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Ogłoszenia w Przeglądzie Spawalnictwa, Wskazówki dla autorów

Innowacyjne narzędzia ścierne firmy 3M
Firma 3M może zaproponować całą gamę produktów do usuwania spawów, oczyszczania czy też zacierania rysy w jednym kroku po
zgrubnym szlifowaniu. Materiały te można stosować z dużym powodzeniem zarówno do stali nierdzewnej, jak również do stali konstrukcyjnej.
Bez wątpienia najpopularniejszym narzędziem na rynku jest
szliﬁerka kątowa, dokładniej elektryczna szliﬁerka kątowa. Mnogość
zastosowań, możliwość wywarcia dużego nacisku, prędkość pozwalająca na zastosowanie agresywnych materiałów ściernych, to tylko
niektóre cechy powszechnego produktu. Powszechnego, bo dostępnego w każdym sklepie.
Dyski szliﬁerskie do agresywnej pracy szlifowania, ukosowania,
usuwania spawów i nadlewek. Są to popularne dyski zespolone typu
„ﬂex”, w charakterystycznym kolorze zielonym, ze specjalną podkładką tłumiącą drgania. Produkt nazywa się Green Corps.-elastyczny
i agresywny. Ziarnistość P36 lub delikatniejsza P80, najbardziej popularne średnice 125 mm i 178 mm, grubość 3 mm.
Następnym narzędziem do agresywnej obróbki są dyski lamelkowe, zwane listkowymi. Firma 3M ma pełną ofertę wyboru ziarnistości
średnicy oraz minerału, dedykowane do stali nierdzewnej lub stali
konstruktywnej. Najbardziej popularny materiał z tej grupy to 947D w
charakterystycznym marchewkowym kolorze, dostępny w granulacji
P-40, P-60 i P-80 orazśrednicy 125mm i 178 mm.
Kolejnym narzędziem do wstępnej obróbki jest dysk ﬁbrowy przeznaczony także na szliﬁerkę kątową. Przy zakupie dysku ﬁbrowego
należy pamiętać o żebrowanej podkładce z tworzywa sztucznego, do
której mocujemy dysk. Podkładka 3M dzięki swojej sztywnej i żebrowanej konstrukcji w połączeniu z ﬁbrą z ziarnem kubitronowym działa
bardzo szybko i agresywnie - usuwa nawet duży spaw w jednym kroku, dodatkowo użebrowanie powoduje szybkie odprowadzenie ciepła,
dzięki czemu zmniejszamy ryzyko przegrzanie materiału.
Jest to bardzo uniwersalne narzędzie, dzięki bardzo dużej rozpiętości granulacji (od P-24 do P-120) oraz doboru średnicy jak również
przeznaczenia, czyli dopasowania minerału do rodzaju stali (nierdzewnej, konstrukcyjnej).
Warto w tym miejscu opisać ogólną charakterystykę ww. narzędzi, które zawierają zmodyﬁkowany minerał tlenek glinu Cubitron.
Cubitron dzięki swojej unikalnej budowie jest zbudowany z wielu
pojedynczych ziarenek, które podczas pracy skrawania szybko po
stępieniu odpadaja odkrywając nowe ostre krawędzie następnych
ziarenek, co zapewnia szybką i agresywną pracę. Ponadto każdy ww.
materiał zawiera dodatek chłodzący, który obniża temperaturę podczas szlifowania.
Dyski sprasowane EXL. Najlepszy na rynku produkt do doszlifowywania spoin pachwinowych, ale także gratowania, oczyszczania
i zacierania rys po dyskach ﬁbrowych. Nie przebarwiają, nie przeszlifują, a jest to bardzo ważne przy usuwaniu bardzo delikatnych spawów
na cienkich blachach, nie pokaleczą sąsiadującej powierzchni. Szlifowanie i polerowanie w jednym ruchu! Dzięki przestrzennej budowie
materiałem tym trudno przegrzać obrabiany detal a nie zapominając
o tym, ze jest to włóknina można je samemu dowolnie formować.
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Prawdopodobnie szliﬁerka kątowa jest najchętniej używanym narzędziem do wszelkich prac związanych z usuwaniem nadmiaru metalu na spoinach, krawędziach a także do oczyszczania i wyrównywania
powierzchni. Nie zawsze jednak da się podejść kątówką ze względu na
wąski dostęp do połączonych elementów. Często również mamy do
czynienia z wykończeniem „na rysę”, niezależnie od tego, czy proﬁl
był pierwotnie zakupiony w wersji szlifowanej, czy też zimnowalcowanej.
W przypadku konieczności nadania końcowego wzdłużnego szlifu
bezsensem wydaje się używanie dwóch różnych narzędzi do obróbki
tego samego kawałka płaskownika lub proﬁlu. Chętniej skłaniamy się
wtedy w kierunku napędów pasków ściernych, oponek lub… materiałów ściernych na trzpieniu, najczęściej 6 mm.
Wśród kilku najpopularniejszych form narzędzi ściernych obecnych na rynku „od zawsze” i dostępnych w każdym dosłownie sklepie
metalowych, są ściernice trzpieniowe do mocowania na szliﬁerkach
prostych o obrotach nieprzekraczających 9000 obr/min. Trzpieniówki
występują w trzech najpopularniejszych średnicach: 40, 60,80 i 100
mm. Wydaje się, że ziarnistość P60 jest najgrubszą z zalecanych
w takiej formie, jako iż w wypadku wskazania do agresywniejszego
zdzierania metalu powinno się raczej użyć szliﬁerki kątowej lub pasa
ściernego. Szczególnie godne polecenia są szczotki z kubitronowego
płótna ściernego w najpopularniejszych ziarnistościach P60 i P80.
Cubitron, którego zalety poznali już użytkownicy popularnych, małych dysków ﬁbrowych Roloc™, cechuje się specyﬁcznym procesem
kruszenia, pozostając dłużej dużym, twardym i ostrym. Użytkownicy
korundowych szczotek P60 zostają zaskoczeni efektami pracy drobniejszym ziarnem P80 szczotek 3M947D.
Dla tych, którzy potrzebują usunąć szlif po „zbieraniu” ziarnistością P60 lub P80 a chcą pozostawić wyraźną, acz delikatną rysę polecamy szczotki z włókniny C&S. Czarna włóknina za pomocą węglika
krzemu drapieżnie wybiera resztki wtórnego gradu po szlifowaniu
i zagładza powierzchnię nadając miłego połysku, charakterystycznego dla każdej włókniny Scotch Brite™.
W dalszym ciągu opcją do agresywnego szlifowania pozostają
trzpieniówki z włókniny sprasowanej. Półelastyczne kółka w ziarnistości MED nie tylko oczyszczają, ale i lekko podbierają powierzchnię
metalu. Doskonałe do delikatnego poprawiania kształtu i gratowania.
Ziarnistość FIN niezmiennie pozostaje rewelacyjną jako mocno polerująca przy minimalnej zdolności wyciągania rys i wżerów.
Dla zwolenników szliﬁerki prostej lub jej substytutu, praktycznie
używanego w pracy, jest jeszcze jedno narzędzie średnicy 75 mm
lub 150 mm. Wykonane w technologii Bristle™ szczotki wąsikowe
z miękkich włosków żywicznych wypełnionych ścierniwem. Fantastyczne produkt o zdumiewających właściwościach czyszczących.
Występują w ziarnistościach od P36 do 1 µm. Niech nie zwiedzie
nowicjuszy, jednak nominalna ziarnistość! Szczotki pozostawiają
chropowatość o wiele, wiele niższą, niż by to wynikało z porównania
efektów pracy materiału nasypowego. Rewelacyjny produkt znany już
w Europie od roku w postaci szczotek o większych wymiarach. Innowacyjność – coś, z czego słynie tylko ﬁrma 3M.

Prace badawcze realizowane w Katedrze Technologii Materiałów
Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej

Niniejsza publikacja ma na celu prezentację prac naukowo
-badawczych prowadzonych aktualnie w Katedrze Technologii
Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej.
Prezentacja obejmie tytuły robocze prac, nazwiska prowadzących
oraz krótkie opisy uwzględniające zaawansowanie badań i dalsze
zamierzenia.

Badania procesów wytwarzania i przetwórstwa
blach zgrzewanych wybuchowo
– prof. Włodzimierz Walczak
Prace nad zgrzewaniem wybuchowym metali zostały
zapoczątkowane w Katedrze Spawalnictwa PG w 1962 r. Kontynuacją,
wymienionej działalności badawczej, są realizowane obecnie
doświadczenia z zakresu technologii wytwarzania i łączników do
spawania stopów aluminium ze stalą, a także badania wpływu podłoża na
jakim przeprowadzane jest zgrzewanie na budowę i własności połączeń
zgrzanych wybuchowo oraz badania porównawcze prób ścinania ASTM
i GOST stosowanych do blach platerowanych wybuchowo.
W odniesieniu do łączników stwierdzono, że ze względu na
małą odporność łączników stal-Al-AlMg4,5 na działanie wysokich
temperatur, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej przekładki z
innych materiałów. Materiałami takimi mogą być: tytan, nikiel lub
miedź. Podjęto próby zgrzewania wybuchowego wymienionych metali
ze stalą okrętową i aluminium. Uzyskane połączenia poddano badaniom
wpływu temperatury wyżarzania (15 min w zadanej temperaturze) na
wytrzymałość połączeń na odrywanie. Wyniki badań przedstawiono
w formie wykresów (rys.1). Wyniki te, przy spełnionych pozostałych
warunkach wytrzymałościowych, w sposób jednoznaczny wskazują, że
zastosowanie przekładki z blachy tytanowej w istotny sposób poprawia
własności użytkowe łączników.
Dalsze badania w zakresie tej tematyki, prowadzone przy
współpracy z firmą EXPLOMET, są w toku [1] i zostały ukierunkowane
na wytwarzanie i badania własności łączników z przekładką tytanową.
W obszernych badaniach [2] wpływu podłoża na budowę i
własności połączeń zgrzewanych wybuchowo stwierdzono, że w
warunkach poligonowych, podłoże (stal, grunt, piasek, powietrze,
woda, gips) na jakim przeprowadzane jest zgrzewanie nie wpływa
na wymiary fal zmierzonych na przekroju wzdłużnym połączenia oraz
na jego wytrzymałość, (tabl. I). Wpływ powierzchni kontaktowych
płyty platerowanej i podłoża na budowę połączeń zgrzewanych
wybuchowo uwidacznia się jedynie w przypadku, gdy płyta platerowana
ma „idealny” kontakt ze stalową płytą podłoża, przy czym proces
zgrzewania przebiega w tym przypadku tak, jak gdyby zwiększona
została grubość płyty platerowanej o grubość stalowej płyty podłoża

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak, Kierownik Katedry Technologii
Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej (jednostki
współorganizującej Spotkania Spawalników Wybrzeża)

Rys. 1. Wykresy zależności wytrzymałości na odrywanie Ro od temperatury
nagrzania To połączeń aluminium ze stalą, miedzią, niklem i tytanem w
łącznikach zgrzanych wybuchowo

(g2 →∞ ). Ta ostatnia teza została jedynie częściowo potwierdzona
i wymaga dodatkowych prób, które są w trakcie realizacji.
Do oceny własności mechanicznych połączeń zgrzanych
Tablica I. Parametry fal (γγ i A) oraz wytrzymałość na odrywanie (Ro) połączeń
stali St3S/St0S (g1=6 mm, g2=2 mm) zgrzanych na różnych podłożach
materiałem wybuchowym o prędkości detonacji D=2400 m/s i wysokości
warstwy H=60 mm [2]

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak jest kierownikiem Katedry Technologii
Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa w Politechnice Gdańskiej
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 8/2006
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wybuchowo stosowane są dwie znacznie różniące się próby ścinania,
ujęte pierwotnie w normach ASTM A 263 – 94 i GOST 10588
– 64. Większość towarzystw klasyfikacyjnych zaleca stosowanie
prób opartych na normie ASTM. Jednak specyficzny, falisty charakter
połączeń zgrzanych wybuchowo nasuwa istotne pytanie, która z
wymienionych prób w większym stopniu uwzględnia nietypową, falistą
budowę połączeń oraz jaka jest wzajemna relacja wyników tych prób.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania prowadzone są
badania porównawcze.
Badania wstępne przeprowadzone na połączeniach stal – Al
oraz stal - Cu [3] wskazują, że wyniki prób wytrzymałości na ścinanie
przeprowadzonych wg GOST różnią się znacznie od wyników prób
przeprowadzonych wg ASTM przy czym średnia wartość wytrzymałości
na ścinanie uzyskana w próbie ASTM jest blisko dwukrotnie wyższa od
średniej wartości uzyskanej w próbie GOST. Różnice wyników badań
uzyskanych w wymienionych próbach wydają się wynikać z różniących
się znacznie, dla obydwu tych prób, warunków ścinania. W próbie
GOST ścięcie (zniszczenie) próbki przebiega zawsze po powierzchni
o najmniejszej wytrzymałości, niezależnie od tego czy jest to
powierzchnia połączenia, czy powierzchnia przebiegająca przez słabszy
z łączonych metali. W próbie ASTM przebieg powierzchni ścinania
jest wymuszony budową przyrządu i w przypadku falistej budowy
połączenia, o wysokości fal większej od 0,127 mm (wielkość luzu w
przyrządzie), ścinane są zawsze zarówno obydwa zgrzewane metale (stal
i Al lub Cu) jak i połączenie. Przy czym wraz ze wzrostem wysokości
fal w połączeniu wynik próby w większym stopniu odzwierciedla
wytrzymałość na ścinanie zgrzanych metali, a w mniejszym stopniu
badaną wytrzymałość połączenia. Prowadzi to do błędnej (zawyżonej)
oceny wytrzymałości połączenia, co najprawdopodobniej będzie miało
miejsce w większości przypadków połączeń zgrzanych wybuchowo.
Stwierdzenie takie wymaga jednak dalszych badań i udokumentowania
na innych parach metali, takich jak Stal – Pb, stal- Ti, Cu – Al i stal
– stal, a także pełnego wyjaśnienia mechanizmu zniszczenia próbek w
obydwu próbach ścinania. Badania takie są w toku realizacji.

duo. Walcowanie przeprowadzano w temperaturze otoczenia oraz w
temperaturach podwyższonych do 350°C. Po walcowaniu określano
stosunki warstw gCu/gAl. Przeprowadzono również próby gięcia i badania
metalograficzne strefy połączeń.
Kolejny etap badań to modelowanie numeryczne walcowania
blach wielowarstwowych. Badania prowadzono na walcarce duo φ200
mm dla warunku z prostowaniem blachy o stół walcarki na wyjściu
z kotliny walcowniczej. Proces walcowania prowadzono na zimno
w temperaturze 20°C. Badania numeryczne oparto na symulacjach
komputerowych przeprowadzonych w programie Forge 2D oparte o
metodę elementów skończonych z zastosowaniem elasto-plastycznego
modelu odkształcenia pasma. W wyniku przeprowadzonych badań
numerycznych i doświadczalnych określono rozkłady wielkości gniotów
na poszczególne warstwy blachy platerowanej. W celu dokładnego
określenia grubości warstw na wyjściu z kotliny walcowniczej metodą
obliczeń numerycznych użyto rozkładu naprężeń zastępczych, na
których to rozwarstwienie jest najbardziej widoczne ( rys. 2).
Przykładowe rozkłady gniotów oraz stosunki grubości

Rys. 2. Przykładowy rozkład naprężeń zastępczych dla „Integration points”
a)

Walcowanie blach wielowarstwowych
Al – Cu i AlMg – Al – Cu zgrzewanych wybuchowo
– dr inż. Robert Skoblik
Tematyka pracy jest kontynuacją prac dotyczących procesów
wytwarzania i przetwórstwa blach zgrzewanych wybuchowo. Zagadnienie
zgrzewania wybuchowego blach aluminiowych i miedzianych pojawiło
się w momencie zapotrzebowania złączek do przewodów elektrycznych
łączących przewody aluminiowe z miedzianymi. Początkowo
wykonywano blachy bimetalowe o grubościach gCu/gAl =2/10 mm.
Następnym etapem była możliwość zastosowania podobnych blach o
mniejszych grubościach na wyłączniki bimetalowe o różnych stosunkach
grubości gCu/gAl dlatego rozpoczęto badania nad walcowaniem blach
wielowarstwowych Al – Cu i AlMg – Al – Cu zgrzewanych wybuchowo
oraz nad własnościami plastycznymi odkształconych blach.
Pierwsza część badań obejmowała wykonanie blach
wielowarstwowych Al - Cu i AlMg – Al – Cu o różnych grubościach
blach. Jakość połączenia blach sprawdzano ultradźwiękowo.
Przeprowadzono próby spęczania, zginania i skręcania. Analizowano
struktury metalograficzne. Dalszy etap badań polegał na walcowaniu
blach wielowarstwowych na walcarce kwarto Nortona o średnicy walców
200 mm i długości beczki walca 250 mm oraz walcarce laboratoryjnej
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b)

Rys. 3. Rozkład grubości warstw po walcowaniu plateru a) wzdłuż rozchodzenia
się fali wybuchu (1), b) w poprzek rozchodzenia się fali wybuchu (2)
uzyskanych numerycznie

warstw jako wyniki symulacji komputerowych przestawiono na rys. 3 z
uwzględnieniem kierunku rozchodzenia się fal podczas wstępnego ich
łączenia metodą wybuchową.
Dalszy etap kontynuowanych badań obejmuje modelowanie
numeryczne asymetrycznego walcowania blach dwuwarstwowych i
trójwarstwowych.

Zachowanie się złączy w czasie spawania
i eksploatacji oraz spawalność
– dr inż. Tomasz Kozak
Prace w zakresie tej tematyki prowadzone były w Katedrze od
wielu lat. Skupiały się głównie na badaniach eksperymentalnych
odporności na pękanie zimne w czasie spawania i odporności na kruche
pękanie złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości, stosowanych
głównie w okrętownictwie.
Badania odporności na pękanie zimne prowadzono metodą
ilościową na zbudowanym w Katedrze bezobsługowym stanowisku
IMPLANT 02, (rys. 4). Stanowisko to zbudowano wykorzystując układ

Rys. 4. Stanowisko do badania skłonności do pękania zimnego IMPLANT 02

hydrauliczny stosunkowo niewielkiej wydajności, lecz precyzyjnie
utrzymujący obciążenie implanta - kołka przez cały okres obciążenia,
który zgodnie normą wynosi 960 minut.
W badaniach brano pod uwagę wpływ zasadniczych czynników
pękania zimnego, to jest poziom transformacji metalu w struktury
hartownicze, poziom wodoru dyfundującego i poziom obciążenia.
Poziom wodoru dyfundującego mierzono metodą glicerynową
i rtęciową. Sterowanie poziomem wodoru odbywało się za pomocą

kontrolowanego suszenia lub nawilgocenia materiałów dodatkowych.
Na rysunku 5 przedstawiono typowe wyniki pomiarów odporności na
pękanie zimne metodą implant. Przeliczenie naprężeń krytycznych na
krytyczny współczynnik intensywności naprężeń stwarza możliwość
przeniesienia wyników badań na rzeczywistą konstrukcję [4].
Celem badań odporności na kruche pękanie było określenie
podstawowych wskaźników takich jak CTOD lub Jc. Pomiary prowadzono
metodą wielu próbek lub podatności na złączach spawanych różnymi
metodami na stalach przeznaczonych na konstrukcje okrętowe. Pomiary
wykonywano z użyciem uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej
zaopatrzonej w odpowiednie przetworniki analogowo-cyfrowe. Na uwagę
zasługują również pomiary prowadzone na próbkach cylindrycznych o
wymiarach odpowiadających próbkom typu implant.
Zagadnieniem, które jest obecnie rozwiązywane jest kwantyfikacja
spawalności tworzyw stalowych. Do rozwiązania tego problemu
posłużono się metodyką opartą o inżynierię jakości, z wykorzystaniem
uniwersalnej względnej skali jakościowej. Podstawy określenia
względnej spawalności tworzyw stalowych przedstawiono w pracy [5].

Badania skłonności niskostopowej stali o
podwyższonej wytrzymałości do tworzenia
pęknięć zimnych przy spawaniu pod wodą
– dr inż. Dariusz Fydrych
Badania są kontynuacją prac dotyczących procesów spawania
w środowisku wodnym realizowanych w KTMMiS od niemal 30 lat
[6]. Przedmiotem pracy było określenie skłonności do tworzenia
pęknięć zimnych złączy spawanych ze stali 18G2A wykonanych
pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Problem rozwiązano
przy zastosowaniu teorii planowania badań. Do ilościowej oceny
wrażliwości na formowanie się pęknięć zimnych posłużono się próbą
implant [7]. Określono wpływ parametrów spawania: wydatku gazu
osłonowego oraz energii liniowej spawania na naprężenia krytyczne
z próby implant, wskaźnik skłonności do tworzenia pęknięć zimnych,
twardość maksymalną złączy próbnych oraz zawartość wodoru
dyfundującego w stopiwie. Wybrane wyniki zamieszczono w tablicy II.
Równania otrzymane na drodze analiz statystycznych poddano analizie
merytorycznej. Wyniki prac eksperymentalnych potwierdziły postawioną
na podstawie analizy teoretycznej tezę o zwiększonej skłonności stali o
podwyższonej wytrzymałości (18G2A) do tworzenia pęknięć zimnych
przy spawaniu pod wodą. Zgodnie z przewidywaniami przeniesienie
spawania do środowiska wodnego powoduje znaczny wzrost zawartości
wodoru dyfundującego w stopiwie, (tabl. II). Badania mikroskopowe
wykazały występowanie struktur hartowniczych w SWCpróbek implant
[8]. Niniejsza praca pozwoliła na optymalizację procesu spawania
metodą lokalnej komory suchej z punktu widzenia skłonności stali do
Tablica II. Warunki i wyniki oceny skłonności do tworzenia pęknięć zimnych [8]

Rys. 5. Zależność czasu zerwania implanta od naprężenia obciążającego dla
złącza spawanego elektrodą EB146 w stanie dostawy. Stal AH36. Energia
liniowa 16 kJ/cm
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tworzenia pęknięć zimnych.Dalsze badania dotyczyć będą możliwości
minimalizacji zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie poprzez
dobór parametrów spawania.

Technologia spawania oraz procesy cieplne
przy spawaniu pod wodą metodą lokalnej
komory suchej (mlks)
– mgr inż. Grzegorz Rogalski
Prace nad technologią spawania mlks realizowane w KTMMiS
rozpoczęto w roku 1975. Zbudowano stanowiska badawcze oraz
opatentowano lokalne komory suche umożliwiające wykonanie złączy
ze spoinami czołowymi oraz pachwinowymi, a także opracowano
technologię spawania stali konstrukcyjnych na różnych głębokościach.
Obecnie kontynuowane są badania, w których skoncentrowano się
na spawaniu pod wodą mlks. Prowadzone badania dotyczą cykli
cieplnych spawania oraz opracowania nowej formuły umożliwiającej
obliczanie czasów stygnięcia t8/5 dla stali niestopowych. Możliwość
obliczania tej wielkości jest niezbędna do opracowania technologii
spawania w sposób zapewniający uzyskanie złącza spełniającego
określone kryteria. Narzędziem służącym do otrzymania równania
umożliwiającego obliczanie t8/5 jest eksperyment i jego analiza

Rys. 6. Przykładowy cykl cieplny spawania pod wodą mlks oraz sposób
określania czasów stygnięcia t8/5 na podstawie zmierzonych, rzeczywistych cykli
cieplnych spawania

statystyczna. Poszukiwane równanie uwzględnia wpływ grubości
elementu oraz energii liniowej. Dla różnych zakresów energii liniowej
oraz grubości materiału zmierzono cykle cieplne przy spawaniu pod
wodą mlks. Przykładowy cykli cieplny przedstawiono na rysunku 6.
Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie szukanego równania w
następującej postaci:
t8/5= – 5,59 + 17,20xeL – 5,62xeL2 – 0,05xg
gdzie: t8/5 – czas stygnięcia w zakresie temperatur 800÷500°C, eL
– energia liniowa spawania, kJ/mm; g – grubość elementów, mm.
Wykonane badania umożliwiają wyznaczenie współczynników
cieplnych niezbędnych do symulowania zjawisk rozprzestrzeniania się
ciepła w spawanych elementach, co pozwoli na zastosowanie metod
numerycznych w rozpatrywaniu zjawisk cieplnych przy spawaniu pod
wodą mlks. Tematyka dalszych badań dotyczyć będzie opracowania
modelu matematycznego wymiany ciepła przy spawaniu mlks oraz
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zastosowania metod numerycznych do symulowania zjawisk cieplnych
w spawanych elementach.

Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła
przy spawaniu
– mgr inż. J. Haras
Analityczne metody opisu procesów cieplnych przy spawaniu, w
tym teoria N. Rykalina, nie uwzględniały zmienności współczynników
cieplno-fizycznych w zależności od temperatury oraz wymiany ciepła
na powierzchniach ograniczających elementy spawane. Prowadziło
to do znacznych błędów obliczeń. Istnieje wprawdzie szereg modeli
próbujących naprawić ten niedostatek, jednak uzależnienie zmienności
współczynników cieplno-fizycznych od temperatury prowadzi
do nieliniowości równań różniczkowych i warunków brzegowych
czyniących je w praktyce nierozwiązalnymi metodami analitycznymi.
Wprawdzie współcześnie uzyskuje się rozwiązania przybliżone
przy pomocy metod numerycznych (elementów skończonych i
brzegowych), jednak i w tym przypadku warunek brzegowy III rodzaju,
dotyczący konwencyjnej wymiany ciepła, wymaga znajomości zmian
współczynnika wnikania ciepła α w zależności od temperatury. W
tej sytuacji celowym i koniecznym wydawało się podjęcie próby

Rys. 7. Stanowisko badawcze do pomiaru, rejestracji i archiwizacji parametrów
oraz cykli cieplnych spawania; 1-automat spawalniczy z transformatorem
zasilającym, 2-przetworniki prądu i napięcia spawania oraz prędkości jazdy
wózka automatu oraz prędkości podawania drutu, 3-termoelementy Ni-NiCr,
4-czujniki rejestrujące przesunięcie źródła prądu spawania, 5-rejestrator
przebiegów sygnałów prądowych i cykli cieplnych spawania, 6-zasilacze 12V,
7-komputer PC z kartą A/C, 8-stół z jezdnią wózka automatu, 9-spawana płyta
próbna

eksperymentalnego wyznaczania współczynników α w procesie
spawania charakteryzującym się ruchomym źródłem ciepła i związaną
z tym zmiennością temperatury na powierzchni płyty spawanej.
W realizowanych badaniach opracowano własną, oryginalną
metodykę badawczą opartą o rejestrację spawalniczych cykli cieplnych
i wyznaczanie izotermicznych pól temperatur [9] oraz zbudowano
stanowisko pomiarowe, (rys. 7). Wyniki badań wstępnych realizowanych
dla spawania automatycznego łukiem krytym potwierdziły poprawność
przyjętej metodyki badawczej oraz przydatność stanowiska.
Prowadzone są badania programowe, których wynikiem będzie
wyznaczona zależność wartości współczynnika α od temperatury dla
płyt spawanych automatycznie pod topnikiem.

Badanie możliwości zastosowania metody
pomiaru magnetycznego pola rozproszonego
MPR do wykrywania niezgodności spawalniczych
- mgr inż. Andrzej Seniuk

W 2003 roku w KTMMiS przy współpracy z Wydziałem Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej podjęto
prace nad zastosowaniem metody pomiaru magnetycznego pola
rozproszonego do wykrywania nieciągłości spawalniczych. Pierwszym
efektem tych prac było zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do
zautomatyzowanego pomiaru składowych natężenia MPR [10] w
płytach wykonanych z materiałów jednorodnych, oraz doczołowych
złączach spawanych. W skład stanowiska badawczego wchodzą: zespół
pomiarowy oraz zespół magnesujący, w którym do magnesowania płyt
wykorzystano magnesy ferrytowo neodymowe wykonane z materiału o
oznaczeniu N38.
Przeprowadzono badania wad modelowych wykonanych na
płytach jednorodnych ze stali 18 G2A, oraz stali St3S. Uzyskane
rozkłady składowych MPR są zgodne jakościowo z rozkładami dla tych
składowych prezentowanymi przez źródła literaturowe. Stwierdzono, że
przy pomocy wykonanej sondy badawczej w materiałach jednorodnych
możliwe jest wykrywanie zewnętrznych niezgodności materiałowych o
minimalnych wymiarach: wad wąskoszczelinowych o głębokościach
rzędu 0,2 mm i długości 2,7 mm i wad punktowych o średnicy 1
mm i głębokości 0,3 mm. Stwierdzono też, że zwiększenie poziomu
namagnesowania powoduje zwiększenie amplitud składowych
natężenia MPR. Wykazano, że geometria wady wpływa na rozkłady
a)

składowej normalnej Bz i składowej stycznej Bx natężenia MPR.
Amplituda składowej normalnej Bz MPR rośnie monotonicznie w
funkcji głębokości i długości wady. Dla wad „płytkich” parametrem
decydującym o wykryciu wady może być ich długość, natomiast dla
wad o charakterze punktowym parametrem tym jest głębokość wady
[11].
Badania porównawcze z metodą magnetyczno - proszkową
prowadzone na materiałach jednorodnych wskazują na przewagę metody
pomiaru MPR w wykrywaniu niezgodności podpowierzchniowych.
Obecnie prowadzone są badania rozkładów MPR dla doczołowych złączy
spawanych. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice w rozkładach
MPR dla płyt z materiału jednorodnego oraz złączy spawanych, (rys. 8).
Wykazano, że różnice te spowodowane są: występowaniem naprężeń
spawalniczych, różnymi własnościami magnetycznymi stref złącza i
geometrią złącza [12].
Badania porównawcze mające na celu określenie rozkładów
naprężeń uzyskanych metodą pomiarów szumów magnetycznych
Barkhausena wskazują na znaczący wpływ naprężeń na rozkłady
MPR. Obecne wyniki pozwalają stwierdzić, że metoda pomiaru MPR
umożliwia wykrywanie naturalnych niezgodności spawalniczych o
charakterze wąskoszczelinowym, zarówno zewnętrznych, jak również
podpowierzchniowych, jak również zewnętrznych niezgodności o
charakterze punktowym (np. porów gazowych) oraz zewnętrznych
nieprawidłowości w budowie złączy. Pomimo występowania
charakterystycznych zmian w rozkładach MPR dla złączy spawanych
(wywołanych głównie występowaniem naprężeń spawalniczych)
możliwe jest odróżnianie sygnałów od wymienionych wyżej
niezgodności spawalniczych. W następnej kolejności planowana jest
kontynuacja badań nad wpływem naprężeń na rozkłady MPR dla złączy
spawanych oraz badanie możliwości wykrywania innych niezgodności
spawalniczych.

Sterowanie procesem
spawania zrobotyzowanego
– dr inż. Tomasz Kozak, mgr inż. Krzysztof Olejnik

b)

Rys. 8. Porównanie rozkładów składowej normalnej By magnetycznego pola
rozproszonego dla: a) złącza spawanego wykonanego ze stali 18 G2A (kierunek
magnesowania prostopadły do osi spoiny); b) płyty jednorodnej wykonanej ze
stali 18 G2A

Prace w zakresie tej tematyki prowadzone są od 4 lat. W Katedrze
pracują obecnie 3 roboty typu IRB 2400 produkcji ABB (na dwóch
stanowiskach) i jeden robot typu AR-Z1000 firmy Hirata. Prace
zrealizowane do tej pory obejmowały:
• modernizację źródła zasilania i podajnika drutu elektrodowego
dla sterowania parametrami procesu spawania metodą MAG drutem
litym i proszkowym w osłonie gazowej z poziomu oprogramowania
[13],
• etapową budowę sterowania adaptacyjnego procesu spawania [14].
W sterowaniu adaptacyjnym procesu spawania zastosowano
skaner laserowy i analizę obrazu. Na szczególną uwagę zasługuje
zbudowany w Katedrze skaner laserowy umożliwiający poddanie analizie
obrazu otoczenia jeziorka spawalniczego. Dokonywana on-line analiza
obrazu rowka spawalniczego (sytuacja przed spawaniem) i kształtu
uzyskiwanego złącza (sytuacja po spawaniu) umożliwia adaptacyjne
sterowanie nie tylko trajektorią ruchu palnika, lecz także korektę
parametrów procesu spawania dla założonej funkcji celu. Funkcją celu
może być osiągnięcie założonego kształtu złącza poprzez uzyskanie
założonych wymiarów, np. zadanej szerokości lica spoiny, wysokości
nadlewu, itp. Realizacja takiej metody sterowania adaptacyjnego
wymaga wykonania znacznej liczby prób spawania dla określenia relacji
pomiędzy parametrami procesu, a jego rezultatami. Część z takich prób
została już wykonana.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 8/2006
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Rozwijanie metod badawczych do oceny stanu
naprężeń własnych po spawaniu
– dr inż. W. Kiełczyński
Badania na stanem naprężeń po spawaniu rozpoczęto w
Katedrze TMMiSp pod koniec lat dziewięćdziesiątych, prowadząc
prace zmierzające do rozwoju tej metody pomiaru. Głównym
celem prac było opracowanie metody badań naprężeń po spawaniu
wykorzystującej efekt Barkhausena. Zjawisko to powstaje poprzez
skokową zmianę namagnesowania materiału w warunkach zmiennego
pola magnetycznego. Metoda ta umożliwia szybki pomiar składowych
stanu naprężenia dla dość dużych obszarów badanych. Równolegle
rozpoczęto pracę nad numeryczną symulacją procesów spawania
umożliwiającą obliczanie chwilowego pola temperatury i pól naprężeń
własnych generowanych procesem spawania. Badania te prowadzone są
w dalszym ciągu w ramach współpracy z AMW w Gdyni. W początkowej
fazie badań laboratoryjnych bazowano na wypożyczonych urządzeniach
opracowując głównie metodykę badań oraz oprogramowanie do
obróbki danych. Obecnie dysponujemy pełnym zestawem aparatury
umożliwiającej wykonywanie pomiarów w połączeniach ze spoinami
czołowymi i pachwinowymi wraz z aparatami do skalowania toru
pomiarowego, (rys. 9). W ciągu ostatnich lat wykonano kilkanaście
prac badawczych dotyczących wpływu warunków spawania na poziom
i rozkład stanu naprężeń po spawaniu. Wyniki badań opublikowano

Aktualnie badane są czynniki, które w zasadniczy sposób wpływają
na rozkład naprężeń. Zaliczyć do nich należy: rozkład i gęstość mocy
spawalniczych źródeł ciepła (spawanie łukowe i wiązką laserową),
intensywność wymiany ciepła z otoczeniem (spawanie pod wodą),
warunki utwierdzenia, własności termiczne i mechaniczne spawanych
elementów. Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi składowej naprężenia
σy (równoległej do osi spoiny) uzyskanej na podstawie pomiarów i
obliczeń numerycznych dla spawania łukowego i wiązki laserowej,
otrzymując ilościowe zależności dla zadanych w doświadczeniu
warunków brzegowych. Celem opisanych badań jest stworzenie
w dalszej perspektywie możliwości uwzględniania w procesie
projektowania technologii spawania „parametru naprężeniowego”
pomijanego w dotychczasowej praktyce inżynierskiej, ze względu na
duże trudności związane z szybkim i tanim pozyskaniem danych o
rozkładach naprężeń własnych w spawanych konstrukcjach.

Efektywność topienia elektrod w różnych
procesach spawania
– dr inż. Tadeusz Piątkowski
Podczas badań wyznaczono współczynniki topienia elektrody D i
efektywności topienia ef dla spawania ręcznego elektrodami rutylowymi
ER 246 i zasadowymi EB 146, dla spawania półautomatycznego w
osłonie gazów ochronnych (MAG) drutami elektrodowymi pełnymi
i proszkowymi oraz dla spawania automatycznego pod topnikiem.
Współczynnik efektywności topienia ef zdefiniowano jako: ef =M/
E, gdzie: ef –efektywność topienia elektrody, M- masa stopionej
elektrody, E- energia zużyta do stopienia elektrody.
Tradycyjny współczynnik topienia elektrody D (wg PN-EN 22401),
wyrażony jest w g/A*min i nie ma odniesienia do energii spawania,
przez co nie może być wykorzystany do obliczenia np. kosztów
stapiania elektrod. Współczynnik efektywności topienia elektrod (ef)
ef
ef)
wyrażony w g/J w znacznie mniejszym stopniu zależy od parametrów
spawania (prądu spawania, średnicy elektrody) i z tego powodu
można go uznać za parametr lepiej charakteryzujący elektrodę niż
współczynnik topienia, (rys.11). Badania są kontynuowane.

Rys. 9. Stanowisko po pomiaru naprężeń po spawaniu

w czasopismach krajowych i na konferencjach międzynarodowych
[15,16,17]. Nawiązano współpracę z firmą Alstom w Elblągu, w
której przeprowadzono pomiary stanu naprężeń pospawaniczych po
wyżarzaniu odprężającym w łopatach turbin.

Rys. 11. Porównanie współczynników topienia elektrody D oraz efektywności
topienia ef dla różnych procesów spawania

Literatura
[1] Walczak W., Król S., Gałka A., Szulc Z.: Tytanowa warstwa w
łącznikach do spawania Al i stopów AlMg za stalą. Materiały VIII
Rys. 10. Rozkład naprężeń po spawaniu określony w połowie długości płyty

8

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 8/2006

Ogólnopolskiej Konferencji „TYTAN I JEGO STOPY” PW i PAN

Warszawa – Serock, 24 –26. 10. 2005. s. 311 –318.
[2] Walczak W.: Explosive welding of metals. Developments in
Mechanical Engineering, Chapter 14. Gdansk University of
Technology Publishers, Gdańsk 2005. s. 155 – 164.
[3] Skwarski K., Walczak W.: Próby ścinania połączeń Al-Stal w
łącznikach zgrzanych wybuchowo. W: Materiały X Jubileuszowej
Naukowo-Technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej: ‚’Postęp
technologiczny a jakość połączeń spajanych’’ Międzyzdroje,
31.05-02.06.2005 r. Szczecin : Biuro Tech. Spawal.,2005 s. 24
– 30.
[4] Kozak T.: Pękanie opóźnione w aspekcie mechaniki pękania.
Biuletyn IS . nr 6/2005r.
[5] Kozak T.: Proposal of steel weldability quantification. International
Symposium Research - Education_Technology. Politechnika
Gdańska. 20-22 maj 2005r.
[6] Lesiński K.: Stan i perspektywy rozwoju technik spawalniczych
pod wodą. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Problemy
cięcia i spawania pod wodą”, ITMMiS, Gdańsk 1985.
[7] PN-90/M-69760 Badania skłonności do tworzenia pęknięć zimnych
w złączach spawanych łukowo.
[8] Fydrych D.: Wpływ warunków spawania na skłonność do tworzenia
pęknięć zimnych przy spawaniu pod wodą. Praca doktorska.
Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
[9] Haras J., Walczak W.: Metodyka wyznaczania współczynnika
wnikania ciepła przy spawaniu. W: Materiały VII NaukowoTechnicznej Konferencji Spawalniczej „Postęp w technologiach
spawania w osłonach gazowych”. Międzyzdroje,21-23.05.2002 r.
Szczecin: Przeds. BM** 2002 s. 196-204,
[10] Seniuk A.: Przygotowanie do opracowania metody detekcji
rzeczywistych wad spawalniczych za pomocą pomiaru
magnetycznego pola rozproszonego (MFL). VI Seminarium
Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego „Współczesne
technologie i konwersja energii”. Gdańsk, 10-12 wrzesień 2003,
s. 63-72.

[11] Seniuk A., Augustyniak B., Chmielewski M., Olejnik K.:
Ocena wykrywalności modelowych wad wąskoszczelinowych
metodą pomiaru przestrzennego rozkładu magnetycznego pola
rozproszonego. Zeszyty Problemowe - Badania Nieniszczące.
- Nr 10 (2005), s.149-156.34 Krajowa Konferencja Badań
Nieniszczących, KKBN, Zakopane, 25-28 października 2005.
[12] Seniuk A., Augustyniak B., Chmielewski M.: Modelowanie
przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla
złączy doczołowych. Zeszyty Problemowe – Badania Nieniszczące
Nr 9 (2004) s. 227-232, 33 Krajowa Konferencja Badań
Nieniszczących KKBN, Poznań - Licheń, 26-28 października
2004.
[13] Kozak T., Olejnik K., Wasielewski P.: Zastosowanie
standardowego zasilacza łuku do zrobotyzowanego spawania.
Przegląd Spawalnictwa nr 5/2004r.],
[14] Olejnik K., Kozak. T.: Adaptive process control in robot welding.
International Symposium Research-Education-Technology.
Politechnika Gdańska. Gdańsk. 20-22.05.2005r.
[15] Dobrociński S., Kiełczyński W.: Modelowanie i badanie
pól naprężeń w połączeniach spawanych Biuletyn Instytutu
Spawalnictwa. - R. 49, nr 5 (2005), s. 154—160
[16] Kiełczyński W., Augustyniak B., Kowalek T., Chmielewski
M.: Evolution of post-welded residual stress due multilayer
circumferentialweld of tube. W: Conference Proceedings. 4th
International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic
Testing ICBM. July 3-4, 2003, Brescia - Italy. Ed. G. Donzella, E.
Sardini, A. S. Wojtas, T. Suortti-Suominen. Fin- land: Stresstech
Oy.**2003 s. 267-273
[17] Kiełczyński W., Augustyniak B., Chmielewski M.: Residual
stress full state evaluation at welded plates using Barkhausen
effect: modeling and experiment. W: [CD-ROM] Proceedings 3rd
International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic
Effects. Tampere, Finland, July 2-3, 2001.**2001, 9 s.

WARUNKI PRENUMERATY
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie i mogą one
obejmować dowolny okres. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z
banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie
dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki pod adresem redakcji:
Bank BPH SA
konto nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
oraz

GARMOND PRESS SA
31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER SA
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (0-41) 368 36 20, fax: (0-41) 345 15 71

Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa”
wg zdeklarowanego okresu

Cena prenumeraty
półrocznie

84,- zł

rocznie

168,- zł

ilość zamawianych egzemplarzy

Podpis

imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam
firmę do wystawienia faktury bez podpisu.

Redakcja „PRZEGLĄD SPAWALNICTWA”
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 8/2006

9

Przemysław Cukrowski
Jerzy Nowacki

Naprawa zbiorników i kotłów ciśnieniowych

Wstęp
W artykule, na podstawie danych w literaturze, dokonano przeglądu podstawowych przyczyn niszczenia elementów zbiorników i kotłów oraz podstawowych
uwarunkowań prawnych i zasad dotyczących naprawy zbiorników i kotłów ciśnieniowych. Omówiono warunki usuwania wżerów korozyjnych i pęknięć,
wspawywania łat, usuwania wypuklin i naderwań ścianek zbiornika. Przedstawiono zalecane warunki technologiczne spawania ręcznego elektrodą otuloną,
spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów GMA i półautomatycznego GMA w naprawach zbiorników i kotłów ciśnieniowych.Wśród czynników

wpływających na trwałość elementów urządzeń ciśnieniowych można wyróżnić czynniki związane z: wykonaniem elementu, montażem, e ksploatacją,
konserwacją, diagnostyką, naprawą i modernizacją.
Zbiorniki i rurociągi poddane długotrwałym naprężeniom często w podwyższonej temperaturze i agresywnym środowisku pracy ulegają
stopniowemu, rzadziej katastroficznemu, niszczeniu w wyniku: pełzania, zmęczenia, korozji, erozji i kawitacji, kruchego pękania, pękania wskutek
wyeksploatowania i korozji.

Ustawy dotyczące naprawy zbiorników i kotłów
ciśnieniowych [1÷4]
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw RP z dnia 29.07.2002 nr 120
„Urządzenia techniczne podlegające pod UDT”, pod Urząd Dozoru
Technicznego podlegają urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się
ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego m.n.:
a) kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone
do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa
w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej;
b) kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone
do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem
ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z
energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach
systemu otwartego;
c) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności
jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż
0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo
prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjątkiem grzejników
i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach ziębniczych o
iloczynie nadciśnienia i pojemności nie większym niż 300 barów
x dm3, zbiorników w instalacjach chłodniczych z rur o średnicy nie
większej niż DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemności
każdego z nich nie większej niż 100 dm3 i przekroju nie większym niż
2 dm2 oraz zbiorników stanowiących obudowy urządzeń elektrycznych,
przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych;
e) zbiorniki przenośne − zmieniające miejsce między
napełnieniem a opróżnieniem − o pojemności większej niż 0,35 dm3
i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania
lub transportowania cieczy lub gazów, z wyjątkiem pojemników
aerozolowych jednorazowego użytku i pojemników przeznaczonych
do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn
nadciśnienia i pojemności jest nie większy niż 500 barów x dm3,
a nadciśnienie jest nie wyższe niż 7 barów.
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw RP z dnia 21.12.2002 nr 122 poz.
I Przemysłąw Cukrowski i prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
Inż.
są pracownikami w Politechnice S
Szczecińskiej.
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1321 „O dozorze technicznym”: Dozorowi technicznemu podlegają
urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym
wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu
oraz eksploatacji. Tak więc wszelkie naprawy podczas eksploatacji
wyżej wymienionych urządzeń ciśnieniowych podlegających
należy zgłosić do właściwego inspektoratu UDT, który na wniosek
wytwarzającego urządzenia techniczne lub materiały i elementy
stosowane do ich wytwarzania, naprawiającego lub modernizującego
urządzenia techniczne, wydaje uprawnienie po stwierdzeniu, że
wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w
zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a w
szczególności:
1) wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub
modernizacji;
2) posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub
modernizację zgodnie z zatwierdzoną technologią;
3) zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
określonych w odrębnych przepisach;
4) posiada zorganizowaną kontrolę jakości;
5) ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i
nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych
urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium
lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru
technicznego.
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 135 z dnia 9 lipca 2003
dotyczącym warunków eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia
ciśnieniowego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego
wykonuje następujące czynności:
1) sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji;
2) identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie;
3) sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
4) przeprowadza badania odbiorcze.
Badania odbiorcze u eksploatującego nie są wymagane, jeżeli na
urządzeniu ciśnieniowym umieszczono oznakowanie CE. Na podstawie
pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, organ właściwej

jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na
eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego,
jaką będzie objęte to urządzenie.
Zgodnie z paragrafem 17 wyżej wymienionej ustawy w toku
eksploatacji urządzeń ciśnieniowych przeprowadzane są badania
techniczne:
1) okresowe - dla urządzeń ciśnieniowych objętych dozorem pełnym,
w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia;
2) doraźne - eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne
- wykonywane w terminach wynikających z bieżących potrzeb.
Badania okresowe i doraźne urządzenia ciśnieniowego są
wykonywane jako:
1) rewizje wewnętrzne; obejmujące ocenę wizualną stanu ścianek
urządzenia ciśnieniowego, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych
oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego.
2) próby ciśnieniowe; wykonywane jako próbę hydrauliczna
3) rewizje zewnętrzne obejmujące zewnętrzne oględziny urządzenia
ciśnieniowego i osprzętu w miejscach dostępnych, a w miarę
możliwości także sprawdzenie działania tego osprzętu.
Badania doraźne eksploatacyjne są wykonywane na wniosek
eksploatującego urządzenie ciśnieniowe, zwłaszcza w przypadku:
1) zmiany eksploatującego lub miejsca zainstalowania urządzenia
ciśnieniowego;
2) konieczności naprawy elementów urządzenia;
3) wymiany elementów urządzenia, z wyłączeniem elementów, które
może wymienić sam eksploatujący;
4) zmiany nastaw osprzętu zabezpieczającego;
5) zmiany charakterystyki lub rodzaju urządzeń zasilających;
6) stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzeń ścianek urządzenia
ciśnieniowego;
7) zmiany dokonywanej w instalacji współpracującej z urządzeniem
ciśnieniowym;
8) naprawy metodą chemicznego czyszczenia;
9) uzasadnionym stanem technicznym urządzenia ciśnieniowego.
Zakres badań doraźnych eksploatacyjnych i sposób przygotowania
urządzenia ciśnieniowego do tych badań ustala organ właściwej
jednostki dozoru technicznego, w zależności od okoliczności
uzasadniających ich przeprowadzenie. Badania doraźne poawaryjne
i powypadkowe przeprowadza i ustala ich zakres organ właściwej
jednostki dozoru technicznego po wystąpieniu niebezpiecznego
uszkodzenia urządzenia ciśnieniowego lub nieszczęśliwego wypadku
związanego z jego eksploatacją, w celu ustalenia przyczyn zdarzenia,
sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz
ich wdrożenia. Poza dziennikami ustaw UDT posiada własne wytyczne
dotyczące urządzeń ciśnieniowych (WUDT/UC/2003), w których jasno
określono warunki, jakie powinno spełniać urządzenie ciśnieniowe
zarówno w fazie projektowania, wykonywania, jaki i eksploatacji i
naprawy.

d) zapewniać stateczność konstrukcji [8].
Przed przystąpieniem do naprawy zbiornika należy wykonać
pewne czynności diagnostyczne pozwalające ocenić stan techniczny
urządzenia, aby podjąć decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji lub
natychmiastowej naprawy, czyli wyłączenia z użytkowania. Ze względu
na duże zróżnicowanie materiałów użytych do budowy urządzenia
ciśnieniowego oraz różnych warunków eksploatacji program badań
diagnostycznych jest opracowywany indywidualnie pod konkretny
walczak po uzgodnieniach z użytkownikiem oraz inspektorem UDT.
Zarówno zakres badań, jak i metody zastosowane do badania mogą być
różne, dąży się do tego, aby metodyka badań była jednolita, a otrzymane
wyniki stanowiły bazę porównawczą do urządzeń bliźniaczych.
Najczęściej program badań diagnostycznych, np. walczaków po
długim czasie eksploatacji, obejmuje:
- oględziny zewnętrzne i wewnętrzne,
- pomiary cech geometrycznych walczaka,
- pomiar grubości ścianek walczaka,
- badania ultradźwiękowe spoin króćców rur opadowych i spoin
tulei włazowych,
- badania magnetyczno-proszkowe oraz penetracyjne m.in. spoin
głównych, spoin króćców, krawędzi i mostków, między otworowych
szczególnie w strefie wodnej,
- badanie metalograficzne techniką replik matrycowych
obserwowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym
- pomiary twardości [7].
Skutki uszkodzeń, a zarazem koszty ich usunięcia lub naprawy
są zróżnicowane. Z tych względów elementy kotła lub zbiornika dzieli
się na krytyczne, czyli takie, które ze względu na konstrukcje elementu
nie mogą być wymienione podczas okresowych badań stanu zbiornika
lub kotła oraz na takie, które wpływają w zasadniczy sposób na
niezawodność pracy układu.

Rys. 1. Elementy kotłów i zbiorników poddawane badaniom diagnostycznym [7]

Podstawowe aspekty naprawy zbiorników
i kotów ciśnieniowych [5÷7]
Zbiorniki i kotły ciśnieniowe stanowią duża grupę urządzeń
energetycznych podlegających podczas montażu, eksploatacji, naprawy
i modernizacji przepisom Urzędu Dozoru Technicznego [6].
Zgodnie z wytycznymi dozoru technicznego dotyczącymi urządzeń
ciśnieniowych zbiorniki oraz kotły powinny:
a) być odpowiednie dla przewidywanych warunków eksploatacji
b) zapewniać możliwie dobry dostęp do ścianek zbiornika zarówno
od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej
c) zapewniać całkowite i bezpieczne opróżnienie zbiornika

Rys. 2. Podstawowe przyczyny niszczenia elementów zbiorników i kotłów [7]
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Zbiorniki i kotły ciśnieniowe ulegają różnego rodzaju uszkodzeniom
zarówno pod wpływem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Dodatkowo występują uszkodzenia wywołane przechowywaniem
w nich różnych substancji ciekłych lub gazowych, podwyższonej
lub zbyt niskiej temperatury pracy lub ciśnieniem przekraczającym
dopuszczalne wartości [6].
Najczęściej naprawie podlega walczak. Wyróżniamy walczaki
stałe oraz przenośne. Walczaki mogą stanowić naczynia samoistne
lub część aparatury innego urządzenia zastosowanego jako zbiornik
do magazynowania gazów lub cieczy pod ciśnieniem wyższym od
atmosferycznego. Zgodnie z przepisami dozoru kontroli podlegają
zbiorniki i kotły o ciśnieniu powyżej 0,5 bara oraz bezciśnieniowe
przeznaczone na media żrące, trujące i łatwo palne [5, 7].
Do wykonania walczaka i jego naprawy powinno stosować się
wyłącznie materiały oraz wyroby hutnicze mające atesty wystawione
przez producenta, a jednocześnie spełniające wymogi państwowe lub
branżowe (obecnie muszą odpowiadać normom europejskim PN-EN).
Większość już eksploatowanych kotłów walczakowych jest wykonana
ze stali miedziowych, starsze walczaki były wykonywane ze stali
węglowych, natomiast obecnie do wytworzenia kotła walczakowego są
stosowane stale 15NCuMNb [5, 7].
Zestawienie najczęściej stosowanych stali do wyrobu walczaków
przedstawiono w tablicy I.
Tablica I. Skład chemiczny oraz minimalne wartości granicy plastyczności stali
walczakowych [7]

Mimo że temperatura pracy takiego walczaka jest dość niska,
w czasie jego eksploatacji dochodzi do degradacji struktury, której
skutkiem jest spadek właściwości ciągliwych, a co za tym idzie wzrasta
skłonność do kruchych pęknięć. Często już po 100 godzinach pracy
zaczynają pojawiać się mikro-, a nawet makroskopowe pęknięcia spoin
i płaszcza walczaka. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń walczaka typu
zmęczeniowo-korozyjnego jest działanie obciążeń niestacjonarnych
(szczególnie obciążeń występujących podczas rozruchu) oraz
agresywnego środowiska.
króćce spawane doczołowo

króćce
„przetykane”

dennice zakuwane
spoiny
główne

otwory poniżej
poziomu wody

króćce centralnych
rur opadowych

Rys. 3. Lokalizacja uszkodzeń walczaka po długotrwałej eksploatacji [7]

Najpoważniejsze uszkodzenia wywołane zarówno przez korozyjne,
jak i cieplno-mechaniczne zmęczenie materiału powstają w miejsca
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wysokiej koncentracji naprężeń, tzn. na krawędziach otworów, mostków
poniżej lustra wody, w spoinach głównych oraz pachwinowych
łączących elementu osprzętu wewnętrznego, przelotowych króćców
armaturowych w spoinach centralnych rur opadowych. Zjawisku
pękania najczęściej towarzyszą zjawiska korozji.
W zależności od takich czynników jak:
- rodzaj i charakter stwierdzonych uszkodzeń;
- poprzednich napraw;
- rodzaju materiału walczaka;
- wyników badań diagnostycznych i właściwości mechanicznych
walczaka oraz
- sposobu podwieszenia [7]
opracowywana jest indywidualna technologia naprawy.
Najczęściej remonty zbiorników i kotłów ciśnieniowych
obejmują:
- usuwanie wżerów korozyjnych,
- usuwanie pęknięć,
- wymianę uszkodzonych fragmentów zbiornika (wpawanie łat),
- wypukliny i naderwania ścianek zbiornika,
- wspawanie rur kotłowych i króćców stanowiących aparaturę
zbiornika.

Usuwanie wżerów korozyjnych [5, 6]
Wżery korozyjne powstające zazwyczaj podczas długiego okresu
eksploatacji powodują miejscowe zmniejszenie grubości ścianki
zbiornika. Proces powstawania wżerów nie jest jednolity, najczęściej
mają one różne grubości oraz różne rozmieszczenie, występują
w okolicach otworów przelotowych wody, w pobliżu szwów nitowych lub
podstawy zbiornika. Częstą przyczyną powstania wżerów są powstające
pod wpływem różnych składników chemicznych zanieczyszczenia
wody [6].
Wżery o głębokości mniejszej od połowy grubości ścianki
zbiornika napawa się w celu wyrównania grubości uszkodzonej ścianki.
Dopuszcza się napawania oddzielnych wgłębień wżerowych dowolnej
głębokości, jeżeli największy wymiar wgłębienia nie przekracza 40
mm, a wzajemne odległości sąsiednich wgłębień są nie większe niż
120 mm. Przy głębokich wżerach korozyjnych napawanie nie jest
zalecane ze względu na postawnie dużych naprężeń spawalniczych.
W takim przypadku bardziej celowe jest wycięcie blachy skorodowanej
i wspawanie łaty.
Ogniska korozji znajdujące się przy włazach i króćcach napawa
się w odległości nie mniejszej niż 50 mm od krawędzi otworu. Przy
małych, lecz głębokich wżerach musimy zapewnić łatwy dostęp
elektrody do całej powierzchni dna wgłębienia.
Najczęściej do napawania wżerów używa się elektrod otulonych
zasadowych, ale ze względu na częste spawanie w pozycjach
przymusowych (pionowej lub pułapowe, ewentualnie nabocznej), nie
używa się elektrod o średnicach większych niż 4 mm.
Napawana powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona aż
do otrzymania powierzchni metalicznej, natomiast różnego rodzaje
tłuszcze lub smary należy usunąć poprzez wypalenie lub umycie.
Aby uniknąć przegrzania materiału ścianki zbiornika, napawając
większe powierzchnie, tzn. powyżej 150 x 150 mm, rozbija się całą
powierzchnię wżeru na kwadratowe lub trójkątne odcinki w kształcie
szachownicy i napawa poszczególne pola wg szkicu podanego na
rysunku 4.
Sam proces napawania należy wykonywać krótkimi odcinakami
spoin, aby uniknąć dużych naprężeń skurczowych. Często z powodu
nieprawidłowej technologia spawania oraz bezmyślnego układania
kolejnych ściegów dochodzi do wciągnięcia blachy do środka zbiornika,
co jednocześnie uniemożliwia przeprowadzenie prawidłowej naprawy.

Ściegi jednowarstwowe

Ściegi wielowarstwowe

Rys. 4. Kolejność napawania dużych wżerów korozyjnych [5]

Ze względu na różne wielkości skurczy występujących podczas
napawania oraz aby uniknąć dodawania się maksymalnych skurczów
poszczególnych ściegów przy napawaniu wielowarstwowym należy
kolejną warstwę ściegów układać w kierunku poprzecznym do ściegów
warstwy poprzedniej. Również podczas napawania może wystąpić
nagromadzenie się miejscowych naprężeń wewnętrznych, dlatego
w miejscach, w których spodziewamy się zbyt dużych naprężeń napawa
się tylko wżery, których długość nie przekracza 500 mm, a głębokość
nie jest większa niż 5 mm [5].
Spoin napawanych nie zaleca się szlifować i wyrównywać
z grubością blachy ze względu na łatwość powstawania kolejnych
ognisk korozji, ponieważ powierzchnia warstwy napawanej jest
znacznie odporniejsza na korozję niż powierzchnia blachy. Należy
jednocześnie pamiętać o tym, aby usunąć za pomocą szlifowania ostre
przejścia pomiędzy brzegami warstwy napawanej a blachą, w innym
przypadku tworzy się krab, który może być przyczyną pęknięć w czasie
pracy napawanej części szczególnie podczas pracy pod obciążeniem
dynamicznym [6].
W wyniku skorodowania krawędzi blach rozklepanych podczas
doszczelniania szwów nitowych, szwy te tracą na pewnych odcinkach
szczelność. Jeżeli odległość uszkodzonej krawędzi blachy od główki
nitu przekracza 5 mm lub 0,25 średnicy nita, dopuszczalne jest
uszczelnienie szwu za pomocą spawania, ale na długości nie większej
niż 500 mm. Oczywiście proces ten musi być prowadzony odcinkowo
w celu uniknięcia nadmiernego nagrzania nitów, które mogłyby ulec
rozluźnieniu.[1]

całą grubość materiału, to na końcach należy wywiercić otwory
w celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania pęknięcia podczas
przygotowania do spawanie lub w czasie spawania (rys. 5). Otwory
należy wykonywać w formie stożka, nawiercając stopniowo coraz
większe średnice tak, aby największa średnica wypadła od strony lica
spoiny. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ zakończenie spoin nie
wypada na jednej linii.
Blachę do spawania należy przygotować na Y z odpowiednim
odstępem na przetop, proces spawania można wykonywać łukowo
elektrodą otuloną lub w osłonie gazów metodą MIG lub MAG.
Spawać należy krótkimi odcinkami, z przerwami, wolno w różnych
miejscach w celu uniknięcia nadmiernych naprężeń skurczowych.
Korzystne jest wstępne nagrzanie końców pęknięcia, gdyż w ten sposób

Usuwanie pęknięć [5, 6]
Powstawanie pięknieć podobnie jak powstawanie innych
uszkodzeń zbiornika może mieć wiele przyczyn, najczęściej jednak
są one spowodowane zmianami eksploatacyjnymi urządzenia,
zmianą temperatury pracy, zmianą ciśnienia pracy, a także wadami
materiałowymi.
Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać naprawiając pęknięcia
jest ustalenie rozmiaru oraz rodzaju pęknięcia, najczęściej przeprowadza
się to za pomocą badań nieniszczących np. penetracyjnych,
ultradźwiękowych lub rentgenowskich. W zależności od rodzaju
pęknięcia podejmuje się kolejne kroki i tak, jeżeli pękniecie obejmuje

Rys. 6. Zalecane ustawienie i prowadzenie palnika względem złącza przy spawaniu
GMA; a, b, d spawanie półautomatyczne, c - spawanie automatyczne [8]

zmniejsza się różnicę temperatur między spawaną blachą, a spoiną,
co zmniejsza naprężenia w spoinie [6]. Jeżeli pęknięcie nie wychodzi
na krawędź blachy spawa się od końców ku środkowi, w którym na
początku spawania umieszcza się klin rozporowy. W tym przypadku
podgrzewanie wstępne jest niezbędne [6].

Wspawywanie łat [6]
Rys. 5. Przygotowanie do zaspawania pękniętej blachy (a) [6], sposób spawania
dłuższych pęknięć w walczakach (b) [5]

Wspawywanie łat stosuje się najczęściej w przypadku dużej
koncentracji głębokich wżerów miejscowych lub skupieniu w jednym
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Rys. 9. Przygotowanie do spawania łaty zamkniętej oraz kierunki spawania [6]

Rys. 7. Zalecane ustawienie elektrody otulonej względem złącza przy spawaniu
w różnych pozycjach [8]

miejscu pęknięć. Możemy wyróżnić łaty otwarte lub zamknięte, w
zależności od miejsca, w którym występują wady (rys. 8). Łata powinna
mieć kształt elipsy w przypadku otwórów okrągłych lub prostokąta o
zaokrąglonych narożach promieniem 100 mm w przypadku otworów
kwadratowych. Aby zapobiegać nadmiernym naprężeniom podczas
spawania łaty konieczne jest wybrzuszenie łaty zgodnie z rysunku 9. W
zależności od wielkości łaty wybrzuszenie może mieć wielkość połowy
grubości blachy w łatach mniejszych lub rozmiar grubości blachy w
łatach większych.
Istnieje wiele sposobów mechanicznego wykonania wybrzuszenia.
Najczęściej wykonuje się to za pomocą prasy lub przez walcowanie,
należy jednak unikać wybrzuszeń tworzonych na zimno poprzez
młotkowanie, ponieważ dochodzi do utwardzenia powierzchni
blachy, zmiany struktury, co przyczynia się do osłabienia materiału.
Przygotowaną łatę wkłada się do wyciętego otworu i dopasowuje
tak ażeby odległość między brzegami blachy zbiornika a łaty była
jednakowa i wynosiło ok. 3 mm. Brzegi blachy zbiornika i łaty powinny
być ukosowane na Y lub X zależnie od grubości blachy.
Należy mocno szczepić łatę i przystąpić do spawania, zachowując
jednocześnie odpowiedni kierunek wykonywania spoin (rys. 9).
Podobnie jak podczas usuwania innych wad zbiorników należy spawać

Rys. 10. Zalecane sposoby ukosowania brzegów blach zbiornika na X, 2xU, 1/2X
oraz U z progiem do spawania łukowego elektrody otulonej [8]

Rys. 11. Zalecane sposoby ukosowania brzegów blach zbiornika o grubości
powyżej 20 mm, na X, 2xU, 1/2X do spawania GMA we wszystkich pozycjach
[8]

w sposób skokowy, krótkimi odcinkami, aby uniknąć niebezpiecznych
naprężeń skurczowych. Najkorzystniej jest rozpocząć spawania na
dłuższych brzegach blachy. W przypadku, gdy łata nie zrówna się z
powierzchnią zbiornika należy zastosować prostowanie łaty na gorąco
przez nagrzanie jej np. palnikiem gazowym.

Usuwanie wypuklin i naderwań ścianek
zbiornika [2]
Rys. 8. Rodzaje łat i kierunki spawania [6]
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Wypukliny powstają w skutek miejscowego osadzania się kamienia
lub dużego obniżenia poziomu wody w zbiorniku. Małe wypukliny

wynosze do 10 mm (rys. 12) można usunąć poprzez nagrzanie blachy
palnikiem
i wyrównanie
z powierzchnią
walczaka.
Naderwaniagazowym
powstaj� najcz��ciej
od strony wewn�trznej
walczaka na
wyobleniachWiększe
dennic w
skutek osadzania si� kamienia, zmiennej temperatury lub starzenia materia�u. Miejsca powstania
wypukliny
będzie czystego
wyciąćmateria�u,
i wstawić
w dobieraj�c
to miejsce
łatę
naderwa� nale�ykorzystniej
wyci�� a� do uzyskanie
a nast�pnie
odpowiednie
stopiwo do materia�u
napawa�8.
zgodnie z rys. 4.
zgodnie
z rysunkiem
Naderwania powstają najczęściej od strony wewnętrznej walczaka
na wyobleniach dennic w skutek osadzania się kamienia, zmiennej
temperatury lub starzenia materiału. Miejsca powstania naderwań
należy wyciąć aż do uzyskania czystego materiału, a następnie
dobierając odpowiednie stopiwo do materiału napawać zgodnie z
rysunkiem 4.

Wspawywanie
rur i króćców
Rys. 12 Usuwanie wypuklin powsta�ych na powierzchni blachy

[2]

Do wspawywania
3.5 Wspawywanie
rur i kró�cówrur kotłowych oraz króćców stosuje się
Do wspawywania
rur kot�owych
oraz kró�cówlub
stosuje
si� odpowiednie urz�dzenia
odpowiednie
urządzenia
automatyczne
półautomatyczne.
Zasada
automatyczne lub pó�automatyczne. Zasada spawania jest taka sama jak przy ��czenia rur
kot�owych mo�na spawa� przy u�yciu elektrod otulonych, w os�onie gazów lub gazowo. Bardzo

otulonych i parametry spawania stali

Tab. 2. Zalecane zastosowanie
elektrod otulonych i parametry spawania stali niskow�glowych i
niskowęglowych
i niskostopowych[4]
niskostopowych[4]

Rutylowe
E51 2RR 32*
E43 3R 11
E6013**
E7014
Rutylowo –
zasadowe
E51 43B 12 220
E7028
Cyrkonowo –
zasadowe
E51 4B 170
36H
E7028

�rednica
�
elektrody
mm
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6

Nat��enie
pr�du
A
30-60
40-80
50-110
80-150
120-210
230-320
300-430

Napi�cie
�uku
V
24
24
23
27
27
32
34

5
5,6
6
3,25
4
5
6
7
2,5
3,25
4
5
6
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6
7

200-350
250-440
300-500
100-190
170-240
225-355
300-430
340-490
75-110
90-150
140-190
170-250
230-350
30-55
50-80
80-110
110-150
140-200
200-260
220-340
280-410

40
42
44
37
36
40
40
40
24
25
26
27
27
22
22
22
23
24
25
25
25

Rutylowo –
kwa�ne
E43 4AR 24
E7018
Zasadowe
E51 5B 120 20H
E7018

Rodzaj
pr�du
spawania

Spawanie z g��bokim wtopieniem,
g�adkie lico spoiny, krótkie spoiny
czo�owe i spoiny pachwinowe,
pozycja podolna - PA

DC (-) lub
AC
OCV = 65V

Wysoko wydajne spawanie z��czy
ze spoinami pachwinowymi w
pozycji nabocznej - PB, stali o
wysokiej wytrzyma�o�ci
Wysoko wydajne spawanie spoin
czo�owych i spoin pachwinowych
w pozycji podolnej – PA i
nabocznej - PB

DC (+)
OCV = 7090V

Wysoko wydajne spawanie spoin
pachwinowych
w
pozycji
nabocznej
–
PB,
pozycje
przymusowe, �ciegi graniowe

AC lub DC
(+)
OCV = 55V

DC (+)
OCV = 7090V

Spawanie
we
wszystkich
pozycjach a zw�aszcza w pozycji
pionowej – PF
Spoino o wysokiej udarno�ci

g=3,5
Ukosowania na I
G=1,6mm
g=25,4
ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm
g=25,4
Ukosowania na ½ V450
G=6,4mm
H=0mm

Pozycje
spawania

�ciegi

Podolna PA

1

Podolna PA

1

Spawanie

we

wszystkich

Spoino o wysokiej udarno�ci

Podolna PA
Podolna PA

Podolna PA

Pionowa PG
Pionowa PF

Na�cienna PC

g=25,4
Ukosowania na V600
G=1,6mm
H=1,6mm

Pu�apowa PE

Rodzaj i �rednica
elektrody
mm
Celulozowa – 2,4

Nat��enie
pr�du
A

Pr�dko��
spawania
m / min

40-DC(+)

0,55-0,66

Celulozowa – 4,8

135 – DC(+)

1

Celulozowa – 4,0

135 – AC

0,14-0,165

2i3
1

Kwa�na – 4,0
Celulozowa – 4,0

240-AC
135 – AC

0,2-0,25
0,14-0,165

2

Celulozowa – 6,4

275 – AC

0,2-0,25

3-10

Kwa�na – 6,4

400 - AC

0,28-0,33

1

Celulozowa – 4,8

150 – DC(+)

0,45-0,55

1

Celulozowa – 4,0

160 – DC(+)

0,1-0,12

2-11
1

Zasadowa – 4,0
Zasadowa – 4,8

160 – DC(+)
240 – DC(+)

0,08-0,089*
0,127-0,15

1

0,43-0,53

2-13

Zasadowa – 5,6

280 – DC(+)

0,16-0,17

14-19
1

Zasadowa – 4,8
Celulozowa – 3,2

210 – DC(+)
110 – DC(+)

0,24-0,26
0,10-0,12

2-13
Zasadowa – 4,0
170 – DC(+)
0,09-0,093
Uwagi: G – odst�p w grani, H – wysoko�� progu
*-pr�dko�� spawania tylko pierwszego �ciegu, �ciegi nast�pne uk�adane z ruchem bocznym elektrody w celu uzyskania
wymaganego kszta�tu i wymiaru �ciegu.

Uwagi: G – odstęp w grani, H – wysokość progu

*-prędkość
spawania
pierwszego
ściegu,
ściegi �ukowego
następneelektrodami
układane zotulonymi
ruchem
Tab.
4 Zalecane
warunkitylko
technologiczne
r�cznego
spawania
z��czy doczo�owych blach ze stali austenitycznych i austenityczno – ferrytycznych odpornych na
bocznym elektrody w celu uzyskania wymaganego kształtu i wymiaru ściegu.
korozje[4]
Wysoko��
progu
mm
-

0

�ciegi

DC (+)

Tab.3 Zalecane warunki technologiczne spawania r�cznego elektrod� otulon� z��czy doczo�owych
ze stali niskow�glowych i niskostopowych[4

Grubo�� z��cza g –
Pozycja
Odst�p
Uwagi: DC (+,-) – prąd stały, biegunowość dodatnia i ujemna, AC – prąd
mm oraz kszta�t
spawania
w grani
z��cza
mm
przemienny, OCV – minimalna napięcie obwodu
otwartego
g=25,4
g=1,3
1
Celulozowa
– 3,2
110 – DC(+)
0,10-0,120
Ukosowania na V60
Pu�apowa PE
Ukosowania na I
*-Tab.3
oznaczenie
elektrody wgspawania
normy ISO
2560,
Zalecane gatunku
warunki technologiczne
r�cznego
elektrod� otulon� z��czy doczo�owych
G=1,6mm
g2,0
0,8
H=1,6mm
niskow�glowych i niskostopowych[4
2-13
Zasadowa
– 4,0
0,09-0,093
Ukosowania
na170
I – DC(+)
**ze -stali
oznaczenie
gatunku elektrody wg normy
AWS
Uwagi:
GA.51-6.9
– odst�p w grani,
H – wysoko�� progu
g=3,6
0,8
Grubo�� z��cza
Rodzaj
i �rednica
Nat��enie
Pr�dko��

Pozycje
spawania

pachwinowych
w
pozycji
nabocznej
–
PB,
pozycje
przymusowe, �ciegi graniowe

spawania jest taka sama jak przy łączenia rur kotłowych można spawać
Celulozowe
przy użyciu elektrod
otulonych,
w30osłonie ACgazówSpawanie
lub gazowo.
Bardzo
E43 3C 14
2,5
40-80
we
wszystkich
E51
4C 10 jest, aby
3,25 podczas
75-125 spawania
30
DC (+)
pozycjach
szczególnieprzetop,
pu�apowej
ważne
otrzymać
prawidłowy
E51 3C 10
4
110-200
34
DC (-)
– PE i pionowej – PF, wysoka
E6010
35
OCV
=70V
czysto��
ponieważ grań 56spoiny 130-230
jest niedostępnie
zarówno
dlaradiograficzna
oględzinspoinjak i
E7010 – G
220-360
35
EE8010
podpawania.
Uwagi: DC (+,-) – pr�d sta�y, biegunowo�� dodatnia i ujemna, AC – pr�d przemienny, OCV – minimalna napi�cie

g=25,4
Ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm

Celulozowe
E43 3C 14
2,5
40-80
30
Spawanie
we
wszystkich
AC
E51 4C 10
3,25
75-125
30
pozycjach szczególnie pu�apowej
DC (+)
E51 3C 10
4
110-200
34
DC (-)
– PE i pionowej – PF, wysoka
E6010
5
130-230
35
OCV =70V
czysto�� radiograficzna spoin
E7010 – G
6
220-360
35
EE8010
Uwagi: DC (+,-) – pr�d sta�y, biegunowo�� dodatnia i ujemna, AC – pr�d przemienny, OCV – minimalna napi�cie
obwodu otwartego
*- oznaczenie gatunku elektrody wg normy ISO 2560,
** - oznaczenie gatunku elektrody wg normy AWS A.51-6.9

g – mm
i sposób
przygotowania
g=1,2
Ukosowania na I
G=0 mm
g=3,5
Ukosowania na I
G=1,6mm
g=9,5
Ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm

DC (+)
OCV = 7090V

E51 5B 120 20H
OCV = 70pozycjach a zw�aszcza w pozycji
Rys.
12. Usuwanie wypuklin powstałych na powierzchni
blachy [6]
E7018
90V
pionowej – PF

Grubo�� z��cza
g – mm
i sposób
przygotowania
g=1,2
Ukosowania na I
G=0 mm
g=3,5
Ukosowania na I
G=1,6mm
g=9,5
Ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm

Zalecane zastosowanie do
spawania

DC (+,-) lub
AC
OCV = 50V

25
26
27
27
22
22
22
23
24
25
25
25

90-150
140-190
170-250
230-350
30-55
50-80
80-110
110-150
140-200
200-260
220-340
280-410

Tablica III. Zalecane warunki technologiczne spawania ręcznego elektrodą otuloną
złączy doczołowych ze stali niskowęglowych i niskostopowych[4

Spawania łukowe ręczne elektrodą otuloną

Rodzaj
elektrody

Zasadowe

3,25
4
5
6
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6
7

obwodu otwartego
*- oznaczenie gatunku elektrody wg normy ISO 2560,
** - oznaczenie gatunku elektrody wg normy AWS A.51-6.9

wa�ne jest, aby podczas spawania otrzyma� prawid�owy przetop, poniewa� gra� spoiny jest
Normatywy
spawalnicze[4, 9]
niedost�pnie zarówno dla ogl�dzin jak i podpawania.
4. Normatywy spawalnicze[4][9]
4.1 Spawania
�ukowe r�czne
elektrod� otulon�
Tablica
II. Zalecane
zastosowanie
elektrod

Rutylowo –
kwa�ne
E43 4AR 24
E7018

1

2,0

Nat��enie
pr�du
A
40

-

1

2,4

60

0,3-0,32

-

1

3,2

85

0,22-0,24

1

4,0

125

0,17-0,18

1
2-3

4,0
4,8

126
160

0,15-0,16
0,15-0,16

1
2-5

4,0
4,8

126
160

0,15-0,16
0,15-0,160

1

2,4

50

0,035-0,4

1

3,2

75

0,17-0,18

1

4,0

110

0,13-0,15

1
2

4,0
4,0

110
110

0,13-0,15
0,11-0,12

*-pr�dko�� spawania tylko
pierwszego �ciegu,
�ciegi nast�pne uk�adane
z ruchem bocznym
elektrody w celu uzyskania
Ukosowania
na I
elektrody
pr�du
spawania
wymaganego
kszta�tu i wymiaru
mm
A �ciegu.
m / min
g=4,8
1,6
1,6
Ukosowania na
Podolna PA otulonymi
V600
Tab. 4 –Zalecane
warunki technologiczne r�cznego spawania
�ukowego elektrodami
Celulozowa
2,4
0,55-0,66
g=6,4
2,4na
1,6
z��czy doczo�owych40-DC(+)
blach ze stali austenitycznych
i austenityczno
– ferrytycznych odpornych
Ukosowania na
korozje[4]
V600
Celulozowa
4,8 g – 135Pozycja
– DC(+) Odst�p
Grubo��–z��cza
Wysoko��
�rednica
�
Nat��enie
Pr�dko��
0,43-0,53
g=9,5 elektrody
mm oraz kszta�t
spawania
w grani
progu
pr�du
�ciegi
spawania
2,4
1,6
Ukosowania na
z��cza
mm
mm
A
m / min
0
V60
Celulozowa
135 – AC
g=1,3 – 4,0
0 0,14-0,165 1
2,0
40
0,35-0,4
Ukosowania na I
2,4
1,6
g=12,5
g2,0
0,8
1
2,4
60
0,3-0,32
Ukosowania
na
Ukosowania na I
V600
Kwa�na – 4,0
240-AC
0,2-0,25
g=3,6
0,8
1
3,2
85
0,22-0,24
g=1,3
0,8
Celulozowa
–
4,0
135
–
AC
0,14-0,165
Ukosowania na I
Bez ukosowania na
g=4,8
1,6
1,6
4,0
125
0,17-0,18
I1
Celulozowa
– 6,4na
275 – AC
0,2-0,25
Ukosowania
Pionowa PF
g=2,0
0,8
Podolna PA
V600
pu�apowa
Kwa�na
– 6,4
400 - AC
0,28-0,33
Bez ukosowania na
g=6,4
2,4
1,6
1
4,0
125PE
0,15-0,16
I
Ukosowania na
2
4,8
160
0,19-0,21
Celulozowa
– 4,8
150 – DC(+)
0,45-0,55
g=4,8
1,6
1,6
V600
Ukosowania
na
g=9,5
1 0
4,0
126
0,15-0,16
V60
Celulozowa
–
4,0
160
–
DC(+)
0,1-0,12
2,4
1,6
Ukosowania na
2-3
4,8
160
0,15-0,16
G=6,4
2,4
1,6
V600
Ukosowania
na
1
4,0
126
0,15-0,16
2,4
1,6
g=12,5
0
V60
2-5
4,8
160
0,15-0,160
Ukosowania
Zasadowa
– 4,0na
160 – DC(+)
0,08-0,089*
0
V60
Uwagi: Spawania pr�dem sta�ym z biegunowo�ci� dodatni�
Zasadowa
– 4,8
240 – DC(+)
0,127-0,15

�ciegi

�rednica
elektrody

Pr�dko��
spawania
m / min
0,35-0,4

Tablica IV. Zalecane warunki technologiczne ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi złączy doczołowych blach ze stali austenitycznych i austenityczno
Podolna PA
1
4,0
125
0,15-0,16
– ferrytycznych odpornych
na korozje1 [4]
2
4,8
160
0,19-0,21

g=25,4
Ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm
g=3,5
Ukosowania na I
G=1,6mm
g=25,4
ukosowania na V600
G=3,2mm
H=3,2mm
g=25,4
Ukosowania na ½ V450
G=6,4mm
H=0mm

Podolna PA

1

2i3
1
Podolna PA

2
3-10

Pionowa PG
Pionowa PF

1
1
2-11
1

Na�cienna PC

2-13
14-19

g=1,3
0,8
Bez ukosowania na
280 – DC(+)
0,16-0,17
I
Pionowa PF
g=2,0
0,8
Zasadowa
– 4,8 na 210pu�apowa
– DC(+)
0,24-0,26
Bez ukosowania
PE
I
g=4,8
1,6
1,6
Ukosowania na
V600
G=6,4
2,4
1,6
Ukosowania na
V600
Uwagi: Spawania pr�dem sta�ym z biegunowo�ci� dodatni�

1

2,4

50

0,035-0,4

1

3,2

75

0,17-0,18

Zasadowa – 5,6

4.2 Przyk�ad elektrod otulonych stosowanych do napawania i regeneracji firmy MOST oraz
[9]
ESAB4,0
1
110
0,13-0,15
Tab. 5 Elektrody otulone stosowane do napawania i regeneracji[9]
1
2

4,0

110

4,0
Oznaczenie
i opis110

0,13-0,15
0,11-0,12

Klasyfikacja

Pr�d
spawania

Pozycja
spawania

W�asno�ci

MOST EL-HARD 64
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4.2 Przyk�ad elektrod otulonych stosowanych do napawania i regeneracji firmy MOST oraz
ESAB[9]
Tab. 5 Elektrody otulone stosowane do napawania i regeneracji[9]
Pr�d

Pozycja

Sk�ad

Sk�ad
chemiczny
[%]
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Przykład elektrod otulonych stosowanych do napawania i regeneracji firmy MOST oraz ESAB[9]
Tablica V. Elektrody otulone stosowane do napawania i regeneracji [9]

transport
ciek�ych
gazów,
chemiczny,
przemys�
petrochemiczny, szklarski itp.
OK. 86.28
Wysokowydajna
elektroda
wytwarzaj�ca odporne na p�kanie
stopowi ze stali austenitycznej
manganowej, utwardzaj�ce si�
przez zgniot i udar. Zastosowanie
do naprawy i regeneracji stali
manganowej.
OK. 92.35
Elektroda
wytwarzaj�ca
nadzwyczaj odporne mechaniczne
stopiwo, ulegaj�ce utwardzeniu
pod wp�ywem udaru lub zgniotu.
Napina wykazuje doskona��
odporno�� na zu�ycie termiczne
oraz bardzo dobr� na dzia�anie
wi�kszo�ci kwasów.
Otulina: Rutylowo-zasadowa

DIN 8555:
E7-UM-200 K

Sta�y z plusem
na elektrodzie,
zmienny

Podolna PA
Naboczna
PB

DIN 8555:
E 23-UM250-CKT

Sta�y z plusem
na elektrodzie,
zmienny

Podolna PA
Naboczna
PB

Twardo��:
160-180HB
po
utwardzeniu
zgniotem
42-46HRC

Twardo��:
240-260 HB
po
utwardzeniu
zgniotem
40-45HRC

C=0,8
Si=0,3
Mn=14
Ni=3,5

C=0,06
Si=0,7
Mn=0,7
Mo=16,5
Cr=15,5
W=3,8
Fe=5,5
Ni=57

4.3 Przyk�adowe warunki spawania �ukowego elektrod� topliw� w os�onie gazów GMA
Przykładowe warunki
spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów GMA
Tab.6 Warunki technologiczne spawania GMA z��czy doczo�owych blach ze stali niskow�glowych i
[4] złączy doczołowych blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych [4]
Tablica VI. Warunki technologiczne
spawania GMA
niskostopowych
Sposób przygotowania
z��cza i rodzaj os�ony
gazowej
Doczo�owe*
ukosowania na I
G=0mm
Ar + 25% CO2
6-8 l/min

Grubo��
blachy
mm

�rednica
�
drutu
mm

�cieg

Nat��enie
pr�du
A

0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,2
1,6
3,2
4,7
6,4

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

117
140
170
225
235
300
95
140
150
150

Pr�dko��
podawania
drutu
mm/s
49
58,8
71,4
94,5
98,7
126
64
106
112
112

Napi�cie
�uku
V

Pr�dko��
spawania
m/min

16
17
17
18
18
19
18
20
20
21

0,33
0,38
0,38
0,38
0,38
0,2
0,22
0,2
0,22
0,18

Doczo�owe*
ukosowania na I
G=0,8mm
Ar + 25%CO2
12 l/min
Doczo�owe**
3,2
1,6
1
280
69,3
24
0,5
ukosowania na I
4,8
1,6
1i2
375
109,2
26
0,6
G=0mm
1
375
35
27
0,6
Ar + 5% O2
6,4
2,4
2
430
40
27
0,6
20-25 l/min
Doczo�owe**
8
2,4
1
400
36,5
28
0,5
ukosowane na X600
2
420
38,6
28
0,5
Ar + 5% O2
1
400
36,5
28
0,35
20-25 l/min
12,5
2,4
2
450
42
28
0,35
Doczo�owe**
0
ukosowane na X90
Ar + 5% O2
19,5
2,4
1-4
450
42
29
0,3
20-25 l/min
Uwagi: Spawanie pr�dem sta�ym z biegunowo�ci� dodatni�. G – odst�p mi�dzy blachami
Uwagi:
Spawanie prądem stałym z biegunowością dodatnią. G – odstęp między blachami
*-spawanie �ukiem zwarciowym we wszystkich pozycjach **-spawanie �ukiem natryskowej w pozycji podolnej

*-spawanie łukiem zwarciowym we wszystkich pozycjach **-spawanie łukiem natryskowej w pozycji podolnej
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Tab. 7 Zalecane warunki technologiczne spawania jednostronnego pó�automatycznego GMA
z��czy doczo�owych blach ze stali odpornych na korozje [4]
Sposób
Grubo��
�rednica
Nat��enie
Pr�dko��
Napi�cie
Pr�dko��
Tablica VII.
Zalecane
technologiczne
spawania jednostronnego półautomatycznego
GMA
złączy doczołowych blach
ze stali odpornych na korozje
[4]
Tab.
7 warunki
Zalecane
warunki
spawaniapr�du
jednostronnego
pó�automatycznego
GMA
przygotowania
blachy technologiczne
drutu
�cieg
podawania
�uku
spawania
[4]
z��cza
mm ze stali mm
drutu
V
m/min
z��czy
doczo�owych blach
odpornych na korozje A
mm/s
Sposób
Grubo��
�rednica
�
Nat��enie
Pr�dko��
Napi�cie
Pr�dko��
Doczo�owe*
1,6
0,8
1
85
77,3
15
0,5-0,54
przygotowania
blachy
drutu
�cieg
pr�du
podawania
�uku
spawania
ukosowane
na I
2,0
0,8
1
90
80,6
0,3-0,32
z��cza
mm
mm
A
drutu
V15
m/min
G=0mm
mm/s
Doczo�owe**
3,2
1,6
1
225
58,8
0,5-0,54
Doczo�owe*
1,6
0,8
85
77,3
1525
0,5-0,54
ukosowanenanaI I
ukosowane
2,0
0,8
1
90
80,6
15
0,3-0,32
G=0mm
G=0mm
Doczo�owe**
3,2
1,6
1
225
58,8
25
0,5-0,54
Doczo�owe**
ukosowanenanaV60
I 0
ukosowane
2
275
73,5
26
0,5-0,54
6,4
1,6
G=0mm
G=0mm
Doczo�owe**
Doczo�owe**
9,5
1,6
2
300
84
27
0,38-0,43
00
ukosowane
V60
6,4
1,6
2
275
73,5
26
0,5-0,54
ukosowane nanaY60
G=0mm
G=0mm
12,5
2,4
4
325
94,5
28
0,38-0,43
Doczo�owe**
9,5
1,6
2
300
84
27
0,38-0,43
H=1,6mm
0
ukosowane
na Y60
Uwagi:
Spawanie
pr�dem sta�ym z biegunowo�ci� dodatni�.
G=0mm �ukiem zwarciowym
12,5 we wszystkich
2,4 pozycjach
4 w os�onie
325Ar + 25% CO
94,5lub Ar + 2%28
0,38-0,43
*-spawanie
O2 z nat��eniem
2
H=1,6mm8-10 l/min
przep�ywu
Uwagi:
Spawanie
stałym
zsta�ym
biegunowością
dodatnią. dodatni�.
Uwagi:
Spawanie
pr�dem
z biegunowo�ci�
**-spawanie
w prądem
pozycji
podolnej
�ukiem
natryskowym
w os�onie Ar + 1% O2 o nat��eniu przep�ywu 18-20l/min
*-spawanie
+ 2% O28-10
z nat��eniem
�ukiem
zwarciowym
we
wszystkich
pozycjach
w os�onie
+ 2%
25%
*-spawanie
łukiem
zwarciowym
we
wszystkich
pozycjach
w osłonie
Ar + 25%
CO2 lubAr
Ar +
O2CO
z natężeniem
l/min
2 lub Ar przepływu
G- odst�p mi�dzy blachami H – wysoko�� progu
l/min
przep�ywuw8-10
**-spawanie
pozycji
podolnej łukiem natryskowym w osłonie Ar + 1% O2 o natężeniu przepływu 18-20l/min
**-spawanie
pozycjiH podolnej
Godstęp międzywblachami
– wysokość�ukiem
progu natryskowym w os�onie Ar + 1% O2 o nat��eniu przep�ywu 18-20l/min
G- odst�p mi�dzy blachami H – wysoko�� progu

4.4 Przyk�ady
drutów
i pr�tów
stosowanych do
do napawania
napawania i regeneracji
firmyfirmy
MOSTMOST
i
Przykłady
drutów
i prętów
stosowanych
i regeneracji
[9]
ESAB
i ESAB [9]
4.4 Przyk�ady drutów i pr�tów stosowanych do napawania i regeneracji firmy MOST i

[9]i prętów stosowanych do napawania i regeneracji[9]
Tablica VIII. Przykłady
drutów
ESAB

Tab. 8 Przyk�ady drutów i pr�tów stosowanych do napawania i regeneracji[9]
Pr�d

Pozycja

Klasyfikacja

Pr�d
spawania

Pozycja
spawania

DIN 8555:
MSG 3-GZ60T
DIN
8555:
MSG 3-GZ60T

Sta�y z
plusem na
elektrodzie
Sta�y z
plusem na
elektrodzie

DIN 8555:
MF 20-45DIN
8555:
CTZ
MF 20-45CTZ

-

PA
PB
PC
PA
PD
PB
PC
PE
PD
PF
PE
PF
-

-

-

i opis i pr�tów Klasyfikacja
Tab. 8 Oznaczenie
Przyk�ady drutów
stosowanych dospawania
napawania ispawania
regeneracji[9]W�asno�ci
MOST 650Oznaczenie i opis
Drut do napoin odpornych na udary.
Drut
lity przeznaczony
do napawania
MOST
650
na nagor�co,
elementów
pracuj�cych
Drut do napoin
odpornych
udary.
na zu�ycie �cierne,
udary
nara�onych
Drut lity przeznaczony
do napawania
5000C. na gor�co,
i temperatur�
elementów do
pracuj�cych
na zu�ycie
�cierne,
udary
nara�onych
Metoda
spawania:
MIG/MAG
i TIG
i temperatur� do 5000C.
Metoda
spawania:
MOST
EL-Co
12 MIG/MAG i TIG
Napina na bazie kobaltu, odporna na
MOST�cierne
EL-Cometal-metal
12
i naciski
zu�ycie
0
na bazie
kobaltu,
odporna
na
doNapina
temperatury
950
C. Bardzo
dobra
zu�ycie �cierne
metal-metal
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Zbigniew Szefner

Rozważania nad zaleceniami doboru wydatku
gazu osłonowego
Wstęp

Wcześniejsze prace autora, najwyraźniej [1, 2, 3], wskazywały na osobliwość problemu osłony łuku spawalniczego. Osobliwość ta przejawia się
w zadaniu doboru parametrów osłony, czyli ustalaniu zmiennych zasadniczych projektowania instrukcji pWPS (essential variable w angielskiej wersji
normy PN-EN ISO 15607, którą zastąpiono dobrze znaną normę PN-EN 288-1). Zresztą osobliwość problemu osłony gazowej łuku spawalniczego
występuje już na etapie zasad projektowania instrukcji spawania wg przywołanych norm, gdyż wymieniają one tylko dwie, spośród kilkunastu
zmiennych, wymienionych np. w pracy [4], a mianowicie: wydatek gazu osłonowego i średnicę dyszy. Wydaje się, że najbardziej obrazowo, problem
osłony łuku wyświetla cytat z własnej pracy, dotyczący sterowania wydatkiem gazu we współczesnych spawarkach synergicznych, stanowiskach
zmechanizowanych i zrobotyzowanych; w pracy [3] czytamy „Jednakże i w tych współczesnych urządzeniach, spośród podstawowych pięciu
parametrów technologicznych sterowania, takich jak: natężenie prądu spawania, napięcie łuku, prędkość spawania, prędkość podawania drutu
elektrodowego i wydatek gazu ochronnego, tylko ten ostatni jest ustalany i zadawany tradycyjnie, czyli ręcznie na wyczucie lub doświadczenie
spawacza lub wg intuicji technologa. Pozostałe są sterowane programowo przez komputery pokładowe”. Potwierdzeniem osobliwości problemu
osłony łuku są najnowsze prace naukowo-badawcze w obszarze metod spawania łukiem osłoniętym, jak przykładowo praca [5], w której rozważa się
dobór wybranych zmiennych zasadniczych, poza wydatkiem gazu. Tego typu prac w odniesieniu do parametrów osłony łuku na razie nie podejmuje
się, poza tymi sprzed kilkunastu lat, które autor zalicza do tzw. starej teorii osłony łuku spawalniczego.
W pracy rozważa się problem prostszy, ale zasadniczy z punktu widzenia technologii spawania łukiem osłoniętym gazami ochronnymi. Roboczo,
nazywamy go „warsztatowym wydatkiem gazu”, gdyż dotyczy prostych zasad doboru parametrów osłony gazowej, w tym zwłaszcza wydatku gazu
osłonowego. Dokonano oceny funkcjonujących w inżynierii spawalnictwa i praktyce spawalniczej prostych wytycznych doboru zmiennych osłony
gazowej łuku w świetle własnych badań nad „kształtowaniem osłony gazowej łuku spawalniczego”, zagadnieniem, które w tym sformułowaniu
rozumiane jest jako nowa teoria formowania wypływu gazu z dysz spawalniczych i kształtowania się obszaru chronionego [6].

Zasady doboru „warsztatowego
wydatku gazu”
Jak we wstępie wspomniano, proste zasady doboru parametrów
osłony łuku, a zwłaszcza wydatku gazu osłonowego, w procesie
projektowania technologii spawania nazywać będziemy umownie
warsztatowym wydatkiem gazu. Nawiązują bowiem do tych sytuacji,
w których spawacz w spawalni na podstawie własnego doświadczenia
lub obiegowych przekazów sam ustawiał wydatek w zakresie od
15 do 20 l/min na przepływomierzu i tych sytuacji, w których
technolog na wyczucie wpisywał w karty instrukcji spawania tenże
sam wydatek. Te proste, ogólne zalecenia, zwane przez producentów
urządzeń spawalniczych „wzorami empirycznymi”, a przez autorów
opracowujących wytyczne i poradniki – zmiennymi technologicznymi
wejściowymi miały duże znaczenie w praktyce warsztatowej. Były po
prostu łatwe do zapamiętania.
Nawet dzisiaj, w dobie unormowanych zasad projektowania
technologii (WPS-y) funkcjonują wskazówki warsztatowego doboru
parametrów osłony gazowej łuku. Poniżej podaje się kilka wybranych
takich zaleceń. W dokumentacji producenta nowoczesnego urządzenia
spawalniczego z komputerowym systemem sterowania podano
zalecenia doboru wydatku argonu i dwutlenku węgla dla metody MIG/
MAG w postaci wzoru empirycznego, który można zapisać następująco
[7]:
Wydatek gazu V [l/min] = 10 x średnica drutu
elektrodowego de [mm].
(1)
W poradniku [8] podano zalecenia dotyczące doboru parametrów
osłony łuku dla spawania stali wysokostopowych metodą MIG
w formule słownej jak niżej:
Wydatek argonu = 25 do 35 l/min,
Wydatek helu = 35 do 45 l/min.
(2)
Dr inż. Zbigniew Szefner jest pracownikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej
w Politechnice Szczecińskiej.
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Z kolei, dla spawania aluminium i jego stopów metodą TIG,
zalecenia warsztatowe sformułowano w postaci następującego zapisu
słownego:
Średnica dyszy D [mm] nie mniejsza od średnicy jeziorka
spawalniczego,
Odległość dysza-przedmiot H = D,
Wydatek argonu = 10 do 18 l/min,
(3)
Wydatek helu = 20 do 36 l/min.
Z kalkulatora spawalniczego firmy Messer Polska można zalecenia
warsztatowe sformułować następująco:
od 10 do 14, dla łuku krótkiego (4)
Wydatek gazu V [l/min]
od 14 do 18, dla łuku natryskowego
Ze znanych autorowi prostych wytycznych, najbardziej intrygującym
jest „obiegowe zalecenie warsztatowe” w sformułowaniu:
Wydatek gazu V [l/min] = średnica czoła dyszy D [mm] (5)
Zalecenie (4) jest najprostszym do zapamiętania. Niestety,
autorowi nie udało się „odkryć” źródła tego zalecenia. Ale swoim
sformułowaniem najbardziej nawiązuje do podanych poprzednio w
formułach (1) i (3).
Oczywiście, poza tymi bardzo prostymi zasadami, inżynieria
spawalnictwa dopracowała się bardziej złożonych i dokładniejszych
wytycznych doboru zmiennych zasadniczych dotyczących parametrów
osłony gazowej łuku spawalniczego, w postaci nomogramów i tabel
[7, 9, 10], suwaków spawalniczych, rozprowadzanych zwłaszcza przez
producentów gazów technicznych do spawania, a nawet zależności
funkcyjnych [11]. Te bardziej złożone zalecenia uwzględniają
już funkcyjną zależność parametrów osłony łuku od pozostałych
zasadniczych zmiennych technologicznych oraz podają wskazówki
doboru większej liczby parametrów osłony łuku. W tym miejscu
wspomnieć należy o programach CAW, a zwłaszcza o komputerowym

wspomaganiu doboru rodzaju gazu osłonowego GAS SELECTOR®
[12]. Program ten oprócz podstawowych parametrów osłony łuku
(wydatek gazu osłonowego i średnica czoła dyszy) wskazuje na typ
uchwytu i dyszy spawalniczej, co prawda, ograniczając wybór do dyszy
z soczewką gazową (uchwyt i dyszę z soczewką gazową opisano np. w
pracy [4]).
Dalej w pracy, jako przykład bardziej zaawansowanych wytycznych
doboru parametrów osłony łuku, przedstawia się (w formie zależności
jakościowych) nomogram, który zamieścił producent nowoczesnej
spawarki w instrukcji obsługi [7].

Rys. 1. Nomogram do wyznaczania ilości gazu osłonowego jako wielkości
technologicznej wejściowej; forma poglądowa [7]

strumieniu ochronnym. W modelu metrologicznym, zasięg osłony
wyznacza ta charakterystyka rodziny, przy której obserwuje się wartość
koncentracji C = 100% tylko dla wartości współrzędnej promieniowej
Y = 0. Średnicę F (lub promień RG) obszaru chronionego wyznacza
współrzędna Ymax z przecięcia charakterystyki ochronnej z linią C =
100% (w modelu metrologicznym z uwzględnieniem niedokładności
pomiaru, czyli RG = Ymax, dla C = 100 C%).
W opracowywanej teorii kształtowania osłony łuku spawalniczego,
rodzina charakterystyk ochronnych posłużyła do sformułowania
nowego ciała matematycznego, którym jest zbiór wszystkich obszarów
chronionych, ukształtowanych przez strumienie ochronne wypływająca
z określonego typu uchwytu/dyszy spawalniczej dla przyjętej wartości
ilości ruchu strumienia Rc dla całego zakresu odległości dyszaprzedmiot H od zera do zasięgu osłony Hz. Zbiór ten umownie nazwano
jądrem osłony. Jądro osłony jest bryłą trójwymiarową na podobieństwo
rdzenia strumienia gazu. Przekrój osiowy jądra strumienia gazu,
sporządzony w ten sposób, że łączy linią gładką wszystkie promienie
obszarów chronionych RG, nazywa się konturem jądra osłony. Dla
ilustracji, kontur jądra osłony, który kształtowany jest przez strumień
argonu wypływający z dyszy stożkowej o średnicy nominalnej DN =
15 mm, przedstawiono na rys. 2.

Nomogram (rys. 1) pozwala na określenie (zalecanego przez
producenta dla dostarczonego typu uchwytu i dysz spawalniczych)
wydatku gazu osłonowego oraz średnicy czoła dyszy w zależności od
natężenia prądu spawania i gatunku spawanego materiału rodzimego
projektowanej technologii spawania pWPS-u.

Badania obszaru chronionego
W opracowywanej przez autora teorii kształtowania osłony
łuku spawalniczego, zasadniczą właściwością osłony jest obszar
chroniony [6]. W analizie teoretycznej i w badaniach empirycznych
obszaru chronionego wprowadza się pojęcie charakterystyki ochronnej
strumienia ochronnego. Charakterystykę ochronną stanowi profil
koncentracji strumienia ochronnego w warstwie (przekroju) leżącej
na powierzchni materiału rodzimego. Stąd, w badaniach obszaru
chronionego, podstawową techniką pomiarową jest zdejmowanie
profili koncentracji strumienia ochronnego.
W modelu metrologicznym, charakterystykę ochronną otrzymuje
się poprzez aspirację porcji gazu sondami umieszczonymi w płaskiej
przeszkodzie lub jedną sondą z przesuwaną przeszkodą względem
nieruchomej dyszy spawalniczej [13].
We własnych badaniach, wykorzystano komputerowo wspomagane
stanowisko do badań koncentracji strumienia gazu [14, 15]. Badania
koncentracji prowadzono w oparciu o opracowany przez autora i opisany
w pracy [16] analizator ASGO-352, pozwalający na sekwencyjną
aspirację małych porcji gazu ze strumienia ochronnego i oznaczanie
w trybie „on-line” koncentracji gazu osłonowego. Technika pomiarowa
analizatora ASGO-352 została oparta na zjawisku termoanemometrii
według [17, 18] i własny model metrologiczny [16].
Uzyskaną, według autorskiej metodyki, charakterystykę ochronną
w badaniach strumienia ochronnego kształtowanego z dyszy stożkowej
przedstawiono w pracy [19]. Rodzina takich charakterystyk ochronnych,
zdjęta dla różnych odległości dysza-przedmiot H, pozwala na
wyznaczenie dwóch podstawowych wielkości strumienia ochronnego,
a mianowicie: zasięgu osłony i jej obszaru chronionego, obu w
przyjętym obszarze zmiennych (wejściowych) uogólnionych. Pierwszą
odkrytą właściwością strumienia ochronnego jest zasięg osłony. Pod
pojęciem tym rozumie się największą odległość dysza-przedmiot
Hz, przy której zanika udział gazu osłonowego w ukształtowanym

Rys. 2. Kontur jądra osłony gazowej łuku spawalniczego ukształtowanej przez
strumień argonu wypływający z dyszy stożkowej o średnicy nominalnej DN
= 15 mm i parametrów wypływu: liczba ilości ruchu strumienia Rc = 1,8,
wydatek gazu V = 18,6 l/min, prędkość charakterystyczna wypływu wc = 1,75
m/s oraz liczba charakterystyczna Reynoldsa Re = 1950

Z własnej analizy (podobieństwa kształtowania strumienia
ochronnego – tutaj pominiętej) wynika, że dla uogólnienia interpretacji
zjawisk hydrodynamicznego wypływu różnego rodzaju gazu osłonowego
(np. wg klasyfikacji normy EN 490) z różnego typu dysz spawalniczych
mocowanych na różnych typach uchwytów i pistoletów spawalniczych
i o różnych średnicach czoła D, najwłaściwiej jest analizować je we
współrzędnych uogólnionych, takich jak:
1. Liczba ilości ruchu strumienia Rc,
2. Odległość względna dysza-przedmiot h = H/D,
3. Zasięg względny gazoosłony hz = Hz/D
4. Zdolność ochronna Z = F/D (lub Z = RG/(D/2)).
D
Dwie pierwsze zmienne są wielkościami wejściowymi
w matematycznym modelowaniu zjawiska wypływu gazu (decyzyjnymi
w procesie optymalizacji), zaś dwie kolejne 3. i 4. stanowią wielkości
wyjściowe.
O ile wielkości od 2. do 4. wydają się nie budzić wątpliwości,
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gdyż są zmiennymi bezwymiarowymi utworzonymi z występujących
w polu fizycznym wielkości o wymiarze długości względem jednej
charakterystycznej – średnicy czoła dyszy, to pewnego wyjaśnienia
wymaga wprowadzone w teorii kształtowania osłony łuku pojęcie
„liczby ilości ruchu strumienia” Rc.
W problematyce kształtowania osłony łuku, pojęcie liczby ilości
ruchu wprowadzono w miejsce dotychczasowych (występujących w
starej teorii osłony, np. [20]) wielkości dynamicznych pola przepływu
płynu, a mianowicie prędkości charakterystycznej wypływu gazu wc
oraz liczby charakterystycznej wypływu Reynoldsa Re, które definiuje
się i oblicza z pojęcia średniej wartości prędkości wypływu dla danego
wydatku gazu V, według wzorów:

wrysowano w rys. 2 konturu jądra.
W teorii osłony łuku spawalniczego wprowadzono również pojęcie
centronu osłony, które jest istotne w rozważaniach na zaleceniami
warsztatowymi doboru wydatku gazu osłonowego. Centron wprowadzono
na podobieństwo hydrodynamicznego pojęcia atraktora w badaniu
stabilności ruchu płynów, jako punktu zmiennych uogólnionych osłony
łuku, który „jakby przyciągał” majoranty jąder osłony kształtowanych
z całej populacji uchwytów/dysz spawalniczych. Fizycznie, centron
wyznacza ekstremum osłony, czyli zbiór obszarów chronionych o
maksymalnej średnicy FM. Matematycznie zaś, centron jest układem
współrzędnych uogólnionych, w najprostszym przypadku: liczby ilości
ruchu strumienia oraz odległości względnej dysza-przedmiot h = H/D
o określonych wartościach. Z własnych badań empirycznych wynika, iż
centron osłony dla dysz prostych określają współrzędne

(6)
(11)
gdzie:
υ - lepkość kinematyczna gazu osłonowego w czole dyszy.
Formalnie, postać liczby ilości ruchu wyprowadzono z postaci
całkowej zasady zachowania masy równań opisujących ruch strumienia
laminarnego w pracy Schlichtinga [21]
(7)
gdzie:
ρ - gęstość elementu płynu,
w – prędkość osiowa strumienia,
τ - element płynu.
Z postaci całkowej ilości ruchu strumienia (7), w problematyce
kształtowania osłony łuku można wyprowadzić postać obliczeniową
przy założeniu uproszczonego modelu jednorodnego profilu prędkości
wypływu gazu z dyszy kołowej. Uwzględniając (6), otrzymujemy
(8)
W oparciu o wyrażenie (8), w teorii osłony zdefiniowano liczbę
charakterystyczną ilości ruchu strumienia lub krócej liczbę ilości ruchu
Rc. Postać bezwymiarową uzyskano jako iloraz ilości ruchu strumienia
(8) oraz pewnego punktu charakterystycznego, jako nowej miary, o
postaci
(9)
Wartość punktu charakterystycznego J* przyjęto arbitralnie jako

Dyskusja
Naszkicowane powyżej elementy własnej teorii kształtowania
osłony łuku, pozwalają na sprawdzenie, czy przytoczone warsztatowe
zalecenia wydatku gazu mają uzasadnienie fizyczne? W tym miejscu
należy wyraźnie zaznaczyć, że proces modelowania osłony łuku
wymaga określenia warunków jednoznaczności rozwiązania; stąd
podanie zaleceń warsztatowych dotyczących samego wydatku gazu
bez pozostałych zmiennych technologicznych osłony łuku (jak w pracy
[4]) jest błędne z fizycznego punktu widzenia. Technologicznie jednak
możemy dopuścić szacowanie zmiennej, czyli zgodzić się na pewien
błąd wartości. Gdy dopuścimy błąd szacowania do 30% (na podstawie
własnych badań osłony kształtowanej przez populację dysz prostych),
to możemy zalecenia warsztatowe wyprowadzić z wyników własnych
badań empirycznych.
Punktem wyjścia jest centron osłony. Jak powiedziano wcześniej,
określa on w zmiennych uogólnionych, majoranty jądra osłony całej
populacji dysz spawalniczych, czyli zbiór obszarów chronionych o
maksymalnej średnicy.
Współrzędna odległości h° centrona (11) określa wprost zalecenie
warsztatowe dotyczące odległości dysza-przedmiot. Mianowicie,
zauważając, że H = h°· D otrzymujemy zalecenie doboru zmiennej
technologicznej odległości dysza-przedmiot w postaci
(12)
Zalecany wydatek gazu „ukryty” jest w definicji liczby ilości ruchu
Rc. Aby go ujawnić należy wykonać następujące przekształcenia.
Korzystając ze wzorów (8), (9) oraz (10), można wartość liczby ilości
ruchu obliczyć, dla dowolnej dyszy o średnicy wyrażonej w mm
i dowolnego gazu, z wyrażenia

(10)
Jak wykazały własne badania empiryczne, strumienie ochronne
formowane z dysz prostych, jak w pracy [4], tworzą podobne
kontury jąder osłony. W każdym obrazie konturu można wyróżnić
dwie geometryczne wielkości, które w opracowywanej teorii osłony
łuku nazwano: majorantą jądra osłony FM oraz zasięgiem osłony
(wspomnianym już wcześniej) Hz. Majorantą nazwano największą
średnicę obszaru chronionego w jądrze osłony. Dla lepszego
zobrazowania, wyszczególnione wielkości geometryczne jądra osłony
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(13)
Z kolei, ze wzoru (6) możemy wyznaczyć wydatek gazu przy dim V
= l/min oraz dim D = mm z wyrażenia obliczeniowego

które przekształca się do postaci

(14)
Kładąc teraz (14) do (13) i przekształcając, otrzymuje się postać
obliczeniową liczby Rc
(15)
Po przyjęciu wartości liczby ruchu dla centrona osłony (11)
w postaci równości Rc = 1,8 R°, wyrażenie (15) można przekształcić
do postaci
(16)
Zalecany wydatek warsztatowy dla dowolnego rodzaju gazu
ochronnego można obliczyć z wyrażenia (16), kładąc wartość
gęstości gazu osłonowego. Przykładowo, dla argonu zalecany wydatek
wyniesie
(17)
Zatem, powyższe zalecenie można zapisać w sposób słowny
następująco
(18)
Teraz, pamiętając o warunkach w jakich uzyskano wyprowadzone
formuły, można porównać własne wytyczne (12) oraz (17) lub (18) do
zaleceń warsztatowego wydatku gazu, które przywołano w wyrażeniach
od (1) do (5). Przede wszystkim, interesujące jest porównanie
własnego wyniku (17) z obiegowym zaleceniem wydatku w postaci
(5). Upraszczając, można stwierdzić, iż przywołana obiegowa zasada
doboru wydatku gazu (5) ma uzasadnienie fizyczne w świetle własnej
teorii osłony łuku. Różnica o wartości 25% mieści się w rozstępie
wartości współrzędnej centrona jądra osłony (wynoszącej 30%).
Dokładnie taką samą różnicę wartości obserwuje się przy porównaniu
drugiej zmiennej osłony łuku, a mianowicie zasady doboru odległości
dysza-przedmiot H w wyrażeniu własnym (12), w porównaniu z
zaleceniem warsztatowym (3) wg [8]. Wydaje się, iż mimo, że nie
znane (lub trudne do ustalenia) są podstawy głoszenia zaleceń
warsztatowego wydatku (1) do (5), to mają one sens fizyczny w świetle
własnych badań empirycznych.
Dla dalszych rozważań, w tablicy zestawiono wybrane warsztatowe
zalecenia wydatku na tle wyników własnych badań strumienia
ochronnego. Dla zwiększenia zgodności, zestawienie sporządzono
dla ustalonych wejściowych takich zmiennych technologicznych,
jak: spawanie stali w osłonie argonu i mieszanek na bazie argonu o
udziale nie mniejszym od 82%, średnica drutu elektrodowego de =
1,0 mm, natężenie prądu spawania Is = 200 A (pozostałe zmienne,
wyróżniające poszczególne pozycje zestawienia, podano w tablicy).
Szczegółowe porównanie poszczególnych zaleceń pozostawia się
Szanownemu Czytelnikowi. We własnych rozważaniach zwraca się
uwagę na wyznaczone przez program ekspercki GAS SELECTOR
parametry osłony łuku: wydatek gazu oraz odległość dysza-przedmiot.
Zauważa się, że błąd bezwzględny wydatku, obliczony przez program,
wynosi –1,8 l/min, zaś odległości dysza-przedmiot +0,7 mm,
a odpowiednie błędy względne wynoszą: -10% i 6%. Na uwagę

zasługuje błąd bezwzględny, który jest mniejszy od wartości 2,5 l/min,
wartości przyjętej za standard dokładności nastaw wydatku, o który
postulował Hass [22].
Autor pragnie zwrócić uwagę na porównanie wartości
statystycznych (poprawnie, wartości opisanych statystycznie), które
zestawiono na końcu tablicy. Wartości przedziałów zalecanego
wydatku wykazują: 1) przedział wspólny, czyli zalecenia z badań
własnych zawierają się w uśrednionych zaleceniach warsztatowego
wydatku gazu, 2) szeroki przedział wartości wydatków pokrywający
podzielnię typowych przepływomierzy. Tutaj, należy zaznaczyć, iż przy
wyznaczaniu przedziału z uśrednienia zaleceń warsztatowych, dolną
granicę przedziału wyznacza nie błąd graniczny (o wartości ± 12
l/min), a wartość prędkości krytycznej dla stabilnego jarzenia łuku z
badań Borland’a i Hull’a [20]. Stwierdzone zawieranie się przedziałów
potwierdza wcześniejszy wniosek dotyczący sensu fizycznego zaleceń
warsztatowych. Z drugiej strony, szeroki przedział wartości umniejsza,
a nawet neguje dobór wydatku z zaleceń warsztatowych. Bowiem, jeżeli
zauważy się, że zalecenie pokrywa się z podzielnią przepływomierza
(najczęściej o zakresie od 5 do 20 l/min), to obojętnie jaki wydatek
gazu przyjmiemy jako zmienną technologiczną będzie on spełniał
uogólnione zalecenia warsztatowego doboru. Dodatkowo, kierując
się oszczędnością gazu osłonowego, powinno się przyjąć wartość
minimalną zaleceń, czyli odpowiednio: 6 l/min z zaleceń warsztatowych
i 13 l/min z badań własnych, jako wartość zmiennej technologicznej.
Jednakże przyjęcie dolnej granicy zakresu wydatków nie gwarantuje
skuteczności osłony – nie znana jest wartość zdolności ochronnej
strumienia Z. Z kolei, ustawienie górnych wartości może wiązać
się ze znacznymi stratami gazu osłonowego. Tutaj można przywołać
przykład podany przez Hass’a w pracy [22]. Mianowicie łatwo można
obliczyć, iż niezależnie od aktualnej ceny gazu osłonowego, różnica
w nastawie wydatku, względem optymalnego, o wartości 2,5 l/min
(tj. równa połowie wskazów typowych podzielni przepływomierzy), po
tygodniu spawania „netto” daje straty kosztu nabycia jednej butli gazu
i straty materiału dodatkowego równe zawartości gazu w tejże butli.
Zestawienie zasad doboru wydatku gazu w tablicy wskazuje, z jednej
strony, na zgodność z własnymi wynikami i opracowywaną teorią
osłony łuku, zaś z drugiej - szeroki przedział zalecanego wydatku po
uśrednieniu funkcjonujących zaleceń neguje jego poprawność. Wydaje
się, że natrafiono na swoisty „paradoks wydatku”.
Tablica. Zalecenia doboru wydatku argonu według różnych źródeł dla spawania
stali przy ustalonych zmiennych technologicznych: średnicy drutu elektrodowego
de = 1,0 mm, natężenia prądu spawania Is = 200 A oraz średnicy czoła dyszy D
= 15 mm

lp.
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Wnioski
Autor ośmiela się twierdzić, że wyjaśnienie tego paradoksu
wydatku możliwe jest tylko w oparciu o nową teorię osłony łuku
spawalniczego. Podjęte przez autora prace nad matematycznym
modelowaniem osłony łuku potwierdzają możliwość uogólnienia,
które związane jest z centronem osłony. Jednakże to uogólnienie
dotyczy wyłącznie majoranty jądra osłony, czyli obszaru chronionego o
maksymalnej średnicy, a centron jest punktem rozmytym o rozstępie do
30% wartości centralnej. W tablicy, oprócz wydatku gazu i odległości
dysza-przedmiot podano wartość średnicy obszaru chronionego dla
wyznaczonej majoranty (FF = 38 mm). Zatem, z badań własnych
wynika, że gdy w danym procesie spawania, strefa wrażliwa złącza
spawanego [2] jest mniejsza, to przyjęcie wartości wydatku V =
19 l/min jest błędem technologicznym i wiąże się ze stratą gazu
osłonowego (oczywiście osłona łuku jest zapewniona, dodajmy osłona
jest zapewniona dla całego przedziału od 13 do 25 l/min).
Z badań własnych można wnioskować, że:
• dobór parametrów osłony łuku możliwy jest tylko po wyznaczeniu
charakterystyki ochronnej uchwytu/dyszy spawalniczej,
• sterowanie wydatkiem gazu możliwe jest tylko po opracowaniu
modelu matematycznego rzeczywistej osłony gazowej.
I takie są warunki poprawnego doboru wydatku gazu
osłonowego.
Funkcjonujące dotychczas zalecenia doboru warsztatowego
wydatku gazu mają sens fizyczny i w wielu przypadkach są poprawne
ale bez określonych warunków tej poprawności. Stad, z w świetle
badań własnych należy mocno zaakcentować fakt, iż warsztatowy
wydatek gazu może służyć do jednostkowego szacowania normatywu
spawania, zaś jako zalecenie doboru wartości zmiennej technologicznej,
zwłaszcza przy spawaniu zmechanizowanym i zrobotyzowanym, jest
nieoznaczone.
Na zakończenie powtarza się zdanie z początku dyskusji w formie
wniosku:
• podanie zaleceń warsztatowych dotyczących samego wydatku
gazu bez pozostałych parametrów osłony łuku jest błędne z fizycznego
punktu widzenia.
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Krzysztof Rosochowicz

Technologie spawalnicze w okrętownictwie

Dariusz Duda

Wstęp
Przemysł okrętowy był i będzie miał nadal strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki światowej, w tym również dla Europy, ponieważ jest
jedną z kluczowych dziedzin gospodarki. Przyczynił się znacząco dla morskiej przeszłości Europy i pozostaje strategiczny dla jej przyszłości. Jest to
spowodowane czynnikami ekonomicznymi, geograficznymi, historycznymi i tradycją; jest też znacznym źródłem zatrudnienia.
W globalnej gospodarce rynkowej obecnie budownictwo okrętowe i związane z nim inne gałęzie przemysłu, aby pozostać konkurencyjnym,
wymagają istotnych zmian, tzn.:
• drastycznej redukcji kosztów i czasu prowadzenia budowy statku, jako skutek międzynarodowej konkurencji (przemysł stoczniowy państw
Azji Południowo-Wschodniej);
• osiągnięcia zrównoważonego procesu stoczniowego, jako część „quality shipping”;
• zapewnienia najwyższych możliwych norm jakościowych, koniecznych dla bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska żeglugi;
Osiągnięcie tych celów wymaga znacznych zmian w każdym aspekcie, tj.: planowaniu, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji statku.
Wydaje się, że obiecującym elementem dla poprawy całkowitej efektywności przemysłu okrętowego jest technologia (włącznie z projektowaniem),
automatyzacja i robotyzacja stosowanych procesów spawalniczych, wdrażanie nowych technologii, np. cięcie i spawanie laserem, jak również
integracja projektowania z procesem produkcyjnym.
Tradycyjnie budownictwo okrętowe jest kojarzone z takimi operacjami i procesami, które z arkusza blachy (profilu), poprzez różne zabiegi
i transformacje, prowadzą do powstania kadłuba statku (najczęściej stalowego). Zasadniczo te operacje polegają na trasowaniu, wycięciu
elementarnych części a następnie montażu w panele, sekcje i bloki, aż do gotowego kadłuba. We wszystkich operacjach i na każdym etapie budowy
kadłuba występują procesy spawalnicze.

Główne procesy spawalnicze
w okrętownictwie
Cięcie
Cięcie arkuszy blach było jednym z pierwszych spawalniczych
procesów stoczniowych, które zostały zautomatyzowane w budownictwie
okrętowym. Systemy tnące są systemami mniej skomplikowanymi, niż
systemy do spawania. Mechanizacja i numeryczna kontrola procesu z
powodzeniem jest używana od 25 lat i stale udoskonalana. Producenci
urządzeń do cięcia termicznego dostarczają kompletne rozwiązania dla
przemysłu stoczniowego.
Głównymi procesami spawalniczymi cięcia (żłobienia, ukosowania,
przebijania) różnorodnych materiałów używanych w budownictwie
okrętowym są: cięcie tlenem, plazmą, laserem i wodą. Cięcie tlenem
i cięcie plazmowe są technologiami dominującymi (ok. 90%). Cięcie
tlenem jest bardzo ekonomicznym procesem, umożliwiającym cięcie
blach i profili okrętowych w całym zakresie stosowanych grubości.
Wadą tego procesu jest szeroka SWC ciętych krawędzi oraz znaczne
odkształcenia, a także brak możliwości cięcia stali stopowych i stopów
aluminium. Natomiast cięcie plazmowe umożliwia cięcie wszystkich
metali, których nie można ciąć tlenem.
Coraz silniejszą pozycję zdobywa cięcie laserowe i cięcie
strumieniem wody z uwagi na uzyskiwaną wysoką jakość ciętych
krawędzi i brak odkształceń. Proces cięcia laserowego jest prowadzony
w układach cięcia automatycznego i zrobotyzowanego. Cięcie odbywa
się z dużą prędkością; gwarantuje dobrą jakość wszystkich materiałów,
zarówno metalicznych, jak i niemetalicznych (coraz większy ich

udział w konstrukcjach okrętowych). Cięcie laserowe umożliwia
uzyskiwanie bardzo wąskiej szczeliny cięcia (0,1÷1,0 mm), usuwana
jest minimalna ilość materiału, mniejsza jest ilość wprowadzonego
ciepła i uzyskiwana jest większa dokładność. Zależnie od rodzaju
ciętego materiału w kombinacji z gazem towarzyszącym (np. argon
dla stali odpornych na korozję i stopów aluminium) powierzchnie
ciętych krawędzi są metalicznie czyste i nie wymagają żadnych
dodatkowych operacji obróbczych przed spawaniem. Duże moce
uzyskiwane w urządzeniach laserowych i bardzo dokładne układy
sterowania oraz ogniskowania wiązki, prowadzenia głowicy umożliwiają
cięcie szerokiej gamy materiałów o skomplikowanych kształtach.
Konkurencyjność cięcia laserowego w przemyśle okrętowym wynika z
tego, że najłatwiejszym materiałem do cięcia i wiercenia laserowego
są powszechnie używane stale niskowęglowe i niskostopowe. Tlen,
który jest wykorzystywany jako gaz towarzyszący zapewnia tak dużą
ilość ciepła (reakcja egzotermiczna), że wiązka laserowa pełni funkcję
podgrzewającego źródła ciepła.
Cięcie strumieniem wody nie jest nadal powszechnie stosowane,
ale jest przedmiotem szczególnego zainteresowania przemysłu
okrętowego. Komplementarny stoczniowy system do cięcia powinien:
być zintegrowany z systemami CAD i zawierać system transportu
(załadowczy i wyładowczy) blach i wyciętych części. Ponadto dawać
możliwość ukosowania krawędzi do spawania oraz mieć zintegrowany
system znakowania (identyfikatory konstrukcyjne i technologiczne)
oraz zawierać system pomiarowy (dla kontroli jakości), a także mieć
możliwość cięcia równoległego (układ wielogłowicowy).
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Metody spawania stosowane
w budownictwie okrętowym
Spawanie jest najważniejszą technologią stosowaną
w budownictwie okrętowym. Masa metalu pochodząca z procesu
spawania może osiągnąć 3 ÷ 4% z masy całkowitej stali użytej do
budowy kadłuba, co powoduje, że koszt materiałów dodatkowych i
pomocniczych użytych do spawania jest znaczny. W związku z tym,
procesy spawalnicze stosowane w budownictwie okrętowym powinny
być ukierunkowane na jak najmniejsze ich zużycie poprzez stosowanie
spawania z minimalnym usuwaniem materiału rodzimego w procesie
przygotowania krawędzi do spawania.
Spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA − manual metal arc) ze
względu na swoją uniwersalność jest nadal stosowane w budownictwie
okrętowym. Metoda łatwa w stosowaniu do różnych rodzajów i
wymiarów konstrukcji okrętowych. Można spawać we wszystkich
pozycjach, także na zewnątrz pomieszczeń przy lekkim wietrze. Nie ma
ograniczeń co do grubości spawanych elementów (powyżej 1 mm).
Łatwy dostęp do miejsca spawania, łatwa instalacja i transport urządzeń
do spawania. Ważnym czynnikiem w uzyskaniu akceptowalnej jakości
spoiny są umiejętności spawacza i przestrzegania przez niego instrukcji
technologicznych spawania. Udział tej metody w budowie statku w
zależności od typu wynosi ok. 15%.
Spawanie pod topnikiem (SAW − submerged arc welding) jest
ograniczone do spawania w pozycji podolnej i nabocznej (rzadko
do naściennej). Jest powszechnie wykorzystywane do spawania
połączeń doczołowych pól płytowych sekcji płaskich. Na podkładce
miedzianej (ceramicznej lub z zasypywanym proszkiem metalu)
istnieje możliwość spawania blach o grubości do 20 mm jednostronnie
w jednym przejściu. Wykorzystywane układy wieloelektrodowe,
uchwyty magnetyczne i systemy zasypywania oraz zbierania topnika
dają możliwość bardzo efektywnego zmechanizowanego systemu do
spawania blach różnej grubości. Ruchome wózki SAW, poruszające
się po zadanej ścieżce, dają możliwość spawania automatycznego
również na etapie montażu sekcji dna i pokładu. Spawanie SAW jest
również powszechnie wykorzystywane do spawania połączeń teowych
(usztywnień). Zalecane jest przede wszystkim do spawania blach
(profili) grubych, długich oraz prostoliniowych. Spawa się głównie
stale kadłubowe. Mimo że jest to metoda bardzo wydajna, jej udział w
budowie statku szacuje się na ok. 7÷10%.
Spawanie łukowe drutem z rdzeniem proszkowym (FCAW −
flux core arc welding) i spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie
gazu (GMAW − gas metal arc welding – MIG/MAG  metal inert gas
/ metal active gas) są procesami najbardziej rozpowszechnionymi w
budownictwie okrętowym, stosowane zarówno jako półautomatyczne,
automatyczne, jak i zrobotyzowane. Ich udział w budowie statku szacuje
się aktualnie na ok. 70÷75%.
Możliwość kombinacji powyższych metod: typu, rodzaju, składu
rdzenia, średnicy drutu elektrodowego, rodzaju gazu osłonowego
zastąpiła i wypiera metodę ręcznego spawania elektrodą otuloną z
produkcji okrętowej, jakkolwiek ze względu na swoją uniwersalność
nadal jest chętnie stosowana. Ze względu na niższy koszt pełnego
drutu elektrodowego od rdzeniowego do spawania stali okrętowych
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stosuje się przede wszystkim metodę MAG, uzyskując akceptowalną
jakość połączenia.
Bliźniacza metoda MIG jest stosowana w okrętownictwie do
spawania konstrukcji ze stopów aluminium i stali wysokostopowych.
Stosowanie spawania na podkładkach ceramicznych i topnikowych oraz
możliwość regulacji sposobem przenoszenia metalu w łuku pozwala na
spawanie we wszystkich pozycjach, zarówno na prefabrykacji, jak i
montażu dokowym i pochylniowym.
Można przypuszczać, że ze względu na uzyskiwanie bardzo
dobrych właściwości spoiny, wysokiej wydajności i uniwersalności
rola spawania FCAW, zarówno w odmianie z, jak i bez osłony gazowej
będzie w przemyśle okrętowym wzrastać.
Nową obiecującą technologią czekającą na szersze wykorzystanie
w budownictwie okrętowym jest zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem
(FSW − friction stir welding). Połączenia uzyskiwane z wykorzystaniem
tej metody charakteryzują się doskonałymi własnościami
mechanicznymi i małym poziomem odkształceń. Spowodowane to
jest tym, że połączenie jest uzyskiwane w stanie stałym. Na razie jest
wykorzystywane na skalę przemysłową jedynie do produkcji paneli ze
stopów aluminium i stosowanych przez skandynawskie stocznie do
budowy szybkich promów i nadbudówek.
Najbardziej atrakcyjną metodą spawania czekającą na szersze
zastosowanie w okrętownictwie jest spawanie laserowe oraz spawanie
hybrydowe. Na szerszą skalę technologia spawania laserowego jest
wykorzystywana przez niemieckie stocznie m.in. do produkcji paneli
„sandwich-steel”, wykorzystywanych na różnego rodzaju konstrukcje
okrętowe. Strefa stopienia i SWC tworzonego złącza są bardzo wąskie.
Energia liniowa spawania jest na poziomie minimalnych energii
niezbędnych do stopienia złącza.
W związku z tym odkształcenia są na tyle małe, że dają możliwość
wykonywania połączeń na gotowo, bez dodatkowej obróbki po
spawaniu.

Wnioski
Redukcja kosztów i skrócenie czasu budowy statku z punktu
widzenia okrętowych technologii spawalniczych może się odbyć
poprzez automatyzację i robotyzację, a także wdrażanie nowych
procesów spawalniczych. Pierwsza część cyklu produkcyjnego budowy
statku, tj. znakowanie, cięcie i spawanie dla płaskich konstrukcji
(2D) jest dobrze zautomatyzowana, wykorzystująca efektywne metody
cięcia i spawania. Trudności w automatyzacji i robotyzacji stwarzają
konstrukcje przestrzenne. Operacje wykonywane na tych konstrukcjach,
często wykonywane w miejscach trudno dostępnych powodują, że
skuteczna automatyzacja i robotyzacja jest trudna.
Ponadto w przeciwieństwie do przemysłu motoryzacyjnego, w
którym występuje produkcja seryjna, nie ma propozycji rozwiązań
ekonomicznie uzasadnionych dla produkcji jednostkowej, jakim jest
statek. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości główny nacisk będzie
położony nie na kompletnych rozwiązaniach automatyzacji i robotyzacji
procesów spawalniczych, lecz na rozwoju „inteligentnych” urządzeń
wspomagających prace pochylniowe i dokowe, eliminujące pracę
ręczną.

TIG kontra PLAZMA
Arkadiusz Gniazdowski
Metoda TIG (Tungsten Inert Gas) - polega na stopieniu
łączonych elementów ciepłem łuku jarzącego się między elektrodą
nietopliwą a spawanymi elementami w osłonie gazu obojętnego, np.
MISON® (lub redukującego, np. VARIGON® H2). Spoina formowana
jest z nadtopionych brzegów łączonych blach lub z dodatkowo
wprowadzanego spoiwa (drutu) i stopionych brzegów blach (zdjęcie 1).
Spawanie plazmowe - jest to proces
łączenia metali, w którym źródłem ciepła
potrzebnego do stopienia brzegów
łączonych materiałów i materiału
dodatkowego (lub bez materiału
dodatkowego) jest mechanicznie
zawężony łuk elektryczny zwany łukiem
plazmowym. Gaz plazmowy, to np.
VARIGON® H6, natomiast gaz osłonowy,
to MISON®. Wąska, chłodzona wodą
dysza uchwytu spawalniczego przy
przepuszczaniu strumienia gazu zawęża
słup łuku. Nagrzane w zawężonym łuku do temperatury 25 000 K
cząsteczki i atomy gazu ulegają dysocjacji i jonizacji, tworząc słup
plazmy zdolny do przewodzenia prądu elektrycznego (rys. 1).

Łuk plazmowy
Zasadniczą zaletę łuku
plazmowego w porównaniu
z łukiem wytwarzanym przy
spawaniu metodą TIG stanowi
prawie stały przekrój łuku
na całej jego długości (efekt
mechanicznego zawężenia
łuku). Słup łuku w metodzie
TIG jest bardzo szeroki i ma
kształt stożka o kącie rozwarcia
dochodzącym do 45° . Wierzchołkiem tego stożka jest katoda a
podstawa znajduje się na materiale spawanym. Słup łuku w metodzie
plazmowej jest stożkiem o kącie rozwarcia do 6°. Efektem tej różnicy
jest dużo większa koncentracja energii łuku w metodzie spawania
plazmowego, skupiona na małej powierzchni, co w połączeniu
z wyższą temperaturą plazmy umożliwia topienie materiału na
znacznie większe głębokości, niż w metodzie TIG łukiem o podobnych
parametrach (rysunek 2).
Spawanie
plazmowe może być
prowadzone przy
użyciu elektrody
nietopliwej
( t z w. s p awa n i e
plazmowe TIG) lub
elektrody topliwej (tzw. spawanie plazmowe MIG).
Spawanie plazmowe TIG dzieli się na:
• spawanie mikroplazmowe - natężenia prądu 0,1÷30 A,
grubości spawanych materiałów 0,1÷1,5 mm;
• spawanie plazmowe średnim prądem - natężenia prądu
15÷200 A, grubości spawanych materiałów 1÷5 mm;
• spawanie plazmowe oczkiem - natężenia prądu 80÷400 A,
grubości spawanych materiałów 1,5÷15 mm.
Spawanie mikroplazmowe jest najkorzystniejszą metodą
łukowego spawania metali o grubościach do ok. 1,5 mm, gdyż w
porównaniu ze spawaniem TIG zmiany długości łuku w znacznie
mniejszym stopniu wpływają na jakość połączeń, natomiast
wymaga ona dużej dokładności przygotowania brzegów spawanych

materiałów.
Spawanie plazmowe średnim prądem jest alternatywą dla
spawania TIG. Jest ona korzystniejsza ze względu na głębsze
przetopienie materiału oraz lepsze właściwości spoiny, która zawiera
mniej zanieczyszczeń.
Spawanie plazmowe oczkiem ma wiele zalet eksploatacyjnych,
z których najważniejsza, to głębokie przetopienie (powyżej 10
mm) i duża prędkość spawania. Otrzymujemy regularną spoinę bez
podtopień. Dla blach do 15 mm, tworzy się spoinę kształtu V oczkiem
o średnicy 6 mm.
W porównaniu ze spawaniem TIG spawanie plazmowe blach
o średniej grubości może być ok. 4-krotnie szybsze, a większe
głębokości wtopienia i mniejsze kąty ukosowania powodują
zmniejszenie objętości spoin (rysunek 3).

PODSUMOWANIE
Zakres stosowania porównywanych metod:
Grupy materiałowe: stale konstrukcyjne nisko-, niestopowe i
wysokostopowe, aluminium i jego stopy, miedź i jej stopy, tytan i
jego stopy (PLAZMA) / powyższe materiały + nikiel i stopy niklu,
inconele, stopy żaroodporne, Zr, Ta, Nb, Be, złoto, srebro i wiele
innych metali (TIG).
Zalecany zakres grubości: 0,1÷15 mm (PLAZMA) / 1÷5 mm
(TIG)
Pozycje spawania: wszystkie (PLAZMA i TIG).
Zalety metod: duża stabilność łuku przy małych natężeniach
prądu, w porównaniu z metodą TIG: (duża koncentracja łuku, głębsze
wtopienie, wąska strefa wpływu ciepła, mniejsze odkształcenia
elementów spawanych), możliwość spawania
w zasadzie
wszystkich spawalnych metali i stopów, możliwość spawania we
wszystkich pozycjach (PLAZMA) / metoda szczególnie przydatna
do spawania złączy o małych grubościach, wymagających wysokiej
jakości (TIG)
Wady metod: stosunkowo drogie urządzenia, niebezpieczeństwo
zakłóceń osłony gazowej przez podmuch powietrza (PLAZMA) /
stosunkowo mała wydajność procesu (TIG)
Zalety stosowania gazu MISON® (Ar + 0,03% NO), to:
- redukcja szkodliwego ozonu w strefie oddychania spawacza,
- wyższa jakość gazu w porównaniu do argonu 4.5,
- łatwiejsze zajarzanie łuku spawalniczego ze względu na dodatek
tlenku azotu,
- stabilniejszy łuk.
Zalety stosowania gazu VARIGON® H2 (Ar +2% H2) lub
VARIGON® H6 (Ar + 6% H2), to:
- zawężenie łuku spawalniczego i tym samym spoiny wykonanej,
- większa energia łuku powodująca większe wtopienie oraz
umożliwiająca zwiększenie prędkości spawania lub zejście z
parametrami (natężeniem prądu),

- redukcja tlenków metali.

LITERATURA
1. Materiały Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – Kurs
Europejskiego Technologa Spawalnia (EWT)
2. „Zawsze właściwa jakość - Gazy osłonowe Linde”
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J U B I L E U S Z S P O T K A Ń S PAWA L N I KÓ W W Y B R Z E Ż A
I S Z C Z E C I Ń S K I C H S E M I N A R I Ó W S PAWA L N I C Z YC H
Naczelny rozmawia z Włodzimierzem Jackiem Walczakiem, Szefem Linde Gaz Polska Region Północ
Jubileuszowe X Spotkanie Spawalników Wybrzeża odbędzie się
w Gdańsku 7 września, a V Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
będzie miało miejsce w Szczecinie
12 września 2006 roku. Uczestnictwo
we wrześniowych Spotkaniach stało
się tradycją spawalników Wybrzeża,
a impreza dawno już ugruntowała
swoją pozycję w kalendarzu ważnych wydarzeń. Powiedz, jak to się
zaczęło?
Rozpoczęło się od 2-lecia ﬁrmy AGA Gaz, zorganizowanego przy
współudziale Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa
Politechniki Gdańskiej, a także OZAS-u
i ﬁrmy Rywal – RHC. Spotkanie to,
w którym udział wzięli odbiorcy produktów wymienionych ﬁrm, w tym
liczni spawalnicy, absolwenci Katedry
oraz jej pracownicy, spełniło w pełni
oczekiwania, zarówno uczestników, jak
i organizatorów. Wówczas to powstał
pomysł, aby odbywało się cyklicznie.
W tym czasie miało ono pomóc ﬁrmom
zaistnieć i utrwalić pozycję na rynku,
a Katedrze TMMiS nawiązać kontakty

z absolwentami oraz nowo powstającymi ﬁrmami i poprzez współpracę z nimi
pozyskać aparaturę, materiały i sprzęt

w Szczecinie. W tym czasie spotkanie
zaczęło być postrzegane jako coroczne
spotkanie ﬁrm z ich klientami oraz KTM-

Młodzież spawalnicza na pierwszym spotkaniu Spawalników Wybrzeża (w środku mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak)

niezbędne dla jej działania i rozwoju.
Po pięciu latach spotkań w Gdańsku,
z coraz liczniejszym udziałem absolwentów Katedry i sponsorów, już jako
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. zachęceni
ich powodzeniem, wraz z Szefem Zakładu Spawalnictwa PS prof. Jerzym
Nowackim, zorganizowaliśmy je także

MiS z absolwentami, dające możliwość
przekazania nowości oraz wymiany poglądów, także na gruncie towarzyskim.
Druga część spotkania odbyła się po raz
pierwszy w pensjonacie Zatoka w Sopocie, następnie dwa spotkania odbyły
się w klubie studenckim „Kwadratowa”
po czym na czas remontu „Kwadratu”
przenieśliśmy się do „Wróblówki” i tak
już zostało.
Czy masz jakieś szczególnie miłe
wspomnienia związane ze Spotkaniami Spawalników Wybrzeża?
Najżywiej wspominane jest przez
wszystkich to, kiedy oprócz spotkania
spawalników we Wróblówce, w drugim
skrzydle budynku spotkanie miały panie bibliotekarki i dział administracyjny
Politechniki Gdańskiej. Wtedy wreszcie
zapanowała równowaga 150 panów
i 150 pań.

Fragment wystawy na I Spotkaniu Spawalników Wybrzeża
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Nie będę pytał, jak ta równowaga
ilości pań i panów we Wróblówce

wpłynęła na kondycję spawalnictwa
Wybrzeża, ale powiedz, jakie korzyści wynikają ze Spotkań Spawalników
Wybrzeża dla środowiska lokalnych
spawalników? Co ze spawalnictwem
na Wybrzeżu?
Spawalnictwo na Wybrzeżu ma się
dobrze. Korzyści, wynikające ze Spotkań dla środowiska spawalników Wybrzeża, są liczne, choćby w obszarze
informacji o nowym sprzęcie, materiałach, technologiach. Stanowią one
atrakcyjną formę aktualizacji wiedzy.
Są inżynierowie, którzy proszą o wydanie zaświadczenia o uczestnictwie
w Spotkaniach, traktując je jako formę
szkolenia. Spotkania pełnią także istotną rolę w obszarze integracji naszego
środowiska i nawiązywania wielu roboczych i koleżeńskich kontaktów. Te
walory Spotkań zadecydowały o bardzo
dużej ich popularności. W Gdańsku i w
Szczecinie w Spotkaniach uczestniczy około 350 osób i wiele ﬁrm spawalniczych. Takie ﬁrmy jak: RYWAL-RHC, ESAB, LINCOLN, WITT, EKOD,
ABICOR-BINZEL, GCE, POŻ-PLISZKA,
Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, DRACO, FIGEL,
3M, CLOOS POLSKA stały się naszymi
partnerami w tych spotkaniach, wnosząc jednocześnie swój udział w wyposażenie Katedry Technologii Materiałów
Maszynowych i Spawalnictwa Politech-

Pamiątkowe zdjęcie z V Spotkania Spawalników Wybrzeża

niki Gdańskiej, a także oferując często
zatrudnienie jej absolwentom.
Wierzę, że w efekcie Spotkań
również kierowany przeze mnie
Zakład Spawalnictwa w Politechnice Szczecińskiej z czasem będzie
wzbogacał się w aparaturę. Powiedz
jeszcze, w jakim stopniu Spotkania
są korzystne dla Linde Gaz Polska,
Region Północ?
Dla nas, Linde Gaz Polska, Regionu
Północ (woj.: pomorskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie),
spawalnictwo to teraźniejszość i przyszłość. Osiemdziesiąt procent naszych
odbiorców to ﬁrmy wykorzystujące

Sesja referatowa w czasie III Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego

technologie spawalnicze na co dzień.
Pięciu absolwentów PG w Gdańsku
(czterech mechaników i jeden okrętowiec) oraz czterech absolwentów
Politechniki Szczecińskiej w Oddziale
Szczecin świadczy o tym, że ﬁrma nie
jest tylko ﬁrmą handlową. Zaangażowaliśmy się w szkolenia, odbywające się
w Szczecinie, w których wzięło udział
czterdziestu dwóch spawaczy, między
innymi z GRYFI i BUDREMU. Wspomagamy Sekcję Spawalniczą SIMP
przy organizacji spotkań oraz w bieżącej działalności. Wraz z zaprzyjaźnionymi ﬁrmami otworzyliśmy w Gdańsku,
na naszym terenie, Demo-Center, które
służy wszystkim naszym odbiorcom.
W Linde Gaz Polska Sp. z o.o. istnieje dział zajmujący się tylko i wyłącznie
spawalnictwem. Szefuje mu Krzysztof
Baran. To On i Jego ludzie koordynują
te działania, wdrażają technologie bezpośrednio w produkcję oraz przenoszą
doświadczenia z „innych krajów Linde”
do Polski.
Dziękuję za rozmowę, gratuluję
pięknego jubileuszu i życzę dalszego rozwoju Spotkań Spawalników
Wybrzeża i Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego oraz kolejnych
takich jubileuszy.
Jerzy Nowacki
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Jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru
odzieży i rękawic ochronnych dla spawaczy?
Jakie wymagania powinna spełniać odzież
ochronna dla spawaczy?

Jak dokonać odpowiedniego doboru odzieży
i rękawic ochronnych dla spawaczy?

Mając na uwadze aktualne wymagania Kodeksu Pracy każdy
pracodawca „jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony
indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności
określone w odrębnych przepisach” (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94). W
związku z tym, w celu uniknięcia błędnych decyzji w sferze zaopatrzenia
w środki ochrony indywidualnej warto zapoznać się z obowiązującymi
przepisami prawnymi i uwzględniać je przy podejmowaniu decyzji
zakupu.
Warto podkreślić,
Odzież ochronna dla spawaczy powinna spełniać
wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywi- że zgodnie z literą
dualnej zawarte w dyrektywie 89/686/EEC (Rozpo- prawa (MPiPS z dnia
rządzenie MG, z dn. 21.12.2005 r., Dz.U. 2005, nr 26.09.1997 r., tekst
259, poz. 2173) oraz wymagania norm zharmonizojedn. Dz.U. 2003,
wanych:
nr 169, poz. 1650,
PN-EN 340 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
PN-EN 470-1 Odzież ochronna dla spawaczy i osób z a ł ą c z n i k n r 2 ) ,
wykonujących zawody pokrewne.
poza powszechnie
akceptowanym i
stosowanym sprzętem ochrony wzroku i twarzy, zarówno odzież ochronna,
jak i rękawice powinny być stałym elementem wyposażenia spawacza.
Każdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć w niniejsze środki
ochrony indywidualnej pracownika, a pracownik powinien je stosować.
Częstym błędem przy doborze odzieży ochronnej dla spawaczy jest
wybór „zwykłej” odzieży roboczej wykonanej np. z tkaniny bawełnianej
(bez wykończenia trudnopalnego), zamiast pełnowartościowej odzieży
ochronnej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracownika oraz interesu
pracodawcy stosowanie tego rodzaju rozwiązań jest niedopuszczalne
i ryzykowne. Należy pamiętać, że odzież ochronna dla spawaczy jest
środkiem ochrony indywidualnej i jej producent powinien legitymować
się certyfikatem oceny typu WE wydawanym przez uprawnioną jednostkę

Przed podjęciem decyzji o zakupie odzieży ochronnej, czy też
rękawic warto zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowisku
pracy. Należy także przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w
odniesieniu do realnych warunków i realizowanych prac. Informacje,
które otrzymamy z niniejszej analizy będą stanowiły cenny materiał,
który umożliwi nam dokonanie właściwego doboru. Po zidentyfikowaniu
zagrożeń oraz przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego warto
odpowiedzieć sobie na pytanie, które rozwiązanie będzie optymalne z
uwagi na poziom oferowanego bezpieczeństwa, ergonomię oraz koszty
użytkowania. W tym miejscu należy podkreślić, że koszt użytkowania i
cena jednostkowa zakupu są dwoma odrębnymi pojęciami.

Do każdego egzemplarza odzieży ochronnej dla spawaczy, który jest wprowadzany do obrotu oprócz instrukcji powinna być trwale dołączona etykieta
zawierająca następujące informacje:
- określenie nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
- określenie nazwy handlowej produktu,
- określenie rozmiarów umożliwiające optymalne dopasowanie
odzieży do sylwetki użytkownika,
- przepis konserwacji,
- piktogramy wskazujące rodzaj ochrony i zgodność z normą EN 470-1,
- znak „i” wskazujący konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcją,
- znak „CE”

dla gotowego wyrobu. Jak zatem zweryfikować, czy ubranie, które
wybraliśmy spełnia obowiązujące kryteria bezpieczeństwa i zapewni
właściwy poziom ochrony pracownikowi? Warto przed dokonaniem
zakupu przyjrzeć się dokładnie oznakowaniu. Oprócz etykiety
(oznakowania) dołączonej do produktu, do każdego egzemplarza
powinna być dostarczona instrukcja użytkowania. Znajdziemy w niej
wszelkie niezbędne informacje nt. producenta, zakresu stosowania,
sposobu przechowania, użytkowania i konserwacji, oferowanego
poziomu ochrony, dodatkowego wyposażenia, które jest niezbędne
w celu zapewnienia właściwej ochrony, okresu trwałości, rodzaju
opakowania niezbędnego do transportu, jak również wyjaśnienie
wszelkich oznaczeń wraz ze wskazaniem jednostki notyfikowanej, która
wydała certyfikat oceny typu WE.
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Identyfikacja zagrożeń i realizacja oceny realnego ryzyka zawodowego.

Testowanie i dobór środków ochrony indywidualnej
z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych,
wymagań w zakresie bezpieczeństwa
pracownika oraz pracodawcy i obowiązujących wymagań prawnych
oraz ekonomii.

Zakup oraz udostępnienie pracownikom
środków ochrony indywidualnej.
Przykład procedury doboru środków ochrony indywidualnej.

Czy lepiej jest stosować odzież ochronną dla
spawaczy wykonaną ze skóry, czy też z tkanin
posiadających wykończenie trudnopalne?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W odniesieniu
do odzieży ochronnej dla spawaczy na rynku dostępnych jest wiele
produktów wykonanych z materiałów tekstylnych np. z 100 %
bawełny lub tkanin poliestrowo-bawełnianych, o przewadze bawełny,
posiadających wykończenie niepalnie. Najczęściej spotykane są
tkaniny z wykończeniem PROBAN® lub PYROVATEX. Ostateczna
decyzja powinna być uzależniona od warunków pracy, intensywności
oddziaływania czynników szkodliwych, metody spawania itd. Nie
należy mieć złudzeń, odzież ochronna wykonana z tkanin (nawet z
wykończeniem trudnopalnym) w efekcie kontaktu z płomieniem oraz
iskrami zapewni skuteczną ochronę, nie mniej jednak przy intensywnym
oddziaływaniu kropli stopionego metalu z upływem czasu ulegnie
zniszczeniu. Zasada doboru odzieży jest prosta, im wyższa gramatura
tkaniny, tym większa odporność na oddziaływanie kropli stopionego
metalu i w efekcie wyższa trwałość odzieży. Warto także pamiętać,
że im wyższa gramatura, tym niższy komfort użytkowania. Należy
podkreślić, że środki ochrony indywidualnej, aby były skuteczne muszą
przede wszystkim być akceptowane i stosowane przez pracowników.
Optymalnym rozwiązaniem może okazać się stosowanie dodatkowych
ochron indywidualnych, takich jak np. ochronne fartuchy skórzane,

rękawy spawalnicze itd. Zapewniają
one ochronę najbardziej narażonych na
oddziaływanie rozprysków metalu partii
ciała. Podejmując ostateczną decyzję
zakupu należy pamiętać, że certyfikat
oceny typu WE wydawany jest przez
jednostki notyfikowane dla gotowego
produktu. Ocenie poddawane są
parametry ochronne odzieży, zastosowane
rozwiązania konstrukcyjne oraz pełna
dokumentacja produktu, a nie tylko sam
materiał. Absolutnie niewystarczającym
kryterium oceny bezpieczeństwa produktu
są raporty z badań laboratoryjnych samego
materiału niejednokrotnie dostarczane
przez nieuczciwych dostawców, zamiast
Ubranie ochronne trudnopalne wylegitymowania się deklaracją
dla spawacza produkowane przez zgodności WE, w której przywołany jest
ROBOD S.A. model: Probaflame
I spełnia wymagania zasadnicze numer certyfikatu oceny typu WE.
zawarte w dyrektywie 89/686/EEC
W przypadku prac spawalniczych
oraz normach zharmonizowanych:
EN 340, EN 470-1 oraz dodatkowo EN 531. realizowanych np. w stoczniach, w
ekstremalnych warunkach warto
rozważyć zastosowanie odzieży
ochronnej wykonanej ze skóry.
Odzież ta zapewnia wysoki
poziom ochrony w odniesieniu do
oddziaływania kropli stopionego
metalu i krótkotrwałego kontaktu z
płomieniem, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego poziomu
trwałości. Rozwiązanie to jest z
Kurtka ochronna dla spawacza z kolekcji ROBOD S.A.
pewnością optymalną alternatywą
model: RINO BDB spełnia wymagania zasadnicze
zawarte w dyrektywie 89/686/EEC oraz normach dla odzieży wykonanej z tkanin, z
zharmonizowanych: EN 340 i EN 470-1.
uwagi na możliwość ograniczania
kosztów, przy zachowaniu maksymalnej ochrony użytkownika.

Jakiego rodzaju rękawice stosować podczas
realizacji prac spawalniczych?

Co w praktyce oznacza dodatkowa etykieta
PROBAN® umieszczana na odzieży ochronnej
dla spawaczy?

Rękawice ochronne dla spawaczy powinny spełniać wymagania zasadnicze dla
środków ochrony indywidualnej zawarte w dyrektywie 89/686/EEC (Rozporządzenie
MG, z dn. 21.12.2005 r., Dz.U. 2005, nr 259, poz. 2173) oraz wymagania norm
zharmonizowanych:
PN-EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
PN-EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
PN-EN 407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi.
PN-EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy.

Jednym z kryteriów oceny „jakości” odzieży ochronnej jest
trwałość jej wykończenia. Należy zatem zadać sobie pytanie, jak
sprawdzić, czy dane ubranie zapewni odpowiednią ochronę przed
rozpryskami stopionego metalu lub też oddziaływaniem płomienia.
Oryginalna etykieta PROBAN®, którą możemy znaleźć wszytą przy metce
producenta odzieży jest dodatkowym dowodem gwarancji stabilności
parametrów ochronnych produktu. Dlaczego? Gdyż licencjodawca
PROBAN®, firma Rhodia jako jedyna nadzoruje produkcję i bada
parametry tkanin u licencjobiorców. Ponadto zapewnia wydanie tylko
takiej ilości etykiet, która jest niezbędna do wyprodukowania odzieży z
przebadanej partii tkaniny.

P r z y re a l i z a c j i p r a c
spawalniczych należy stosować
rękawice zapewniające
ochronę przed zagrożeniami
mechanicznymi, jak np.
ścieranie, przecięcie, przekłucie
Przykład oznakowania rękawic ochronnych dla i rozdzierane oraz zagrożeniami
spawaczy. Ponadto oznakowanie powinno zawierać
informację o producencie np. w postaci wszywki. termicznymi jak np. odporność
na zapalenie, kontakt z gorącym
przedmiotem, odporność na działanie rozprysków stopionego metalu
i w przypadku rękawic typu „A” odporność na oddziaływanie ciepła
konwekcyjnego.
Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie długich rękawic
skórzanych. Decydując się na wybór rękawic spawalniczych z pewnością
należy wziąć pod uwagę poziom manipulacyjności niezbędny w trakcie
spawania. Przy spawaniu np. metodą TIG wymagana jest wysoka
manipulacyjność. W takim przypadku
warto zastosować rękawice wykonane
z miękkich skór licowych. Idealnym
rozwiązaniem może być np. rękawica
z kolekcji ROBOD S.A. model: ŻBIK.
Cześć chwytna wykonana jest z miękkiej
skóry licowej, a część wierzchnia wraz
z mankietem z dwoiny. W przypadku
rękawic stosowanych przy realizacji
Rękawice ochronne dla spawaczy
model: ŻBIK, z kolekcji ROBOD S.A. procesów spawania w warunkach
spełniają wymagania zasadnicze zawarte
w dyrektywie 89/686/EEC oraz normach „ekstremalnych” warto stosować
zharmonizowanych:
rękawice wyposażone w podszewkę
EN 420, EN 388, EN 407 oraz EN 12477.
jak np. rękawice z kolekcji ROBOD S.A.
model: ŻUBR. W takim przypadku warto zwrócić także uwagę, czy szwy
są odpowiednio osłonięte lub czy są one wyposażone w niepalne nici
KEVLAR®. Należy także pamiętać, że rękawice są produktem szybko

rotującym. Cena jednostkowa tego produktu nie jest wysoka, lecz przy
intensywnej realizacji prac następuje ich duże zużycie. Niewłaściwy
dobór do realnych warunków pracy może spowodować znaczny wzrost
kosztów inwestowanych w tę sferę. W tym przypadku warto rozważyć
skorzystanie z pomocy firm realizujących usługę outsourcingu jak
np. ROBOD S.A. Przy realizacji niniejszej usługi specjaliści dokonają
analizy ekonomicznej i przedstawią symulację kosztów użytkowania
alternatywnych produktów.
Tomasz Gomoliński, Ryszard Szefler ROBOD S.A.
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ABICOR BINZEL
Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46 b
tel./fax: 077 466 64 22; tel.: 077 466 73 42
e-mail: lezochj@binzel-abicor.com.pl
www.binzel-abicor.com.pl

ABICOR BINZEL jest niemieck�
firm� wyspecjalizowan� w produkcji
uchwytów spawalniczych. Maj�c
ponad sze��dziesi�cioletnie
do�wiadczenie, ABICOR BINZEL jest
wiod�cym producentem uchwytów
spawalniczych na �wiecie. Dzi�ki
rozbudowanej sieci sprzeda�y swoim
zasi�giem obejmuje ca�y �wiat.
Przedstawicielstwem w Polsce jest
firma ABICOR BINZEL Technika
Spawalnicza Sp. z o.o. z siedzib� w
Opolu.
Paleta wyrobów obejmuje uchwyty do
spawania metod� MIG/MAG, TIG
oraz do ci�cia i spawania plazm�.
Oprócz uchwytów do spawania
r�cznego ABICOR BINZEL oferuje
tak�e uchwyty przeznaczone do pracy
na stanowiskach zmechanizowanych i
zrobotyzowanych. Uzupe�nieniem
oferty jest szeroki wachlarz
akcesoriów spawalniczych, a tak�e
zaawansowane systemy peryferyjne
przeznaczone do zrobotyzowanych
stanowisk spawalniczych.

Podczas ostatnich targów
spawalniczych Schweissen &
Schneiden w Essen, firma ABICOR
BINZEL zaprezentowa�a now� wersj�
uchwytów MB o nazwie MB GRIP.
Seria ta obejmuje uchwyty do
spawania metod� MIG/MAG
ch�odzone powietrzem (maks. zakres
obci��alno�ci 320 A CO2) i ciecz�
(maks. zakres obci��alno�ci 550 A
CO2). Cechy charakterystyczne to
nowa, bardziej ergonomiczna, krótsza
r�koje��. Zastosowanie przegubu
kulowego w uchwytach ch�odzonych
powietrzem i ciecz� zabezpiecza
po��czenie pakietu przewodów z
r�koje�ci� przed uszkodzeniem i czyni
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uchwyty bardziej por�cznymi dla
spawacza. Uchwyty ch�odzone
powietrzem wyposa�one s� w
koncentryczny przewód BIKOX® R,
który charakteryzuje si� podwy�szon�
wytrzyma�o�ci� mechaniczn� i
termiczn� oraz wysok� elastyczno�ci�
tak�e w niskich temperaturach. Wtyki
centralne wszystkich uchwytów MB
GRIP wyposa�one s� w spr��yste styki
steruj�ce.

W�ród uchwytów do spawania metod�
TIG, ABICOR BINZEL oferuje seri� o
nazwie ABITIG®. Seria ta obejmuje
uchwyty ch�odzone powietrzem o
obci��alno�ci do 200 A (pr�d sta�y
35% cykl pracy) i ch�odzone ciecz� o
obci��alno�ci do 450 A (pr�d sta�y
100% cykl pracy). Dzi�ki budowie
modu�owej w r�koje�ciach uchwytów
ABITIG® mo�na instalowa� ró�ne
modu�y steruj�ce, a pakiety
przewodów wyposa�a� w ró�ne
przy��cza, dopasowuj�c w ten sposób
uchwyt do ka�dego urz�dzenia
spawalniczego. Standardowo
po��czenie pakietu przewodów z
r�koje�ci� realizowane jest poprzez
przegub kulowy. W celu zwi�kszenia
komfortu pracy, uchwyty ABITIG®
mog� by� dostarczane z pakietem
przewodów w wersji elastycznej, gdzie
na d�ugo�ci 0,8 m od r�koje�ci, w��
os�onowy pakietu wykonany jest ze
skóry. Wszystkie uchwyty ch�odzone
powietrzem dost�pne s� równie� w
wersji z gi�tymi palnikami. Istnieje
mo�liwo�� instalacji na uchwycie
uk�adu doprowadzenia spoiwa.

ABIPLAS® WELD to seria
ch�odzonych ciecz� uchwytów do
spawania plazm�. Dzi�ki silnemu
skoncentrowaniu energii �uku
plazmowego proces spawania plazm�
jest bardzo wydajny i umo�liwia
uzyskanie wysokich pr�dko�ci
spawania (do 4m/min). Bardzo
stabilny proces spawania gwarantuje
uzyskanie spoin wysokiej jako�ci.
Niewielkie rozmiary cz��ci roboczej
uchwytu umo�liwiaj� �atwy dost�p do
miejsca spawania.

ABIPLAS® CUT 200W jest
uchwytem do ci�cia plazm�
powietrzn�. Wykorzystanie cieczy
jako czynnika ch�odz�cego elektrod�
oraz os�on� zewn�trzn� palnika
umo�liwia obci��enie uchwytu pr�dem
200 A i uzyskanie maksymalnej
grubo�ci ci�cia do 65 mm. Uchwyt ten
znakomicie uzupe�nia seri�
ch�odzonych powietrzem uchwytów
plazmowych ABIPLAS® CUT.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.binzel-abicor.com.pl
gdzie mog� Pa�stwo znale�� pe�n�
ofert� firmy ABICOR BINZEL

Witt Gasetechnik jest średniej wielkości ﬁrmą rodzinną o długiej tradycji, prowadzącą działalność na całym świecie. Jej pozycja jako światowego producenta
innowacyjnych rozwiązań z zakresu techniki gazowej opiera się na kompetencji
i zaangażowaniu pracowników. Szeroka gama patentów, dopuszczenia naszych
produktów do eksploatacji na całym świecie oraz oparta na wzajemnym zaufaniu
współpraca z partnerami i klientami w ponad 60 krajach są naszą dumą.
Firma Witt została założona jesienią 1945 roku, a jej nieustanny rozwój przyczynił się do nadania jej dzisiejszego
znaczenia. Najpierw prosty bezpiecznik gazowy, a następnie
bezpiecznik automatyczny były od tego czasu nieustannie
ulepszane, stając się ikoną w technice zabezpieczeń gazowych
używanych przy spawaniu gazowym.
W 1969 roku rozpoczęto w Witten produkcję stacjonarnych
mieszalników gazów, służących do wytwarzania mieszanin
osłonowych wykorzystywanych podczas procesów spawania
i formowania. To były początki drugiego nurtu produkcji, który
dziś obejmuje zakres od prostych, przenośnych mieszalników,
dozowników i analizatorów, poprzez elektroniczne systemy sterowania i systemy pomiarowe, skończywszy na kompleksowych
instalacjach z zakresu inżynierii procesowej.
Dzięki specjalnym mieszalnikom gazów, dozownikom i analizatorom, przeznaczonym do każdego typu maszyn w przemyśle spożywczym, ﬁrma Witt stała się największym europejskim
producentem systemów mieszania gazów i liderem w tej branży.
Dziś nazwa
Witt utożsamiana jest w ponad
50 krajach - za
pośrednictwem
ﬁrm
córek
oraz
przedstawicielstw
handlowych
- z przyjazną
dla klienta po-stawą, elastycznością i specjalizacją
w usługach serwisowych.
Intensywna kontrola jakości,
wykorzystująca najnowsze
technologie i kosztowne
urządzenia pomiarowe gwarantuje bezpieczeństwo i jednocześnie wysoką jakość
wszystkich produktów opuszczających zakład w Witten.
Wszędzie tam, gdzie gazy
wykorzystywane są na skalę
przemysłową, a wymagania
dotyczące jakości, bezpieczeństwa i integracji procesów są wysokie, tam istnieje dziś popyt na produkty ﬁrmy
Witt, dzięki ich wysokiej precyzji, niezawodności i wygodzie dla
użytkownika.

Technika zabezpieczeń gazowych
Produkty z oferty zabezpieczeń gazowych ﬁrmy Witt stosowane są w zakładach samochodowych, w przemyśle lotniczym,
w budowie maszyn i urządzeń, w stoczniach i przy wytwarzaniu
konstrukcji stalowych, wszędzie tam, gdzie spawanie i cięcie
odgrywa jakąś rolę, gazy techniczne muszą być w sposób kontrolowany dozowane, mieszane i zabezpieczane. Firma oferuje
różne mieszalniki i armaturę zabezpieczającą przeznaczoną do
użytku w tych obszarach zastosowania:
Urządzenia zabezpieczające ﬁrmy Witt służą do ochrony
pojedynczych butli z gazem, punktów poboru lub systemów
rurociągów przed cofnięciem się gazu oraz płomienia, zgodnie
z normą PN EN7 30, regułami technicznymi (TRAC) i odpowiednimi wymogami kontrolnymi jednostek notyﬁkowanych,
np. BAM. Do tej grupy należą także urządzenia regulacji ciśnienia, punkty poboru oraz kompletne systemy zasilania energią
(MECS).
Zabezpieczenia przed cofnięciem się gazu ﬁrmy Witt służą
do ochrony instalacji, systemów rurociągów i punktów poboru
przed cofnięciem się gazu zgodnie z wymaganymi normami
i przepisami. Są one certyﬁkowane na zgodność z tymi wymogami przez jednostki certyﬁkujące, np. DVGW. Ich zastosowanie jest wymagane, jeżeli istnieje obowiązek zapobiegania
przedostaniu się gazu do rurociągu z innym gazem.
Oprócz urządzeń zabezpieczających i zabezpieczeń przed
cofnięciem się gazu wykonanych z mosiądzu, dostępna jest
również armatura ze stali szlachetnej, przeznaczona do zastosowań w środowiskach z udziałem wodoru oraz gazów czystych
i korozyjnych.
Począwszy od mieszalników gazów osłonowych do spawania stali, skończywszy na instalacjach dozujących do pieców
do karbonizacji, wyposażonych w różnorakie układy sterowania
- mieszalniki gazów ﬁrmy Witt wyróżniają się szczególną zdolnością dostosowania do specyﬁki zadania. Firma Witt oferuje
sys-temy rozwiązań indywidualnych. Uwzględnia się przy tym
oczywiście
wymagania takie jak: ilość
wytworzonej mieszanki, skład procentowy, stosunek ciśnień
i inne interesujące
użytkownika opcje.
W systemach do analizy gazów ﬁrmy Witt
możliwa jest również
jednoczesna analiza
składu mieszaniny.
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Automatyczne przyłbice spawalnicze mają 30 lat
W latach 70. jednym z głównych ośrodków budowy statków w Europie
był szwedzki Göteborg. Najliczniej reprezentowanym zawodem w stoczni
byli i są spawacze. Ich praca była ciężka i równie odpowiedzialna jak dzisiaj. W roku 1972 student Uniwersytetu Chalmers w Göteborgu Äke Hörnell
w swojej pracy magisterskiej zajął się analizą
łuku elektrycznego. Połączenie znajomości
technologii ciekłych kryształów i elektrycznego
łuku spawalniczego umożliwiło Äke zbudowanie
pierwszego prototypu automatycznej przyłbicy
spawalniczej. W 1976 roku spawacze stoczni
w Göteborgu rozpoczęli testy tej przyłbicy.
W prototypie z 1976 roku kaseta z automatycznym ﬁltrem ciekłokrystalicznym była
zamontowana w typowej przyłbicy spawalniczej
ﬁrmy AGA. W kasecie zastosowany był jeden
Pierwszy prototyp automatycznej
detektor światła oraz dwa zespoły elementów
przyłbicy spawalniczej 1975/1976
ciekłokrystalicznych osobno dla każdego oka.
Efektem prac nad ulepszeniem automatycznej przyłbicy był drugi prototyp z 1979 roku. W kasecie automatycznego
ﬁltra zastawano duży element ciekłokrystaliczny chroniący oczy spawacza wyposażony po
raz pierwszy w pasywny ﬁltr chroniący przed
promieniowaniem IR i UV. Kaseta była zamontowana w przyłbicy spawalniczej ﬁrmy AGA.
Po powrocie w rodzinne strony (okolice
Borlange – Falun) Äke założył w 1980 roku
ﬁrmę Hörnell Elektrooptik AB. Opracowano
Przyłbica Hornell z 1981 model A
kolejny model automatycznego ﬁltra spawalniczego, który był już tak dobrą i niezawodną konstrukcją, że zdecydowano
się na wprowadzenie produktu do sprzedaży. W roku 1981 rozpoczęła się
sprzedaż automatycznych ﬁltrów spawalniczych montowanych w przyłbicach
spawalniczych ﬁrmy AGA.
Dostępne były dwa modele przyłbic: Model A z automatycznym ﬁltrem
o masie 470 g. oraz Model B z lepszą ochroną głowy spawacza z automatycznym ﬁltrem o masie 540 g. Model A występował też w wersji z hełmem
ochronnym Peltor G22. Automatyczny ﬁltr spawalniczy był wyposażony
w trzy sensory światła – to rozwiązanie zapewniało niezawodną reakcję na
łuk spawalniczy. Automatyczne ﬁltry były dostępne w trzech wersjach: o zaciemnieniu 10, 10 ÷ 12 oraz 13. Przed spawaniem ﬁltr miał zaciemnienie
4. Szybkość zaciemnienia wynosiła 1/100 sekundy. Możliwa była regulacja
czułości automatycznego ﬁltra. Zasilane były jedną miniaturową baterią 12 V,
która wystarczała na 400 godzin pracy.
W 1983 roku ﬁrma Hörnell Elektrooptik AB opracowała własny model
skorupy przyłbicy spawalniczej. Skorupa w kolorze czarnym była wykonana
z bardzo odpornego poliamidu „Zytel”. Dostępna była też wersja przyłbicy
z hełmem ochronnym Peltor G22. Nowy model przyłbicy występował po raz
pierwszy pod nazwą „Speedglas” Automatyczne ﬁltry spawalnicze Speedglas
AT były dostępne w trzech wersjach: o zaciemnieniu 10, 10 ÷ 12 oraz 13.
Przed spawaniem ﬁltr miał zaciemnienie 4. Szybkość zaciemnienia wynosiła
1/100 sekundy. Możliwa była regulacja czułości automatycznego ﬁltra. Zasilane były jedną miniaturową baterią 12 V, która wystarczała na 300 godzin
pracy.
Rozwój sprzedaży automatycznych przyłbic spawalniczych zaowocował
powstaniem w 1986 roku pierwszego oddziału ﬁrmy w Stanach Zjednoczonych „Hörnell” Inc. w Twinsburg.
W 1987 w Hörnell Elektrooptik AB zwrócono uwagę na problem zwiększonej koncentracji dwutlenku węgla wewnątrz automatycznej przyłbicy spawalniczej w czasie pracy spawacza.
W tym roku opracowano też pierwszą automatyczną przyłbicę połączoną
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z systemem nadmuchu przeﬁltrowanego powietrza „Dustmaster” produkowanym przez kanadyjską ﬁrmę RACAL.
W 1989 opracowano nową przyłbicę spawalniczą Speedglas APC-V.
Nowy automatyczny ﬁltr miał zmienny regulowany stopień zaciemnienia od
9 do 13, regulację czułości trzech sensorów oraz szybszy czas reakcji wynoszący 0,3 ms.
Przed spawaniem ﬁltr miał zaciemnienie 4 i zasilany był miniaturową baterią 12 V.
Oferta uzupełniona była modelem przyłbicy Speedglas APC o jednym
stopniu zaciemnienia. Dostępne były trzy modele o zaciemnieniu 10, 11 lub
12.
Wszystkie przyłbice były produkowane w kolorze srebrnym.
W 1989 roku opatentowano „SideWindows” system bocznych zaciemnionych szybek w przyłbicy spawalniczej.
W styczniu 1989 w Hörnell Elektrooptik AB
rozpoczęto prace nad nową automatyczną przyłbicę Speedglas XL o znacznie większym polu
widzenia od Speedglas APC / APC – V. W 1991
roku rozpoczęto sprzedaż nowej przyłbicy.
Speedglas XL miał zmienny regulowany
stopień zaciemnienia od 9 do 13, trzy sensory
Automatyczna przyłbica Speedglas
światła, regulację czułości sensorów oraz czas
APC w kolorze czarnym
reakcji wynoszący 0,3 ms.
Automatyczny ﬁltr regulowany był za pomocą przycisków i świecących
diód.
Przed spawaniem ﬁltr miał zaciemnienie 4 i zasilany był miniaturową baterią 12 V oraz dodatkowo baterią słoneczną.
W styczniu 1993 we współpracy z Politechniką w Linköping rozpoczęto badania
nad opracowaniem systemu pozwalającemu
wydychanemu powietrzu wydostać się z przyłbicy spawalniczej. W 1994 przeprowadzono
badania skuteczności działania systemu redukcji stężenia dwutlenku węgla w przyłbicy.
W testach uczestniczyło 300 spawaczy. W tym
roku system ten został opatentowany.
W 1994 we współpracy z Ergonomi DeAutomatyczna przyłbica spasign Gruppen opracowano nową rewolucyjną
walnicza Speedglas XL
przyłbicę spawalniczą Speedglas 9000.
W czwartym kwartale 1995 r. we współpracy z ﬁrmą RACAL opracowano
nowe systemy nadmuchu przeﬁltrowanego powietrza Speedglas Fresh-air PF
wyposażony w ﬁltr przeciwpyłowy oraz Speedglas Fresh-air GF wyposażony
w pochłaniacze gazów.
Ofertę uzupełniał system Speedglas Fresh-air C zasilany z sieci sprężonego powietrza opracowany wspólnie z ﬁrmą Sundström. Systemy te były
dostępne ze wszystkimi odpowiednio zmodyﬁkowanymi modelami przyłbic
Speedglas.
W kwietniu 1996 r. w Paryżu odbyła się światowa premiera nowej rewolucyjnej serii przyłbic Speedglas 9000.
Seria Speedglas 9000 składała się z czterech modeli:
Speedglas 9000F o stałym stopniu zaciemnienia odpowiednio 10, 11 lub 12.
Speedglas 9000XF o stałym stopniu zaciemnienia, jak model 9000F ale
o dużym polu widzenia i z regulacją czułości sensorów światła.
Speedglas 9000V o regulowanym stopniu zaciemnienia od 9 do 13, regulacji czułości sensorów światła, najwyższej klasie optycznej automatycznego ﬁltra 1/1/1.
Speedglas 9000X o regulowanym stopniu zaciemnienia od 9 do 13, re-

Przyłbica Speedglas 9000

gulacji czułości sensorów światła, dużym polu
widzenia i dodatkowym zasilaniem z baterii
słonecznej.
Wszystkie modele Speedglas 9000 miały
przed spawaniem stopień zaciemnienia 3, zasilane były przez dwie 3 V litowe baterie, które
wystarczały na 1500 ÷ 3000 godzin pracy
w zależności od modelu.
Seria przyłbic Speedglas 9000 jest wyposażona w boczne okienka „SideWindows”
oraz jedyny na świecie system redukujący
stężenie dwutlenku węgla w przyłbicy spa-

walniczej.
Dla zastosowań nieprofesjonalnych przedstawiono automatyczną przyłbicę Speedglas Utility o jednym stopniu zaciemnienia 10 lub 11, pozbawioną systemu „wentylacji” wnętrza przyłbicy ale o znaczniej niższej cenie
niż modele profesjonalne.
W 1997 roku automatyczna przyłbica spawalnicza Speedglas 9000
otrzymała prestiżową nagrodę „European Design Prize” za najlepsze wzornictwo przemysłowe.
Do zastosowań z systemami ochrony dróg oddechowych opracowano
przyłbice Speedglas 9000 Fresh-air o specjalnej uszczelnionej konstrukcji
zapewniającej powstanie wewnątrz niewielkiego nadciśnienia oraz z unikalnym trójdrożnym systemem rozprowadzania powietrza, które zapewnia spawaczowi komfort oddychania i pracy.
W oparciu o doświadczenia zebrane w czasie eksploatacji systemach
ochrony dróg oddechowych Speedglas Fresh-air PF i Speedglas Fresh-air
GF we współpracy z Ergonomi Design Gruppen opracowano nowy system
ochrony dróg oddechowych z samodzielnym napędem „Adﬂo” Adﬂo jest
pierwszym na świecie
systemem
nadmuchu
przeﬁltrowanego powietrza
opracowanym specjalnie
dla spawaczy.
Premiera Adﬂo miała
miejsce we wrześniu 2000
roku w Sztokholmie. System Adﬂo współpracuje z przyłbicami Speedglas 9000 Fresh-air.
W 2001 roku w Niemczech system Adﬂo
otrzymał „IF Design Prize”
Analizując potrzeby spawaczy ﬁrma Hörnell opracowała modyﬁkacje przyłbicy spawalniczej Speedglas 9000.
Wprowadzono do sprzedaży Speedglas
ProTop to unikalne połączenie automatycznej
przyłbicy spawalniczej z hełmem ochronnym
Tufmaster II.
Do
pracy
w słabo oświetlonych miejscach
przeznaczona jest
przyłbica Speedglas FlexView
z podnoszonym modułem z automatycznym ﬁltrem spawalniczym i dużą
przezroczystą
szybką
1. Przyłbica spawalnicza Speedglas FlexView ochronną.
Prototypowe egzemz systemem Adflo
2. i 3. Przyłbica spawalnicza Speedglas ProTop plarze przyłbic Speedglas
FlexView były testowane
z hełmem ochronnym Tufmaster II

w 2001 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Testy Speedglas FlexView z systemem
Adflo w Gdańskiej Stoczni Remontowej

W marcu 2004 nastąpiło
przejęcie 91% akcji ﬁrmy Hörnell przez ﬁrmę 3M. Połączenie wiedzy i doświadczeń obu ﬁrm w dziedzinie
ochron osobistych stwarza nowe szanse dla spawacze na coraz skuteczniejsze i lepsze zabezpieczenie zdrowia w czasie ich ciężkiej i niebezpiecznej
pracy.
W roku 2004 Hörnell/3M Welding wprowadził na rynek nowe
ﬁltry Speedglas 9002.
Nowe ﬁltry Speedglas 9002V i 9002X są
obecnie najdoskonalszymi automatycznymi
ﬁltrami dostępnymi na
rynku. Przed spawaniem
ﬁltry mają zaciemnienie 3, a w zaciemnienie w czasie spawania można
regulować w zakresie od 9 do 13. Charakteryzują się doskonałą jakością
optyczną. Mają nowy system sterowania za pomocą przycisków i świecących diód LED, cztery zakresy regulacji czułości reakcji ﬁltra – umożliwiają
np. pracę dwóch spawaczy obok siebie bez wzajemnego zaciemniania sobie nawzajem przyłbic lub spawanie mikoplazmą przy natężeniu prądu 1
A, możliwa też jest trójpozycyna regulacja czasu rozjaśniania się ﬁltra po
zakończeniu spawania. Nowe sensory nie reagują na światło słoneczne, co
umożliwia spawanie metodą TIG przy silnym oświetleniu słonecznym lub
„pod słońce”.
W roku 2005 gama ﬁltrów serii Speedglas 9002 została uzupełniona
o najprostszy ﬁltr Speedglas 9002D, umożliwiający wybór zaciemnienia
w czasie spawania między 9 a 11 i wybór dwóch poziomów czułości pracy
ﬁltra.
Na Targach S & S w Essen (wrzesień 2005) 3M Welding przedstawił
zmodernizowaną jednostkę Adﬂo.
System nawiewy został wyposażony
we wskaźnik informujący spawacza
o stopniu zapełnienia ﬁltra przeciwpyłowego.
Na początek roku 2007 3M Welding planuje wprowadzenie nowej
specjalizowanej przyłbicy spawalniczej Speedglas SL.
Nowa przyłbica charakteryzować się będzie wieloma nowinkami
technologiczno - konstrukcyjnymi.
Wykonana będzie z nowego rodzaju tworzywa po raz pierwszy wykorzystanego przy budowie przyłbic spawalniczych. Nowa przyłbica powinna spełnić
oczekiwania spawaczy w zakresie komfortu i bezpieczeństwa pracy.
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Powrót

Lincoln Electric Europe

POWERTEC 280C, 350C, 420C Pro

ZALETY

✓ Doskona∏e w∏asnoÊci

spawalnicze przy spawaniu
w mieszankach argonowych
jak i w 100% CO2

✓ Doskona∏y 4-rolkowy system
podawania drutu z silnikiem
o du˝ej mocy

✓ Elektroniczny system stabilizacji
pr´dkoÊci podawania drutu

✓ Wieloskokowa regulacja napi´cia
spawania

✓ Synergiczna regulacja

parametrów spawania

S

2 LATA

❷

GWARANCJI

Znakomity ∏uk,
sterowanie synergiczne
Powertec Pro to pod ka˝dym wzgl´dem
doskona∏e urzàdzenia spawalnicze. Znakomite
w∏asnoÊci ∏uku spawalniczego gwarantujà
ma∏à iloÊç odprysków podczas spawania
w os∏onie mieszanek argonowych a tak˝e
przy zastosowaniu 100% CO2. Bogate
wyposa˝enie dodatkowe obejmuje: prze∏àcznik trybu pracy 2/4 takt, regulacj´ pr´dkoÊci dochodzenia i wolnego wylotu drut,
test drutu i gazu. Dodatkowo posiadajà
wyraêne mierniki napi´cia i pràdu spawania.
Urzàdzenia Powertec Pro umo˝liwiajà
synergiczny dobór parametrów spawania.
Spawacz deklaruje Êrednic´ drutu i rodzaj

os∏ony gazowej w zale˝noÊci od spawanego
materia∏u natomiast urzàdzenie automatyczne dobiera pr´dkoÊç podawania drutu
do zadeklarowanego napi´cia spawania.
Standardowo Powertec Pro wyposa˝one sà
w solidne 4-rolkowe zespo∏y podajàce
nap´dzane silnikiem o du˝ej mocy. Posiadajà
specjalnie nisko zaprojektowanà pó∏k´ na
butl´ z gazem umo˝liwiajàcà jej ∏atwe
zak∏adanie i Êciàganie oraz praktyczny
schowek na podstawowe narz´dzia.
Wszystkie urzàdzenia Powertec Pro skonstruowane sà dla konkretnych aplikacji.
Wybierz dla siebie odpowiednie urzàdzenie.

Sterowanie synergiczne Powertec 280C Pro Sg2 1,0mm 80/20

✓ Czytelne wyÊwietlacze
parametrów spawania

✓ Bogate wyposa˝enie dodatkowe
✓ Wyposa˝ony w funkcj´

„Wentylator wg potrzeb” (F.A.N)
obni˝ajàcà poziom ha∏asu i iloÊç
py∏ów dostajàcych si´ do wn´trza
urzàdzenia

✓ Automatyczny system za∏àczania
i wy∏àczania uk∏adu ch∏odzenia
podczas przerw w pracy
urzàdzenia

✓ Nisko umiejscowiona pó∏ka na
butl´ z gazem u∏atwiajàca jej
zak∏adanie i zdejmowanie

✓ Praktyczny schowek na narz´dzia
✓ Wytwarzany zgodnie z zasadà
Lincolna „Solidny i niezawodny”

✓ Skonstruowany zgodnie z normà
EN60974-1, posiada znak CE
zapewniajàc bezpieczeƒstwo
i niezawodnoÊç

✓ Dwa lata gwarancji na cz´Êci
i na naprawy serwisowe

Sterowanie synergiczne automatycznie dobiera pr´dkoÊç podawania drutu.

www.lincolnelectriceurope.com
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The welding experts

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE
Nazwa
produktu

Ch∏odzenie

Numer
katalog.

Napi´cie
zasilania

Moc
zasilania

Waga

Powertec 280C Powietrzne

K14013-1

230 / 400V

12 kVA @ 40%

142 kg

Powertec 350C Powietrzne

K14014-1

+/- 10%

16 kVA @ 40%

147 kg

910x565x1030

3f.

21 kVA @ 40%

157 kg

910x700x1030(W)

21 kVA @ 40%

183 kg

Powertec 420C Powietrzne K14015-1A
Powertec 420C

Cieczà

K14015-2W

PARAMETRY WYJÂCIOWE
Nazwa
produktu

Wymiary
Stopieƒ
IloÊç Pr´dkoÊç
W x S x D (mm)ochrony obud. skoków podawania
20
IP23

Pràd wyjÊciowy
(40ºC)

Powertec 280C

30A-280A

280A@40% 230A@60%

Powertec 350C

30A-350A

350A@40% 285A@60%

Powertec 420C

30A-420A

420A@40% 345A@60%

30

1,0-20,0 m/min

30

EN 60974-1 /
EN 50199 CE

30

W OPAKOWANIU

Zakres pràdu
spawania

Norma

OPCJE
Opcja

Numer kat.

Kabel zasilajàcy

5m

Kabel masowy z zaciskiem

3m

Rolka

1,0-1,2 mm

Zestaw do monta˝u
gniazda podgrzewacza K14009-1
Rolka 0,6-0,8 mm
KP14017-0,8

Przewód gazowy

2m

Rolka 1,2-1,6 mm

KP14017-1,6

Dobór urzàdzenia
Pràd spawania

40A

180A

270A

350A

420A

420C
350C

Drut MC710

1,6mm

280C

Drut MC710
Drut Sg2
Drut Sg2
Drut Sg2

GruboÊç elementu

1

1,2mm

1,2mm

1,0mm

0,8mm

5

8

20 mm

Pràd spawania/
pr´dkoÊç podawania/
korekcja
Sterowanie
synergiczne/r´czne

Prze∏àcznik
zakresu
napi´cia

Great Britain: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401
Fax: +44 114 287 2582
Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71
Fax: +32 2 378 18 77
France: Lincoln Electric France SA
Tel: +33 232 11 40 40
Fax: +33 232 11 40 11

Napi´cie spawania

Germany: Lincoln Smitweld G.m.b.H
Tel: +49 201 896 280
Fax: +49 201 896 2831

W∏àcz/wy∏àcz

Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 837 911
Fax: +39 010 837 9150

Prze∏àcznik zakresu
napi´cia
Pr´dkoÊç
podawania drutu

2/4 takt
Test drutu
Test gazu

Wolny wylot drutu
Pr´dkoÊç
dochodzenia

The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11
Fax: +31 24 352 22 00
Denmark: Lincoln Electric Nordic
Tel: +45 86 26 51 00
Fax: +45 86 26 51 50
Norway: Lincoln Electric Norge AS
Tel: +47 23 377 400
Fax: +47 22 720 580
Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600

Fax: +34 93 685 9610

Sweden: Lincoln Electric Sverige AB
Tel: +46 510 22 045
Fax: +46 510 62 791
Turkey: A.S. Kaynak
Tel: +90 216 377 30 90

Fax: +90 216 377 00 00

Poland: Bester S.A.
Tel: +48 746 46 1100

Fax: +48 746 46 1082

Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27
Fax: +31 24 352 29 29

Dystrybutor:

www.lincolnelectriceurope.com
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Lincoln Electric Europe

IDEALARC CV420 & CV505

ZALETY
✓ Dwa mocne i niezawodne źródła
spawalnicze do najcięższych
aplikacji spawalniczych

✓ Doskonale zabezpieczony układ

sterowania w szczelnej obudowie

✓ Różne podajniki dla różnych gałęzi

przemysłu: w obudowie walizkowej
dla stoczni i z dodatkowymi funkcjami
jak synergia i pamięć.

✓ Doskonałe własności spawalnicze
przy spawaniu w mieszankach
lub 100% CO2

S

Wysoka wydajność
pewność działania
Idealarc CV420 i CV505 są przemysłowymi źródłami prądu przeznaczonymi
do najcięższych prac spawalniczych.
Stopień ochrony obudowy IP23 gwarantuje im niezawodną pracę nawet
w najtrudniejszych warunkach np.:
w stoczniach lub przy spawaniu konstrukcji w platformach morskich.
Układ sterowania urządzenia składa
się tylko z jednej płytki, która jak
i pozostałe podzespoły elektroniczne jest
zabezpieczona w hermetycznej kasecie
osłaniającej przed kurzem i wszelkimi
zanieczyszczeniami. Posiada on solidną
i zwartą konstrukcję a jego obsługa jest
bardzo prosta.
Maksymalny prąd spawania wynosi
odpowiednio 420 i 500A w cyklu 60%
przy temperaturze otoczenia 40°C.
Umożliwia to spawanie drutami litymi
i rdzeniowymi w cyklu 100%.
Urządzenia Idealarc CV współpracują

z podajnikami drutu sterowanymi
analogowo. Jednym z zalecanych jest
podajnik LF33. Posiada on solidną
i zwartą konstrukcję, a jego obsługa nie
jest skomplikowana. Wyposażony jest
w rurkowy stelaż zabezpieczający, a na
panelu sterującym znajdują się tylko
podstawowe regulatory.
Dodatkowe funkcje sterujące umieszczone są wewnątrz obudowy 4 rolkowego zespołu podającego. Podajniki
w standardzie wyposażone są w zespół
jezdny przystosowany do najtrudniejszych warunków pracy. Dodatkowo
posiadają: przełącznik 2/4 takt, regulację
prędkości dochodzenia oraz testu drutu
i gazu. Na panelu przednim znajdują
się dwa wyraźne mierniki prądu
i napięcia spawania. Idealarc CV420
i 505 zostały tak jak pozostałe urządzenia
Lincoln zaprojektowane z myślą o ich
użytkowniku.

Zakres zastosowania urzadzeń

✓ Urządzenia dostępne w wersji

z chodzeniem powietrznym lub cieczą

✓ Zespoły podające podajników

wyposażone w system 2 lub 4
rolkowy z dużymi rolkami
i niezawodnym silnikiem

✓ System stabilizacji prędkości
podawania drutu

✓ Podajnik LF33: mały i solidny,

łatwy do przenoszenia z dużymi
wyświetlaczami parametrów
spawania

✓ Kompletny zestaw funkcji
dodatkowych

✓ Wyposażony w duże koła

i wygodną rączkę ułatwiające
przemieszczanie

✓ Niska półka na butle z gazem dla
łatwiejszego załadunku
i rozładunku

✓ Zbudowany zgodnie z regułą

Lincolna: „solidny i niezawodny”

✓ 3 lata gwarancji na serwis i części
✓ Zgodny z normą IEC974-1
i standardami CE

www.lincolnelectriceurope.com
europe.com
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Źródło

Indeks

Chłodzenie

CV420

K14028-1A

powietrzne

CV420

K14028-1W

cieczą

CV505

K14029-1A

powietrzne

CV505

K14029-1W

cieczą

Podajnik

Indeks

Chłodzenie

Zespół
podający

LF33

K14030-1W

LF34

K14035-1W

powietrzne/
cieczą

LF35

K14036-1W

4

LF37

K10406

LF38
LN15

Zasilanie

Prąd spawania
@cykl pracy

Zakres pradu
spawania

Prąd spawania
40°C@100%

Prąd spawania
40°C@60%

22 KVA @ 60%

30-420A

325A

420A

230/400V
3f.
30 KVA @ 60%

Średnica
drutu

40-500A

385A

500A

Pdk. Podawania
drutu m/min

Wymiary
WxSxG

Ciężar

Mierniki

4

1-20m/min

440x270x636

17

✓

WFS

4

1,5-20m/min

460x300x533

17

✓

1,5-20m/min

460x300x533

17

4

1,5-20m/min

356x188x533

K10407

4

1,5-20m/min

K1871-2

2

1,3-18m/min

0,8-1,6mm

PRZEWODY ZESPOLONE
Chł. cieczą

K10347-PG

K10347-PGW

K10347-PG-5M

K10347-PGW-5M

5m

K10347-PG-10M

K10347-PGW-10M

10 m

K10347-PG-15M

K10347-PGW-15M

15 m

Ciężar

870x565x1030

134

870x700x1030

155

870x565x1030

149

870x700x1030

170

Wypełnienie
krateru

Hot/soft
start

V&WFS

✓

✓

✓

V&WFS

✓

✓

16

✓

V&WFS

✓

✓

356x188x533

16

✓

V&WFS

✓

✓

304x220x584

13

✓

WFS

OPCJE

Chł. Powietrzne

LN15 Podajnik przenośny (D200)

Pre-setting

Wymiary
WxSzxG

Stopień
ochrony

IP23

Synergia

Pamięć

✓

✓

✓

✓

ZESTAW ZAWIERA

Długość

Podwozie do ciężkich prac do LF33

K14032-1

Przewody

Długość

1,5 m

Zestaw podłączenia gniazda
podgrzewacza gazu

K14009-1

Przewód zasilający

5m

Zdalne sterowanie do LF33

K14034-1

Przewód masowy z zaciskiem
kleszczowym

3m

LN38 Podajnik przenośny (D300)

United Kingdom: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401 Fax: +44 114 287 2582
Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71
Fax: +32 2 378 18 77
France: Lincoln Electric France SAS
Tel: +33 232 11 40 40 Fax: +33 232 11 40 11
Germany: Lincoln Smitweld G.m.b.H
Tel: +49 201 896 280
Fax: +49 201 896 2831
Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 754 111
Fax: +39 010 754 1150
The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11 Fax: +31 24 352 22 02
Denmark: Lincoln Electric Nordic
Tel: +45 86 26 51 00
Fax: +45 86 26 51 50
LN33 Podajnik standardowy (D300)

Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600

Fax: +34 93 685 9610

Turkey: A.S. Kaynak
Tel: +90 216 377 30 90 Fax: +90 216 377 00 00
Poland: Lincoln Electric Bester S.A.
Tel: +48 746 46 1100
Fax: +48 746 46 1082
Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29

www.lincolnelectriceurope.com
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Lincoln Electric Europe

Powertec 300, 360, 420 i 500S
LF22, 24 i 24PRO

ZALETY
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GWARANCJI

OGROMNY POTENCJA¸
TECHNICZNY TRIUMF
Lincoln Electric proponuje ca∏à gam´
kombinacji zestawów spawalniczych opartych
na êród∏ach Powertec i podajnikach LF22
i 24(Pro). Do dyspozycji mamy w pe∏ni
kompatybilne êród∏a spawalnicze o ró˝nej
mocy, 2 lub 4 rolkowe podajniki drutu
z miernikami (lub bez) oraz z pe∏nym
zestawem niezb´dnych funkcji. Praktycznie
umo˝liwia to zbudowanie 12 ró˝nych
zestawów spawalniczych.
Podczas projektowania podajników LF22
i 24(Pro) skupiono si´ na ich wytrzyma∏oÊci, gabarytach oraz sposobie obs∏ugi.
W rezultacie otrzymano wytrzyma∏à i lekkà,
rurowà konstrukcj´. Podstawowe regulatory
znajdujà si´ na panelu przednim podajnika,
natomiast pozosta∏e funkcje regulacyjne
znajdujà si´ wewnàtrz obudowy. Podajniki
w standardzie posiadajà podwozie jezdne,

a na specjalne zamówienie mogà byç
wyposa˝one w podwozie typu „heavy
duty” przeznaczone do pracy w trudnych
warunkach.
Podajnik LF24Pro wyposa˝ony jest w kompletny zestaw funkcji: 2/4 takt, regulacj´
pr´dkoÊci dochodzenia, test drutu i gazu.
Dwa wyraêne mierniki cyfrowe wskazujà
podczas pracy napi´cie ∏uku i nat´˝enie
pràdu. Mo˝na wybraç równie˝ nieco prostszy
podajnik LF22 z 2-rolkowym podajnikiem
drutu. Bardzo du˝ym udogodnieniem jest
sterowanie synergiczne, w które wyposa˝ony
jest podajnik LF24Pro. Wystarczy wybraç
napi´cie spawania i urzàdzenie jest gotowe
do pracy. Wszystkie urzàdzenia Powertec
zosta∏y zaprojektowane z myÊlà o ich
zastosowaniu – prosz´ wybraç swojego
Powerteca.
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DANE TECHNICZNE
èród∏o
pràdu

Indeks

Powertec 300S

Ch∏odz. Napi´cie
zasilania

Moc
zasilania

Zakres
pràdu

Pràd wyjÊciowy

IloÊç Gniazda F
F.A.N.
skoków masy

Wymiary
WxSxD

Ci´˝ar

Stopieƒ
ochr. obud.

K14020-1 powietrzem

14 kVA @ 35% 30-300A 225A@60% 300A@35%

20

1

Nie

790x460x925

95

Powertec 360S K14021-1A powietrzem

16 kVA @ 40% 30-360A 285A@60% 350A@40%

30

2

Tak

870x565x1030

145

IP23

230 / 400V 16 kVA @ 40% 30-360A 285A@60% 350A@40%

30

2

Tak

870x700x1030

171

IP23
IP23

Powertec 360S K14021-1W

cieczà

Powertec 420S K14022-1A powietrzem

IP23

21 kVA @ 40% 30-420A 345A@60% 420A@40%

30

2

Tak

870x565x1030

154

21 kVA @ 40% 30-420A 345A@60% 420A@40%

30

2

Tak

870x700x1030

180

IP23

Powertec 500S K14023-1A powietrzem

29,5 kVA @ 40% 30-500A 400A@60% 500A@40%

30

2

Tak

870x565x1030

164

IP23

Powertec 500S K14023-1W

29,5 kVA @ 40% 30-500A 400A@60% 500A@40%

30

2

Tak

870x700x1030

190

IP23

Powertec 420S K14022-1W

Nazwa
produktu

Indeks

LF22

K14024-1

3f.

cieczà
cieczà

Ch∏odzenie Liczba Ârednica Pr´dkoÊç
rolek
drutu
podawania
powietrzem

2

LF24

K14025-1A/W powietrze/ciecz

4

LF24 Pro

K14026-1A/W powietrze/ciecz

4

0.8-1.6 mm 1-20m/min 440x270x636

Ch∏. cieczà

Ci´˝ar Upalanie

Test
Spawanie Pr´dk. Mierniki Synergia
drutu/gazu punktowe dochodz.

15

�

�

�

17

�
�

�
�

�

17

D∏ugoÊç

Podwozie „heavy duty”

K14032-1

Zestaw do pod∏àczenia
podgrzewacza gazu

K14009-1

K10347-PG

K10347-PGW

1,5 m

K10347-PG-5M

K10347-PGW-5m

5m

K10347-PG-10M

K10347-PGW-10M

10 m

K10347-PG-15M

K10347-PGW-15M

15 m

�

�

�

ZESTAW ZAWIERA

OPCJE

PRZEWODY ZESPOLONE
Ch∏. powietrzem

Wymiary
WxSxD

wiera

D∏ugoÊç

Przewód zasilajàcy

5m

Przewód masowy
z zaciskiem

3m

United Kingdom: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401 Fax: +44 114 287 2582
Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71
Fax: +32 2 378 18 77
France: Lincoln Electric France SAS
Tel: +33 232 11 40 40 Fax: +33 232 11 40 11

Prze∏àczniki wyboru
gazu i drutu

Germany: Lincoln Smitweld G.m.b.H
Tel: +49 201 896 280 Fax: +49 201 896 2831

2/4 takt
Test drutu
Test gazu

Podwozie „heavy duty”
(Opcja)

Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 754 111 Fax: +39 010 754 1150
The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11 Fax: +31 24 352 22 02
Denmark: Lincoln Electric Nordic
Tel: +45 86 26 51 00
Fax: +45 86 26 51 50

Nat´˝enie pràdu
Napi´cie ∏uku/Trim
PredkoÊç podawania
drutu
Upalanie
PredkoÊç
dochodzenia

Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600

Fax: +34 93 685 9610

Turkey: A.S. Kaynak
Tel: +90 216 377 30 90 Fax: +90 216 377 00 00
Poland: Lincoln Electric Bester S.A.
Tel: +48 746 46 1100 Fax: +48 746 46 1082
Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29

Dystrybutor:

www.lincolnelectriceurope.com
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WSPARCIE DLA NADZORU I SPAWACZY
Firma FIGEL wprowadziła do produkcji nową serię półautomatów
spawalniczych z wydzielonym podajnikiem.
Półautomaty stanowią kolejną rodzinę urządzeń zaprojektowanych
przez biuro projektowe ﬁrmy, które wykorzystują sprawdzone, transformatorowe źródła prądu oraz innowacyjne sterowanie podajnika
drutu.
Wbudowane w urządzeniu liczniki wspomagają pracę personelu
nadzoru. Urządzenie ma licznik rzeczywistego czasu spawania, który
może być resetowany automatycznie bądź ręczenie. Dodatkowo urządzenie zlicza średnią ważoną prądu spawania dla danego okresu spawania. Funkcje te zostały wprowadzone w wyniku konsultacji z pracownikami nadzoru wielu zakładów produkcyjnych – między innymi
Stocznia Północna, Damen Marine Components, Stocznia Gdańska.
Półautomaty spawalnicze w wersji chłodzenia uchwytu gazem
FIGEL 400P / 500P lub cieczą FIGEL 400PW / 500PW umożliwiają
spawanie wszystkimi rodzajami drutów w osłonie gazów ochronnych.
Dużym atutem dla spawaczy są ograniczone do minimum wymiary podajnika drutu umożliwiające spawanie w trudno dostępnych

miejscach. Dodatkowo urządzenia charakteryzują się bardzo łatwą obsługą poprzez wprowadzenie intuicyjnego MENU. Półautomaty umożliwiają spawanie zarówno przy użyciu ustawień ręcznych, jak i funkcji
synergii. Przy ustawianiu ręcznym napięcia spawania na wyświetlaczu
pojawia się informacja o pozostałych parametrach pracy, które zostały zapamiętane podczas ostatniego spawania. Tak więc spawacz może
łatwo odszukać wymagany prąd spawania – prędkość podawania drutu jest ustawiona automatycznie!
Wykorzystanie różnych komórek pamięci umożliwia korzystanie
z jednego urządzenia przez kilku pracowników bez utraty indywidualnych ustawień każdego z nich.
Zastosowanie dotykowej klawiatury oraz dużego czytelnego wyświetlacza LCD eliminuje uszkodzenia sterujących elementów mechanicznych. Podajnik nie posiada przełączników ani potencjometrów!
Standardowo półautomaty wyposażone są w czterorolkowy zespół
podający, gniazdo podgrzewacza gazu oraz dwa gniazda 230 V z niezależnym zabezpieczeniem, służące do zasilania np. elektronarzędzi.

Cechy urządzeń:
- możliwość pracy w trybie ręcznym lub synergicznym
- 10 indywidualnych programów użytkownika
- automatyczna pamięć ostatnio stosowanych parametrów spawania
- miernik parametrów spawania
- zegar czasu rzeczywistego oraz licznik czasu pracy urządzenia
- dobowy oraz zmianowy licznik czasu spawania
- duży, czytelny wyświetlacz
- łatwa obsługa klawiatury podajnika, także w rękawicy spawalniczej
- możliwość spawania w trudno dostępnych miejscach
- możliwość spawania wszystkimi rodzajami drutu
- rozbudowane funkcje samodiagnostyki

Producent: FIGEL Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23, tel. 058 34-00-678
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www.figel.pl

NOWY PARTNER HANDLOWY
FIGEL Spółka z o.o. została jedynym oﬁcjalnym przedstawicielem na Polskę, niemieckiej ﬁrmy DALEX, specjalizującej się od 1911 roku w produkcji urządzeń zgrzewających.
Zakres oferty naszego partnera handlowego obejmuje nie tylko
proste, ręczne bądź stacjonarne zgrzewarki przemysłowe, ale
także maszyny specjalne, projektowane i budowane przez doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierów, często na indywidualne zamówienia klientów. Przykładem zastosowań jest
m.in. przemysł motoryzacyjny, gdzie ﬁrma DALEX zaprojektowała i wdrożyła do produkcji kilka linii technologicznych. Jedną z wielu oferowanych przez DALEX”A technologii jest także
zgrzewanie liniowe, umożliwiające łączenie doczołowe arkuszy
blach o grubościach do 5 mm. Wykonuje się to przy pomocy

specjalnych elektrod w kształcie tarczy, przemieszczanych po
łączonych materiałach. Między górną elektrodę a łączone materiały wprowadzany jest materiał dodatkowy w postaci taśmy
metalowej. Uzyskuje się w ten sposób gładką powierzchnię
nie wymagającą żadnej dodatkowej obróbki. Sterowana numerycznie maszyna umożliwia wykonywanie ciągłych zgrzein
o długości 6000 [mm] przy prędkości 0,5 [m/min] i prądzie
maksymalnym 25 [kA].
Metodę tą stosuje się np. do wykonywania podłóg naczep
samochodów ciężarowych. Dzięki uzyskiwaniu bardzo dobrej
jakości połączeń możliwe jest stosowanie mniejszych arkuszy
blach zamiast dużych, trudniejszych w obróbce i dużo droższych.

Przykłady urządzeń do zgrzewania liniowego.
PMS 14-4

PMS 16-4

Dystrybutor: FIGEL Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23, tel. 058 34-00-678

www.figel.p
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ESABMig C300i/300 i
ESABFeed 30L-4i
Wysoce wydajne pó∏automaty spawalnicze przeznaczone do spawania metodà
MIG/MAG i MMA, wyposa˝one w funkcj´ QSet™ zapewniajàcà natychmiastowy
i stabilny ∏uk elektryczny.

Najlepsze rozwiàzanie przeznaczone dla profesjonalnych
u˝ytkowników i ogólnych zastosowaƒ do 300A
ESABMig C300i oraz 300i sà idealnymi rozwiàzaniami przeznaczonymi dla profesjonalnych u˝ytkowników i ogólnych zastosowaƒ
do 300A. Doskona∏a jakoÊç spawu oraz prostota u˝ytkowania
za wyjàtkowo niskà cen´.
ESABMig C300i oraz 300i sà urzàdzeniami o charakterystyce
CC/CV (pràd sta∏y/sta∏e napi´cie) umo˝liwiajàcymi spawanie
zarówno metodà MIG/MAG jak i MMA.
Inwertorowe êród∏a pràdu oparte sà na technologii IGBT, która
zapewnia niezawodnoÊç oraz znakomite w∏aÊciwoÊci spawalnicze.
Uniwersalny podajnik drutu
èród∏a zasilania sà zoptymalizowane pod kàtem wspó∏pracy
z podajnikiem drutu ESABFeed 30L-4i. W przypadku wersji
kompaktowej, podajnik jest zintegrowany z êród∏em pràdu.
Wersja z oddzielnym podajnikiem, wyposa˝ona jest w przewody
o d∏ugoÊci do 15 m zapewniajàce swobodnà prac´, opcjonalnie
wyst´puje wózek do transportu ca∏ego zestawu wraz z butlami
gazowymi (2szt).
System TrueArcVoltage (stabilizacja napi´cia ∏uku)
W po∏àczeniu z uchwytem spawalniczym PSF firmy ESAB, system
ten gwarantuje spawanie przy odpowiednim napi´ciu ∏uku
niezale˝nie od jakichkolwiek spadków napi´cia w przewodach
spawalniczych. Oznacza to, ˝e u˝ytkownik uzyska jednakowe
napi´cie ∏uku oraz spoin´ o identycznych w∏aÊciwoÊciach przy
zastosowaniu zestawu z krótkim przewodem i uchwytem
spawalniczym 3m jak i zestawu z kablem o d∏ugoÊci 15 m.
Podstawowa konfiguracja dla spawania metodà MIG
Pó∏automaty spawalnicze ESABMig C300i/300i wyposa˝one sà
w ∏atwe w obs∏udze panele sterujàce, które umo˝liwiajà wybór
podstawowej konfiguracji dla spawania metodà MIG/MAG.
W po∏àczeniu z technologià, w jakiej wykonany zosta∏ inwertor,
stanowià one idealne rozwiàzanie zapewniajàce ka˝dorazowo
najlepsze wyniki.
Zastosowanie
•
•
•
•
•
•
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Naprawa pojazdów
Przetwórstwo metali lekkich
Transport
Edukacja
Urzàdzenia AGD i meble
Sczepianie monta˝owe
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Funkcja QSet™--Natychmiastowy i stabilny ∏uk zwarciowy
Pó∏automat spawalniczy w wersji MA23A, wyposa˝ony w panel
sterujàcy, który zapewnia wyjàtkowe mo˝liwoÊci konfiguracji dla
spawania ∏ukiem zwarciowym.
Wystarczy ustawiç pr´dkoÊç podawania spoiwa a system QSet™
automatycznie dostosuje parametry spawania dla wymaganych
proporcji drut/gaz.
Funkcja QSet™ to nowy i szybki sposób na dobranie optymalnych
parametrów spawania zapewniajàcych najlepszà jakoÊç spawu.
Rozprysk ograniczony jest do minimum.
Dzi´ki funkcji QSet™ wybranie nowej konfiguracji pracy jest proste.
Wystarczy zmieniç pr´dkoÊç podawania spoiwa odpowiednio do
mocy spawania a system QSet™ tak ustawi wszystkie pozosta∏e
parametry, aby uzyskaç optymalne wyniki na ca∏ej powierzchni
spawania ∏ukiem zwarciowym.
Ca∏oÊç sterowana jest za pomocà jednego pokr´t∏a.
• Idealne rozwiàzanie w sytuacjach, gdy potrzebne jest
urzàdzenie o du˝ych mo˝liwoÊciach i ma∏ych rozmiarach.
• Ca∏kowicie nowa konstrukcja—kompaktowa i lekka.
• Wysoka funkcjonalnoÊç dzi´ki ∏atwemu w obs∏udze panelowi
sterujàcemu.
• Wystarczy ustawiç pr´dkoÊç podawania spoiwa a system
QSet™ automatycznie dobierze odpowiednie parametry
spawania dla wymaganych proporcji drut/gaz.

Dane techniczne

Napi´cie zasilania, V, Hz
Bezpiecznik topikowy zw∏oczny, A
Kable zasilajàce, mm2
Pr´dkoÊç podawania spoiwa m/min
Zakres pràdu spawania, A
Znamionowy pràd spawania MIG, 40°C
35% cyklu pracy, A
60% cyklu pracy, A
100% cyklu pracy, A
Napi´cie biegu ja∏owego, V
Tryb pracy oszcz´dzajàcy energi´ (400V), W
Moc wejÊciowa, kW
Wspó∏czynnik mocy przy maksymalnej wartoÊci pràdu
SprawnoÊç przy maksymalnej wartoÊci pràdu, %
Napi´cie sterowania, V, Hz
Wymiary d∏/szer/wys mm
PojemnoÊç szpuli z drutem, kg
Maksymalna Êrednica szpuli, mm
Dane nastawcze
Ârednica spoiwa;
Stal
Stal nierdzewna
Aluminium
Drut rdzeniowy
Stopieƒ ochrony
Temperatura robocza, °C
T
Waga, kg
Normy
Ch∏odnica cieczy:
WydajnoÊç ch∏odzenia, W, l/min
PojemnoÊç zbiornika cieczy ch∏odzàcej, l
Maksymalny przep∏yw, l/min
Maksymalne ciÊnienie, 50/60 Hz bar
Waga, kg
Informacje dotyczàce zamówieƒ

ESABMig 300i
400, 3~50/60
16
4x2,5

ESABMig C300i
400, 3~50/60
16
4x2,5
0,8 – 25,0
16-300

16-300
300/29 V
240/26 V
200/24 V
70-80
30
10,4
0,7
84
42, 50/60
635x250x420

IP 23C
-10 do +40
26
IEC/EN 60974-1, -10

ESABFeed 30L-4i

0,8 – 25,0

300/29 V
240/26 V
200/24 V
70-80
30
10,4
0,7
84
42, 50/60
625x410x420
18
300

690x275x420
18 (30**)
300 (440**)

0,6-1,2
0,6-1,2
1,0-1,2
0,8-1,2
IP 23C
-10 do +40
38
IEC/EN 60974-1,-5,-10

0,6-1,2
0,6-1,2
1,0-1,2
0,8-1,2
IP 23C
-10 do +40
15
IEC/EN 60974-5,-10

1800 przy 40°C, 1,0
5,5
1,8
3,3/4,3
20
Numer katalogowy

ESABMig 300i i ESAB Feed 30L-4i, MA 23 z PSF 305 3m,
przewodem powrotnym 4,5 m, zestawem ∏àczàcym 1,7 m
ESABMig300i i ESAB Feed 30L-4i MA23A z PSF 305 3 m,
przewodem powrotnym 4,5 m, zestawem ∏àczàcym 1,7 m
ESABMig 300i
ESABFeed30L-4i z panelem MA23
ESABFeed 30L-4i w z panelem MA23A
ESABFeed 30L-4w z panelem MA23
ESABFeed 30:-4w z panelem MA23A
ESABMig C300 MA23 z PSF 305 4,5,m przewodem masowym 4,5m
ESABMig C300i MA23A z PSF 305 4,5,m przewodem masowym 4,5

0459 795 880
0459 795 881
0459 740 880
0459 116 587
0459 116 588
0459 116 597
0459 116 598
0459 750 880
0459 750 881

Dostawa obejmuje:
Przewód zasilajàcy o d∏ugoÊci 5 m z wtyczkà
Akcesoria:
Wózek
Zestaw kó∏ jezdnych
CoolMidi 1800i
Zdalne sterowanie MT
MTA 1 CAN
Zdalne sterowanie M1 10 programów, CAN
Zdalne sterowanie A
AT1 CAN
Zdalne sterowanie AT1 CourseFine CAN

Cz´Êci zamienne 30L-4i
0459 366 890
0459 366 891
0459 840 880
0459 491 880
0459 491 882
0459 491 883
0459 491 884

Typ
1 rolka
Ârednica
drutu, mm
spoiwa
podajàca
Fe, Ss, C 0459052001
0,6/0,8
0,8/1,0
Fe, Ss, C 0459052002
e, Sc, C 0459052003
Fe,
1,0/1,2
C
0458825001
1,0/1,2
0,8/1,0
Al.
0458824001
Al.
0458824003
1,2
C = drut rdzeniowy

2 dysza
wlotowa
0455049001
0455049001
0455049001
0455049001
0455049001
0455049001

3 dysza
Êrodkowa
0455072002
0455072002
0455072002
0455072002
0456615001
0456615001

4 dysza
Typ
Oznakowanie
wylotowa rowka
rolki
0469837880
V
0.6 S2 i 0.8 S2
0469837880
V
0.8 S2 i 1.0 S2
0469837880
V
1.0 S2 i 1.2 S2*
0469837880 V-K 1.0 R2 i 1.2 R2
0469837881 U
0.8 A2 i 1.0 A2
0469837881 U
1.2 A2
K =rowek rade∏kowany
* - standardowe wyposa˝enie

Przewody do przystawek zdalnej regulacji:
5m
10 m
15 m
25 m

0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883

Akcesoria dla podajnika ESABFeed:
Zestaw kó∏ jezdnych
Wieszak uchwytu spawalniczego
Wieszak przewodów
Uchwyt do podnoszenia
Szybkoz∏àczka w opakowaniu Marathon Pac™
Adapter szpuli 5 kg
Adapter szpuli o Êrednicy 440 mm
Pó∏ka pod podajnik
Obudowa szpuli, stalowa
Zestaw zdalnego sterowania MXH 400w PP

0458 707 880
0457 341 881
0459 234 880
0458 706 880
F102 440 880
0455 410 001
0459 233 880**
0458 522 880
0459 431 880
0459 681 881

Biuro Handlowe ESAB:
ul. Chorzowska 108
40–101 Katowice
tel. +48 32 351 11 00
fax +48 32 351 11 20
info@esab.pl
www.esab.pl

Zestaw przewodów (êród∏o-podajnik):

1,7 m
5,0 m
10,0 m
15, 0 m

Uchwyty spawalnicze
ch∏odzone powietrzem
0456 528 580
0456 528 581
0456 528 582
0456 528 582

Firma
ESAB Sp. z o.o.
Regon: 271 977 650
NIP: 634-00-23-457

Uchwyty spawalnicze
ch∏odzone wodà
0456528 590
0456 528 591
0456 528 592
0456 528 593

Adres:
ul. ˚elazna 9
40-952 Katowice
Polska

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 8/2006

47

Ogłoszenia
i artykuły promocyjne
w Przeglądzie Spawalnictwa

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOå∆ I EFEKTYWNOå∆
�

�

�

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.

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.
Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe:
- ogłoszenia reklamowe,
- artykuły techniczno-informacyjne,
- informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych.
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, www.pspaw.ps.pl

Wskazówki dla autorów artykułów

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

W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane oryginalne artykuły i komunikaty dotyczące:
- technik spajania, cięcia, powłok spawalniczych,
- metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych,
- metod badań struktury i właściwości złączy,
- charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów,
- automatyzacji i robotyzacji,
- technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw polimerowych,
- szkolenia, przepisów i normalizacji.
- praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego,
- wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych.
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 na mocy porozumienia o współpracy.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją. Redakcja nie
wypłaca honorariów za publikowane materiały.
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 8 stron wydruku komputerowego.
Artykuł powinien zwierać:
- informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko,
- tytuł,
- streszczenie (do 0,5 strony),
- tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały,
- wnioski końcowe,
- literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście.
Tekst artykułu należy napisać na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionką
Times New Roman 12, marginesami górnym, dolnym, lewym i prawym wynoszącymi 2,5 cm.
Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy
nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi,
np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach powinny być odpowiedniej wielkości. Należy
przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.AI
(czcionki zamienione na na krzywe).
Jednostki - układ SI.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub dyskietce wraz z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu
i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym
- zgodę na publikację artykułów w naszym czasopiśmie;
- do wiadomości redakcji dane teleadresowe autorów.

„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, www.pspaw.ps.pl

Kemppi
Basic
nie
nigdy spawa
JeszczeFastMig™
MIG/MAG nie by³o takie ³atwe!
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

Produkowane od niedawna przez Kemppi pó³automaty MinarcMig™ Adaptive
i wysokich cyklach pracy.
u³atwiaj¹ wykonywanie najtrudniejszych zadañ. Te ma³e i bardzo
Są one o 70%
lżejszes¹i zużywają
aż onarzêdziami
10% mniejpracy
energii
nowoczesne
inwertory
doskona³ymi
zarówno
dla zawodowców,
jak i hobbystów.
od urządzeń
konwencjonalnych
o podobnej mocy.
Dzięki płynnemu zadawaniu napięcia i szybkości podawania

MinarcMig™ Adaptive zadowala siê zasilaniem
drutu umożliwiają
i dokładne
ustalanie parametrów
jednofazowym
230 Vłatwe
z sieci
lub przenoœnego
generatora
i
doskonale
sprawuje
siê
nawet
wtedy,
spawania.
kiedy kable zasilaj¹ce s¹ bardzo d³ugie. Ten lekki
pó³automat ma ergonomiczn¹ budowê i jest
Podajnikpartnerem
drutu jestszczególnie
starannie przystosowany
idealnym
wówczas, gdy do pracy
praca
przebiega
w niedostêpnych
miejscach.
w trudnych
warunkach.
Jego elegancko
wyproﬁlowana
Bardzo odporna na udary obudowa z tworzywa
obudowa odoskonale
podwójnych
ściankach
została wykonana
sztucznego
chroni
podzespo³y
mechaniczne
i elektryczne
uszkodzeniami
ze specjalnego
tworzywaprzed
odpornego
na silne uderzenia.
oraz
zanieczyszczeniami.
MinarcMig™
Adaptive
Jest on lekki, a z jego wnętrza usunięto wrażliwą
nie boi siê ani gor¹ca, ani zimna, ani deszczu,
naœniegu,
uszkodzenia
elektronikę,
ją do źródła
ani
jest ma³y
i ³atwy doprzenosząc
przenoszenia.
zasilającego.

Innowacj¹ wprowadzon¹ w pó³automatach
MinarcMig™ Adaptive jest adaptacyjne
FastMig™ które
Basicsprawia,
może być
sterowanie,
¿e wyposażony
dla uzyskania w urządzenie
prawid³owych
zapewniająceparametrów
cyrkulację wystarczy
płynu chłodzącego uchwyt
zadaæ potencjometrem gruboœæ
spawalniczy.
spawanego materia³u. Naciœniêcie
przycisku na uchwycie powoduje
zajarzenie ³uku i uruchamia proces
automatycznej regulacji, który optymalizuje
parametry spawania. Dynamika Ÿród³a równie¿ adaptuje siê
automatycznie
do rodzaju
œrednicytradycyjnego
drutu oraz rodzaju
Wszystko
tospoiny,
za cenę
gazu os³onowego.
FastMig™ Basic
Dane techniczne
Prąd maksymalny
Napiêcie zasilania
Zakres napięcia
Sprawność sieci
Zabezpieczenie
Moc biegu jałowego
Obci¹¿alnoœæ
Masa źródła
MinarcMig
150 Adaptive

300 A / 100%
1~230 V ± 15% 50/60 Hz
10…..37 V
87%
16 A
25 W
34 kg
150 A w cyklu
35% dla Fe, Fc

KM 400
Œrednice drutów
400 A / 80%
10…..39 V
87%
Stopieñ
ochrony
25 W
Wymiary
35 kg

MinarcMig 180 Adaptive

180 A w cyklu 25% dla Fe, Fc, SS, Al

Masa Ÿród³a z podajnikiem 6,4 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

KM 300

urządzenia

OdwiedŸ strony
www.kemppi.com
www.hypertherm.com
konwencjonalnego.

Fe
Ss
Al

KM 500
0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 mm
/ 60%
0,6 / 0,8 / 500
0,9 /A1,0
mm
1,0 mm 10…..42 V
87%
IP 23C 25 W
400 x 180 36
x 340
kg mm

