmierne powiększenie
powierzchni roboczej wymaga ostrzenia (regeneracji) elektrody
lub korekty prądu zgrzewania [1]. Szczególny charakter obciążenia
elektrod przejawiający się cyklicznym naciskiem i nagrzewaniem
wymaga stosowania na elektrody materiałów nie tylko o wysokiej
przewodności elektrycznej i twardości, ale także zachowujących
uzyskane właściwości w temperaturach procesu zgrzewania.
Stosując mechanizmy umocnienia roztworowego, wydzieleniowego
oraz zgniotowego uzyskuje się w powszechnie stosowanych
stopowych materiałach elektrodowych przeznaczonych do
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zgrzewania stali, przewodność elektryczną w zakresie 50÷80%
przewodności czystej miedzi, twardość do około 240 HV oraz
temperaturę mięknięcia do ok. 500°C (rys. 1). Zgrzewanie blach
stalowych, w których udział elektrod punktowych jest dominujący,
wymóg zachowania wysokiej twardości i przewodności elektrycznej
w temperaturach podwyższonych jest trudny do spełnienia.
Z rysunku 2a wynika, że ze wzrostem temperatury do ok.
500°C występuje obniżenie przewodności cieplnej oraz ok.
dwukrotny wzrost oporności elektrycznej miedzi – głównego

Rys. 1. Zależność twardości od temperatury wygrzewania dla przykładowych
stopów przeznaczonych na elektrody do zgrzewania oporowego; twardość
mierzona w temperaturze otoczenia po 5-godzinnym wygrzewaniu [2, 3]

składnika materiałów elektrodowych. Także wraz ze wzrostem
temperatury nagrzewania znacznie obniża się, chociaż w różnym
stopniu, twardość materiałów stopowych stosowanych na elektrody
do zgrzewania oporowego (twardość mierzona na gorąco po
wygrzaniu materiału przez 1 godzinę, rys. 2b).

a)

b)

zgrzewanych elementów (temperatury nagrzewania przy łączeniu
blach o grubości 1+1 i 2+2 mm) oraz zwiększaniu częstotliwości
zgrzewania. Wpływ częstotliwości zgrzewania na nagrzewanie
elektrody przedstawiono na rysunku 4.
Wzrost częstotliwości zgrzewania do 75 zgrzein/min powoduje,
że temperatura części roboczej ustalona po wykonaniu ok. 10
zgrzein, jest o ok. 70°C wyższa w odniesieniu do temperatury
nagrzania podczas wykonywaniu pierwszej zgrzeiny. Występująca
różnica temperatury między liniami 1 i 1’ bliska jest 450°C.

Konstrukcja elektrody

Rys. 2. Zmiana oporności elektrycznej i przewodności cieplnej miedzi (a)
[4], zmiana twardości od temperatury nagrzania przykładowych materiałów
elektrodowych (b) [2,5]; CuCr, CRM, CRM16X – stopy miedzi z głównym
dodatkiem 0,6% Cr, CB4 – stop Cu – 2,2% Co- 0,5%Be, CD1 – stop Cu-Cd
w temperaturze otoczenia po 5-godzinnym wygrzewaniu [2, 3]

Rys. 3. Temperatury nagrzewania części roboczych elektrod o różnych kątach
zaostrzenia (a, b, c, d, e) podczas zgrzewania blach stalowych o grubości
(1+1) i (2+2) mm [6, 7]; stosowano parametry zgrzewania dla uzyskania
zgrzein w klasie A (8 kA, 240 dkN), średnica powierzchni roboczej 5 mm,
1 – miejsce pomiaru temperatury, tz – czas zgrzewania, CuNiBe, CuCrCd
– stopy miedzi o przewodności elektrycznej około 75% przewodności miedzi

Temperatury nagrzewania
Temperatury nagrzewania materiału elektrody podczas
pojedynczego cyklu zgrzewania często przewyższają temperaturę
mięknięcia materiału, a dotyczy to szczególnie elektrod punktowych,
których niewielka objętość części roboczej znajduje się
w obszarze oddziaływania ciepła zgrzewania (rys. 3). Temperatura
nagrzewania zależy głównie od parametrów elektrycznych procesu
oraz częstotliwości występowania kolejnych cykli zgrzewania
[8]. Znaczne różnice temperatur nagrzewania elektrod wynikają
z konstrukcji jej części roboczej narzuconej niejednokrotnie
wymogami technologicznymi łączonych elementów. Objętość
materiału części roboczej elektrody ma istotny wpływ na jej
temperaturę, a w konsekwencji na „dynamikę” zmian powierzchni
roboczej w czasie zgrzewania. Zjawisko to się nasila przy istotnym
wzroście temperatury, który ma miejsce przy zwiększaniu grubości

Rys. 4. Zmiana temperatury elektrody podczas zgrzewania blach o grubości
(1+1) mm z częstotliwością 75 zgrzein/min [8]; 1, 1’. – linie łączące
punkty temperatury do jakich nagrzewa się i ochładza robocza części elektrody
podczas kolejnych zgrzein

Z prac [9, 10] wynika, że poza rodzajem materiału elektrody,
jej konstrukcja obejmująca kąt zaostrzenia elektrody, odległość
powierzchni roboczej od dna kanału chłodzącego, średnicę
i ukształtowanie dna kanału, a także sposób doprowadzenia
wody chłodzącej to czynniki wpływające na trwałość elektrod
(rys. 5). Przebieg trwałości zależny od rozwiązania konstrukcyjnego
wskazuje, że nie wielka zmiana wartości czynnika konstrukcyjnego
istotnie wpływa na trwałość elektrod.
a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Wpływ rozwiązania konstrukcyjnego roboczej części elektrody punktowej
na liczbę uzyskanych zgrzein (szybkość zgrzewania 50 zgrzein/min);
a – wpływ kąta (α
(α)
α) zaostrzenia elektrody, b – promienia (R) zakończenia dna
kanału chłodzącego, c – odległości (L) powierzchni roboczej od dna kanału
chłodzącego, d – odległości (X) od dna kanału chłodzącego

Chłodzenie elektrod
Przedstawione zależności wskazują, że zmniejszenie obciążenia
cieplnego elektrod uzyskuje się przez intensywne chłodzenie.
Wymagane jest, aby system chłodzenia ograniczał wzrost
temperatury nagrzewania elektrody powyżej temperatury mięknięcia
szczególnie umocnionego wydzieleniowo stopu elektrodowego.
Obniżenie temperatury przyczynia się do spowolnienia procesu
odkształcania części roboczej i wzrostu liczby wykonanych
zgrzein. W wielu pracach badano oprócz chłodzenia wodnego
wewnętrznego, zewnętrznego czy mieszanego także skuteczność
chłodzenia z użyciem ciekłego dwutlenku węgla, azotu lub cieczy
schłodzonych pośrednio do niskich temperatur [11-13]. Przy
powszechnie stosowanym wewnętrznym chłodzeniu wodnym
natężenie przepływu wody, jej temperatura i położenie rurki
chłodzącej wpływa na trwałość elektrod. Według autora pracy [14]
ilość wody chłodzącej jest szczególnie istotna przy zwiększaniu
częstotliwości zgrzewania (rys. 6a). Największa częstotliwość
zgrzewania umożliwiająca prawidłową eksploatację elektrody
zależna jest od objętości części roboczej (średnicy elektrody)
i chłodzenia wodnego. Autor proponuje określać częstotliwość
zgrzewania równą w przybliżeniu dwukrotnej średnicy zewnętrznej
elektrody przy określonym przepływie wody chłodzącej. Natomiast
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2006

37

wpływ temperatury wody chłodzącej roztworu wodnego na
zmianę średnicy roboczej elektrody po wykonaniu 10 000 zgrzein
przedstawia rysunek 6b.
Dalsze obniżenie wyjściowej temperatury elektrody z użyciem
a)

b)

Rys. 6. Zależność częstotliwości zgrzewania od natężenia przepływu wody
chłodzącej (a) oraz wpływ temperatury cieczy na wzrost średnicy roboczej
elektrody (b) [14] ; dE - średnica powierzchni roboczej elektrody

schłodzonego alkoholu pozwoliło w czasie zgrzewania zmniejszyć
temperaturę nagrzania do około 400°C (rys. 7) w porównaniu
z chłodzeniem wodnym, przy którym temperatura elektrody
przekroczyła 500°C [13].

Wnioski
Trwałość elektrod zależy od wielu czynników, z których
najistotniejsze to rodzaj stopu miedzi użytego na elektrodę,
temperatura pracy, rozwiązanie konstrukcyjne elektrody
i stosowany system chłodzenia. Wieloskładnikowe stopy
miedzi o wysokiej temperaturze rekrystalizacji i zachowujące w
temperaturach podwyższonych znaczną twardość są wskazane
na elektrody ze względu na spodziewaną ich wysoką trwałość.
Przedstawione zależności potwierdzają ścisłą korelację twardości
części roboczej materiału elektrody od temperatury jej pracy,
określając równocześnie „dynamikę” wzrostu roboczej powierzchni
elektrody i możliwą do uzyskania liczbę zgrzein. Zróżnicowane
temperatury nagrzewnia zależne od parametrów procesu łączenia
uwzględniających rodzaj i grubość łączonych elementów,
niejednokrotnie znacznie przekraczają temperaturę rekrystalizacji
materiału użytego na elektrody. Już w procesie zgrzewania blach
stalowych o grubości (1+1) mm temperatury nagrzewania
osiągają zakres temperatur mięknięcia materiału elektrody, a przy
grubości (2+2) mm znacznie wyższa temperatura nagrzania nie
umożliwia już zachowania stabilnej struktury i twardości stopowych
materiałów elektrodowych najwyższej jakości (rys. 3). Dodatkowym
czynnikiem, który należy uwzględniać, a zwiększającym obciążenie
cieplne elektrod, jest aspekt ekonomiczny wymuszający wzrost
częstotliwości zgrzewania w obecnych procesach wytwarzania
(rys. 4). Konstrukcja elektrody wyróżniająca się znaczną masą jej
części roboczej i wspomagana skutecznym chłodzeniem stwarza
możliwości uzyskania dużej liczby zgrzein. Całkowita liczba
zgrzein wykonanych przez elektrodę aż do jej całkowitego zużycia,
będąca sumą zgrzein uzyskanych między kolejnymi ostrzeniami
(regeneracjami), jest zależna od odległości powierzchni roboczej
od dna kanału chłodzącego i możliwej liczby ostrzeń. Proces
regeneracji (zamierzamy przedstawić go w kolejnym opracowaniu)
jest powiązany z usuwaniem drogą obróbki ubytkowej warstwy
elektrody, której grubość ma wpływ na całkowitą liczbę możliwych
do uzyskania zgrzein.
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Rys. 7. Nagrzewanie się elektrody podczas wykonywania pojedynczej zgrzeiny
przy zastosowaniu chłodzenia wodnego (linie ciągłe) i chłodzenia alkoholem
(linie przerywane) pozwalającym obniżyć temperaturę początkową elektrody
do około – 20°C; T1 – T2 – temperatury rejestrowane przez poszczególne
termopary, grubość zgrzewanych blach stalowych (1+1) mm, parametry
zgrzewania: natężenie prądu około 8 kA, czas zgrzewania 0,16 s, siła nacisku
elektrod około 240 kN

W pracy [11] wskazano ponadto, że zastosowanie w układzie
chłodzenia ciekłego azotu, umożliwiającego schłodzenie elektrod
do bardzo niskich temperatur, otwiera nowe niewykorzystane
jeszcze możliwości procesu zgrzewania.
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Tytuł: Płomieniowa obróbka metali
Autorzy: G. W. Polewoj, G. K. Suchinin
Wydawnictwo: Akademia, Moskwa (Rosja) 2005
Dawno minęły czasy, gdy
w Związku Radzieckim rocznie wydawano kilkadziesiąt tysięcy (!) różnych
publikacji naukowych. Zwykle było
wśród nich kilkaset związanych z zagadnieniami spawalniczymi. Część
stanowiły opracowania naukowe na
najwyższym poziomie, część poradniki dla spawalników i spawaczy.
W błyskawicznym tempie wydawano także tłumaczenia znaczących
opracowań zagranicznych, także publikowanych w oryginale w tak egzotycznych językach, jak japoński, czy
koreański. Na dodatek wszystkie te
publikacje były bajecznie tanie.
Po rozpadzie ZSRR sytuacja
zmieniła się diametralnie: część prężnych ośrodków spawalniczych
(np. Instytut Patona) znalazła się za granicą Rosji, a wydawnictwa,
które przestało dotować państwo, przerzuciły się na bardziej popłatną
literaturę – kryminały, romanse... Zlikwidowano także przytłaczającą
większość specjalistycznych księgarni i wiele bibliotek. Przez kilka
lat na temat spawalnictwa w Rosji w ogóle nie pisano, ograniczając
się do publikacji tłumaczeń elementarnej literatury zagranicznej. Dopiero niedawno pojawiły się pierwsze jaskółki... powrotu do dawnych
trendów – zaczęto wydawać własne opracowania. Z racji małego popytu na literaturę czysto naukową ta ostatnia pojawia się jako publikacje „niszowe” – o małym nakładzie, dostępne często jedynie
w instytucjach naukowych. Większe szanse mają podręczniki, także
akademickie. Jednym z takich oryginalnych podręczników jest wydana
w 2005 r. przez wydawnictwo Akademia z Moskwy książka „Gazopłamiennaja Obrabotka Mietałłow”. Zwraca uwagę wybór tematyki: technologie płomieniowe są w krajach wysoko rozwiniętych uznawane
zwykle za schyłkowe (poza cięciem i nanoszeniem warstw). Tymczasem
w Rosji nadal popularne jest także płomieniowe spawanie i to nie tylko
z użyciem acetylenu jako gazu palnego. W odległych regionach, a takich
jest w Rosji wiele, nadal powszechnie używa się wytwornic acetylenu,
które w Europie będą niedługo wyłącznie zabytkami. Bardzo interesujące
są informacje na temat praktyki spawalniczej na dalekiej północy, gdzie
zamiast gazów powszechnie bywają stosowane paliwa płynne.
Pierwszy rozdział, poświęcony gazom, stosowanym w procesach
obróbki termicznej, zawiera sporo podstawowych informacji, nie wykraczających wszakże poza powszechnie publikowane w takich sytuacjach,
ciekawsze są schematy stanowisk i urządzeń do produkcji, przechowywania i transportu gazów technicznych. Podano także informacje,
dotyczące sposobów określania użytkowych właściwości mieszanin
różnych węglowodorów oraz wiadomości na temat stosowania do celów spawalniczych gazu ziemnego, wodoru, propanubutanu oraz innych
gazów palnych i paliw ciekłych. Zamieszczono podstawowe informacje
o palnikach.
Rozdział drugi jest poświęcony spawaniu płomieniowemu, zawiera

dość szczegółowe informacje na temat specyﬁki spawania stali węglowych, stopowych, interesujące szczegóły związane ze spawaniem żeliwa
oraz miedzi. Są także nieczęsto spotykane wiadomości na temat płomieniowego spawania stopów magnezu oraz niklu i jego stopów wraz informacjami na temat doboru topników w zależności od składu stopów. W końcowej części rozdziału podano podstawowe informacje na temat zgrzewania
płomieniowego, w którym za pomocą specjalnych palników doprowadza się krawędzie łączonych elementów do temperatury plastyczności
i następnie dociska. Tę interesującą technologię zilustrowano schematami dość anachronicznie wyglądającego oprzyrządowania.
Rozdział trzeci dotyczy lutowania i napawania płomieniowego oraz
płomieniowego hartowania powierzchniowego. Zagadnienia te potraktowano zupełnie powierzchownie: lutowaniu poświęcono siedem stron,
napawaniu – pięć, a opis hartowania sprowadza się do kilku prostych
przykładów oraz rysunków dość interesujących, specjalizowanych palników. Nie ulega wątpliwości, że każde z poruszonych w tym rozdziale
zagadnień wymagałoby wielokrotnie obszerniejszego omówienia, tym
bardziej, że w odróżnieniu od spawania płomieniowego są to ciągle
technologie perspektywiczne.
Rozdziały: czwarty i piąty są poświęcone cięciu płomieniowemu
i zajmują prawie połowę objętości książki. Trudno się temu dziwić, gdyż
po pierwsze są to technologie nadzwyczaj użyteczne, a często wręcz
niezastąpione. Po drugie, jeden z autorów specjalizuje się w cięciu
termicznym - publikował książki na ten temat już 25 lat temu. W tej
części książki przedstawiono obszerne podstawy teoretyczne włącznie ze
skomplikowanymi wzorami obliczeniowymi, wykresami pól temperatur
itd. Są też liczne i szczegółowe wskazówki praktyczne. Zaprezentowano
także przegląd palników do cięcia, niestety, tylko rosyjskich i często bardzo „staromodnych”. Znacznie nowocześniejsze są opisane maszyny do
cięcia, wielce interesujące są np. opisy i rysunki maszyn do cięcia płyt
stalowych o grubości 2000 mm ze szczegółowymi parametrami procesu, wydatkami gazu itp. Podano informacje o zmechanizowanym ukosowaniu, a także o cięciu tytanu. Jest mowa o termicznym żłobieniu, cięciu gazowo-proszkowym (także mieszankami żelazo-aluminium) i cięciu
z topnikami, wiążącymi tlenki składników stali stopowych. Omówiono
cięcie płomieniowe miedzi, żeliwa oraz cięcie pod wodą. Oddzielnymi
podrozdziałami są: cięcie tlenowo-łukowe i łukowo-powietrzne, choć
włączenie tych metod do grupy technologii płomieniowych budzi spore
wątpliwości – w drugim z omawianych przypadków powietrze jest stosowane tylko do mechanicznego usuwania ciekłego metalu i żużla z obszaru cięcia. Opisane następnie cięcie plazmowe zupełnie nie pasuje do
tytułu publikacji, gdyby było inaczej, do metod gazowo-płomieniowego
spawania należałoby zaliczyć metody GTA i GMA. Równie mało zasadne
jest włączenie do książki rozdziału na temat cięcia laserowego.
Rozdział szósty, liczący 35 stron, jest poświęcony natryskiwaniu
płomieniowemu. Również i w nim zebrano wszystkie technologie natryskiwania, także i te, które w ogóle nie używają płomienia, rozumianego
jako wynik intensywnej reakcji utleniania jakiegokolwiek paliwa, a więc
natryskiwanie łukowe, indukcyjne, oporowe i plazmowe. Na dodatek
prezentowane urządzenia są wyraźnie anachroniczne – pochodzą najczęściej z lat 60. ub. wieku.
W tej obszernej publikacji zaskakuje całkowity brak odsyłaczy
i nadzwyczaj uboga literatura, obejmująca tylko 11 pozycji, wyłącznie
rosyjskojęzycznych i w znacznej części mało aktualnych. W przypadku
niektórych rozdziałów rzeczywiście można odnieść wrażenie, że autorzy
bazowali właśnie na mało aktualnych źródłach nie siląc się o uzupełnienie ich bardziej „świeżymi” wiadomościami.
Niezależnie od tego omawiana książka jest warta polecenia, co
najmniej w części poświęconej cięciu płomieniowemu. Jest też chyba
dowodem na powolne odradzanie się rosyjskiej literatury spawalniczej.
dr inż. Tomasz Szulc
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SEKCJA SPAWALNICZA
Spotkanie z okazji „Dnia Spawalnika”
Sekcja Spawalnicza OW SIMP organizuje od 1994 r. comiesięczne
odczyty i wycieczki techniczne.
Ostatnio, w maju br. w „Dniu Spawalnika” wygłosiłem odczyt pt.
„Ekspertyzy kilku awarii konstrukcji spawanych”. Asumptem wyboru
tematu była tragiczna katastrofa hali wystawowej w Katowicach i
być może również – oprócz grubej warstwy śniegu – jakąś rolę
odegrały wady konstrukcji oraz eksploatacji hali, w tym technologia
i odbiór połączeń spawanych.
Zanim omówię przykłady awarii, chciałbym dokonać krótkiej
analizy przyczyn awarii konstrukcji spawanych. Mój ukochany Szef
prof. Dobrowolski twierdził przewrotnie, że najlepszą konstrukcją jest ta,
która w ogóle nie ma złączy spawanych. Nie ma więc obawy o zmianę
struktury SWC, wad spoiny naprężeń i odkształceń spawalniczych, ale
i nie jednokrotnie niefrasobliwości spawacza i nadzoru technicznego
po zakończeniu robót spawalniczych, tzn. uporządkowania wokół
miejsca spawania i głębokiego przekonania, że nie ma żarzących
się żużli, resztek rozgrzanych elektrod lub ulatniających się gazów
z palników czy butli. Skoro jednak musimy spawać, a jest to nasz
wielki polski wkład do techniki, to musimy zdawać sobie sprawę,
że obowiązują nas żelazne przepisy dobrej roboty, inaczej grozi
konstrukcji awaria, a ludziom niebezpieczeństwo.
Wskazałbym na następujące czynniki, które mogą być przyczyną
awarii:
1. Człowiek i jego ułomności; dotyczy to zarówno konstruktora,
technologa, jak i spawacza. Ich błąd w sztuce może być tragiczny
w skutkach.
2. Natura:
a) Warunki spawania na Saharze czy na Syberii są różne zarówno
w czasie samego spawania, jak i eksploatacji.
b) Rurociągi na gruntach tektonicznych lub dnach mórz wymagają
szczególnej troski w ich usadowieniu.
c) Eksploatacja konstrukcji spawanych w zimnych i burzliwych morzach
stanowi zawsze zagrożenie dla statków i platform wiertniczych. Badania
warunków eksploatacyjnych pochłaniają olbrzymie koszty, a mimo to
zdarzają się awarie. (Apollo 13 miał awarię zbiornika paliwa i musiał
wracać na Ziemię. Udało się.)
d) „Kwaśne deszcze” w regionach wysoko uprzemysłowionych
i wilgotność podzwrotnikowa mogą być przyczyną korozji nawet stali
kwasoodpornych.
Projekt, konstrukcja technologia i eksploatacja – to są podstawowe
czynniki, których niedoskonałości powodują najczęściej awarie. Co
decyduje o trwałości konstrukcji?? Przyjęto, że w: 50% materiał
(dobór i jakość), 30% technologia, 15% konstrukcja, 5% eksploatacja.
Bywa jednak najczęściej, że awaria ma splot przyczyn, szuka się wtedy
dominującej i ocenia się, kto jest za awarie odpowiedzialny lub co
było jej główną przyczyną.
Przedstawię teraz kilka awarii, których ekspertyzy opracowano dla
różnych instytucji i władz.
1. Stacja paliw w Koluszkach
Oskarżono załogę stacji, że kradnie paliwa, w tym benzynę lotniczą.
Zastąpiono ją załogą mającą pełne zaufanie dyrekcji, ale w dalszym
ciągu załoga nie mogła rozliczyć się z dostaw. Dopiero kiedy okoliczni
rolnicy zaczęli narzekać na smak wody, zbadano sprawę. Rurociągi
ułożono na głębokości mniejszej niż 1 m, była surowa zima, a i złącza
nie były w przewidywanej klasie. Popękały i to w wielu miejscach.
Przyczyn było kilka, ukarano projektanta i kontrolera jakości.
2. Dzwon kościelny
Pękł na długości 500 mm po prawie 100-letniej służbie.
Podczas prześwietlenia stwierdzono, że materiał podobny był do
sera ementalera. Po prostu nastąpiło zużycie materii. Po naprawie
w 1953 r. dzwon nadal służy wiernym, z tym, że umocowanie serca
dzwonu przekręcono o 90°.
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3. Rurociągi ciepłownicze do Pałacu Kultury i Nauki
Spawacze (niektórzy) przy biernej postawie nadzoru układali
na nieukosowane brzegi rur jeden ścieg spoiny. Tłumaczyli się, że
skoro nie było ukosowania, to układali tylko jedną warstwę. Przy
10-milimetrowej grubości blachy powinno być ich przynajmniej
3. Ukarano nadzór i tych spawaczy rurowych, którzy nie powinni
przystąpić do tak przygotowanych robót.
4. Kadłub zaworu walczaka parowozowego
W fabryce, podczas wstępnej próby gorącej stwierdzono, że
powierzchnia kadłuba „poci się”. Następnego dnia miał być odbiór
oficjalny. Gdyby komisarz Ministerstwa Komunikacji nie odebrał
walczaka, pracownicy straciliby premię. Doświadczony mistrz
powiedział mi w absolutnym sekrecie, że nasączy kadłub pod
ciśnieniem szkłem wodnym i wystarczy to na czas próby, a po
odbiorze wymieni się cały zawór na nowy. Miałem problem etyczny,
czy jako szef mistrza mogę się na to zgodzić. Przekonał mnie sporą
startą finansową robotników i tym, że nie popełnimy przestępstwa, bo
walczak będzie miał nowy niezawodny zawór. I tak się stało.
5. Pożar i zniszczenie hali produkcyjnej w Zakładach Włókien Sztucznych
„Elana” w Toruniu
Spawacze po robotach cięcia i spawania odeszli z miejsca
pracy. Po kilku godzinach od żarzących się żużli zajął się sufit na
poddaszu. Zawalił się dach i cała hala z nowoczesnymi maszynami
została kompletnie zniszczona. Była to lekkomyślność i całkowity brak
wyobraźni ze strony dwóch ludzi. Cechą każdego spawacza powinna
być świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za wykonywaną
pracę.
6. Glinojeck – awaria dwóch zbiorników do magazynowania melasy
Bardzo mroźna zima spowodowała runięcie olbrzymiego zbiornika,
a opadając zahaczył on o sąsiedni zbiornik, rozcinając płaszcz na
długości ok. 4 metrów, ale nie przewrócił go. Były dwie oddzielne
ekspertyzy tej awarii: moja i znanego specjalisty z Wybrzeża i co
rzadko się zdarza różniły się znacznie. Moja przypisywała runięcie
zbiornika bardzo złemu wykonaniu złączy między płaszczem walczaka
a dnem zbiornika. Druga ekspertyza wskazywała na niską jakość
blach, co w temperaturze –20°C spowodowało kruche pęknięcie
i zawalenie zbiornika. Ja uważałem, że skoro materiał był bardzo
kruchy, to powinien sąsiedni zbiornik również runąć przy bardzo
silnym uderzeniu bocznym. Natomiast implozyjny charakter awarii
z rozerwaniem obwodowej spoiny wg mnie wskazywał na bardzo niską
jakość złączy spawanych.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że w technice bardzo rzadko zdarzają
się różnice zdań o charakterze podstawowym. Kiedy są wątpliwości,
wybiera się najczęściej tę opinię, która jest mniej obciążająca
inwestora, wykonawcę lub nadzór. Przestawiając kilka ze swojej liczby
ekspertyz, które opracowałem chciałabym zaznaczyć, że analizując je
można się sporo nauczyć. Brytyjskie Towarzystwo Klasyfikacyjne Lloyd
Register na tysiące opisów awarii statków morskich w pierwszym
rzędzie porównuje nowe awarie z podobnymi, które się wydarzyły. Jest
to wielce pouczające i pomocne przy ekspertyzach.
Na koniec chciałbym się zwrócić z gorącym apelem do tych
Kolegów Spawalników, którzy zetknęli się z awariami konstrukcji
spawanych, aby zechcieli udostępnić mi informacje o nich. Zamierzam
bowiem dokonać zbioru najciekawszych awarii – podobnie jak
to zrobił kiedyś Eugeniusz Śledziewski w swojej książce „Awarie
konstrukcji stalowych” i udostępnić je w broszurze czy książce
ku pożytkowi spawalników, ale jednocześnie przestrzegając przed
kłopotliwymi bądź tragicznymi wypadkami. Zapewniam potencjalnych
korespondentów, że każdy nadesłany opis będzie miał nazwisko autora
i ewentualnie jego stanowisko służbowe i miejsce wydarzenia.
Prof. Stanisław Piwowar

Kemppi FastMig™ Basic
FastMig™ Basic wyprzedza znane dotąd rozwiązania techniczne w dziedzinie konstrukcji półautomatów MIG/MAG.
Nowa koncepcja inwertora umożliwiła zbudowanie lekkich źródeł spawalniczych o prądach 300, 400, 500 A
i wysokich cyklach pracy.
Są one o 70% lżejsze i zużywają aż o 10% mniej energii
od urządzeń konwencjonalnych o podobnej mocy.
Dzięki płynnemu zadawaniu napięcia i szybkości podawania
drutu umożliwiają łatwe i dokładne ustalanie parametrów
spawania.
Podajnik drutu jest starannie przystosowany do pracy
w trudnych warunkach. Jego elegancko wyproﬁlowana
obudowa o podwójnych ściankach została wykonana
ze specjalnego tworzywa odpornego na silne uderzenia.
Jest on lekki, a z jego wnętrza usunięto wrażliwą
na uszkodzenia elektronikę, przenosząc ją do źródła
zasilającego.
FastMig™ Basic może być wyposażony w urządzenie
zapewniające cyrkulację płynu chłodzącego uchwyt
spawalniczy.

Wszystko to za cenę tradycyjnego urządzenia konwencjonalnego.
FastMig™ Basic

KM 300

KM 400

KM 500

Prąd maksymalny
Zakres napięcia
Sprawność
Moc biegu jałowego
Masa źródła

300 A / 100%
10…..37 V
87%
25 W
34 kg

400 A / 80%
10…..39 V
87%
25 W
35 kg

500 A / 60%
10…..42 V
87%
25 W
36 kg

Kemppi Sp. z o.o.
ul. Pi³sudskiego 2
05 091 Z¹bki
tel. 022 781 61 62
fax 022 781 65 05
info.pl@kemppi.com

