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I co z tym spawalnictwem?

Prezes Sekcji Spawalniczej Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich
dr in¿. Jan Plewniak (fot. J. Nowacki)

Naczelny rozmawia
z Prezesem Sekcji Spawalniczej Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich
dr. in¿. Janem Plewniakiem

Niedawno przyjmowa³eœ gratulacje w zwi¹zku
z wyborem na kolejn¹ kadencjê prezesa Sekcji
Spawalniczej SIMP, jak oceniasz tê poprzedni¹?
Podejmuj¹c siê w poprzedniej kadencji
(2002 – 2006) pe³nienia funkcji prezesa Sekcji
Spawalniczej SIMP, postawi³em sobie wiele zadañ,
z których wiêkszoœæ uda³o siê zrealizowaæ.
Mia³em to szczêœcie, ¿e jako koordynator
prac oddzia³ów Sekcji, mimo powszechnego
spadku zainteresowania prac¹ spo³eczn¹, mog³em szefowaæ organizacji, która wyraŸnie odznacza³a siê aktywnoœci¹ spoœród tych zrzeszonych
w SIMP-ie.
Miniona kadencja, to organizacja 16 konferencji o zasiêgu miêdzynarodowym lub krajowym,
kilkunastu sympozjów, ponad 30 seminariów i tylu¿ wystaw, ponad 200 odczytów, 75 wycieczek
technicznych. W tych imprezach uczestniczy³o kilka tysiêcy osób. Taki dorobek Sekcji, bêd¹cy sum¹ dokonañ wszystkich Oddzia³ów, mo¿e byæ powodem do zadowolenia, choæ pojawiaj¹ siê g³osy,
czy to nie za du¿o, np. konferencji, czy nie lepiej
organizowaæ je rzadziej, ale z wiêkszym presti¿em
– sprawa dyskusyjna.
Ten okres bardzo aktywnej dzia³alnoœci przypada³ na czas po powstaniu Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, a mimo to uda³o siê zachowaæ liczbê dzia³aj¹cych w 11 Oddzia³ach cz³onków,
których jest ok. 500, w tym 105 ma tytu³ EWE.
Ju¿ na pocz¹tku minionej kadencji podpisano w Œwidnicy porozumienie o wspó³pracy
Polskiego Towarzystwa Spawalniczego z Sekcj¹ Spawalnicz¹ SIMP. Pracami 6-osobowego
Zarz¹du Porozumienia Spawalników Polskich
kieruj¹ rotacyjnie prezesi obu sygnatariuszy
porozumienia. Mogê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e wspó³praca przez te 4 lata
istnienia PSP przebiega³a bez zarzutu i przynios³a konkretne efekty, z wyj¹tkiem tego najwa¿niejszego – nie doprowadzi³a do zbli¿enia stanowisk, jeœli chodzi o po³¹czenie naszych organizacji.
Te wspomniane konkretne dzia³ania, to miêdzy innymi: wspólne wnioski o dofinansowanie
„Przegl¹du Spawalnictwa”, wnioski o uzupe³nienie listy zawodów kwalifikowanych, dzia³ania
w sprawie uzyskania niektórych uprawnieñ budowlanych dla spawalników (niestety, na razie
bez efektu). Ponadto niekoñcz¹ca siê dyskusja,
dotycz¹ca integracji œrodowiska spawalniczego
i problemów decyduj¹cych o przysz³oœci bran¿y.
Mimo roz³amu œrodowiska spawalniczego,
jakim by³o powstanie PTS, zgodne wspó³dzia³anie
obu organizacji (w czym du¿a zas³uga prezesa dr.
in¿. Edwarda Dobaja), napawa umiarkowanym

optymizmem, ale moje g³ówne marzenie, tj. stworzenie jednej, silnej organizacji lobbuj¹cej spawalnictwo w Polsce, siê nie spe³ni³o. W tej kwestii,
¿yj¹c obok siebie w przyjaŸni, nie zbli¿yliœmy siê
nawet o krok. Czy stanie siê to podczas obecnej
kadencji?
Nie jestem o tym przekonany, choæ ostatnie
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze da³o
w Uchwale Zarz¹dowi Sekcji upowa¿nienie do podejmowania decyzji zwi¹zanych z ewentualnym
po³¹czeniem obu organizacji bez koniecznoœci
zwo³ywania Walnego Zgromadzenia. W czasie
wspomnianego zebrania przepad³ w g³osowaniu
wniosek o zmianê nazwy z Sekcji Spawalniczej
SIMP na Towarzystwo Spawalników Polskich,
a wiêc pozostajemy przy starej, tradycyjnej nazwie. Po³¹czenie obu organizacji jest obecnie mo¿liwe jedynie poprzez przy³¹czenie siê do nas cz³onków PTS.
Integracja œrodowiska spawalniczego i jeden
g³os w sprawie spawalnictwa ma fundamentalne znaczenie. Jako specjalista z obszaru nauki
o materia³ach i cz³onek równie¿ œrodowiska
materia³oznawczego widzê, jak jednoœæ decyduje o jego liczebnoœci i znaczeniu. Dobrze, ¿e
doceniasz tê problematykê. A co planujesz na
w now¹ kadencjê?
Najwa¿niejsze zadania, jakie nas czekaj¹
w nowej kadencji (2006-2010), to moim zdaniem:
• zwiêkszenie, a przynajmniej utrzymanie stanu
osobowego Sekcji;
• utrzymanie du¿ej aktywnoœci zwi¹zanej z organizacj¹ wa¿nych imprez spawalniczych;
• zwiêkszenie aktywnoœci niektórych Oddzia³ów Sekcji i ewentualnie powo³anie nowych
(przed miesi¹cem powsta³ 12. Oddzia³ w Radomsku);
• wsparcie i wspó³praca z redakcj¹ naszego „Przegl¹du Spawalnictwa”. Wierzê, ¿e podobnie jak z poprzednikiem obecnego red. naczelnego Panem
prof. Janem Pilarczykiem wspó³praca bêdzie przebiega³a wzorowo, czego Tobie i sobie ¿yczê;
• utrzymywanie nadal bardzo dobrej (wrêcz modelowej) wspó³pracy z Instytutem Spawalnictwa
w Gliwicach;
• wspó³praca z Polsk¹ Izb¹ Spawalnicz¹ (której
szef prof. Andrzej Kolasa zosta³ cz³onkiem Zarz¹du Sekcji);
• równie owocna jak dotychczas wspó³praca
z PTS w ramach PSP;
• ci¹g³e d¹¿enie do wzrostu presti¿u in¿yniera
spawalnika, zarówno od strony formalno-prawnej, jak i praktycznej.
Nowy Zarz¹d Sekcji zosta³ tak¿e zobowi¹zany do stworzenia raportu o stanie spawalnictwa

oraz rejestru spawalników polskich. Projekty te s¹
w fazie precyzowania szczegó³ów przez wnioskodawców.
Je¿eli chodzi o „Przegl¹d Spawalnictwa”, mo¿esz byæ pewien dobrej wspó³pracy, a informacje dotycz¹ce raportu o stanie spawalnictwa
na pewno zainteresuj¹ wszystkich Czytelników.
Co do rozwoju œrodowiska – czy uwa¿asz, ¿e
zawód spawalnika jest obecnie atrakcyjny i daje mo¿liwoœæ uzyskania satysfakcji z jego uprawiania. Jak ocenisz obecn¹ sytuacjê i przysz³oœæ spawalnictwa w Polsce?
Spawalnictwo od kilku lat prze¿ywa „swoje
dni”. Jako dziedzina interdyscyplinarna, nie tylko
ma zastosowanie w wiêkszoœci ga³êzi przemys³u,
ale i korzysta z prawie wszystkich dzia³ów nauki.
Jesteœmy œwiadkami olbrzymiego postêpu zarówno w urz¹dzeniach, jak i materia³ach, a tak¿e
w szkoleniu kadr spawalników i spawaczy. Te zawody, tj. in¿yniera spawalnika i spawacza, nabieraj¹ ostatnio nale¿nego im znaczenia. Mam nadziejê, ¿e nie wszyscy wyjad¹ z Polski w poszukiwaniu godziwego wynagrodzenia.
Do prawdziwego szczêœcia, kiedy to dobry
spawacz i ceniony spawalnik bêdzie z satysfakcj¹
pracowa³ w naszym kraju, jeszcze daleka droga.
Myœlê, ¿e technicznie polski przemys³ nie
odbiega od przemys³u œwiatowego; wszystkie
znane, w tym te zaawansowane, technologie s¹
u nas stosowane i w wielu przypadkach nasze firmy udanie konkuruj¹ z zagranicznymi. Ale nie jest
tak dobrze, aby nie mog³o byæ lepiej.
Wiadomym jest, ¿e przyziemnym, ale bardzo istotnym problemem s¹ finanse – bez sporych nak³adów o szerokim wdra¿aniu innowacji
w spawalnictwie bêdziemy mogli mówiæ pe³nym
g³osem dopiero za kilka lub kilkanaœcie lat.
Wychodz¹c czêœciowo naprzeciw tej problematyce, œrodowisko czêstochowskich spawalników skupionych w Zak³adzie Spawalnictwa Politechniki Czêstochowskiej oraz w Sekcji Spawalniczej w Czêstochowie, organizuje we wrzeœniu
2006 r. 48. Krajow¹ Konferencjê Spawalnicz¹ pod
has³em „Innowacje w spawalnictwie”.
Dziêkujê za rozmowê, zapowiedŸ dobrej wspó³pracy z naszym czasopismem i opublikowanie
referatów z 48. Krajowej Konferencji Spawalniczej „Innowacje w spawalnictwie” w tym numerze. ¯yczê Ci równie¿ wielu sukcesów w nowej
kadencji Prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP.
Rozmawia³:
Jerzy Nowacki
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Samodzielny
Zak³ad Spawalnictwa
Politechniki
Czêstochowskiej
prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Mielczarek

Pocz¹tek istnienia obecnego Samodzielnego Zak³adu Spawalnictwa to
rok 1952, kiedy to powo³ano najpierw Zak³ad, póŸniej w 1966 roku Katedrê
Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Czêstochowskiej.
Jej za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem by³ prof. Jerzy Biskupski, znany
w kraju specjalista od konstrukcji spawanych oraz autor wielu pierwszych
w Polsce rozwi¹zañ spawanych elementów maszyn. Po Jego œmierci,
w 1968 roku, kierownictwo Katedry obj¹³ doc. dr in¿. Józef Durlik, pe³ni¹c tê
funkcjê do reorganizacji uczelni w 1970 roku, kiedy to powsta³ Instytut Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa, a w nim Zak³ad Spawalnictwa. Zak³adem
tym kierowa³ do roku 1980. By³ On za³o¿ycielem i pierwszym przewodnicz¹cym Sekcji Spawalniczej w Czêstochowie. Od 1980 roku kierownictwo Zak³adu Spawalnictwa przej¹³ doc. dr in¿. Adolf S³u¿alec, który doprowadzi³
w 1989 roku do usamodzielnienia Zak³adu. W latach 1992-1994 Zak³adem
Spawalnictwa kierowa³ prof. dr hab. in¿. Jan Sadowski. Od 1994 roku do
2001 pracowa³ i kierowa³ Zak³adem Spawalnictwa prof. dr hab. in¿. Roman
Kensik. Znany jako wybitny specjalista w zakresie urz¹dzeñ spawalniczych,
prowadzi³ przez 8 lat w Czêstochowie szereg interesuj¹cych prac badawczych, które znalaz³y konkretne zastosowanie w przemyœle. W 2001 roku do
pracy na Wydziale In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki powróci³ Jego by³y
dziekan – prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Mielczarek i obj¹³ funkcjê kierownika
Zak³adu Spawalnictwa. Przed objêciem tej funkcji pracowa³ w Katedrze Kot³ów i Termodynamiki, a póŸniej w Katedrze Pieców Przemys³owych. Jest On
specjalist¹ z zakresu procesów cieplnych i technologii proszkowych.
Od 1987 roku do chwili obecnej funkcjê zastêpcy kierownika Zak³adu
Spawalnictwa pe³ni dr in¿. Jan Plewniak – od 2002 roku prezes Zarz¹du
G³ównego Sekcji Spawalniczej SIMP oraz od 2005 prodziekan ds. studiów
niestacjonarnych Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki.
W ca³ej 54-letniej dzia³alnoœci Zak³adu pracowa³y w nim 54 osoby.
W tym czasie dyplomy z kierunków: Spawalnictwo, Technologia i Urz¹dzenia Spawalnicze oraz Maszyny i Urz¹dzenia Spawalnicze otrzyma³o ok. 1000
magistrów in¿ynierów oraz ponad 600 in¿ynierów. £¹cznie oko³o 1600 in¿ynierów spawalników, z których bardzo wielu jest znanych i cenionych zarówno w kraju, jak i zagranic¹.
W chwili obecnej grono Zak³adu liczy 11 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 1 profesor, 5 adiunktów, 1 starszy wyk³adowca, 2 asystentów i 2 doktorantów oraz 2 pracowników technicznych i 1 administracyjny.
W Zak³adzie Spawalnictwa prowadzone s¹ prace obejmuj¹ce badania
w³asnoœci ³uku spawalniczego i optymalizacjê parametrów sterowania ³ukiem, projektowanie, badanie i testowanie urz¹dzeñ spawalniczych, w tym
synergicznych Ÿróde³ pr¹du, problematykê ciepln¹ i metalurgiczn¹ w procesach spajania w stanie sta³ym, zjawiska cieplne przy zgrzewaniu tarciowym,
optymalizacjê procesów natryskiwania cieplnego i regeneracji metodami
spawalniczymi, kompleksowe badania niszcz¹ce i nieniszcz¹ce z³¹czy spajanych wraz z opracowywaniem dokumentacji zgodnie z wymogami norm
europejskich.
Zak³ad Spawalnictwa posiada aktualny certyfikat uznania stopnia II dla
Laboratorium Kontroli Technicznej po spe³nieniu kryteriów normy PN-EN ISO
/ IEC 17025: 2001, dziêki któremu miêdzy innymi wykonuje od szeregu lat
wiele opracowañ dla przemys³u.
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Roman Kensik

Ocena energii liniowej w procesach MIG/MAG
Evaluation of welding energy per unit length
in MIG/MAG processes

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule podano podstawowe definicje energii liniowej oraz
sposoby prawid³owego wyznaczania energii liniowej w procesach
spawania ³ukowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesów impulsowych, i koniecznoœci uwzglêdnienia wspó³czynnika mocy
w przypadku wy³¹cznie poœrednich pomiarów parametrów spawania.

Basic definitions of thermal arc energy and heat input per length
and methods of their correct evaluation in MIG/MAG processes are
described. Therefore very important is to introduce the arc power factor in the energy equations when the arc parameters are measured
indirectly, separately.

W S T Ê P
O energii liniowej napisano ju¿ wiele, ale ci¹gle brak dostatecznie dok³adnych i jednoznacznych informacji na ten temat, w szczególnoœci w odniesieniu do danych liczbowych. Przedstawione opracowanie stanowi próbê uporz¹dkowania i uœciœlenia z tym zagadnieniem
zwi¹zanych pojêæ, celem uzyskania jednoznacznoœci w ocenie energii liniowej. Za³¹czone dane liczbowe oparto na badaniach przeprowadzonych w Politechnice Czêstochowskiej, a odnosz¹ siê do procesów spawania w os³onie gazów ochronnych.
Na rys. 1 pokazano charakterystyki spawalnicze ³uku, które s¹ zapisem graficznym zsynchronizowanych w czasie przebiegów pr¹du
spawania i napiêcia ³uku i które odpowiadaj¹ prawid³owemu kszta³towaniu spoiny; przez pojêcie prawid³owe kszta³towanie rozumie siê ogó³
w³aœciwoœci, którym powinna odpowiadaæ dobrze zaprojektowana i wykonana spoina. Górna charakterystyka dotyczy standardowego
spawania ³ukiem krótkim w os³onie CO2, czyli wybranego procesu MIG/MAG STANDARD, natomiast dolna – MIG/MAG PULS, czyli spawania impulsowego. Obserwuj¹c przebiegi pr¹du i napiêcia w procesie zwarciowym mo¿na by uznaæ go tak¿e za impulsowy, ale o charakterze nieprogramowanym, a wiêc samoistnym. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w tym procesie impulsy pr¹dowy i napiêciowy s¹ niezgodne, nie tak jak w MIG/MAG PULS.

a)

b)

Rys. 1. Charakterystyki spawalnicze ³uku w os³onie gazów ochronnych w procesie zwarciowym (a) oraz impulsowym (b)

Mo¿liwoœæ automatycznej analizy charakterystyk pozwala przede wszystkim na dok³adne okreœlenie mocy ³uku i energii liniowej. Brak
odpowiednich uk³adów pomiarowych w obecnie produkowanych zasilaczach nie pozwala na ocenê mocy lub energii wydzielonej w ³uku.
Trudno jednak stosowaæ do pomiarów przemys³owych bardziej z³o¿onych uk³adów. Z dok³adn¹ ocen¹ energii liniowej mo¿na sobie poradziæ, wykorzystuj¹c tabele albo wykresy zale¿noœci wspó³czynnika mocy ³uku od pr¹du spawania, tej wielkoœci poœwiêcono szczególn¹
uwagê w artykule.

Dr hab. in¿. Roman Kensik jest emerytowanym profesorem Politechniki Czêstochowskiej.
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Energia liniowa wydzielana w ³uku
spawalniczym
Za rzeczywist¹ energiê liniow¹ wydzielon¹ w ³uku uwa¿a siê stosunek energii wydzielonej w ³uku do d³ugoœci spoiny, wykonanej
w czasie, w jakim ta energia zosta³a wytworzona, co okreœla wzór (1)

E so

1
=
t s 2 + t s1

ts2

∫

ts1

Uso (t ).Is (t )
dt
v s (t )

(1)

Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ wystêpuj¹cemu w tym
wzorze (1) napiêciu Uso(t), które jest rzeczywistym napiêciem samego ³uku, wystêpuj¹cym miêdzy koñcem elektrody a przedmiotem
spawanym. Otó¿ w realnych warunkach nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego zmierzenia tego rzeczywistego napiêcia ³uku, bowiem
w praktyce rejestrowaæ mo¿na tylko napiêcie panuj¹ce miêdzy
uchwytem elektrody a przedmiotem spawanym, jak np. woltomierzem V1 w uk³adzie pokazanym na rysunku 2.
W ten sposób uwzglêdnia siê w pomiarze spadek napiêcia w tej
czêœci elektrody, przez któr¹ przep³ywa pr¹d spawania, jak równie¿
spadek napiêcia na zestyku koñcówki pr¹dowej z elektrod¹. Dotyczy
to zarówno elektrody otulonej, która w czasie spawania ulega prawie
jednostajnemu skracaniu, jak i wystaj¹cego, o sta³ej d³ugoœci, odcinka drutu elektrodowego w takich procesach, jak SAW czy MIG/MAG.
Wartoœci tych spadków napiêcia mo¿na tylko szacowaæ na podstawie obliczeñ opartych na danych z przeprowadzonych badañ laboratoryjnych. St¹d te¿ ze wzglêdów praktycznych postanowiono to napiêcie zast¹piæ napiêciem umownym, które w dalszym ci¹gu bêdzie
siê traktowaæ, ju¿ na ogó³ bez komentarzy, jako napiêcie ³uku. St¹d
przez pojêcie napiêcie ³uku spawalniczego rozumie siê napiêcie mierzone miêdzy uchwytem elektrodowym (w szerokim s³owa znaczeniu) a przedmiotem spawanym.
Je¿eli natomiast korzysta siê z miernika zamocowanego na zasilaczu, jak w przypadku woltomierza V2 z rys. 2, to pope³nia siê nastêpny dodatkowy b³¹d, polegaj¹cy na uwzglêdnieniu spadku napiêcia w przewodach spawalniczych. Na to trzeba zwróciæ szczególn¹
uwagê, je¿eli stosuje siê d³ugie przewody spawalnicze, zw³aszcza
w procesie MIG/MAG STANDARD.
Pomiary natê¿enia pr¹du spawania (w skrócie pr¹du spawania)
Is(t) oddaj¹ rzeczywist¹ wartoœæ pr¹du, choæ jak zwykle, wyniki nie s¹
wolne od b³êdów przypadkowych. Do pomiarów i rejestracji przebiegów impulsowych, bardzo szybkich, korzysta siê ze specjalnych
przyrz¹dów sprzê¿onych z komputerem. To samo dotyczy zreszt¹ pomiarów napiêcia ³uku.
Wielkoœæ vs(t)stanowi prêdkoœæ chwilow¹ przemieszczania ³uku
wzd³u¿ z³¹cza, a ts1 oraz ts2 – odpowiednio czasy rozpoczêcia i zakoñczenia spawania, którego dotyczy wyznaczana energia liniowa wydzielana w ³uku.

Energiê liniow¹ wydzielan¹ w ³uku, z uwzglêdnieniem strat energii w tej czêœci elektrody, przez któr¹ przep³ywa pr¹d spawania, oraz
strat w zestyku elektroda-koñcówka pr¹dowa, mo¿na pomierzyæ i zarejestrowaæ bezpoœrednio za pomoc¹ uk³adów skomputeryzowanych
w procesach zautomatyzowanych, a tym bardziej zrobotyzowanych.
Dla wyznaczenia tej energii rejestruje siê wartoœci chwilowe: pr¹du
spawania, napiêcia ³uku (w sensie ostatnio skomentowanym) oraz
prêdkoœæ przemieszczania elektrody wzd³u¿ z³¹cza spawanego, zgodnie z podanym wzorem (2). Nale¿y, œciœle rzecz bior¹c, traktowaæ j¹
jako umown¹, ale ni¹ siê pos³ugiwaæ bez dodatkowych przymiotników. Dlatego tak wyznaczon¹ energiê bêdzie rozumieæ siê jako energiê liniow¹ wydzielon¹ w ³uku, która równa siê stosunkowi energii wydzielonej w ³uku do d³ugoœci spoiny, wykonanej w czasie, w jakim ta
energia zosta³a wytworzona i okreœla siê wzorem
1
Es =
t s 2 + t s1

ts2

∫

t s1

Us (t ).Is (t )
dt
v s (t )

(2)

w którym Us(t) jest napiêciem chwilowym w sensie zdefiniowanym.
W uk³adach czêœciowo zmechanizowanych, w tzw. procesach
pó³automatycznych energiê liniow¹ wydzielan¹ w ³uku mo¿na pomierzyæ tylko w sposób poœredni – rejestruj¹c specjalnym miernikiem
przeciêtn¹ energiê wydzielon¹ w ³uku oraz mierz¹c d³ugoœæ u³o¿onej
spoiny. Nastêpnie oblicza siê energiê liniow¹ wed³ug wzoru:
ts 2

∫U (t ).I (t ).dt
s

Es =

s

ts1

(3)

lw

gdzie wielkoœæ przedstawiona w liczniku stanowi energiê wydzielon¹
w ³uku i wyznaczon¹ bezpoœrednio, natomiast w mianowniku lw – d³ugoœæ wykonanej i mierzonej rêcznie spoiny.
Energiê liniow¹ w niezmechanizowanych procesach o pr¹dzie
jednokierunkowym i odpowiednio o pr¹dzie przemiennym mierzy siê
tylko poœrednio i wyznacza z wzoru:
Es =

U s .I s .λs
vs

oraz

Es =

Uˆ s .Iˆs .λ̂s
vs

(4)

–
–
W tych wzorach: Us oraz I s– wartoœci œrednie, gdy pr¹d jednoU s – wartoœci skuteczne, gdy pr¹d
kierunkowy, ^
I s lub oraz ^
–
przemienny napiêcia, oraz natê¿enia pr¹du spawania; λ – wspó³czynnik mocy ³uku, wyznaczany na podstawie danych uzyskanych
z wczeœniejszych badañ laboratoryjnych procesów o pr¹dach jednoλ – wspó³czynnik odnosz¹cy siê do pr¹dów przekierunkowych oraz ^
miennych.
Wspó³czynnik mocy wyra¿a siê stosunkiem mocy rzeczywistej
do mocy pozornej [1], [2], [3], [4], tzn.:
ts 2

λs =

1
U s (t ).I s (t ).dt
t s 2 − t s1

∫

ts1

U s .I s

(5)

lub
ts 2

Rys. 2. Obwód spawalniczy z zasilaczem Q oraz miernikami pr¹du –

amperomierzem (A) i napiêcia – woltomierzami do pomiaru wyjœciowego napiêcia
zasilacza pr¹du (V2) oraz umownego napiêcia ³uku (V1)
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λˆs =

1
U s (t ).I s (t ).dt
t s 2 − t s1

∫

ts1

Uˆ s .Iˆs

U¿yteczna energia liniowa
wydzielana w ³uku
Iloœæ energii przenoszonej z ³uku do przedmiotu spawanego,
zwanej energi¹ liniow¹ u¿yteczn¹, zmniejsza siê w stosunku do energii wyjœciowej o straty zwi¹zane z odprowadzeniem energii z ³uku do
otoczenia, m.in. o straty ciep³a zwi¹zane z rozpryskiem. Nie wchodz¹c w szczegó³y zjawisko to mo¿na scharakteryzowaæ liczbowo
sprawnoœci¹ ciepln¹, któr¹ uwzglêdnia wzór:
Eu = ηs .Es

–

Rys. 3 Zale¿noœæ wspó³czynnika mocy ³uku λ s od natê¿enia pr¹du spawania

(a) MIG/MAG PULS – 82%Ar18%CO2; de=1 mm; (b) MIG/MAG STANDARD
– CO2; de=1 mm

Niestety, zwykle w obliczeniach energii liniowej pomija siê ten
wspó³czynnik; poniewa¿ wartoœci liczbowe odnosz¹ce siê do ró¿nych
procesów nie zosta³y wcale ustalone.
Na rysunku 3 pokazano graficznie przyk³adowe zale¿noœci wspó³–
czynnika mocy λs od pr¹du spawania [1 ÷ 3], odpowiadaj¹ce procesowi MIG/MAG STANDARD oraz procesowi MIG/MAG PULS. Wraz
ze wzrostem pr¹du, któremu odpowiada wzrost czêstotliwoœci impulsów, maleje ten wspó³czynnik. Z rysunku wynika (a mo¿na to udowodniæ tak¿e analitycznie), ¿e w przypadku przeciwnych impulsów
pr¹dowych i napiêciowych, jak to ma miejsce w procesie standardowym, wspó³czynnik mocy ³uku bywa mniejszy od jednoœci, natomiast
w procesie impulsowym programowanym, w którym impulsy pr¹dowe i napiêciowe s¹ zgodne wspó³czynnik ten jest wiêkszy od jedno–
œci, tzn.: w procesach MIG/MAG STANDARD → λ s<1, natomiast
–
w procesach MIG/MAG PULS → λs>1.

(6)

We wzorze tym ηs jest sprawnoœci¹ ciepln¹ ³uku spawalniczego.
Oszacowanie energii liniowej wprowadzanej do przedmiotu spawanego nastrêcza powa¿ne trudnoœci ze wzglêdu na brak dok³adniej okreœlonych sprawnoœci cieplnych. Wartoœci liczbowe tego wspó³czynnika zebrane z licznych publikacji zamieszczono w tablicy I. Rozrzuty
wartoœci sprawnoœci cieplnych odpowiadaj¹cych poszczególnym
procesom s¹ w niektórych przypadkach bardzo du¿e. Z tego powodu
trudno by³oby skorzystaæ z tych materia³ów, je¿eli nie jest siê w stanie dostatecznie dok³adnie oszacowaæ energii liniowej przejmowanej
przez przedmiot spawany.
Tablica I. Sprawnoœci cieplne ³uku spawalniczego [4]
Publikacja
autor

Proces spawania ³ukowego
rok

TIG

[5]

56

0,54...0,59

[6]

59

0,50...0,60

MIG/MAG

MMA

0,50...0,601)

SAW

0,75...0,90

0,70...0,852)
0,752)

0,80

0,65...0,85

0,80...0,95

[7]

72

0,6

[8]

74

0,45...0,75

[9]

77

0,45...0,70

0,75...0,85

0,75...0,90

[10]

81

0,45...0,60

0,65...0,87

0,73...0,95

[11]

83

0,65

0,65...0,85

0,70(Ar,He)

0,80(B)0,90(A) 1,00

0,85(CO2)
[12]

87

[13]

91

[14], [15]

93

0,60

0,75

0,85

0,75...0,80
0,60*

0,80

0,90...1,00
1,00

Uwagi: 1) elektrody cienkootulone, 2) – grubootulone, (B) – zasadowe, (A) – kwaœne,
*) dotyczy tak¿e PAW

–

Rys. 4. Wspó³czynnik mocy ³uku impulsowego λ s procesu MIG/MAG PULS[2]
(82%Ar18%CO2-stal niestopowa)

Na rys. 4 przedstawiono wp³yw œrednicy elektrody na przebieg
wspó³czynnika mocy ³uku MIG/MAG PULS. Przypisane do stopnia
zautomatyzowania procesu metody pomiarowe stanowi¹ rozwi¹zania
optymalne. Nie oznacza to jednak wcale, ¿e w przypadku spawania
w pe³ni zautomatyzowanego nie mo¿na wyznaczyæ energii liniowej
wydzielonej w ³uku w sposób okreœlony wzorem (3) lub nawet (4).
Podobnie – w procesach spawania pó³automatycznego mo¿na pos³u¿yæ siê metod¹ ca³kowicie poœredni¹, jak¹ sugeruje wzór (4), je¿eli nie
posiada siê przyrz¹du do pomiaru energii (nie energii liniowej!) wytworzonej w ³uku. Istnieje realna obawa, ¿e ta ostatnia metoda pomiaru mo¿e prowadziæ do powa¿nych b³êdów w ocenia energii liniowej,
je¿eli nie uwzglêdni siê wspó³czynnika mocy ³uku. Dotyczy to
w szczególnoœci procesu MIG/MAG PULS.

Wobec takich niejednoznacznoœci, przyjête w normie [14] i interpretowane przez P. Loosa [15] wartoœci sprawnoœci cieplnych wydaj¹ siê jedynym mo¿liwym, choæ bardzo dyskusyjnym rozwi¹zaniem
problemu; bo w tej propozycji podstawowym procesom spawania
przypisuje siê tylko jedn¹ wartoœæ sprawnoœci, któr¹ mo¿na by nazwaæ standaryzowan¹. Dane przedstawiono w dolnym wierszu omawianej tabl. I.
W normie [14] podaje siê, ¿e energiê liniow¹ u¿yteczn¹, tzn.
przeniesion¹ do przedmiotu spawanego w procesach spawania zmechanizowanego, nale¿y obliczaæ jako
Eu.norm =

UsIs
ηs
vs

lub odpowiednio Eu.norm =

Uˆ s Iˆs
ηs
vs

(7)

–
co jest równoznaczne z za³o¿eniem, ¿e λs = 1.
Autor artyku³u [15] ma œwiadomoœæ, ¿e tak wyznaczane wartoœci energii liniowej s¹ niezbyt dok³adne, ¿eby nie stwierdziæ (RK), ¿e
bardzo niedok³adne szczególnie w odniesieniu do procesów impulsowych, choæ P. Loos zak³ada, ¿e dok³adnoœæ obliczeñ wed³ug proponowanego wzoru wynosi oko³o 10%. Dodatkowe trudnoœci pojawiaj¹
siê, gdy stosuje siê uk³ady bardziej z³o¿one, jak np. w przypadku spawania elektrod¹ z oscylacjami poprzecznymi lub te¿, gdy stosuje siê
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spawanie dwu- lub trójelektrodowe. Zagadnienia te nie s¹ jednak
przedmiotem tej pracy.

Analiza metod oszacowania energii liniowej
Korzystaj¹c z wzorów (4) oraz (6), mo¿na wed³ug autora (RK)
przedstawiæ œcis³y wzór do obliczenia u¿ytecznej energii liniowej,
w przypadku przeprowadzonych pomiarów poœrednich, a mianowicie:
Eu.norm =

UsIs
ηs
vs

lub odpowiednio

Eu.norm =

Uˆ s Iˆs
ηs
vs

(8)

Tablica II. Procentowe b³êdy oceny u¿ytecznej energii liniowej obliczonej wg normy w
–
–
= 150 A oraz Us ~
= 27 V
stosunku do rzeczywistej energii liniowej, je¿eli I s ~
ηs
Proces

MIG/MAG
PULS

U p [V](l p [m])

⎛ λ s.standard ⎞
⎟⎟ .(U s .I s )standard
⎝ λ s. puls ⎠

(U s .I s )puls = ⎜⎜

(13)

co w omawianym przyk³adzie prowadzi do zale¿noœci

(U s .I s )puls ≅ 0,8.(U s .I s )standard

(14)

Jeszcze raz warto podkreœliæ, ¿e dla uzyskania zbli¿onych efektów cieplnych w procesie impulsowym, nale¿y zmniejszyæ jego moc
pozorn¹ o ok. 20%, w stosunku do procesu standardowego. Zjawisko
to wyraŸnie potwierdza sugestie spawalników.

–
λs

0,60

1.00

+33,3

0

-5,9

WNIOSKI

1,2

+11,1

-16,7

-21,6

0,95

+40,4

+5,3

-0,9

1,00

+33,3

0

-5,9

0,95

+44,8

+8,6

+2,2

1,00

+37,1

0

-3,0

W obliczeniach opartych na badaniach poœrednich nale¿y
uwzglêdniæ wspó³czynnik mocy, pomijany zupe³nie we
wzmiankowanej normie, bo w przeciwnych przypadkach
oszacuje siê energiê liniow¹ w procesie zwarciowym z nadmiarem, natomiast w impulsowym oszacuje siê j¹ z niedopuszczalnym niedomiarem, a odchylenia od wartoœci rzeczywistych bêd¹ tym wiêksze, im pr¹d mniejszy. Dokonano te¿
porównania energii liniowej w procesach impulsowych oraz
zwarciowych. Zamieszczono wykresy zale¿noœci wspó³czynnika mocy ³uku wybranych procesów impulsowych.

ηs.norm=0.80

0,85

δEu%

0

0
MIG/MAGCO2
0.83V;(20m)

Na tej postawie stosunek u¿ytecznej energii liniowej wyznaczonej wed³ug normy do rzeczywistej u¿ytecznej energii liniowej okreœlonej
wzorem (8) wyniesie:
Eu.norm. ηu.norm.
=
(9)
Eu
ηu .λs
a b³¹d procentowy odniesiony do wartoœci rzeczywistej wynosi
E u.noprm.− Eu

⎛η
⎞
.100% = ⎜⎜ u.norm. − 1⎟⎟.100% (10)
δEu % =
Eu
⎝ ηu .λs
⎠
Taki w³aœnie bêdzie procentowy niedomiar wyznaczonej u¿ytecznej energii liniowej procesie impulsowym w stosunku do energii liniowej rzeczywistej, czyli nieco ponad 20%, przy czym nale¿y zastrzec,
¿e zupe³nie nie wiadomo, jaka by³a rzeczywista sprawnoœæ cieplna
procesu.
W metodzie MAG-CO2 odchy³ki bêd¹ na ogó³ dodatnie.
Zbadano z kolei przypadek, gdy pomiaru napiêcia ³uku dokonano
bezpoœrednio na wyjœciu zasilacza, czyli w rzeczywistoœci uwzglêdniaj¹c dodatkowo spadek napiêcia w przewodach; ich wp³yw przyk³adowo obrazuj¹ wyniki zamieszczone w dolnych wierszach tabl. II obliczone na podstawie poni¿szego wzoru:

⎛ ⎛ U p ⎞⎛ η
⎞
⎟⎜ u.norm. ⎞⎟ − 1⎟.100%
δEup % = ⎜ ⎜ 1 +
⎜ ⎜ U s ⎟⎜⎝ η s .λs ⎟⎠ ⎟
⎠
⎝⎝
⎠

(11)

Ciekawe jest porównanie u¿ytecznej energii liniowej procesu impulsowego z u¿yteczn¹ energi¹ procesu standardowego, je¿eli pr¹dy,
napiêcia ³uku oraz sprawnoœci cieplne s¹ jednakowe w obu przypadkach, a mianowicie:
Eu ( puls )
λ s ( puls )
=
Eu (standard ) λ s (standard )

czyli w analizowanych przypadkach wynosi
Eu ( puls )
1,2
=
− 1,26.
Eu (standard ) 0,95
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Oznacza to, ¿e stosuj¹c tê sam¹ moc pozorn¹, tzn. wartoœæ iloczynu U s .I s , uzyskuje siê w przybli¿eniu o ok. 25% wiêksz¹ u¿ytkow¹ energiê liniow¹ w procesie impulsowym w rozpatrywanym przyk³adzie. St¹d, aby uzyskaæ te same energie liniowe u¿yteczne musi
w przybli¿eniu zachodziæ relacja:
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Wp³yw energii liniowej spawania stali UNS S31803
metod¹ SAW na odpornoœæ korozyjn¹ z³¹czy
Submerged Arc Welding heat input influence on
duplex steel joints corrosion resistance
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przeprowadzono badania maj¹ce na celu okreœlenie wp³ywu energii
liniowej spawania blach ze stali duplex UNS S31803 ³ukiem krytym pod
topnikiem na odpornoœæ korozyjn¹ z³¹czy. Wykonano seriê po³¹czeñ doczo³owych ze spoinami czo³owymi blach o gruboœci 30 mm z energi¹ liniow¹ spawania przekraczaj¹c¹ wartoœæ 3,0 kJ/mm co 0,5 kJ/mm do
wartoœci 5 kJ/mm w pozycji podolnej. Z³¹cza poddano badaniom nieniszcz¹cym i niszcz¹cym, w tym badaniu mikrostruktury i procentowej zawartoœci ferrytu oraz odpornoœci korozyjnej. W celu okreœlenia wp³ywu spawania wielowarstwowego / œciegowego na zawartoœæ ferrytu i odpornoœæ
korozyjn¹ wykonano z³¹cza teowe ze spoinami czo³owymi o ró¿nej gruboœci blachy ukosowanej 9, 14, 28 mm z zastosowaniem sta³ej wartoœci
energii liniowej spawania na poziomie 1,35 kJ/mm, w których warstwy
wype³niaj¹ce, jak równie¿ licowe wykonano ³ukiem krytym pod topnikiem
w pozycji nabocznej. Wszystkie spoiny po³¹czeñ teowych poddano badaniom odpornoœci korozyjnej, jak równie¿ przeprowadzono analizê mikrostruktury oraz okreœlono procentow¹ zawartoœæ ferrytu. Do testów wykorzystano blachy duplex UNS S31803. Na podstawie przeprowadzonych
badañ wynika, i¿ w œwietle wymagañ przepisów DNV energia liniowa w
zakresie 3 ÷ 5 kJ/mm, tzn. przekraczaj¹ca zalecane wartoœci, nie wp³ywa negatywnie na w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe oraz na odpornoœæ korozyjn¹ wykonanych po³¹czeñ.

Purpose of this paper is description of influence of the heat input of
submerged arc welding (SAW) of duplex steel UNS S31803 on welded butt
joints corrosion resistance. Methodology: butt joints on plates of
9 - 30 mm thickness were executed where the applied heat input of welding
exceeded the 2.5 kJ/mm value. Maximum heat input level was HI ≤ 3.0; HI ≤
3.5; HI ≤ 4.0; HI ≤ 4.5; HI ≤ 5.0. Analysis of welding heat input influence on
mechanical properties, value of ferrite share, and corrosion of test joints has
been done. Non-destructive and destructive testing, e. g. visual examinations,
microstructure examination, corrosion resistance tests according to ASTM
G48 Method A, HV5 hardness tests, impact and tensile test were carried out.
For analysis of welding heat input influence on creation of welding
imperfections, there were executed welding of sheet of thickness 9, 14, 28
mm. Findings: it was shown that submerged arc welding of duplex steel with
the heat input from 2.5 kJ/mm up to 5.0 kJ/mm has no negative influence on
properties of the joints. Based on the performed tests the conclusion is that
according to DNV Rules the welding heat input exceeding the recommended
values has no negative impact on strength properties and corrosion resistance
of the executed welded joints. Research implications the welding heat input
exceeding the recommended values should influenced the precipitation
processes in the HAZ, what need further experiments. Practical implications:
application of high value of the welding heat input will be profitable in terms of
the welding costs. Originality: an original value of the paper is to prove that a
usage of high value welding heat input provides the best joints quality.

W S T Ê P
Z³¹cza spawane ze stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex wg przepisów Det Norske Veritas musz¹ spe³niaæ kryteria wytrzyma³oœciowe dotycz¹ce próby giêcia, udarnoœci, rozci¹gania, twardoœci, badañ makroskopowych, jak równie¿ badañ mikrostruktury spoiny
z okreœleniem procentowej zawartoœci ferrytu oraz prób odpornoœci korozyjnej z³¹cza.
Spawanie ³ukiem krytym pod topnikiem (Submerged Arc Welding – SAW) stali wymagaj¹cych stosowania ograniczonej energii liniowej spawania, w tym stali o du¿ej wytrzyma³oœci, stali austenitycznych oraz austenityczno-ferrytycznych typu duplex wymaga doboru parametrów bêd¹cych kompromisem miêdzy wydajnoœci¹ spawania a jakoœci¹ z³¹cza [1÷5, 7÷11]. Podczas wykonywania po³¹czeñ przy
konkretnym przygotowaniu z³¹cza do spawania okreœla siê optymalne parametry spawania: natê¿enie pr¹du, napiêcie ³uku oraz prêdkoœæ
spawania dla wybranej œrednicy drutu. Ocena wykonanego œciegu jest wykonywana g³ównie na podstawie wygl¹du lica spoiny, jak równie¿ charakteru usuwania ¿u¿la. Dobór parametrów spawania ma na celu zapewnienie wysokich w³aœciwoœci eksploatacyjnych z³¹cza, ma³e zu¿ycie spoiwa, jak równie¿ powtarzalnoœæ jakoœci wykonywanych spoin. Energia liniowa spawania jest parametrem wynikowym, która poza wp³ywem na w³aœciwoœci technologiczne z³¹cza wp³ywa równie¿ istotnie na zakres uznania technologii spawania. Wartoœæ energii liniowej spawania liczonej wg wzoru (1) mo¿e wahaæ siê w przedziale ±15% wartoœci energii liniowej spawania stosowanej podczas
wykonywania prób certyfikuj¹cych technologiê spawania z zachowaniem sta³ych parametrów geometrycznych z³¹cza [1].
El =

U *I
[ kJ / mm]
Vsp

(1)

gdzie: El – energia liniowa spawania, I – natê¿enie pr¹du spawania, U – napiêcie spawania, Vsp – prêdkoœæ spawania.

Licznie podkreœlany aspekt ograniczania energii liniowej spawania przy wykonywaniu po³¹czeñ ze stali duplex UNS S31803 ci¹gle budzi
kontrowersje odnoœnie do granicy jej dopuszczalnej wartoœci. W tym celu podjêto próbê okreœlenia górnej wartoœci energii liniowej spawania,
przy której jest mo¿liwe wykonanie spoiny, jak równie¿ przeanalizowanie uzyskanych parametrów wytrzyma³oœciowych w œwietle wymagañ DNV.

Prof. dr hab. in¿. Jerzy Nowacki jest kierownikiem Zak³adu Spawalnictwa,
a mgr in¿. Pawe³ Rybicki doktorantem w tym Zak³adzie, w Politechnice Szczeciñskiej.
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Metodyka badañ

Tablica II. Sk³ad chemiczny i w³asnoœci wytrzyma³oœciowe kombinacji drut
2205/topnik-flux 805

W celu porównania wymagañ stawianych z³¹czu spawanemu okreœlonych w przepisach DNV, a wp³ywem energii liniowej
spawania blach ze stali duplex UNS S31803 ³ukiem krytym pod
topnikiem na odpornoœæ korozyjn¹ z³¹czy spawanych wykonano
szereg prób, maj¹cych na celu okreœlenie maksymalnej wartoœci
energii liniowej spawania przy której z³¹cze traci swoje w³aœciwoœci odpornoœci korozyjnej lub w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe.
W zwi¹zku z powy¿szym wykonano seriê po³¹czeñ doczo³owych
ze spoinami czo³owymi blach o gruboœci 30 mm z energi¹ liniow¹ spawania przekraczaj¹c¹ wartoœæ 3,0 kJ/mm co 0,5 kJ/mm
do wartoœci 5 kJ/mm w pozycji podolnej. Wykonane z³¹cza poddano badaniom nieniszcz¹cym i niszcz¹cym, w tym badaniu mikrostruktury i procentowej zawartoœci ferrytu oraz odpornoœci
korozyjnej. W celu okreœlenia wp³ywu spawania wielowarstwowego / œciegowego na zawartoœæ ferrytu i odpornoœæ korozyjn¹
wykonano z³¹cza teowe ze spoinami czo³owymi o ró¿nej gruboœci blachy ukosowanej 9, 14, 28 mm z zastosowaniem sta³ej
wartoœci energii liniowej spawania na poziomie 1,35 kJ/mm,
w których warstwy wype³niaj¹ce, jak równie¿ licowe wykonano
³ukiem krytym pod topnikiem w pozycji nabocznej. Wszystkie
spoiny po³¹czeñ teowych poddano badaniom odpornoœci korozyjnej, jak równie¿ przeprowadzono analizê mikrostruktury oraz
okreœlono procentow¹ zawartoœæ ferrytu. Do testów wykorzystano blachy duplex UNS S31803 o podobnym sk³adzie chemicznym, jak i parametrami wytrzyma³oœciowymi podanymi w tablicy I.
Materia³ dodatkowy u¿yty do spawania po³¹czeñ testowych:
drut o œrednicy 3,2 mm gatunku 2205 firmy Awesta z topnikiem
flux 805, których parametry wytrzyma³oœciowe oraz sk³ad chemiczny podane s¹ w tablicy II.
Wykonane z³¹cza doczo³owe ze spoinami czo³owymi poddano badaniom:

nieniszcz¹cym: badania wizualne z wymaganym poziomem jakoœci B wg PN-EN 25817 oraz badania rentgenowskie wg PN-EN
12062 z wymaganym poziomem jakoœci B wg PN-EN 25817,

niszcz¹cym: próba giêcia z rozci¹ganiem lica od pierwszej i drugiej strony spawania przy kryterium: min. k¹t giêcia – 120o; œrednica trzpienia 5 x gruboœæ próbki, badanie udarnoœci – min. Kv =
27 J w -20oC, oraz próba rozci¹gania – min. Rm = 620 MPa.
Wykonane z³¹cza doczo³owe i teowe ze spoinami czo³owymi poddano badaniom: odpornoœci korozyjnej wg DNV Rules
Pt. 2 Ch. 3 Sec. 2 – D-200 – Metoda badania wg ASTM G48-76
Metoda A, mikrostruktury, zawartoœci ferrytu metod¹ zliczania
siatki wg DNV Rules Pt. 2 Ch. 3 Sec. 2 D203 – wg ASTM E562
I, a ponadto badaniom makroskopowym.

Wyniki badañ
Wykonano z³¹cza doczo³owe ze spoinami czo³owymi z maksymaln¹ energi¹ liniow¹ spawania na poziomie EL ≤ 3,0; EL ≤ 3,5; EL

Sk³ad chemiczny; wartoœci œrednie [%]
C

Si

Mn

0,02

0,5

1,6

Cr

Ni

23,0 8,5

W³asnoœci wytrzyma³oœciowe

Re
Rm
Mo [N/mm2] [N/mm2]
3,1

590

800

KV [J]
A5 [%] +20oC
29

KV [J]
-40oC

100

70

≤ 4,0; EL ≤ 4,5; EL ≤ 5,0. Przeprowadzono badania RTG testowych
po³¹czeñ doczo³owych wg PN-EN 12062 z wymaganym poziomem
jakoœci B wg PN-EN 25817 (wyniki badañ pozytywne). Wykonano badania niszcz¹ce zgodnie z przepisami DNV. Przeprowadzone próby
giêcia z rozci¹ganiem lica od pierwszej i drugiej strony spawania (parametry próby: min. k¹t giêcia – 120o; œrednica trzpienia 5 x gruboœæ
próbki) by³y pozytywne. Przeprowadzono próbê rozci¹gania poprzecznego spoin, a uzyskane wyniki przekracza³y wymagan¹ wartoœæ minimaln¹ o ok. 130 MPa. Przeprowadzono badanie udarnoœci
i twardoœci metod¹ Vickersa, których wyniki przedstawia rys. 1 ÷ 2
(wszystkie wyniki by³y pozytywne). Przeprowadzone badanie odpor-

Rys. 1. Œrednie wyniki KV [J] spoin czo³owych (min. wymagana wartoœæ KV =
27 J w -20oC), FL – linia wtopienia

Rys. 2. Œrednie wyniki HV5 spoin czo³owych

noœci korozyjnej (wyniki ubytku masy) i zawartoœci ferrytu pokazano
na rys. 3÷4. Próbki poddane badaniu odpornoœci korozyjnej by³y
wolne do jakichkolwiek œladów korozji. Wykonane z³¹cza teowe ze

Tablica I. Sk³ad chemiczny % stali UNS S31803
Sk³ad chemiczny stali UNS S31803 [%]

W³aœciwoœci mechaniczne

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

N

PREN*

30

0,02

0,43

1,62

0,028

0,0004

22,7

5,37

2,82

0,18

34,8

541

754

339

28

0,02

0,43

1,62

0,028

0,0004

22,7

5,37

2,82

0,18

34,8

543

754

339

14

0,02

0,44

1,63

0,027

0,0004

22,55

5,37

2,80

0,17

34,8

609

769

302

9

0,019

0,44

1,64

0,029

0,0002

22,62

5,47

2,87

0,17

34,9

598

777

293

* PREN: Pitting Resistance Equivalent Number; PREN = 3,3 Cr [%] + Mo [%] + 16 N [%]; minimalna wartoœæ PREN,
wymagana zgodnie z normami miêdzynarodowymi dla konstrukcji chemikaliowców wynosi 34.
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KV [J]
-20oC

Gruboœæ
blachy [mm]
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Re [N/mm2] Rm [N/mm2]

Rys. 3. Œrednia wartoœæ ubytku masy próbek spoin czo³owych po badaniach od-

Rys. 5. Œrednia wartoœæ ubytku masy próbek po³¹czeñ teowych ze spoin¹ czo³o-

pornoœci korozyjnej

w¹ po badaniach odpornoœci korozyjnej

Rys. 4. Wyniki œredniej procentowej zawartoœci ferrytu spoin czo³owych

Rys. 6. Œrednia procentowa zawartoœæ ferrytu w z³¹czach teowych ze spoin¹
czo³ow¹

spoinami czo³owymi poddane zosta³y badaniom odpornoœci korozyjnej, których œrednie wyniki przedstawia rys. 5. Przeprowadzono rówWNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ wynika, i¿ w œwietle
wymagañ przepisów DNV energia liniowa w zakresie 3 ÷ 5 kJ/mm,
tzn. przekraczaj¹ca zalecane wartoœci, nie wp³ywa negatywnie na
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe oraz na odpornoœæ korozyjn¹ wykonanych po³¹czeñ.
• Otrzymane wyniki wytrzyma³oœciowe po³¹czeñ doczo³owych spawanych z energi¹ liniow¹ spawania w zakresie 3 ÷ 5 kJ/mm s¹ na
akceptowalnym poziomie z du¿ym zapasem wytrzyma³oœci.
• Przeprowadzone badania mikrostruktury po³¹czeñ doczo³owych ze
spoinami czo³owymi przy powiêkszeniu x 400 wykaza³y, i¿ nie ma wydzieleñ fazy miêdzymetalicznych i wêglików, w tym fazy sigma.
• Przeprowadzone badania mikrostruktury po³¹czeñ teowych ze
spoinami czo³owymi przy powiêkszeniu x 400 wykaza³y, i¿ w niektórych próbkach pojawia³y siê wydzielenia austenitu wtórnego w obszarze spoiny.
• Próba odpornoœci korozyjnej badanych po³¹czeñ doczo³owych ze
spoinami czo³owymi da³a pozytywny wynik bez ¿adnych w¿erów korozyjnych, a ubytek masy jest na poziomie ok. 1,25 mg.
• Wykonane badania odpornoœci korozyjnej po³¹czeñ teowych ze
spoin¹ czo³ow¹ nie wykazuj¹ ¿adnych œladów korozji, natomiast ubytek masy jest mniejszy na próbce o gruboœci 28 mm ni¿ przy próbkach o mniejszej gruboœci przy spawaniu t¹ sam¹ energi¹
liniow¹ spawania.
• Œrednia zawartoœæ ferrytu we wszystkich testowanych po³¹czeniach by³a najwiêksza w strefie wp³ywu ciep³a spawanego z³¹cza,
osi¹gaj¹c poziom 70%; wartoœæ ta spe³nia kryteria okreœlone w przepisach DNV.
• Spawanie sta³¹ energi¹ liniow¹ spawania po³¹czeñ teowych ze spoinami czo³owymi blach o gruboœci 9, 14, jak i 28 mm daje porównywalne wartoœci zawartoœci ferrytu w wykonanych z³¹czach.

nie¿ badania mikrostruktury, które wykaza³y w niektórych próbkach
wystêpowanie austenitu wtórnego w strefie spoiny. Badanie procentowej zawartoœci ferrytu przedstawiono na rys. 6, spe³niaj¹c kryteria
okreœlone przepisami DNV.
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Krzysztof Kud³a

Samoregulacja ³uku w procesie MIG/MAG PULS
Self-stabilization of the arc in Pulsed MIG/MAG Welding

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono zjawisko samoregulacji ³uku w procesie
spawania impulsowego elektrod¹ topliw¹ w os³onie gazów ochronnych.
Wykazano istotny wp³yw obwodu zewnêtrznego na kszta³t i po³o¿enie
charakterystyk dynamicznych ³uku. Przedstawiono warunki, jakie powinny spe³niaæ charakterystyki wyjœciowe zasilaczy oraz metody stabilizacji
d³ugoœci ³uku.

This paper describes a mechanism of the self-stabilization of the arc
in the pulsed gas metal arc welding process. It has been proved that
impact of the welding circuit on the shape and the position of the power
characteristics is significant. This article presents requirements that have
to be met by external characteristics of the welding power supplies and
the arc length stabilization methods.

W S T Ê P
Przeprowadzone liczne próby spawania wraz z rejestracj¹ przebiegów czasowych pr¹du i napiêcia ujawniaj¹ istotny wp³yw obwodu
zewnêtrznego na wielkoœci opisowe charakterystyki spawalniczej ³uku impulsowego, którego nie powinno siê pomijaæ. Zmiany prêdkoœci
stapiania, zarówno co do wartoœci, jak i ich kierunku, œwiadcz¹ o wewnêtrznym sprzê¿eniu zjawisk wystêpuj¹cych w przestrzeni miêdzyelektrodowej, okreœlanym jako samoregulacja ³uku. Poniewa¿ do tej pory nie rozpatrywano ani zalet, ani wad wynikaj¹cych z wystêpowania samoregulacji w MIG/MAG PULS, dlatego w artykule przedstawiono analizê tego zjawiska. Analiza ta okreœli wstêpne warunki, jakie powinny charakteryzowaæ sprzê¿enie pomiêdzy zasilaczem a ³ukiem, reprezentowane przez odpowiednio ukszta³towan¹ charakterystykê wyjœciow¹ urz¹dzenia impulsowego.

Analiza samoregulacji ³uku impulsowego
Najczêœciej analizê procesów spawania elektrodami topliwymi
ogranicza siê do tych, w których wystêpuje sprzê¿enie zwrotne wewnêtrzne, jak w metodzie MIG/MAG STANDARD lub ze sprzê¿eniem
zewnêtrznym, jakie stosuje siê podczas spawania pod topnikiem.
W procesach tych do stabilizacji d³ugoœci ³uku wykorzystuje siê zjawisko samoregulacji ³uku lub automatyczn¹ regulacjê jego d³ugoœci.
W procesach spawania ze sprzê¿eniem programowanym, jak
w metodzie MIG/MAG PULS, uzyskanie stabilnego ³uku realizuje siê
przez wzajemne sprzê¿enie wszystkich wielkoœci opisuj¹cych charakterystykê spawalnicz¹. Nie stosuje siê natomiast ¿adnego sprzê¿enia
zwrotnego opartego na wykorzystaniu zjawisk fizycznych [1].
Ró¿nica miêdzy wielosegmentowymi charakterystykami zewnêtrznymi zasilaczy impulsowych, podanymi w literaturze [2] oraz
[6], a stosowanymi w przypadku urz¹dzeñ do MIG/MAG STANDARD,
dotyczy g³ównie nachylenia linii w fazie przejœciowej. Podczas spawania standardowego stosuje siê charakterystyki o zerowym lub ujemnym nachyleniu, natomiast w przypadku MIG/MAG PULS ich nachylenie jest dodatnie, aby umo¿liwiæ bezzwarciowy transport kropli
przez podwy¿szenie napiêcia ³uku. Charakterystykê tak¹ nazwaæ
mo¿na quasistatyczn¹ z uwagi na ci¹g³e zmiany po³o¿enia punktu pracy, wynikaj¹ce z zaprogramowanego przebiegu charakterystyki spawalniczej ³uku. O ile odcinki pionowe wyznaczaj¹ sta³¹ wartoœæ pr¹du, o tyle utrzymanie sta³ego napiêcia mo¿e byæ utrudnione z uwagi
Dr in¿. Krzysztof Kud³a jest pracownikiem Samodzielnego Zak³adu Spawalnictwa
w Politechnice Czêstochowskiej.
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na jego siln¹ zale¿noœæ od warunków panuj¹cych w przestrzeni miêdzyelektrodowej. Znaczne co do wartoœci zmiany napiêcia mog¹
w efekcie spowodowaæ zmianê pr¹du, pogarszaj¹c tworzenie i transport kropli ciek³ego metalu.
Chocia¿ zjawisko samoregulacji poprawia stabilnoœæ jarzenia
³uku w procesie standardowym, to jednak w przypadku spawania
impulsowego mog¹ wystêpowaæ zdarzenia, które powoduj¹ destabilizacjê ³uku. Podczas spawania standardowego, po wyst¹pieniu
zak³ócenia, intensywnie przebiegaj¹ce zjawisko samoregulacji prowadzi do du¿ych zmian pr¹du, poprawiaj¹c stabilnoœæ jarzenia siê
³uku. W przypadku spawania impulsowego w³aœciwe stapianie
elektrody uzyskuje siê przez ustalenie wielkoœci opisowych charakterystyki spawalniczej na œciœle okreœlonych poziomach. Wszelkie
odstêpstwa od tych nastaw mog¹ spowodowaæ zak³ócenia tej równowagi. W procesie spawania d³ugoœæ wysuniêtego odcinka elektrody le , podlega zarówno zmianom zamierzonym – wynikaj¹cym
z parametrów spawania, geometrii rowka w z³¹czu spawanym, jak
i niezamierzonym – jako nastêpstwo rêcznego prowadzenia palnika. Zmiany odleg³oœci le wp³ywaj¹c na pozosta³e wielkoœci, tym samym decyduj¹ o kszta³towaniu siê spoiny. Jakoœciowe rozpoznanie tych wp³ywów przyczyni siê do podania warunków, jakim powinny odpowiadaæ charakterystyki zewnêtrzne zasilaczy impulsowych, opisuj¹ce wspó³pracê miêdzy zasilaczem i ³ukiem jako odbiornikiem energii.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono po³o¿enia punktu pracy oraz
d³ugoœæ ³uku podczas ustabilizowanego cyklu impulsowego. Na pocz¹tku przep³ywu pr¹du bazowego ³uk ma d³ugoœæ Is1 (p.1) i w wyniku przemieszczania siê drutu skraca siê do Is3 (p.2) (tu¿ przed wyst¹-

1

2

3-4

5

a)

b)

Rys. 1. Zmiana d³ugoœci ³uku w trakcie jednego cyklu impulsowego (zdjêcia Photron, FASTCAM APX RS – 10 000 fps)

Rys. 3. Wp³yw d³ugoœci wysuniêtego odcinka elektrody na: a – charakterystykê

spawalnicz¹, b – kszta³t i po³o¿enie charakterystyk dynamicznych w trakcie jednego cyklu impulsowego

⎛ ⎛ ∂U ' s ⎞ ⎛ ∂Uq ⎞ ⎞
−
Rsq = ⎜ ⎜
⎝ ⎝ ∂Is ⎟⎠ ⎜⎝ ∂I s ⎟⎠ ⎟⎠

Rys. 2. Zmiana po³o¿enia punktu pracy w trakcie cyklu impulsowego

pieniem impulsu pr¹dowego). Wraz ze zwiêkszeniem pr¹du do wartoœci amplitudy impulsu roœnie napiêcie do ls2 (p.3). Du¿a wartoœæ
pr¹du powoduje topienie koñca elektrody i przewê¿enie tworz¹cej siê
kropli (p.3÷p.4), a nastêpnie jej odciêcie (p.5). Po oderwaniu kropli
nastêpuje wyd³u¿enie ³uku i punkt pracy ponownie wraca w okolice
pocz¹tkowego punktu (p.1). Cykl taki prowadzi do w³aœciwego stapiania drutu i stabilnego palenia siê ³uku.
Wyd³u¿enie wysuniêtego odcinka podwy¿sza napiêcie ³uku
i przesuwa charakterystykê ³uku w górê, zmieniaj¹c zarówno pr¹d
bazowy Ib oraz amplitudê impulsu Ii. Podobny efekt wywo³ywaæ
mog¹ chwilowe zak³ócenia w transporcie drutu, których nie sposób unikn¹æ. Nieuwolnienie kropli w wyniku zbyt ma³ej wartoœci
pr¹du impulsu prowadzi do skrócenia ³uku, a wisz¹ca kropla drgaj¹c wywo³uje fluktuacje napiêcia bazowego (rys. 3a) i punkt pracy
przemieszcza siê na stromym odcinku fazy bazowej. W tym obszarze pr¹d nie zale¿y od napiêcia, a wiêc nie istnieje sprzê¿enie
zwrotne w przestrzeni miêdzyelektrodowej, które spowodowa³oby
odciêcie nieoderwanej kropli. Podczas nastêpnego cyklu impulsowego stapiana jest dodatkowa objêtoœæ elektrody, co prowadzi do
utworzenia du¿ej kropli, która wywo³aæ mo¿e zwarcie z jeziorkiem
spawalniczym (p. 6). Z uwagi na rozprysk, jaki towarzyszy takiej
sytuacji, jest ona nie do zaakceptowania.
Podstawowym parametrem opisuj¹cym stan równowagi uk³adu ³uk – zasilacz jest jego rezystancja dynamiczna (1), która musi
byæ dodatnia, aby uk³ad wróci³ do stanu równowagi po wyst¹pieniu zak³ócenia.

(1)

gdzie: (∂ U’s /∂ Is) – rezystancja dynamiczna ³uku, (∂ Uq /∂ Is) – rezystancja dynamiczna zasilacza, Is – pr¹d spawania, U’s – napiêcie ³uku, Uq – napiêcie Ÿród³a zasilania ³uku.
W zakresie du¿ych gêstoœci pr¹du charakterystyka statyczna ³uku ma charakter wznosz¹cy [3, 5], dlatego, aby rezystancja dynamiczna by³a dodatnia, charakterystyka zasilacza musi byæ pozioma,
opadaj¹ca lub lekko wznosz¹ca o pochyleniu mniejszym ni¿ charakterystyka ³uku. Ujemna rezystancja ró¿niczkowa Rsq w czasie miêdzy
pr¹dem bazowym a amplitud¹ impulsu przyspiesza przemieszczanie
punktu pracy miêdzy wymienionymi fazami.
W przypadku wspó³pracy ³uku z zasilaczem impulsowym mo¿na
zapisaæ nastêpuj¹ce zalecane warunki w odpowiednich fazach cyklu
impulsowego:
faza bazowa

⎛ ⎛ ∂U ' s ⎞ ⎛ ∂Uq ⎞ ⎞
⎜⎝ ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ − ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ ⎟⎠ > 0
s
b
Ib

(2)

faza przejœciowa

⎛ ⎛ ∂U ' s ⎞ ⎛ ∂Uq ⎞ ⎞
⎜⎝ ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ − ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ ⎟⎠
s
bi
< Ib÷ Ii >

(3)

faza impulsowa

⎛ ⎛ ∂U ' s ⎞ ⎛ ∂Uq ⎞ ⎞
⎜⎝ ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ − ⎜⎝ ∂I ⎟⎠ ⎟⎠ > 0
s
i
Ii

(4)

gdzie: (∂ Uq /∂ Ib) – nachylenie charakterystyki Ÿród³a w fazie pr¹du bazowego, (∂ Uq /∂ Ibi) – nachylenie charakterystyki w fazie przejœciowej,
(∂ Uq /∂ Ii) – nachylenie charakterystyki w fazie impulsowej.
Na rysunku 3b przedstawiono charakterystyki dynamiczne,
w których odleg³oœæ miêdzy kolejnymi punktami odpowiada sta³ym
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Rys. 4. Przemieszczanie punktu pracy na skutek zmian d³ugoœci ³uku w obszarze
bazy i impulsu

przedzia³om czasowym. Charakterystyka ta stanowi zale¿noœæ chwilowej wartoœci napiêcia ³uku od chwilowej wartoœci pr¹du spawania
z pominiêciem parametru czasu, czyli Us = Us(Is). W przypadku spawania z mniejsz¹ wartoœci¹ Ie, nastêpuje skrócenie czasów przejœciowych. Wiêksza szybkoœæ zmian pr¹du wynika ze zwiêkszenia prêdkoœci stapiania, przez co zmniejsza siê nachylenie charakterystyki stapiania i rezystancja dynamiczna ³uku d¹¿y do rezystancji dynamicznej
zasilacza. W wyniku zmniejszenia rezystancji dynamicznej uk³adu
procesy przejœciowe ulegaj¹ skróceniu, a tym samym szybsze jest
przejœcie pr¹du do fazy bazowej, a proces przebiega stabilniej. Czas,
po jakim uk³ad powraca do stanu równowagi proporcjonalny jest do
rezystancji dynamicznej uk³adu, co zgadza siê z zaobserwowanymi
zale¿noœciami [4]. Stosowanie jak najwiêkszych wartoœci pr¹du w fazie impulsu skraca czasy przejœciowe. Korzyœci wynikaj¹ce z krótkich
czasów przejœciowych dotycz¹ g³ównie wiêkszej dynamiki zmian pr¹du (szybkoœci narastania i obni¿ania pr¹du w fazie impulsowej). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zbyt du¿a wartoœæ Rsq mo¿e powodowaæ
gwa³towne opadanie grzbietu impulsu (dIg/dt) i w efekcie doprowadziæ do zbyt szybkiego obni¿enia napiêcia. Tak zmniejszone napiêcie
mo¿e byæ za ma³e do podtrzymania palenia siê ³uku, ze wzglêdu na
zwiêkszenie odleg³oœci miêdzyelektrodowej, powsta³ej po oderwaniu
kropli przez impuls pr¹dowy. Dlatego nale¿y ograniczyæ szybkoœæ
zmian, stosuj¹c np. wyk³adnicze opadanie grzbietu impulsu.
Zmiana d³ugoœci wysuniêtego odcinka elektrody wp³ywa na pr¹d
tym intensywniej, im dotyczy wy¿szych parametrów spawania. Tote¿
nale¿y oczekiwaæ szczególnie silnych zmian pr¹du w fazie impulsowej, w której pr¹d osi¹ga maksymalne wartoœci. Skracanie odleg³oœci Ie (przejœcie z BII do BI) nie powoduje przyrostów pr¹du z uwagi
na sta³opr¹dow¹ czêœæ charakterystyki zewnêtrznej (rys. 4). Maksymalna moc, na jak¹ projektowany jest zasilacz (wynikaj¹ca z za³o¿onej przeci¹¿alnoœci termicznej), dodatkowo ogranicza nadmierne
zwiêkszanie pr¹du impulsu. W przypadku odwrotnym, gdy roœnie d³ugoœæ wysuniêtego odcinka, zwiêksza siê napiêcie ³uku przy sta³ym
pr¹dzie impulsu do momentu, gdy napiêcie osi¹gnie punkt BII. Dalszy
przyrost wysuniêtego odcinka mo¿e prowadziæ do sytuacji, w której
nast¹pi obni¿enie amplitudy impulsu i zmniejszenie dzia³ania si³ elektrodynamicznych, prowadz¹c do zak³óceñ w odrywaniu kropli.
W praktyce objawia siê to tworzeniem kropli znacznej œrednicy, sk³adaj¹cej siê z nieodciêtych kropel stopionego metalu w nastêpuj¹cych
po sobie cyklach impulsowych. Przyrost masy kropli potêgowany jest
znacznym oporowym nagrzaniem wyd³u¿onego wysuniêtego odcinka
elektrody, w efekcie czego kropla przenoszona jest do jeziorka g³ównie pod wp³ywem w³asnego ciê¿aru.
Wstêpnie za³o¿ony warunek konieczny prawid³owego przebiegu
cyklu impulsowego jest spe³niony, gdy w ci¹gu jednego cyklu impulsowego odrywana jest co najmniej jedna kropla, dlatego obni¿enie
amplitudy impulsu pr¹du mo¿e powodowaæ, ¿e warunek ten nie bê-
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dzie spe³niony. Podobnie sprawa dotyczy fazy bazowej. Jednak o ile
w przypadku fazy impulsowej przyrost pr¹du móg³ byæ po¿¹dany
(przyspieszenie kontrakcji ciek³ego metalu i momentu oderwania kropli), o tyle podczas przep³ywu pr¹du bazowego zwiêkszenie jego wartoœci mo¿e prowadziæ do zbytniego roztapiania koñca elektrody.
Na rysunku 4 przedstawiono warunki statycznej stabilnoœci
uk³adu ³uk – zasilacz. Aby punkt BI by³ stabilny, prawostronny przyrost napiêcia ³uku w fazie impulsu musi byæ wiêkszy od przyrostu
napiêcia wyjœciowego wynikaj¹cego z charakterystyki statycznej
zasilacza. Natomiast przy lewostronnym odchyleniu od punktu BI
musi istnieæ nadwy¿ka napiêcia, aby nie powodowaæ obni¿enia
amplitudy impulsu pr¹dowego. Spe³nienie tego warunku wystêpuje na odcinku BI–BII, przy nadmiernym przekroczeniu napiêcia
i zwiêkszeniu d³ugoœci ³uku do IsIII nastêpuje przejœcie do BIII i obni¿enie pr¹du o wartoœæ ∆Ii. Podczas przep³ywu pr¹du bazowego,
lewostronnemu odchyleniu od punktu A1 towarzyszyæ musi przyrost napiêcia, aby zapobiec wygaszeniu ³uku. Przy skróceniu ³uku
do ls3 (p.A2) prawostronne odchylenie napiêcia ³uku mo¿e powodowaæ wzrost pr¹du (p.A3) i nadmiernie nagrzewaæ elektrodê. Aby
unikn¹æ zwiêkszenia pr¹du podczas skracania ³uku, nale¿y stosowaæ niewielkie nachylenie charakterystyki fazy bazowej (∂ Uq /∂ Ib),
u³atwiaj¹ce obni¿anie pr¹du bazowego do jego zadeklarowanej
wartoœci. Z drugiej strony ujemna rezystancja ró¿niczkowa Rsq u³atwia przejœcie z fazy bazowej do impulsowej.
W przypadku ma³ych pr¹dów spawania i s³abego zjonizowania
przestrzeni ³ukowej, nachylenie charakterystyki fazy przejœciowej
(∂ Uq /∂ Ibi) musi byæ odpowiednio du¿e z uwagi na wiêksz¹ wra¿liwoœæ uk³adu w tym obszarze. Na rysunku 5 przedstawiono przyk³adowe charakterystyki dynamiczne spawania impulsowego. W wyniku
zmiany odleg³oœci le zmienia siê kszta³t i po³o¿enie charakterystyk na
p³aszczyŸnie pr¹dowo-napiêciowej, jak równie¿ wartoœæ pr¹du spawania i napiêcia ³uku, które wynikaj¹ ze zmian pr¹du i napiêcia zarówno w fazie bazowej, jak i impulsowej.

Rys. 5. Obni¿enie pr¹du impulsu o 110 A spowodowane zwiêkszeniem d³ugoœci
wysuniêtego odcinka elektrody o ∆le = 15 mm

Intensywnoœæ samoregulacji
Poniewa¿ samoregulacja jest zwi¹zana zarówno z charakterystyk¹ statyczn¹ ³uku, jak i charakterystyk¹ zewnêtrzn¹ zasilacza, dlatego
przyjêcie k¹ta zawartego miêdzy tymi dwoma liniami mo¿na okreœliæ
jako zdolnoœæ do samoregulacji.
Intensywnoœæ samoregulacji ³uku dobrze charakteryzuje bezwzglêdna wartoœæ wra¿liwoœci zmian pr¹dowych na zmiany d³ugoœci
wysuniêtego odcinka elektrody. Wra¿liwoœæ ta mieœci siê w przedziale <–1; 0> [7]. Na tej podstawie wskaŸnik intensywnoœci samoregulacji bêdzie równy:
w s = µ( I s / l e )

(5)

⎛ ∂I ⎞ ⎛ l ⎞
gdzie: µ (Is / le ) = ⎜ s ⎟ ⎜ e ⎟
⎝ ∂ le ⎠ ⎝ I s ⎠

Nale¿y oczekiwaæ szczególnie du¿ych zmian pr¹dowych w fazie impulsowej, w której pr¹d jest maksymalny. Potwierdzaj¹ to
przeprowadzone badania eksperymentalne [7]. Stabilizacjê d³ugoœci ³uku, a m.in. jego napiêcia w procesie impulsowym realizowaæ
mo¿na przez doraŸn¹ korekcjê parametrów, z któr¹ zwi¹zana jest
zmiana kszta³tu charakterystyki zewnêtrznej zasilacza. Poni¿ej
przedstawiono propozycjê wykonania takiej korekcji. W celu utrzymania sta³ej wartoœci amplitudy impulsu nale¿y tak ukszta³towaæ
charakterystykê wyjœciow¹ zasilacza, aby d³ugoœæ ³uku nie wp³ywa³a na zmiany pr¹du. Je¿eli jednak wymagane jest znaczne zwiêkszenie d³ugoœci wysuniêtego odcinka, które doprowadziæ mo¿e do
obni¿enia amplitudy impulsu i zak³óciæ stapianie elektrody, niezbêdne jest zastosowanie indywidualnego dopasowania parametrów
przez wprowadzenie dodatkowej korekcji d³ugoœci ³uku. Przemieszczanie siê punktu pracy na p³aszczyŸnie pr¹dowo-napiêciowej wynika ze zmian napiêcia ³uku, dlatego istotne jest rozwa¿enie wp³ywu tego spoœród parametrów, który spowodowaæ mo¿e doregulowanie pr¹du impulsu przez zmianê d³ugoœci ³uku. Jednoczeœnie nale¿y utrzymaæ niezmieniony kszta³t charakterystyki zewnêtrznej zasilacza.
Parametrem, który mo¿e spe³niæ powy¿sze warunki, jest czêstotliwoœæ impulsowania. Wybór tej wielkoœci podyktowany jest faktem,
¿e wiêkszoœæ produkowanych urz¹dzeñ impulsowych wyposa¿onych
jest w korektory napiêcia ³uku lub czêstotliwoœci impulsowania i mo¿liwe jest przeprowadzenie takiej korekcji. Zak³adaj¹c jako sta³e prêdkoœæ posuwu drutu i czas trwania impulsu, zmiennoœæ wahañ d³ugoœci ³uku jest odwrotnie proporcjonalna do wzglêdnych zmian czêstotliwoœci impulsowania:
δ( ∆ls ) = −δ fi ⋅

1
1− v i

(6)

Obni¿enie pr¹du spawania spowodowane zmian¹ czêstotliwoœci
skompensowane jest podwy¿szeniem amplitudy impulsu. Jednoczeœnie mniejsza jest zmiennoœæ amplitudy impulsu ni¿ kiedy nie dokonuje siê korekcji czêstotliwoœci i w efekcie otrzymuje siê stabilniejsze
stapianie elektrody.
⎛
I ⎞
δIs = δfi ⎜1− h i ⋅ b ⎟
Is ⎠
⎝

(7)

gdzie: hi – wspó³czynnik uwzglêdniaj¹cy odchylenie przebiegu pr¹du
od prostok¹tnego.
Oczywiœcie korekcjê powy¿sz¹ nale¿y stosowaæ w przypadku
widocznego zmniejszenia amplitudy impulsu. W przeciwnym przypadku dojœæ mo¿e do nadmiernych zmian pr¹du spawania, do których nie nale¿y dopuszczaæ. Na podstawie równania (7) wzglêdnym
przyrostom czêstotliwoœci odpowiadaj¹ proporcjonalne przyrosty
pr¹du spawania. Przyrosty te nie uwzglêdniaj¹ jednak zmian amplitudy impulsu spowodowanej zmian¹ d³ugoœci ³uku.
WNIOSKI
Wystêpuj¹ce w obwodzie spawania wahania napiêcia ³uku
spowodowane, b¹dŸ to zmian¹ d³ugoœci wysuniêtego odcinka
elektrody, b¹dŸ zak³óceniami w posuwie drutu nie powinny powodowaæ znacznych przyrostów pr¹du, które mog³yby destabilizowaæ proces spawania. Mo¿na to uzyskaæ przez zastosowanie
charakterystyk sta³opr¹dowych faz bazowej i impulsowej, zapewniaj¹c odpowiednio du¿y zapas napiêcia. Nadwy¿ka napiêcia
podczas przep³ywu pr¹du bazowego zapobiega wygaszaniu ³uku,
natomiast w fazie impulsowej przeciwdzia³a zmniejszaniu amplitudy impulsu pr¹dowego. Stromoœæ charakterystyki w obszarze
pr¹du bazowego, podobnie jak w metodzie MMA, umo¿liwia
utrzymywanie sta³ej wartoœci pr¹du. Zastosowanie niewielkiego
ujemnego nachylenia (dIb/dUq) przyspiesza obni¿enie pr¹du do
wartoœci bazowej i lepiej przygotowuje koniec drutu do utworzenia kropli przez impuls pr¹dowy. Dodatnie nachylenie charakterystyki przejœciowej u³atwia przemieszczanie siê punktu pracy miêdzy faz¹ bazow¹ i impulsow¹. Takie ukszta³towanie charakterystyki zewnêtrznej ogranicza, a nawet eliminuje samoregulacjê ³uku w procesie impulsowym, przez przebywanie punktu pracy na
odcinku sta³opr¹dowym w fazach impulsowej i bazowej. Stosowanie zaproponowanej stabilizacji d³ugoœci ³uku przez zmianê
czêstotliwoœci impulsowania nale¿y uznaæ za zasadne, gdy¿ zarówno podwy¿sza pr¹d w fazie impulsowej, jak i kompensuje
nadmiernie zwiêkszone napiêcie ³uku. Jednak nale¿y j¹ przeprowadzaæ jedynie w przypadku nadmiernych zmian d³ugoœci ³uku,
które wywo³uj¹ obni¿enie pr¹du impulsu.

gdzie: ∆ Is– przyrost d³ugoœci ³uku, δ fi = ∆ fi /fi – wzglêdne zmiany
czêstotliwoœci impulsowania, vi – wspó³czynnik wype³nienia impulsów równy iloczynowi ti · fi.

L I T E R AT U R A

Wraz ze zwiêkszeniem wspó³czynnika wype³nienia impulsów
roœnie udzia³ pr¹du impulsu na pr¹d spawania, a tym samym
wp³yw fazy impulsowej na bazow¹ jest silniejszy. Skróceniu ulega
czas przep³ywu pr¹du bazowego, wiêc zak³ócenie wystêpuj¹ce
w fazie impulsu mo¿e spowodowaæ, ¿e pr¹d bazowy nie osi¹gnie
zadeklarowanej wartoœci. Obni¿enie czêstotliwoœci, przy sta³ej
wartoœci czasu trwania impulsu, oznacza wyd³u¿enie czasu przep³ywu pr¹du w fazie bazowej. D³u¿szy czas bazowy skraca ³uk tu¿
przed wyst¹pieniem fazy impulsowej i przemieszcza charakterystykê statyczn¹ ³uku w dó³ i w efekcie zwiêksza amplitudê impulsu,
przejœcie od BIII do BII (rys. 4).
Skorygowanie nadmiernej d³ugoœci ³uku, wynikaj¹cej ze zwiêkszenia odleg³oœci le , mo¿na uzyskaæ przez obni¿enie czêstotliwoœci.

[2]

[1]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
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Spawalnictwa, 1998, nr 6.
Kensik R.: Wra¿liwoœæ parametrów spawania w os³onie CO2 na zmianê d³ugoœci aktywnego odcinka drutu elektrodowego. Przegl¹d Spawalnictwa, nr 2, 1983.
Pan J. L., Zhang R. H., Wu Z. O., Chen Q.: Adaptive Control of
MIG/MAG Welding-Feedback System for Weld Penetration Control. International Institute of Welding, nr 7, 1988.
Kolasa A.: W³asnoœci dynamiczne Ÿróde³ pr¹du do spawania metod¹
MIG/MAG cz. I. Przegl¹d Spawalnictwa, nr 6, 1988.
Modenesi P. J., Nixon J. H.: Arc Instability Phenomena in GMA Welding.
Welding Research Supplement, September 1994.
Lebiediew W. K., Czernysz W. P.: Awtomatizaciv swaronyh
procxssow. Wysœa Œkola, Kixw, 1986.
Kud³a K.: Okreœlenie relacji miêdzy wielkoœciami opisowymi spawania
impulsowego elektrod¹ topliw¹ w os³onie gazów ochronnych. Rozprawa doktorska. Czêstochowa 2003.
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a)

b)

Rys. 1. Struktura materia³u rodzimego, pow. 500x: a – stal L360MB/I,
KCV = 180 J/cm2; b – stal L360MB/II, KCV = 170 J/cm2

Podwy¿szon¹ sk³onnoœæ do pêkania gor¹cego spoin zaobserwowano jedynie w przypadku wykonywania warstw graniowych po³¹czeñ spawanych stali obrobionych termomechanicznie o bardzo
ma³ych zawartoœciach wêgla C < 0,05% [3].
Spawalne stale obrobione termomechanicznie uzyskuj¹ wysokie
w³asnoœci mechaniczne przy precyzyjnie dobranym sk³adzie chemicznym, obecnoœci mikrododatków, po przejœciu odpowiedniego
cyklu cieplno-odkszta³ceniowego, którego parametry s¹ dostosowane do kinetyki wydzielania siê faz miêdzywêz³owych wprowadzonych
do stali mikrododatków. W czasie walcowania precyzyjnie ustala siê
temperatury walcowania, stopnie gniotu i szybkoœci ch³odzenia po
odkszta³ceniu. Po tych z³o¿onych technologicznie zabiegach stale te
uzyskuj¹ wysokie w³asnoœci wytrzyma³oœciowe, Re do 700 MPa, przy
gwarantowanej odpornoœci na pêkanie kruche. W czasie zgrzewania

a)

b)

ta sama stal zostaje poddana oddzia³ywaniu cyklu cieplno-odkszta³ceniowego o zupe³nie innych parametrach, czêsto nie do koñca znanych i kontrolowanych. Wysokie temperatury maksymalne cyklu
cieplnego zgrzewania oporowego, siêgaj¹ce temperatury topnienia
stali, prowadz¹ do rozpadu i przejœcia do roztworu sk³adników faz
miêdzywêz³owych. Podobnie jak przy spawaniu, z punktu widzenia
zgrzewalnoœci istotna jest trwa³oœæ tych faz, nie tylko ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ rozrostu ziarna austenitu, podwy¿szenia hartownoœci
i ograniczenia mo¿liwoœci zarodkowania drobnoziarnistego ferrytu
p³ytkowego (acicular ferrite), ale równie¿ z powodu podwy¿szenia
temperatury koñca rekrystalizacji. Najsilniej na podwy¿szenie temperatury koñca rekrystalizacji wp³ywa zawarty w roztworze sta³ym niob,
nieco mniejszy wp³yw maj¹ dodatki Ti, Al i V. Wydzielenia faz miêdzywêz³owych, tj. azotków, wêglikoazotków i wêglików mikrododatków
stopowych, wywieraj¹ istotny wp³yw na kinetykê zdrowienia i rekrystalizacji. Znaczne wyd³u¿enie czasów rekrystalizacji dotyczy g³ównie
stali zawieraj¹cych dodatki Nb i V oraz Nb, V i Mo [5].
Wed³ug [3, 6] stale obrobione termomechanicznie wykazuj¹ dobr¹ odpornoœæ na starzenie po zgniocie. Stwierdzono podobne podwy¿szenie temperatury przejœcia w stan kruchoœci (20oC) po sztucznym starzeniu stali obrabianych termomechanicznie i stali walcowanych w sposób konwencjonalny. Poziom wyjœciowy udarnoœci tych
pierwszych by³ jednak znacznie wy¿szy ni¿ stali konwencjonalnych.
Odpornoœæ na starzenie uzasadnia siê korzystnym oddzia³ywaniem
manganu, który ogranicza dyfuzjê azotu atomowego, i obecnoœci¹
sk³adników silnie azotkotwórczych ograniczaj¹cych zawartoœæ wolnego azotu.
Pogl¹dy dotycz¹ce wp³ywu azotu, sk³adnika najbardziej odpowiedzialnego za procesy starzenia, na obni¿enie w³asnoœci plastycznych SWC stali mikrostopowych s¹ jednak rozbie¿ne. W literaturze
spotyka siê pogl¹dy, ¿e azot mo¿e byæ istotnym powodem obni¿enia
udarnoœci SWC oraz, ¿e jest niezbêdnym sk³adnikiem stali mikrostopowych, zapewniaj¹cym w obecnoœci tytanu wysok¹ udarnoœæ SWC
po³¹czeñ spawanych, nawet przy podwy¿szonych energiach liniowych spawania [6]. Wp³ywa na to du¿a ró¿norodnoœæ sk³adu chemicznego tych stali i w³asnoœci faz miêdzywêz³owych oraz mo¿liwoœæ
wyst¹pienia ró¿nych proporcji miêdzy zawartoœci¹ azotu a zawartoœci¹ niobu, wanadu i tytanu.
W sytuacji, gdy dochodzi do rozpuszczania azotków w wysokotemperaturowej czêœci SWC, rozrost ziarn austenitu nie jest hamowany. Gruboziarniste struktury i wolny azot prowadz¹ do pogorszenia
w³asnoœci plastycznych SWC. Sytuacjê t¹ obserwowano przy spawaniu jednowarstwowym z wysok¹ energi¹ liniow¹ stali mikrostopowych nie zawieraj¹cych tytanu. Wzrost zawartoœci azotu o 10 ppm
powodowa³ wtedy podwy¿szenie temperatury przejœcia w stan kruchoœci o 2 ÷ 4oC [6]. W innych pracach dotycz¹cych tego problemu
mo¿na znaleŸæ twierdzenie, ¿e wahania udarnoœci t³umaczone s¹ oddzia³ywaniem wolnego azotu z powodu „braku lepszego wyjaœnienia”
[7]. Uzyskanie wysokiej jakoœci po³¹czeñ stali mikrostopowych z wysok¹ zawartoœci¹ azotu jest mo¿liwe przy w³aœciwie dobranym sk³adzie mikrododatków stopowych i odpowiednich parametrach spawania. Odpowiedniej dyspersji wydzielenia TiN s¹ najskuteczniejsz¹ metod¹ ograniczenia rozrostu ziarna austenitu i jednoczeœnie obni¿enia
zawartoœci wolnego azotu [6].

Przebieg i wyniki badañ

Rys. 2. Struktura z³¹cza zgrzewanego w linii zgrzania, pow. 500x: a – z³¹cze
L360MB/I, KCV = 23 J/cm2; b – z³¹cze L360MB/II, KCV = 200 J/cm2

Badaniom poddano z³¹cza doczo³owe zgrzewane indukcyjnie
dwóch wytopów stali gatunku L360MB o sk³adzie chemicznym
przedstawionym w tablicy.
Parametry zgrzewania blach o gruboœci 8 mm by³y identyczne
dla obu badanych wytopów. W warunkach wykonania z³¹czy zgrzewanych niemo¿liwe by³o dok³adne ustalenie parametrów cyklu cieplno-odkszta³ceniowego, któremu podlega³ materia³ w strefie zgrzania.
Porównano w³asnoœci i struktury materia³u rodzimego i z³¹czy zgrzePRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006
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Tablica. Sk³ad chemiczny i podstawowe w³asnoœci mechaniczne badanych stali L360MB
Gatunek

Zawartoœæ sk³adników stopowych [%]

stali/wytop

C

Mn

Si

P

S

Al

N

Cu

Ni

Cr

Ti

Nb

V

Mo

L360MB/I

0,06

1,16

0,18

0,012

0,009

0,034

0,012

0,08

0,04

0,05

-

0,04

0,01

-

L360MB/II0,

06

1,22

0,22

0,014

0,004

0,047

0,004

0,034

-

-

0,015

0,033

0,004

-

Sk³ad wg

max

max

max

max

max

0,015

max

max

max

max

max

max

max

max

EN 10208-2

0,18

1,6

0,45

0,025

0,020

-0,06

0,012

0,25

0,30

0,30

0,04

0,05

0,05

0,1

L360MB/I- Re = 447 MPa, Rm = 514 MPa, A5 = 30, 3%, KCV = 180 J/cm2
L360MB/II - Re = 486 MPa, Rm = 560 MPa, A5 = 26%, KCV = 170 J/cm2

wanych. Typowe struktury materia³u rodzimego i zgrzein w linii zgrzania wraz z odpowiadaj¹cymi im wartoœciami udarnoœci KCV w temperaturze 20oC, obu wytopów stali L360MB przedstawiono na rysunkach 1, 2. Rozk³ady twardoœci HV10 w z³¹czach zgrzewanych obu
wytopów badanych stali przedstawiono na rysunkach 3 i 4, a przebieg udarnoœci w SWC z³¹cza zgrzewanego stali L360MB/II na rysunku 5. W celu dok³adnego ustalenia miejsc naciêcia karbu i miejsc pomiaru twardoœci wzglêdem linii zgrzania, liniê zgrzania badanych po³¹czeñ ujawniano przez szlifowanie, polerowanie i trawienie. Wyniki
Rys. 6. Mikroskop elektronowy, struktura materia³u rodzimego, stal L360MB/I, 5000 x

Rys. 3. Rozk³ad twardoœci w z³¹czu zgrzewanym indukcyjnie, stal L360MB/I

Rys. 4. Rozk³ad twardoœci w z³¹czu zgrzewanym indukcyjnie, stal L360MB/II

Rys. 5. Udarnoœæ SWC z³¹cza zgrzewanego stali L360MB/II

badañ na mikroskopie elektronowym cienkich folii (stal L360MB/I)
wyciêtych z materia³u rodzimego przedstawiono na rysunku 6, a wyciêtych ze zgrzeiny w linii zgrzania przedstawiono na rysunkach 7 i 8.
Wyniki obserwacji na mikroskopie skaningowym przedstawiono na
rysunku 9.

Analiza wyników badañ
Analiza danych zawartych w tablicy wykaza³a, ¿e oba wytopy
badanych stali L360MB spe³niaj¹ wymagania normy EN 10208-2. S¹
to jednak stale istotnie ró¿ni¹ce siê zawartoœci¹ sk³adników stopowych z punktu widzenia ich przydatnoœci do spawania i zgrzewania.
Stal L360MB/I zawiera mikrododatki Nb i V, a zawartoœæ azotu 120
ppm odpowiada maksymalnej zawartoœci dopuszczalnej w normie
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Rys. 7. Mikroskop elektronowy, struktura zgrzeiny, stal L360MB/I, 7000 x

EN 10208-2. Stal L360MB/II oprócz Nb i V zawiera dodatkowo
0,015% Ti, przy znacznie ni¿szej zawartoœci azotu (40 ppm). Stal
L360MB/II ró¿ni³a siê od stali L360MB/I wy¿szymi w³asnoœciami wytrzyma³oœciowymi. W³asnoœci plastyczne wyra¿one wyd³u¿eniem A5
i udarnoœæ KCV w temperaturze 20oC stali z tytanem by³y minimalnie
gorsze (tabl.).
Badania metalograficzne na mikroskopie œwietlnym nie wykaza³y istotnych ró¿nic mikrostruktury. Materia³ rodzimy obu stali charakteryzowa³ siê drobnoziarnist¹ lekko odkszta³con¹ struktur¹ ferrytyczn¹ z niewielk¹ iloœci¹ perlitu. Drobniejsze ziarno mia³a stal L360MB/II
z tytanem (rys. 1).
Prowadzony w identycznych warunkach proces zgrzewania indukcyjnego doprowadzi³ do istotnych ró¿nic udarnoœci po³¹czeñ
zgrzewanych. W przypadku stali L360MB/II z tytanem w wyniku oddzia³ywania cyklu cieplno-odkszta³ceniowego zgrzewania udarnoœæ
w linii zgrzania wzros³a do 200 J/cm2. Ten sam cykl cieplno-odkszta³ceniowy zgrzewania stali bez tytanu L360MB/I doprowadzi³ do drastycznego obni¿enia udarnoœci w linii zgrzania do 23 J/cm2. Analiza
rozk³adu twardoœci (rys. 3, 4) nie wyjaœni³a przyczyn tak istotnych
ró¿niæ udarnoœci. W obu przypadkach stwierdzono minimalny wzrost
twardoœci SWC zgrzein w stosunku do twardoœci materia³u rodzimego (190÷200 HV10), przy czym maksimum twardoœci wypada³o
w strefie linii grzania. Wiêksz¹ twardoœæ maksymaln¹ 234 HV10
zmierzono w z³¹czu zgrzewanym stali L360 MB/II o wysokiej udarnoœci. Nie mo¿na wiêc wi¹zaæ spadku udarnoœci z³¹cza stali L360MB/I
ze wzrostem twardoœci i ewentualnym wp³ywem rozpuszczania faz
miêdzywêz³owych na przesuniêcie krzywych przemian CTPc-S
w prawo, tzn. podwy¿szeniem hartownoœci. Potwierdzi³y to równie¿
wyniki badañ metalograficznych przeprowadzone na mikroskopie

Rys. 8. Mikroskop elektronowy, struktura zgrzeiny, stal L360MB/I, 16 000 x

optycznym (rys. 2). W obu badanych z³¹czach w linii zgrzania wyst¹pi³y podobne struktury ferrytyczno-bainityczne z minimalnie wiêkszym ziarnem w linii zgrzania. W z³¹czu stali L360MB/II z tytanem widoczna jest wiêksza iloœæ wydzieleñ. W badanych zgrzeinach nie
stwierdzono obecnoœci wad.
Bardziej szczegó³owym badaniom poddano z³¹cza zgrzewane
niskiej udarnoœci. Obserwacje na mikroskopie elektronowym wykaza³y, ¿e w drobnoziarnistej strukturze ferrytyczno-perlitycznej
materia³u rodzimego czêœæ wydzieleñ lokalizowa³a siê na granicach
ziarn (rys. 6). W zgrzeinie dominowa³ ferryt i bainit listwowy (rys.
7). Lokalnie wewn¹trz ziarn ferrytu i bainitu stwierdzono obecnoœæ
drobnodyspersyjnych wydzieleñ typu MX (rys. 8) [8]. W wyniku
oddzia³ywania cyklu cieplno-odkszta³ceniowego zgrzewania w z³¹czu zgrzewanym stali bez tytanu dosz³o do redystrybucji wydzieleñ
faz miêdzywêz³owych. Znaczy to, ¿e w SWC z³¹cza zgrzewanego
dosz³o w tym przypadku do rozpuszczenia mniej trwa³ych azotków
i wêglikoazotków niobu i wanadu, co przy du¿ych szybkoœciach
ch³odzenia doprowadzi³o do przesycenia roztworu azotem, wêglem, niobem i wanadem. Jednoczeœnie w strefie zgrzania materia³
o wysokiej odpornoœci na rekrystalizacjê podlega³ znacznemu odkszta³ceniu. Przy du¿ych szybkoœciach ch³odzenia stwarza to warunki do zachowania wysokiej gêstoœci dyslokacji w roztworze. Zaistnia³y wiêc warunki do oddzia³ywania sk³adników rozpuszczonych w roztworze z dyslokacjami i tworzeniem na dyslokacjach
drobnodyspersyjnych wydzieleñ faz typu MX. Pogorszy³o to w³asnoœci plastyczne z³¹cza, co ilustruje równie¿ prze³om próbki udarnoœciowej z³¹cza zgrzewanego stali L360MB/I zamieszczony na rysunku 9.
Przedstawiona analiza wykazuje, ¿e nie zawsze z³¹cza zgrzewane stali L360MB/I (bez tytanu) bêd¹ wykazywaæ nisk¹ udar-

noœæ. Do przedstawionego wy¿ej spadku udarnoœci dosz³o przy
stosowaniu okreœlonej metody i parametrów zgrzewania. Obni¿enie
temperatury maksymalnej cyklu cieplnego zgrzewania i skrócenie
czasu przebywania w temperaturach wy¿szych od temperatury intensywnego rozpuszczania faz miêdzywêz³owych powinno poprawiæ w³asnoœci po³¹czeñ zgrzewanych. Wydaje siê równie¿, ¿e
w sytuacji, gdy dochodzi do rozpuszczania faz miêdzywêz³owych
podwy¿szenie si³y spêczania powinno wp³yn¹æ na poprawê w³asnoœci z³¹cza przez usuniêcie do wyp³ywki materia³u zawieraj¹cego rozpuszczone sk³adniki wydzieleñ. Istotna wydaje siê równie¿
kontrola w zgrzewanych stalach zawartoœci azotu, jako sk³adnika
najbardziej odpowiedzialnego za przedstawione wy¿ej procesy starzenia. Wprowadzenie do stali obrobionych termomechanicznie
dodatku tytanu i w odpowiedniej proporcji azotu poprawia ich
zgrzewalnoœæ przez tworzenie trwa³ej fazy TiN. Ogranicza to nie tylko rozrost ziarna austenitu, sprzyja zarodkowaniu ferrytu drobnoziarnistego „aciculare ferrite”, ale równie¿ skuteczniej ni¿ w przypadku aluminium obni¿ana jest zawartoœæ „wolnego” azotu w roztworze [6]. Towarzysz¹ce zgrzewaniu odkszta³cenie plastyczne
wp³ywa wtedy korzystnie na w³asnoœci z³¹cza (rys. 5).

WNIOSKI
1.

2.

3.

Kryteria oceny przydatnoœci stali obrabianych termomechanicznie na konstrukcje zgrzewane powinny uwzglêdniaæ specyfikê cyklu cieplno-odkszta³ceniowego zgrzewania.
Obni¿enie w³asnoœci plastycznych po³¹czeñ zgrzewanych
stali L360MB, spowodowane równoczesnym oddzia³ywaniem cyklu cieplnego i odkszta³ceniowego na strukturê
z³¹cza, wi¹¿e siê z tworzeniem w ziarnach ferrytu i bainitu drobnodyspersyjnych wydzieleñ faz typu MX.
Stal L360MB z tytanem charakteryzuje siê lepsz¹
zgrzewalnoœci¹ ni¿ stal L360MB tylko z mikrododatkami
niobu i wanadu oraz du¿¹ zawartoœci¹ azotu.
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Intensyfikacja ch³odzenia w procesie zgrzewania
rezystancyjnego z zastosowaniem ch³odzenia mg³owego
Intensification of cooling in resistant welding through mist
cooling application
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przeanalizowano przep³yw ciep³a dla klasycznego sposobu ch³odzenia wodnego elektrod w zgrzewaniu rezystancyjnym. Opisano alternatywny sposób intensyfikacji ch³odzenia elektrod i materia³ów zgrzewanych w procesie zgrzewania rezystancyjnego za pomoc¹ tzw. ch³odzenia
mg³owego. Przeprowadzono analizê i symulacje MES dla nowego czynnika ch³odz¹cego, jakim jest mg³a wodna. Przedstawiono stanowisko badawcze i uzyskane wyniki eksperymentów.

This work presents the results of heat flow analysis for a classical
way of cooling of electrodes during resistance welding i.e. by means of
water. The description also refers to an alternative way of intensification
of cooling of electrodes and welded metals during resistance welding i.e.
by means of the so-called mist cooling. A new cooling agent i.e. water
mist was subject to analysis and MES simulations. The description of a
respective testing station and test results are presented below.

W S T Ê P
Ch³odzenie w procesie zgrzewania rezystancyjnego, z uwagi na doœæ du¿¹ energiê ciepln¹ wydzielan¹ w czasie zgrzewania, odgrywa istotn¹ rolê.
W wyniku zgrzewania temperatura na styku materia³ów zgrzewanych osi¹ga
wartoœci powy¿ej temperatury topnienia, tworz¹c tzw. j¹dro zgrzeiny (rys. 1);
dla stali niskowêglowej temperatura ta wynosi powy¿ej 1500oC. Z kolei materia³em stosowanym na elektrody zgrzewarki s¹ najczêœciej ró¿nego rodzaju
stopy miedzi. Temperatura topnienia (czystej) miedzi jest zdecydowanie ni¿sza
od stali i wynosi ok. 1083oC. Parametrem krytycznym w odniesieniu do elektrod jest jednak temperatura zdecydowanie ni¿sza, tzw. temperatura miêkniêcia
elektrod. Parametr ten decyduje o mo¿liwoœci deformacji elektrody, a przez to
okreœla czas jej u¿ytkowania, co wp³ywa jednoczeœnie na jej trwa³oœæ. Temperatura miêkniêcia elektrod zawiera siê w granicach 450÷500oC [2]. Te czynniki wymuszaj¹ koniecznoœæ intensywnego ch³odzenia elektrod. Typowym sposobem ch³odzenia, zarówno elektrod zgrzewarki, jak i materia³u zgrzewanego
jest ch³odzenie wodne. Woda, jako medium ch³odz¹ce, przep³ywa w kana³ach
wewnêtrznych wydr¹¿onych w elektrodzie.
O intensywnoœci ch³odzenia decyduje przede wszystkim temperatura medium
ch³odz¹cego i jego przep³yw. Zwiêkszenie intensywnoœci ch³odzenia poprzez zwiêkszenie przep³ywu medium ch³odz¹cego, jakim jest woda, jest ograniczone z uwagi
na ma³e przekroje doprowadzeñ, z jakich jest wykonana instalacja ch³odz¹ca oraz
wielkoœci kana³ów wydr¹¿onych w samych elektrodach. G³ównym ograniczeniem
s¹ czêsto wymiary elektrod zgrzewarki, uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie wewnêtrz- Rys. 1. Schemat tworzenia zgrzeiny
nych kana³ów ch³odz¹cych. Dodatkowo zastosowanie wody jako czynnika ch³odz¹cego w typowy, jak do tej pory, sposób wprowadza swego rodzaju ograniczenia. Niemo¿liwe jest zdecydowane zwiêkszenie intensywnoœci
ch³odzenia w tradycyjny sposób ze wzglêdu na ograniczon¹ zdolnoœæ przejmowania ciep³a w uk³adzie stosowanym do tej pory (materia³ zgrzewany – elektroda – woda). Krytyczna nie jest iloœæ wody przep³ywaj¹cej w czasie zgrzewania, ale przede wszystkim samo zjawisko transportu
ciep³a z elektrod zgrzewarki do medium ch³odz¹cego, jakim jest woda. W takim sposobie ch³odzenia ciep³o generowane w czasie zgrzewania (cyklu pr¹dowym) jest generowane w elektrodzie miedzianej, a dopiero zdecydowanie póŸniej jest poch³aniane przez medium ch³odz¹ce.

Analiza klasycznego sposobu ch³odzenia
wodnego
Powszechnie stosowanym rozwi¹zaniem ch³odzenia elektrod
i poœrednio materia³ów zgrzewanych jest ch³odzenie wodne. Sposób
ch³odzenia z przep³ywem wody w elektrodach zgrzewarki powoduje
Dr in¿. Zygmunt Mikno jest pracownikiem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
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sch³adzanie elektrod i poœrednio czêœciowe ch³odzenie materia³u bêd¹cego w kontakcie z elektrod¹. Materia³ zgrzewany poza stref¹ styku z elektrod¹ jest ch³odzony poœrednio poprzez oddawanie ciep³a
w g³¹b materia³u zgrzewanego i w niewielkim stopniu poprzez oddawanie ciep³a do otoczenia.
Analizuj¹c przep³yw ciep³a generowanego w czasie zgrzewania,
a odbieranego przez medium ch³odz¹ce, jakim jest woda, nale¿y
uwzglêdniæ zjawisko przenikania ciep³a przez œciankê h. Œcianka

Rys. 2. Przenikanie ciep³a przez elektrodê zgrzewarki: a – elektroda zgrzewarki,

Same elektrody dopiero po zaniku przep³ywu pr¹du zgrzewania
s¹ w stanie odprowadziæ ciep³o poza strefê zgrzewania.
Uzyskane wyniki nasunê³y wiêc koncepcjê poszukiwania innych
intensywniejszych metod i sposobów ch³odzenia elektrod oraz materia³ów zgrzewanych. Nowym sposobem ch³odzenia zaproponowanym w procesie zgrzewania rezystancyjnego jest tzw. ch³odzenie
mg³owe. Przeprowadzono analizê przep³ywu ciep³a dla nowego sposobu ch³odzenia, opracowuj¹c model MES i przeprowadzaj¹c symulacje dla nowego czynnika ch³odz¹cego, jakim jest mg³a wodna. Na
podstawie wyników symulacji opracowano stanowisko badawcze
w celu przeprowadzenia prób technologicznych.

b – nasadka elektrody, c – przenikanie ciep³a przez œciankê – denko elektrody

rozumiana jest jako gruboœæ denka elektrody (rys. 2), oddzielaj¹cej
powierzchniê robocz¹ elektrody od kana³u ch³odz¹cego. Powy¿sze
zjawisko mo¿na przedstawiæ w postaci równania (1) [1].
Q
= k ⋅ ∆T = q
S ⋅ ∆t

(1)

gdzie:
⎡ 1
h
1 ⎤
k=⎢
+ +
⎥
α
λ
α
⎣ 12
23 ⎦

Rys. 3. Umiejscowienie termopar pomiarowych w elektrodzie
zgrzewarki

−1

(2)

gdzie:
– α12, α23 – wspó³czynniki przejmowania ciep³a na obu powierzchniach œcianki o gruboœci h i wspó³czynniku przewodzenia ciep³a λ,
– ∆T = T3 – T1,
– Q – ciep³o przenikaj¹ce w czasie ∆t przez granicê faz o polu powierzchni S,
– ∆T – skok temperatury na granicy obu faz,
– q – gêstoœæ powierzchniowa strumienia ciep³a.
Istotnym czynnikiem do okreœlenia szukanych wielkoœci jest dok³adne wyznaczenie wspó³czynników α12 oraz α23. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie ma prostych wzorów okreœlaj¹cych te wspó³czynniki. Na
ich wartoœæ maj¹ wp³yw: rodzaj cia³a sta³ego, jego kszta³t, stan powierzchni, rodzaj p³ynu, rodzaj op³ywu (laminarny, burzliwy) i ró¿nica
temperatur. Do obliczenia α stosuje siê ró¿ne wzory empiryczne, ³¹cz¹ce na ogó³ wp³yw konwekcji i promieniowania. Przedstawione
równanie dotyczy przep³ywu ciep³a w stanie ustalonym i nie ujmuje
dynamiki zjawisk cieplnych. Orientacyjne wspó³czynniki konwekcyjnego przejmowania ciep³a przedstawiono w tablicy.
Ze wzglêdu na trudnoœci z dok³adnym doborem wspó³czynników
oraz dla wyznaczenia rzeczywistych zale¿noœci przeprowadzono eksperyment na podstawie którego mo¿na okreœliæ efektywnoœæ dotychczasowego sposobu ch³odzenia. W celu rozpoznania zjawiska przep³ywu i wymiany ciep³a, przeprowadzono pomiary temperatur w wybranych punktach charakterystycznych obiektu, tj. w styku elektrody
z materia³em zgrzewanym (Tem1) oraz temperatury w kanale ch³odz¹cym (Te) (rys. 3). Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu
stwierdzono niewielkie ró¿nice w rozk³adzie temperatur dla przypadku
ch³odzenia elektrody wod¹ i bez ch³odzenia. Wynika st¹d, ¿e dotychczasowy sposób ch³odzenia nie ma istotnego wp³ywu na przebieg
procesu zgrzewania w czasie jego trwania (cyklu pr¹dowego). Ten rodzaj ch³odzenia (wewnêtrzny wodny) umo¿liwia jedynie sch³odzenie
elektrod w czasie pomiêdzy kolejnymi zgrzeinami.
Tablica. Dane wspó³czynnika α dla ch³odzenia lub ogrzewania cia³a sta³ego [1]
Sytuacja

α (W/ (m2 · K))

W powietrzu spokojnym

1÷50

w oleju ch³odz¹cym

500÷1500

W powietrzu w ruchu

10÷500

w wodzie

200÷10000

Sytuacja

α (W/ (m2 · K))

Technologia ch³odzenia mg³owego
Z technologicznego punktu widzenia korzystne by³oby intensywne ch³odzenie w czasie przep³ywu pr¹du, aby nie dopuœciæ do nadmiernego nagrzania zarówno elektrody, jak i materia³u zgrzewanego
w bezpoœrednim kontakcie z elektrod¹ i poza ni¹ [3].
Wprowadzenie ch³odzenia mg³owego do technologii punktowego
zgrzewania rezystancyjnego daje now¹ mo¿liwoœæ sterowania rozk³adem temperatury w elementach zgrzewanych. Efekt ch³odzenia
w przypadku zastosowania ch³odzenia mg³owego jest widoczny i wyraŸny w porównaniu do konwencjonalnego ch³odzenia wodnego. Taki
rodzaj ch³odzenia powoduje obni¿enie temperatury nie tylko elektrod,
ale i powierzchni zgrzewanych elementów. Istotne s¹ miejsca trudno
dostêpne i nara¿one na oddzia³ywanie wysokich temperatur, takie jak
styk elektrody z materia³em zgrzewanym, szczególnie na krawêdzi
elektrody. Intensywne odprowadzanie ciep³a przez czynnik ch³odz¹cy
powoduje równie¿ korzystniejszy rozk³ad temperatur w ca³ym obsza-

Rys. 4. Porównanie obliczeñ (model MES) z eksperymentem dla ch³odzenia mg³o-

wego. Górna czêœæ poddawana ch³odzeniu mg³owemu, dolna ch³odzona tradycyjnie (wewnêtrzne ch³odzenie wodne) (I = 8 kA, tzgrz = 320 ms)

rze zgrzewania. Ponadto wystêpuje efekt korzystniejszego ukszta³towania j¹dra zgrzeiny. Osi¹ga ono mniejsze rozmiary na jej wysokoœci,
szczególnie w zewnêtrznych obszarach. Korzystniejszy rozk³ad temperatur powoduje mniejsze uplastycznienie materia³ów zgrzewanych, co
minimalizuje efekt wnikania elektrod w g³¹b materia³ów zgrzewanych
(mniejsze wgnioty) oraz powoduje zachowanie niskotopliwych pow³ok
ochronnych, np. cynku, na powierzchni materia³ów zgrzewanych.
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W przypadku tradycyjnego sposobu ch³odzenia energia cieplna
wydzielana w styku elektrody z materia³em zgrzewanym jest wiêksza
zw³aszcza w koñcowej fazie zgrzewania. W przypadku ch³odzenia
mg³owego temperatura w styku elektrody z materia³em zgrzewanym
i w obszarach s¹siaduj¹cych jest ni¿sza, mniejsze s¹ równie¿ rezystancje styku i materia³u w tych obszarach, co ogranicza efekt generacji ciep³a w tych obszarach.

Opis eksperymentów

Rys. 5. Rozk³ad temperatur w p³aszczyŸnie styku elektrody z materia³em zgrzewanym dla typowego sposobu zgrzewania z ch³odzeniem wodnym odpowiednio dla
25, 50, 75 i 100% czasu zgrzewania (T025, T050, T075, T100)

Z uwagi na zintensyfikowane ch³odzenie powierzchni materia³ów
zgrzewanych, poza stref¹ styku elektrody z materia³em zgrzewanym
oraz zewnêtrznych powierzchni elektrod, nastêpuje obni¿enie temperatury tych obszarów, co znacz¹co wp³ywa na rozk³ad gêstoœci pr¹du, mocy zgrzewania i temperatury, co bezpoœrednio ma wp³yw na
budowê zgrzeiny (rys. 4).
Wiêksza intensywnoœæ ch³odzenia wynika ze zdecydowanie
wiêkszej wartoœci ciep³a parowania mg³y wodnej (pary) w stosunku
do ciep³a w³aœciwego wody, powszechnie stosowanej w zgrzewarkach jako czynnik ch³odz¹cy. Dodatkowo wystêpuje inny mechanizm
wymiany ciep³a w stosunku do sposobu tradycyjnego (materia³
zgrzewany – elektroda miedziana – woda), który ma ograniczone
mo¿liwoœci odprowadzania ciep³a w czasie cyklu pr¹dowego. Mg³a
wodna pada bezpoœrednio na materia³ zgrzewany i mimo to, ¿e ch³odzone s¹ miejsca mniej intensywniej nagrzewane, skutecznoœæ tego
sposobu jest widoczna.
Dla porównania przedstawiono wyniki obliczeñ i eksperymentu.
W przeprowadzonym eksperymencie dla lepszego zobrazowania skutecznoœci ch³odzenia mg³owego, ch³odzeniu poddawany by³ tylko
górny element zgrzewany. Zgrzewanymi elementami by³y blachy
o gruboœci 1,5 mm gatunku 08X. Dla czêœci poddanej ch³odzeniu
mg³owemu (górna czeœæ) widoczny jest korzystniejszy rozk³ad temperatury, szczególnie na krawêdzi styku elektrody z materia³em zgrzewanym. Ch³odzenie mg³owe oddzia³uje równie¿ na temperaturê w styku elektrody z materia³em zgrzewanym, co jest widoczne chocia¿by
w postaci mniejszych wgniotów po elektrodach w materiale zgrzewanym (górna czêœæ). Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ równie¿ przeprowadzone obliczenia MES (rys. 5 i 6) (rozk³ad temperatur w styku elektroda – materia³ zgrzewany).

Stanowisko do badañ zgrzewania z zastosowaniem ch³odzenia
mg³owego przedstawiono na rysunku 7. Na rysunku 8 przedstawiono usytuowanie rozpylaczy (na pierœcieniu mocuj¹cym) wzglêdem
elektrody zgrzewarki. Jako rozpylacze zastosowano typowe wtryski
paliwa silników samochodowych. Ich wydajnoœæ, rozpylenie i mo¿liwoœæ elektronicznego sterowania umo¿liwi³y przeprowadzenie badañ
w zakresie ciœnieñ roboczych do 20 barów.

Rys. 7. Stanowisko do zgrzewania z ch³odzeniem mg³owym

Rys. 8. Usytuowanie rozpylaczy na pierœcieniu mocuj¹cym

Rys. 6. Rozk³ad temperatur w p³aszczyŸnie styku elektrody z materia³em zgrzewanym dla ch³odzenia mg³owego odpowiednio dla 25, 50, 75 i 100% czasu zgrzewania (T025, T050, T075, T100)
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Efekt oddzia³ania ch³odzenia mg³owego jest zauwa¿alny w zewnêtrznym wygl¹dzie zgrzeiny. Na rysunku 9 przedstawiono widok
zewnêtrzny materia³ów po procesie zgrzewania z widocznym œladem po elektrodach zgrzewarki. Rysunki te przedstawiaj¹ powierzchnie materia³ów zgrzewanych po procesie zgrzewania z widocznym œladem po docisku elektrod oraz przebarwieniami materia³ów zgrzewanych wokó³ elektrody, wynikaj¹cych z nagrzania materia³u powy¿ej 700oC. Po prawej stronie rysunku przedstawiono
wygl¹d zewnêtrzny materia³u zgrzewanego po procesie zgrzewania
dla normalnego (wewnêtrznego) ch³odzenia wodnego. Po lewej
stronie przedstawiony zosta³ efekt dodatkowego oddzia³ywania

WNIOSKI
Ch³odzenie mg³owe ma mo¿liwoœæ zastosowania w ci¹g³ych procesach zgrzewania, szczególnie w zgrzewaniu liniowym, w którym ch³odzeniu podlegaj¹ zarówno materia³y
zgrzewane, jak i elektrody. Zgrzewanie to, z uwagi na du¿¹
szybkoœæ procesu, wymaga intensywnego ch³odzenia, które
nie zawsze mo¿na zrealizowaæ efektywnie na drodze standardowego ch³odzenia wewnêtrznego elektrod.

L I T E R AT U R A
[1]

Rys. 9. Widok zewnêtrzny materia³ów po procesie zgrzewania z widocznym œla-

dem po elektrodach zgrzewarki (I = 8 kA, tzgrz = 320 ms)

ch³odzenia mg³owego. Eksperymenty dla lepszego zobrazowania
przeprowadzano dla miêkkich parametrów energetycznych procesu
(I = 8 kA, tzgrz = 320 ms, w odró¿nieniu do typowych najczêœciej
stosowanych (I ≅ 10 kA, tzgrz ≅ 200 ms). Dla nominalnych warunków efekt oddzia³ywania tego rodzaju ch³odzenia by³ mniej wyraŸny.
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Mechanizm i czynniki technologiczne wp³ywaj¹ce na pêkanie
stopu AlMg3 podczas wielopunktowego zgrzewania
rezystancyjnego

Hongyan Zhang

Mechanism and factors affecting cracking in multi-spot
resistance welding of Al3Mg alloy
STRESZCZENIE

ABSTRACT

W referacie przedstawiono mechanizm pêkania krystalizacyjnego
stopu AlMg3 (AA5754) w trakcie wielopunktowego zgrzewania rezystancyjnego, z uwzglêdnieniem czynników metalurgicznych i mechanicznych,
na podstawie analizy termomechanicznej. Wykaza³a ona mo¿liwoœæ pojawienia siê znacz¹cych naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych w rejonie j¹dra zgrzeiny w fazie ch³odzenia.
Na tej podstawie zaproponowano i zweryfikowano doœwiadczalnie
wytyczne technologiczne w celu zmniejszenia tendencji wspomnianego
stopu do pêkania podczas zgrzewania. W szczególnoœci rozwa¿ano mo¿liwoœæ dodatkowego utwierdzenia zgrzewanych blach, geometriê elektrod i szerokoœæ zgrzewanych pasków.

The mechanism of hot cracking in resistance multi-spot welding of
Al3Mg (AA5754) aluminum alloy is presented basing on thermal-mechanical analysis of metallurgical and mechanical factors. It was
revealed the possibility of development of high tensile stresses close to
the nugget in the cooling stage of welding.
Basing on the understanding of cracks formation the technological
guidelines were proposed and experimentally verified to suppress
cracking tendency in spot welding of aforementioned alloy. In particular,
constraining by additional clamping of coupons welded, electrode
geometry employed and width of parts to be welded were discussed.

W S T Ê P
Jednym z problemów technologicznych zwi¹zanych ze spawaniem aluminium i jego stopów jest sk³onnoœæ do pêkania krystalizacyjnego. Jest to konsekwencja specyficznych w³aœciwoœci tych materia³ów: znacznego skurczu krystalizacyjnego, du¿ej rozszerzalnoœci
cieplnej, gwa³townego spadku wytrzyma³oœci i plastycznoœci powy¿ej 500oC, obecnoœci niskotopliwych eutektyk w najwa¿niejszych uk³adach (np. Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si), a niekiedy tak¿e du¿ej ró¿nicy pomiêdzy temperatur¹ solidusu i likwidusu dla poszczególnych stopów.
Teoria pêkania krystalizacyjnego jest ju¿ dobrze rozwiniêta zarówno w odlewnictwie, jak i dla spawania, poczynaj¹c od klasycznych prac
Pelliniego, Borlanda i Prokhorova z lat 60. ub. wieku. Natomiast dla zgrzewania rezystancyjnego publikacji na ten temat jest bardzo ma³o,
co wiêcej, wiedza z zakresu spawania swobodnego (³ukowego i p³omieniowego) nie mo¿e byæ po prostu przeniesiona do zgrzewania ze
wzglêdu na jego odmienny charakter.
Stopy Al-Mg serii 5000 s¹ obiecuj¹cym materia³em in¿ynierskim. Spoœród nich stop AlMg3, oznaczony wed³ug norm amerykañskich
symbolem AA5754 (tabl. [1]), zosta³ specjalnie opracowany na potrzeby przemys³u samochodowego. Nie jest on przeznaczony do obróbki cieplnej. Ma dobr¹ wytrzyma³oœæ statyczn¹, dynamiczn¹ i zmêczeniow¹ (tak¿e na zmêczenie powierzchniowe – tzw. pitting) oraz odpornoœæ na korozjê miêdzykrystaliczn¹ i naprê¿eniow¹. W³aœciwoœci stopu (niektóre z nich podano w tabl.) wynikaj¹ z kombinacji umocnienia przez roztwór, umocnienia odkszta³ceniowego oraz stabilnej, tak¿e w podwy¿szonej temperaturze, struktury drobnoziarnistej [2].
Mo¿e on byæ dostarczany w postaci blachy odpowiednio przygotowanej pod k¹tem zgrzewania rezystancyjnego, o stabilnej opornoœci stykowej [1].
Stop AA5754 uwa¿a siê generalnie za „dobrze zgrzewalny” [1], co zdaje siê potwierdzaæ praktyka technologiczna zgrzewania punktowego [3, 4] i zgrzewania rezystancyjnego hybrydowego „weld bonding” [5, 6], jednak¿e informacje o pêkniêciach zgrzein w tym i analogicznych materia³ach pojawiaj¹ siê w ró¿nych pracach [7-9]. Systematyczne badania w tym zakresie z udzia³em autorów niniejszego tekstu, których wyniki przedstawiono we wczeœniejszych publikacjach [10-13] i w niniejszym artykule, pozwoli³y na wyjaœnienie mechanizmu pêkania krystalizacyjnego i ujawnienie czynników technologicznych, które mog¹ temu zapobiegaæ.

Metodyka badañ
Do badañ zastosowano stop AA5754 produkcji Alcan Aluminum
Co., w postaci blachy o gruboœci 2 mm. Materia³ by³ w stanie wy¿arzonym, o powierzchni przygotowanej przez producenta do zgrzewania rezystancyjnego, ze specjalnym pokryciem, które zapewnia nisk¹
i powtarzaln¹ opornoœæ stykow¹ w okresie roku od daty produkcji.
Blachê ciêto na paski równolegle do kierunku walcowania, przy czym
Prof. dr hab. Jacek Senkara jest pracownikiem Zak³adu In¿ynierii Spajania w Politechnice
Warszawskie,j a Hongyan Zhang Dept. of Mechanical, Industrial and Manufacturing Eng.,
University of Toledo, USA.

24

PRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006

mia³y one szerokoœæ 25 mm (oznaczone dalej jako „w¹skie”), 40 mm
(„œrednie”) i 90 mm („szerokie”).
Tablica. Sk³ad i podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne blachy ze stopu AA5754
w stanie wy¿arzonym wg atestu producenta [1]

% wag.

Mg

Mn

Cu

Fe

Si

Ti

Cr

Zn

2,6-3,6

0,5<

0,1<

0,4<

0,4<

0,15<

0,3<

0,2<

Wytrzyma³oœæ doraŸna

Umowna granica

Wyd³u¿enie

na rozci¹ganie Rm

plastycznoœci R0,2

wzglêdne

[MPa]

[MPa]

[%]

225

105
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Paski materia³u zgrzewano przy u¿yciu zgrzewarki inwertorowej
œredniej czêstotliwoœci (MF DC). Stosowano trzy rodzaje elektrod:
o œrednicy 10 mm i promieniu zaokr¹glenia 50 mm (oznaczone jako
A), pó³okr¹g³e o œrednicy 8 mm (typ B) oraz p³askie o œrednicy 6 mm
(typ C). Reprezentowa³y one najczêœciej u¿ywany rodzaj do zgrzewania aluminium (A) oraz dwa skrajne przypadki geometryczne (B i C).
Pokazano je schematycznie na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat i wymiary geometryczne stosowanych elektrod

Parametry zgrzewania dobrano na podstawie rekomendacji literaturowych i wczeœniejszych testów wstêpnych: si³a docisku elektrod
7 kN, pr¹d nagrzewania 3 kA w ci¹gu 50 ms, pr¹d zgrzewania 26 kA
w ci¹gu 83 ms, ch³odzenie przy docisku (bez pr¹du) 200 ms. Podzia³ka zgrzewania – 30 mm. Podczas zgrzewania nie notowano ekspulsji
i przyklejania siê elektrod, a rejestrowany przebieg wszystkich parametrów, w tym tak¿e opornoœci dynamicznej, by³ powtarzalny. Zewnêtrzny wygl¹d wszystkich zgrzein by³ poprawny.
Próbki po zgrzewaniu wielokrotnym ciêto poprzecznie i pod³u¿nie, a nastêpnie poddano oglêdzinom metodami mikroskopii optycznej i elektronowej.

Struktura zgrzein
Badania metalograficzne ujawni³y w przekroju pod³u¿nym próbek
po zgrzewaniu wielokrotnym pêkniêcia na zewn¹trz j¹der zgrzein tylko po jednej ich stronie, zgodnie z sekwencj¹ zgrzewania. Pêkniêcia
te by³y w zasadzie niewidoczne na przekrojach poprzecznych, co
przedstawiono na rysunku 2. Przy wiêkszych powiêkszeniach ujawniono miêdzykrystaliczny charakter tych pêkniêæ, przy czym powierzchnie defektów mia³y morfologiê dendrytyczn¹ (rys. 3). Wskazywa³o to na szcz¹tkow¹ obecnoœæ fazy ciek³ej w momencie „rozdarcia” struktury i w rezultacie krystalizacyjny charakter defektu. W samym
j¹drze zgrzein, poza nieznaczn¹ porowatoœci¹, pêkniêæ nie ujawniono.

Rys. 3. Widok powierzchni wewnêtrznej
pêkniêcia

s¹ one zorientowane pod k¹tem ok. 70o do stycznej do powierzchni
linii wtopienia j¹dra zgrzeiny. Statystykê rozk³adu tych k¹tów pokazano na rysunku 4.

Rys. 4. Rozk³ad wielkoœci k¹tów pomiêdzy osi¹
pêkniêcia i styczn¹ do
linii wtopienia [11]

Badania strukturalne strefy przyleg³ej do j¹dra zgrzein pokaza³y,
i¿ struktura materia³u poddanego cyklowi cieplnemu zgrzewania siê
zmieni³a: ziarna w tym rejonie siê powiêkszy³y, ponadto na ich granicach pojawi³a siê faza o zwiêkszonej zawartoœci Mg, która tworzy³a
niemal ci¹g³¹ „siatkê”, co pokazano na rysunku 5.

Rys. 5. Struktura strefy
wp³ywu ciep³a w pobli¿u
linii wtopienia j¹dra
zgrzeiny

Kierunek zgrzewania
(a)

Mechanizm pêkania

(b)

(c)

Rys. 2. Przekroje zgrzewanych próbek [10]: a – przekrój pod³u¿ny ca³oœci,
b – przekrój pod³u¿ny pojedynczej zgrzeiny, c – przekrój poprzeczny

Badania sk³adu chemicznego w mikroobszarach metodami dyspersji energii (EDX) i dyspersji d³ugoœci fali (WDX) promieniowania
rentgenowskiego nie wykaza³y obecnoœci zanieczyszczeñ, w tym tak¿e tlenu, w obszarze pêkniêæ. Ujawniono natomiast podwy¿szon¹ zawartoœæ Mg w tym rejonie. Charakterystyczna by³a powtarzalna wielkoœæ i kierunek pêkniêæ. Pomiary dla ponad 70 pêkniêæ wykaza³y, ¿e

Analiza otrzymanych próbek wskazuje na dwa istotne czynniki:
metalurgiczny i termomechaniczny, które powoduj¹ opisany efekt jednostronnego pêkania materia³u w pobli¿u linii wtopienia j¹dra zgrzeiny
w procesie zgrzewania wielokrotnego.
Czynnik metalurgiczny
Morfologia powierzchni pêkniêcia wskazuje jednoznacznie na
pêkniêcie „gor¹ce” w obecnoœci fazy ciek³ej na granicach ziaren. Poniewa¿ pêkniêcia pojawiaj¹ siê poza j¹drem zgrzeiny, zarodkuj¹c
w strefie wp³ywu ciep³a, obecnoœæ fazy ciek³ej w tym przypadku, przy
braku znacz¹cej iloœci zanieczyszczeñ, mo¿e byæ zwi¹zana jedynie
z likwacj¹ w tej strefie. S¹ mo¿liwe dwa powody pojawienia siê fazy
ciek³ej na granicach ziaren w tej strefie: topnienie „równowagowe”
w zakresie temperatury pomiêdzy liniami solidus i likwidus (strefa
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Czynnik termomechaniczny
Mechanizm pêkania od strony swobodnych koñców zgrzewanego materia³u wyjaœnia elementarna analiza termomechaniczna, któr¹
ilustruje rysunek. 8.
W trakcie nagrzewania materia³ od strony nie utwierdzonych
koñców (element B) mo¿e siê swobodnie rozszerzaæ, natomiast po
drugiej stronie j¹dra poprzednia zgrzeina na to nie pozwala, w zwi¹zku z czym element A jest œciskany. W obszarze B nastêpuje ponadto
odkszta³cenie plastyczne na gor¹co – p³yniêcie materia³u „wyciskanego” pomiêdzy stref¹ dzia³ania elektrody i stref¹ ciœnienia od strony
ciek³ego j¹dra (estymacja ciœnienia w j¹drze zgrzeiny patrz [14]), co
pokazano na rysunku 9. Od momentu wy³¹czenia pr¹du zaczyna siê
szybkie ch³odzenie, materia³ zaczyna siê kurczyæ i w materiale indukuj¹ siê naprê¿enia rozci¹gaj¹ce. W elemencie A, poddanym uprzednio œciskaniu, naprê¿enia praktycznie siê znosz¹. Natomiast w elemencie B nie jest to mo¿liwe: materia³ nie mo¿e siê ju¿ „cofn¹æ”.
W wyniku generuj¹ siê du¿e naprê¿enia rozci¹gaj¹ce.
Dokonano oszacowania tych naprê¿eñ. Odkszta³cenie ca³kowite
ε materia³u po wy³¹czeniu pr¹du zgrzewania mo¿e byæ maksymalnie
równe sumie odkszta³cenia sprê¿ystego i skurczu:
σ
ε = + α∆T
E

Rys. 6. Struktura okolicy pêkniêcia jako efekt historii termicznej poszczególnych
obszarów na tle uk³adu równowagi fazowej [10]: I – ciekle j¹dro zgrzeiny, II – strefa czêœciowego roztopienia, III – strefa likwacji

czêœciowego roztopienia na granicy fazy sta³ej i ciek³ej) oraz likwacja
poni¿ej temperatury solidus. Oba te mechanizmy s¹ najprawdopodobniej obecne w omawianym przypadku. Pierwszy z nich nie wymaga szerszego komentarza. Na drugi wskazuje analiza struktury
z rysunku 5 i uk³adu równowagi fazowej Al-Mg.
W stopie AlMg3 wystêpuje, zgodnie z uk³adem równowagi fazowej Al-Mg, pewna iloœæ fazy Al3Mg2 o niskiej temperaturze topnienia.
Nie zd¹¿a siê ona rozpuœciæ w osnowie roztworu Al-Mg podczas bardzo szybkiego nagrzewania, które jest w³aœciwoœci¹ zgrzewania rezystancyjnego, i topi siê jako pierwsza. Ponadto w ca³ej strefie nagrzanej do temperatury powy¿ej linii eutektyki zachodzi likwacja na granicach ziaren. W rezultacie w strefie czêœciowego roztopienia (powy¿ej
linii solidus) i w przyleg³ym obszarze likwacji (w temperaturze sub-solidusowej) jest obecna faza ciek³a na granicy ziaren, stwarzaj¹c
warunki metalurgiczne dla zarodkowania i propagacji pêkniêcia.
Schematycznie przedstawiono to na rysunku 6. Wskazuje na to tak¿e
analiza rozk³adu pola temperatury podczas zgrzewania wykonana metod¹ elementów skoñczonych, przedstawiona w [16]. Na rysunku
7 pokazano przebieg izoterm w pocz¹tkowej fazie ch³odzenia z zaznaczonym gradientem temperatury, który pokrywa siê z g³ównym kierunkiem propagacji pêkniêæ (por. rys. 4 i 7).

Rys. 7. Wynik symulacji

gdzie: σ jest naprê¿eniem, E modu³em Young'a, α – wspó³czynnikiem
rozszerzalnoœci cieplnej, a ∆T przedzia³em spadku temperatury.
Naprê¿enie rozci¹gaj¹ce w elemencie B bêdzie zatem zawarte pomiêdzy:
σ = 0 dla ε = α∆T oraz σ = E α (–∆T) dla ε = 0
Pierwszy skrajny warunek zachodzi dla mo¿liwoœci swobodnego
kurczenia siê elementu B podczas ch³odzenia (co jak wykazano

Rys. 8. Naprê¿enia in-

dukuj¹ce siê w trakcie
zgrzewania [11]: A – element od strony poprzedniej zgrzeiny (utwierdzony); B – element od strony swobodnych koñców

Nagrzewanie

Ch³odzenie

Superpozycja

uprzednio nie jest mo¿liwe), drugi – dla sytuacji pe³nego utwierdzenia
elementu B w tej fazie zgrzewania. W naszym przypadku bli¿si jesteœmy zapewne drugiego wariantu. Na rysunku 10 wrysowano liniê σ =
Eα(–∆T) na wykresie przedstawiaj¹cym zale¿noœæ wytrzyma³oœci doraŸnej na rozci¹ganie i plastycznoœci stopu AA5754 od temperatury,
wziêtego z pracy [11], przyjmuj¹c E = 70 GPa i α = 33 x 10-6 K-1 [15].
Efektywna si³a nacisku elektrody

przebiegu izoterm po
wy³¹czeniu pr¹du zgrzewania (w pocz¹tkowej
fazie ch³odzenia) [16]

P³yniêcie plastyczne
Ciœnienie ciek³ego j¹dra
Utwierdzenie od
poprzedniej zgrzeiny

Swobodny koniec

Rys. 9. Schemat naprê¿eñ i odkszta³ceñ materia³u zgrzewanego [11]
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Rm (MPa)

Wyd³u¿enie wzglêdne

Wyd³. wzgl.

Rm

sowania elektrod p³askich, gdy¿ te pierwsze powoduj¹ znacznie wiêksze odkszta³cenie plastyczne materia³u w trakcie przep³ywu pr¹du
zgrzewania.
Przedstawione rezultaty sugerowa³y mo¿liwoœæ zastosowania
dodatkowego docisku mechanicznego blach do siebie wokó³ strefy
zgrzewania dla zapobie¿enia nadmiernemu odkszta³ceniu w fazie nagrzewania. W wyniku zastosowania specjalnych podk³adek dociskowych zmniejszono znacz¹co tendencjê do pêkania, zw³aszcza dla
zgrzewanych elementów o mniejszej szerokoœci. Na rys. 12 przedstawiono ideowy schemat wykorzystania takich podk³adek oraz osi¹gniête wyniki dla takiej innowacji.

a)
Temperatura (K)
Rys. 10. W³aœciwoœci mechaniczne stopu AA5754 w funkcji temperatury [11].
Zaznaczono obszar naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych mog¹cych siê indukowaæ w materiale zgrzewanym

Widoczne jest, i¿ naprê¿enia rozci¹gaj¹ce (obszar zakreskowany)
w zakresie temperatury 20÷50 K poni¿ej linii solidus, a wiêc dla warunków istnienia fazy ciek³ej na granicach ziaren w obszarze bliskim
j¹dra zgrzeiny, mog¹ z ³atwoœci¹ przekroczyæ – nawet kilkakrotnie –
niewielk¹ wytrzyma³oœæ materia³u.
Znajomoœæ mechanizmu pêkania przy zgrzewaniu oporowym
punktowym stopu AA5754 pozwoli³a na opracowanie metody zapobiegania pêkniêciom poprzez natychmiastowe „zaleczanie” defektu
ciecz¹ w trakcie procesu [10].

b)

Czynniki technologiczne
Ujawnienie mechanizmu pêkania krystalizacyjnego podczas
zgrzewania rezystancyjnego aluminium pozwala tak¿e na zmniejszenie tendencji do pêkania poprzez odpowiedni dobór elektrod, geometriê zgrzewanych elementów, kolejnoœæ zgrzewania, zastosowanie
docisku mechanicznego, które mo¿na nazwaæ wp³ywem czynników
technologicznych.
Na rysunku 11 pokazano otrzyman¹ zale¿noœæ sk³onnoœci do
pêkniêæ, za miarê której przyjêto iloœæ pêkniêæ i ich d³ugoœæ, od szerokoœci zgrzewanych pasków blach i geometrii elektrod. Widoczne
jest, ¿e szersze elementy wykazuj¹ zmniejszon¹ tendencjê do pêkniêæ. Wynika to z wiêkszego udzia³u materia³u nie poddanego impulsowi cieplnemu, który nie pozwala na swobodne odkszta³cenie w fazie nagrzewania i w efekcie na zmniejszenie naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych
pojawiaj¹cych siê w fazie ch³odzenia, zgodnie z rysunkiem 8. Z kolei
stosowanie elektrod pó³okr¹g³ych jest zdecydowanie gorsze od sto-

Rys. 12. Zastosowanie dodatkowej podk³adki dociskowej dla utwierdzenia mate-

ria³u w fazie nagrzewania [11]: a – schemat ideowy, b – wp³yw na sk³onnoœæ do
pêkania krystalizacyjnego

WNIOSKI








Rys. 11. Wp³yw geometrii elektrod (B – p³aska, C – pó³okr¹g³a) i szerokoœci
zgrzewanych blach na sk³onnoœæ do pêkniêæ [11]

Podczas zgrzewania rezystancyjnego punktowego blach
ze stopu aluminium AA5754 (AlMg3) tworz¹ siê warunki
metalurgiczne, sprzyjaj¹ce pêkaniu krystalizacyjnemu
w obszarze czêœciowego roztopienia i likwacji strefy wp³ywu ciep³a.
W strefie tej, w pocz¹tkowej fazie ch³odzenia, istnieje wysokie prawdopodobieñstwo powstania naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych przewy¿szaj¹cych wytrzyma³oœæ materia³u w temperaturze podsolidusowej od strony swobodnych koñców.
W celu obni¿enia tendencji do pêkniêæ zalecane jest stworzenie warunków technologicznych dla utwierdzenia swobodnych koñców. Tendencja do pêkniêæ maleje wraz ze
wzrostem szerokoœci zgrzewanych elementów. Z punktu
widzenia eliminacji pêkniêæ najlepsze s¹ elektrody p³askie
(jednak¿e dobór kszta³tu elektrod powinien byæ optymalizowany tak¿e ze wzglêdu na inne czynniki).
Zastosowanie podk³adek dociskowych obni¿a sk³onnoœæ
do pêkniêæ.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przeprowadzono próby spawania stali duplex laserem œwiat³owodowym oraz metod¹ TIG. Celem prób by³a optymalizacja parametrów technologicznych do opracowania instrukcji technologicznej spawania
(WPS).
Stwierdzono mo¿liwoœæ uzyskania poprawnych z³¹czy zarówno
w przypadku spawania laserowego, jak i spawania metod¹ TIG. Uzyskane wyniki spawania stali duplex nale¿y uzupe³niæ badaniami mechanicznymi i korozyjnymi.

The welding tests of duplex steel using fiber optics laser and TIG
method were conducted. The aim of these tests was optimization of technological parameters for elaboration of technological instruction of welding (WPS).
The possibility of obtaining of correct joints in the case of laser as
well as TIG method welding was affirmed. The obtained results of duplex
steel welding should be completed with mechanical and corrosive investigations.

W S T Ê P
Dzia³ania Unii Europejskiej w kierunku ochrony œrodowiska bardzo czêsto zwi¹zane s¹ z wykorzystaniem odpadów do ich spalania
w kot³ach przemys³owych. Dzia³ania takie, oprócz aspektu ekonomicznego wynikaj¹cego z uzyskiwania dodatkowego ciep³a, maj¹ równie¿ aspekt techniczny zwi¹zany z likwidacj¹ czêœci odpadów przemys³owych. Spalanie odpadów w kot³ach prowadzi jednak do tworzenia siê w spalinach bardzo niekorzystnych zwi¹zków chemicznych, m.in. chlorków i fluorków, które powoduj¹ procesy korozji i erozji. Fakt
ten wymaga stworzenia czêsto specjalnych gatunków stali, m.in. stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex. Wykorzystanie takich stali do budowy kot³a jest mo¿liwe w praktyce tylko za pomoc¹ spawania. W Energoinstalu SA ze wzglêdu na nowe inwestycje i zamówienia
kot³ów, które powinny mieæ mo¿liwoœæ spalania œmieci, podjêto prace maj¹ce na celu optymalizacjê technologii spawania stali duplex. Do
spawania wykorzystano metodê spawania laserowego oraz metodê TIG.

Spawanie laserem œwiat³owodowym
W przemyœle coraz czêœciej stosowane s¹ lasery œwiat³owodowe typu YAG, których konstrukcje s¹ obecnie bardzo intensywnie rozwijane. Wynikiem badañ by³o opracowanie konstrukcji rezonatorów
o innej ni¿ w konwencjonalnych laserach geometrii kryszta³u i sposobie pompowania optycznego [1]. Jednym z najnowszych rozwi¹zañ
tego typu s¹ lasery œwiat³owodowe, oparte na kryszta³ach YAG
z domieszkami iterbu, w których element czynny jest w postaci
Tablica I. Parametry przetapiania i spawania laserem œwiat³owodowym stali
duplex
Moc wi¹zki
[kW]

Odleg³oœæ ogniska
[mm]

K¹t spawania
[o]

Gaz os³onowy Ar
[l/min]

Rodzaj z³¹cza

2÷8

11÷12

5

5

przetopienie

5

12

5

5

spoina „I”

œwiat³owodu. W 2005 r. na rynku pojawi³ siê komercyjny laser œwiat³owodowy du¿ej mocy (ang: fiber laser), powy¿ej 1kW, (rys 1).
Koncepcja budowy tego typu lasera by³a znana od dawna i wykorzystywana np. we wzmacniaczach telekomunikacyjnych (EDFA).

Dr in¿ Janusz Adaiec i prof. dr hab. in¿. Piotr Adamiec s¹ pracownikami Politechniki Œl¹skiej.

Rys. 1. Schemat budowy lasera œwiat³owodowego z dwup³aszczowym w³óknem
aktywnym

Wykorzystanie tych doœwiadczeñ zaowocowa³o zbudowaniem
w krótkim czasie lasera du¿ej mocy o korzystnych parametrach, do
których nale¿y zaliczyæ: wysok¹ jakoœæ wi¹zki, wysok¹ sprawnoœæ
energetyczn¹ (24÷35%), dobre w³asnoœci termiczne, du¿¹ moc wyjœciow¹ do 50 kW, ³atwoœæ sprzêgania z laserowymi diodami pompuj¹cymi. Ponadto olbrzymi¹ zalet¹ lasera œwiat³owodowego jest wykonanie go w postaci monolitycznej, wszystkie elementy (oœrodek aktywny, rezonator, pompa) tworz¹ zwart¹ konstrukcjê, co znakomicie
poprawia niezawodnoœæ i ¿ywotnoœæ lasera.
Lepsza jakoœæ wi¹zki oraz wiêksze moce laserów, np. w 2006 r.
wyprodukowano laser œwiat³owodowy o mocy 20 kW, który pozwala
na szerokie stosowanie tego typu laserów zarówno do ciêcia, jak
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a)

b)

Rys. 2. Zestaw laserowy YLR 10000 firmy IPG obejmuj¹cy: a – laser w³óknowy
o mocy 10 kW, b – ch³odnicê w uk³adzie zamkniêtym

i spawania [3]. Uwa¿a siê, ¿e lasery œwiat³owodowe YAG pompowane diodami zdominuj¹ rynek laserów przemys³owych ze wzglêdu na
bardzo dobr¹ jakoœæ wi¹zki, du¿e moce, wysok¹ sprawnoœæ oraz niskie koszty eksploatacji [1]; s¹ to czynniki decyduj¹ce o prawdopodobnym zakupie lasera YAG o mocy 10 kW dla Energoinstalu SA.

Próby spawania stali duplex
W³asnoœci eksploatacyjne z³¹cza spawanego ze stali duplex zale¿¹ g³ównie od udzia³u ferrytu i austenitu w spoinie, a najwy¿sze w³asnoœci mechaniczne oraz odpornoœæ korozyjn¹ zapewnia zawartoœæ
austenitu w spoinie w zakresie 30÷60%. Z tego wzglêdu bardzo istotne s¹ warunki spawania, decyduj¹ce o szybkoœci ch³odzenia z³¹cza.
Zwiêkszenie szybkoœci ch³odzenia hamuje przemianê fazy gamma
i decyduje o udziale objêtoœciowym ferrytu w po³¹czeniu w temperaturze pokojowej.
Tablica II. Parametry spawania blach ze stali duplex 2205
Warstwa

I
[A]

U
[V]

Pr¹d sta³y

Prêdkoœæ
spawania
[cm/min]

Energia liniowa
³uku
[kJ/cm]

1

120

10

–

5

14,4

2..n

130

15

–

8

14,6

1

120

10

–

5

14,4

2..n

150

16

–

9

16,0

1

100

9

–

5

10,8

2..n

110

9

–

5

11,8

Struktura spoiny z³¹cza zale¿y g³ównie od energii liniowej spawania
i ewentualnie sk³adu chemicznego materia³u dodatkowego. Przestrzeganie zaleceñ technologii spawania mo¿e przeciwdzia³aæ sk³onnoœci ferrytu-delta (δ) do tworzenia struktury gruboziarnistej. Ta prawid³owoœæ metalurgiczna i optymalny dobór spoiwa do materia³u podstawowego dotyczy g³ównie po³¹czeñ spawanych TIG, zarówno obszaru spoiny wieloœciegowej, jak równie¿ strefy wp³ywu ciep³a z³¹cza spawanego.
a)

b)

Do spawania laserowego wykorzystano blachy o gruboœci
5 mm ze stali duplex 2205 (Cr 22%, Ni 5,5 %, Mo 3%, C 0,02%, Fe
– reszta).
Próby przetapiania i spawania wykonano za pomoc¹ lasera
œwiat³owodowego YLR 10000 firmy IPG (rys. 2a). Zestaw laserowy
YLR 10000 sk³ada siê z uk³adu diod pompuj¹cych, zapewniaj¹cych
uzyskanie wi¹zki o mocy do 10 kW oraz elementu czynnego w postaci œwiat³owodu (d³ugoœæ œwiat³owodu mo¿e dochodziæ do 100 m).
Drug¹ czêœci¹ zestawu jest ch³odnica pracuj¹ca w uk³adzie zamkniêtym. Stanowisko zamontowano na ramie transportowej, co pozwala³o na przewo¿enie i szybkie uruchomienie stanowiska oraz proste
przygotowanie lasera do spawania.
Badania wykonano w SLV Rostock w Niemczech. Stanowisko
do spawania obejmowa³o zestaw laserowy YLR 10000 oraz zrobotyzowany uk³ad, który pozwala na ruchy g³owicy laserowej
w osiach x, y, z oraz obroty w p³aszczyznach (rys. 2). Parametry
przetapiania i spawania stali 2205 zestawiono w tablicy I. Wynik
przetapiania wykorzystano m.in. do wyboru optymalnych parametrów spawania. Uzyskane napoiny oraz spoinê doczo³ow¹ pokazano na rysunku 3.
Przeprowadzone badania wizualne, zgodnie z norm¹ PN-EN 970,
nie ujawni³y istotnych niezgodnoœci kszta³tu wtopienia, a w szczególnoœci:

szerokoœæ przetopienia wynosi³a ok. 1 mm,

we wszystkich przypadkach uzyskano poprawne lico i grañ,

obserwowano prawid³owe przejœcie lica przetopu w materia³ rodzimy,

moc wi¹zki powy¿ej 3 kW przetapia materia³ na wskroœ,

nie ujawniono pêkniêæ w obszarze przetopionym, strefie wp³ywu
ciep³a,

obserwowano nieliczne odpryski, zarówno od strony grani, jak
i lica przetopu, szczególnie przy stosowaniu wi¹zki o mocy powy¿ej 6 kW.
Jako niezgodnoœci potraktowano krater na koñcu spoiny oraz
pojedyncze pory w licu spoiny.
Wyciête z p³yt próbnych próbki wykorzystano do badañ metalograficznych. Próbki by³y szlifowane na papierach œciernych o granulacji 280÷800, a nastêpnie polerowane na pastach diamentowych.
Tak przygotowane zg³ady, w celu ujawnienia struktury, trawiono elektrolitycznie w 20% NaOH, przy napiêciu 5 V i w czasie 30 s.
W uk³adzie elektrolizy jako materia³ katody zastosowano stal nierdzewn¹. Ujawnione makro- i mikrostruktury obserwowano na mikroskopie œwietlnym Olympus GX-71.
Stwierdzono wystêpowanie typowych obszarów z³¹cza spawanego: materia³ rodzimy stali 2205 o pasmowej strukturze ferrytyczno-austenitycznej, bardzo w¹sk¹ strefê wp³ywu ciep³a z nadtopionymi ziarnami, na których narastaj¹ kryszta³y spoiny. Kryszta³y
te narastaj¹ prostopadle do linii wtopienia, tworz¹c w osi spoiny liniê granic kryszta³ów. Uk³ad taki jest niekorzystny ze wzglêdu na
sk³onnoœæ do pêkania gor¹cego. Jednak we wszystkich wykonanych przetopieniach oraz spoinie nie obserwowano pêkniêæ gor¹cych. Wyniki oceny iloœciowej zawartoœci ferrytu w spoinie przedstawiono w tablicy III.

Tablica III. Wyniki iloœciowej oceny udzia³u objêtoœciowego spoin ze stali duplex
2205

c)

Udzia³ obj.
laser
ferrytu
(tabl. I, poz.2)

Rys. 3. Widok lica wykonanych przetopieñ oraz makrostruktury stali duplex 2205
na zg³adzie poprzecznym, pow. 10x: a – 4 kW, b – 8 kW, c – spoina, 5 kW
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TIG
(tabl. II, poz. 1)

TIG
(tabl. II, poz. 2)

TIG
(tabl. II, poz. 3)

[%]

Odchyl.
stand.

[%]

Odchyl.
stand.

[%]

Odchyl.
stand.

[%]

Odchyl.
stand.

Spoina

82

2,36

40

1,83

37

2,05

41

1,75

SWC

49

0,96

48

1,49

41

1,95

45

0,98

a)

b)

Rys. 4. Mikrostruktura z³¹cza ze sta-

li duplex: a – strefa wp³ywu ciep³a,
b – widok przekroju poprzecznego,
pow. 5x, c – obszar spoiny (tabl. II,
poz. 2)

c)

Spawanie w os³onie gazów obojêtnych TIG
Do spawania TIG wykorzystano blachy o gruboœci 7 mm ze stali duplex 2205. Spawanie wykonano spawark¹ Faltig 400. Jako materia³ dodatkowy stosowano drut elektrodowy 2205 AC/DC (EN 1600:
229 3 L) o œrednicy 2 mm. Spawanie przeprowadzono w os³onie mieszanki 97,5% Ar + 2,5% N2 o natê¿eniu przep³ywu 14 l/min. Jako gaz
formuj¹cy stosowano 99,99% Ar w iloœci 20 l/min. Parametry spawania zestawiono w tablicy II.
Badania metalograficzne przeprowadzono na zg³adach metalograficznych poprzecznych do kierunku spawania. Ujawnione mikrostruktury przedstawiono na rysunku 4.
W badanych po³¹czeniach stwierdzono wystêpowanie typowych
trzech obszarów charakterystycznych dla z³¹czy spawanych: materia³
rodzimy, strefê wp³ywu ciep³a (SWC) oraz obszar spoiny (rys. 4b).
W materiale rodzimym ujawniono pasmow¹ strukturê ferrytyczno-austenityczn¹ typow¹ dla stali duplex po walcowaniu (jasna faza – austenit (γ), ciemna faza – ferryt (δ)). W pobli¿u linii stopienia wyró¿niæ
mo¿na we wszystkich przypadkach odcinek tzw. niezupe³nego wtopienia, w którym obserwuje siê nadtopienie ziaren materia³u rodzimego i równoczesny wzrost kryszta³ów austenitu w osnowie ferrytycznej. W tym obszarze od strony grani pojawiaj¹ siê ziarna austenitu
o morfologii bocznop³ytkowej (rys. 4a).
Mikrostruktura spoiny to obszar ferrytyczno-austenityczny o budowie typowej dla struktur iglasto-p³ytkowych oraz struktur typu Widmanstättena (rys. 4c). Jest to charakterystyczne dla spoin wielowarstwowych, w których na skutek wprowadzenia ciep³a podczas uk³adania kolejnych warstw zachodzi przemiana ferrytu w austenit wtórny. Podczas ch³odzenia spoiny austenit zaczyna siê wydzielaæ na granicach ziaren ferrytu, a nastêpnie wewn¹trz ziaren. Iloœæ wydzielonego austenitu, jak równie¿ jego morfologia s¹ zale¿ne od sk³adu chemicznego oraz warunków spawania. Nie ujawniono innych faz, pêkniêæ lub innych niezgodnoœci spawalniczych w strukturze spoiny.

Iloœciowa ocena struktury z³¹cza ze stali
duplex
Iloœciowe pomiary ferrytu w spoinie wykonano przy wykorzystaniu stanowiska do iloœciowej analizy obrazu. W sk³ad stanowiska
wchodzi: mikroskop œwietlny Olympus GX71, uk³ad akwizycji obrazu
oraz komputer PC wyposa¿ony w program do automatycznej analizy
obrazu ANALYSIS. Badania wykonano przy powiêkszeniu 200x, stosu-

j¹c siatkê pomiarow¹ o wielkoœci 10 x 7 punktów (sta³a siatki 20 µm).
Pomiary by³y przeprowadzone w trzech liniach: linia pierwsza ok.
2 mm od lica spoiny, linia 2 w czêœci œrodkowej spoiny oraz linia 3 ok.
2 mm od grani spoiny dla strefy wp³ywy ciep³a oraz spoiny (rys. 6).
W ka¿dym punkcie pomiarowym wykonano cztery pomiary na
obrazach o wielkoœci 625 x 470 µm ka¿dy. Uœrednione wyniki
zestawiono w tablicy III.
Przeprowadzona analiza iloœciowa zawartoœci ferrytu w spoinie
wykaza³a we wszystkich przypadkach spawania TIG zawartoœæ w zakresie 30÷60%, co jest wymagane przez towarzystwa odbiorowe
(tabl. III). Nale¿y zatem uznaæ, ¿e wykonane spoiny s¹ poprawne.
Opracowana metoda oceny iloœciowej ferrytu w z³¹czu jest
zgodna z norm¹ ASTM E 562, ze wzglêdu na wymagania stawiane
przez towarzystwa odbiorowe i mo¿e stanowiæ podstawê zatwierdzenia technologii spawania stali duplex.
Przeprowadzone badania mo¿liwoœci spawania stali duplex i uzyskane wyniki pozwalaj¹ na opracowanie instrukcji WPS, zarówno
w przypadku stosowania spawania laserowego, jak i spawania metod¹
TIG. Wyniki badañ technologicznych nale¿y jednak uzupe³niæ próbami
w³aœciwoœci mechanicznych z³¹czy oraz badaniami odpornoœci korozyjnej. Próby takie s¹ aktualnie prowadzone. Jest to konieczne ze wzglêdu na wskazówki w literaturze [4], ¿e bardzo du¿e gêstoœci mocy, jak
ma to miejsce w przypadku spawania laserowego, mog¹ prowadziæ do
wzrostu zawartoœci ferrytu δ powy¿ej 80%, co pogarsza w³aœciwoœci
mechaniczne z³¹czy spawanych oraz ich odpornoœæ na korozjê.
Wstêpna ocena zawartoœci ferrytu δ w badanych spoinach TIG
wynosi ok. 40÷50% (tabl. III), co zabezpiecza poprawnoœæ wykonania spawanych z³¹czy stali duplex, oczekiwanej przez technologów.

WNIOSKI


Stwierdzono mo¿liwoœæ wykonania poprawnych spoin
w przypadku stali duplex laserem w³óknowym o mocy 10 kW.
Najlepsze wyniki uzyskuje siê dla wi¹zki o mocy 5 kW.



Struktury po³¹czenia laserowego charakteryzuj¹ siê bardzo
w¹sk¹ stref¹ ciep³a ok. 0,1 mm i spoin¹ o szerokoœci poni¿ej
1 mm. Jest to korzystne ze wzglêdu na ma³e odkszta³cenia
spawalnicze. Stosowanie spawania laserowego prowadzi do
niekorzystnego stosunku zawartoœci Feα i Feγ. Zawartoœæ Feα
w spoinie w zakresie innym ni¿ 40÷60% nie jest akceptowana przez technologów w przemyœle.



Stal duplex 2205 mo¿e byæ równie¿ z powodzeniem ³¹czona
metod¹ TIG, wielowarstwowo, œciegami w¹skimi prostymi,
przy ograniczeniu energii spawania do 15 kJ/cm.



Przeprowadzone próby spawania oraz badania kszta³tu spoin
laserowych i wykonanych metod¹ TIG nale¿y uzupe³niæ badaniami w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, co bêdzie stanowiæ
podstawê do uznania technologii spawania laserem w³óknowym przez techniczne towarzystwa odbiorowe.
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Andrzej Gruszczyk

Zgrzewalnoœæ stali walcowanych termomechanicznie
Weldability of thermomechanically controlled rolled steels

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule dokonano analizy czynników decyduj¹cych o w³asnoœciach po³¹czeñ zgrzewanych stali obrobionych termomechanicznie.
Przedstawiono wyniki badañ po³¹czeñ zgrzewanych indukcyjnie dwóch
wytopów stali L360MB ró¿ni¹cych siê zawartoœci¹ sk³adników mikrostopowych i azotu.
Wykazano, ¿e kryteria oceny zdolnoœci stali obrobionych termomechanicznie do tworzenia po³¹czeñ zgrzewanych powinny byæ nieco inne
ni¿ w przypadku spawania tych stali. Wynika to z istotnych ró¿nic cyklu
cieplnego spawania i cyklu cieplno-odkszta³ceniowego zgrzewania.
Przedstawiono przyczyny obni¿enia udarnoœci po³¹czeñ zgrzewanych indukcyjnie stali obrobionych termomechanicznie

In the present work the analysis of factors crucial for the property of
high-frequency resistance welding joints of thermomechanically controlled rolled (TMCR) steels was carried out. The results of investigations of
high-frequency resistance welding joints of two heats of L360MB steel
has been presented. The heats were differed by contents of nitrogen and
microalloying elements. It was proved that ability of TMCR steels to produce the high-frequency resistance welding joints and welding joints differs a little. It results from essential differences between the thermal cycle of welding and thermo-strain cycle attending the formation of high-frequency resistance weld. The reasons causing the decrease of notch impact toughness of high-frequency resistance welding joints of TMCR steel was explained.

W S T Ê P
Drobnoziarniste stale konstrukcyjne walcowane termomechanicznie uznawane s¹ za dobrze spawalne. T³umaczy siê to najczêœciej
nisk¹ wartoœci¹ równowa¿nika wêgla Ce. Z uwagi na ograniczon¹ zawartoœæ sk³adników stopowych, a w szczególnoœci obni¿on¹ zawartoœæ wêgla, stale obrobione termomechanicznie maj¹ wyraŸnie mniejsz¹ sk³onnoœæ do utwardzania siê w SWC w porównaniu ze stalami
w stanie normalizowanym o zbli¿onych w³asnoœciach wytrzyma³oœciowych. Upraszcza to procedury spawania, ogranicza koniecznoœæ
stosowania podgrzewania wstêpnego. Przy stosowaniu niskowodorowych procesów spawania praktycznie eliminuje siê mo¿liwoœæ tworzenia siê pêkniêæ zimnych w SWC z³¹cza spawanego i ogranicza sk³onnoœæ do tworzenia pêkniêæ wodorowych w czasie eksploatacji
SSCC (sulfide stress corrosion cracking). Podkreœla siê równie¿ wzrost odpornoœci na kruche pêkanie obszaru SWC przyleg³ego do linii
wtopienia w miarê obni¿ania wartoœci równowa¿nika wêgla spawanej stali [1]. Zwraca siê jednak uwagê na mo¿liwoœæ obni¿enia w³asnoœci plastycznych SWC, wynikaj¹c¹ z wprowadzenia zbyt du¿ych iloœci ciep³a do z³¹cza spawanego. W strukturze strefy przegrzanej SWC
stali niskostopowych dominuje wtedy bainit górny oraz ferryt pierwotny (grain boundary ferrite) i bocznop³ytkowy (ferrite side plates),
struktury o gorszych w³asnoœciach plastycznych. Korzystny wp³yw na mikrostrukturê wysokotemperaturowej czêœci SWC ma wprowadzenie do stali obrabianych termomechanicznie mikrododatku tytanu, tworz¹cego trwa³e azotki. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e oddzia³ywanie
zwi¹zków tytanu na strukturê SWC wi¹¿e siê tylko z hamowaniem rozrostu ziarna austenitu w strefie przyleg³ej do linii wtopienia. PóŸniej
zauwa¿ono, ¿e w tej czêœci SWC, na wydzieleniach TiN, zarodkuje drobnoziarnisty ferryt p³ytkowy (acicular ferrite), co równie¿ sprzyja podwy¿szeniu udarnoœci [2]. Obni¿enie w³asnoœci plastycznych SWC z³¹czy spawanych stali obrobionych termomechanicznie wynika równie¿ z tworzenia siê faz martenzytyczno-austenitycznych M-A. Tworzenie faz M-A powodowane jest najczêœciej wytrzymaniem w czasie
spawania wieloœciegowego, przegrzanej czêœci SWC, w zakresie temperatur Ac1-Ac3 [3-4]. Stali obrobionych termomechanicznie dotyczy
równie¿ problem przechodzenia mikrododatków Nb, V i Ti do spoin, co przy wysokich energiach liniowych spawania prowadzi do obni¿enia udarnoœci spoin.

Dobrej spawalnoœci stali obrobionych termomechanicznie sprzyja ich wysoka czystoœæ metalurgiczna oraz modyfikacja wtr¹ceñ
siarczkowych. Podwy¿sza to odpornoœæ na pêkanie lamelarne, gor¹ce i pêkanie wywo³ane wodorem SSCC oraz HIC (hydrogen induced
cracking). Nale¿y jednak dodaæ, ¿e niska temperatura koñca walcowania stali obrobionych termomechanicznie sprzyja rozwalcowaniu
wtr¹ceñ niemetalicznych, co podwy¿sza sk³onnoœæ do pêkania lamelarnego i wodorowego HIC [4]. Podwy¿szenie sk³onnoœci do tworzeDr hab. in¿. Andrzej Gruszczyk jest profesorem Politechniki Œl¹skiej.
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nia pêkniêæ lamelarnych mo¿e równie¿ wynikaæ z wyst¹pienia pasmowej struktury ferrytyczno-perlitycznej oraz tekstury krystalograficznej ferrytu, zw³aszcza gdy walcowanie odbywa siê w zakresie
temperatur Ac1÷Ac3. Niebezpieczna z punktu widzenia rozwoju pêkniêæ lamelarnych jest mo¿liwoœæ pojawienia siê w stalach obrabianych termomechanicznie o Re>460 MPa pasm segregacji. Pêkniêcia
lamelarne pojawiaj¹ siê wtedy w SWC nagrzanej do temperatury
w zakresie Ac1÷ Ac3 i wynikaj¹ z tworzenia siê w pasmach segregacji kruchych faz M-A. Pasmowoœæ podwy¿sza równie¿ sk³onnoœæ do
pêkania wodorowego [4].

Ihor Dzioba
Andrzej Skrzypczyk

W³asnoœci i struktura doczo³owych z³¹czy spawanych
ze stali 18G2A wykonanych metod¹ MAG
Properties and microstructure of MAG butt-welded
joints for 18G2A steel

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wyniki badañ w³asnoœci mechanicznych
z ró¿nych stref doczo³owych z³¹czy spawanych blach ze stali 18G2A. Badano z³¹cza wykonane metod¹ MAG z p³yt o gruboœci 6 i 20 mm. W³asnoœci materia³owe oraz odpornoœæ na pêkanie okreœlano na podstawie badañ próbek pobieranych bezpoœrednio z odpowiednich odcinków z³¹czy.

The paper presents results of research the strength butt-welded joints of 18G2A steel. The welded joints made from the 6 mm and 20 mm
plates for the MAG methods. The mechanical properties and fracture toughness was examined by specimens made from suitable zones of the
welded joints.

W S T Ê P
Metody spawania ³ukowego maj¹ obecnie najwiêksze znaczenie podczas wytwarzania konstrukcji spawanych ze stali niestopowych
[1]. Spoœród nich najczêœciej stosuje siê spawanie metod¹ MAG [2]. Wiele zalet, takich jak: du¿a wydajnoœæ spawania, ³atwoœæ obserwacji jeziorka spawalniczego i uk³adania poszczególnych œciegów spoiny, mo¿liwoœæ mechanizacji procesu spawania oraz dobre w³asnoœci
mechaniczne po³¹czeñ [3, 4] zdecydowa³y, ¿e spawanie MAG sta³o siê powszechnie stosowan¹ metod¹. Mimo to w po³¹czeniach
spawanych doœæ czêsto wystêpuj¹ uszkodzenia oraz zniszczenia awaryjne. Okreœlenie parametrów bezpiecznej pracy konstrukcji spawanych jest g³ównym zadaniem dla projektantów oraz u¿ytkowników konstrukcji spawanych. Z kolei prawid³owa ocena opiera siê na znajomoœci w³asnoœci materia³u z ró¿nych odcinków po³¹czenia spawanego.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ w³asnoœci wytrzyma³oœciowych oraz charakterystyk odpornoœci na pêkanie materia³u z ró¿nych odcinków po³¹czenia spawanego wykonanego metod¹ MAG, takich jak: spoina (MS), strefa wp³ywu ciep³a (SWC) oraz
materia³ rodzimy (MR).

Wykonanie z³¹czy próbnych
W celu przeprowadzenia badañ po³¹czeñ spawanych, z³¹cza
próbne wykonano z blach stalowych ze stali 18G2A o gruboœci
6 i 20 mm. Sk³ad chemiczny i w³asnoœci mechaniczne zastosowanych materia³ów podstawowych i spawalniczych podano w tablicy
I. Rozwi¹zania konstrukcyjne rowków spawalniczych przedstawiono na rysunku 1, a sposób wype³nienia rowków spawalniczych
a)

Tablica I. Materia³y u¿yte do wykonania z³¹czy próbnych
Materia³ rodzimy: stal 18G2A
W³asnoœci mechaniczne
Sk³ad chemiczny
Re=530 MPa
Rm= 595 MPa
A5=32%
Z=68%

C-0,18; Mn-1,41
Si-0,38; P-0,02;
S-0,01;
Cu; Cr; Ni; Mo < 0,05

Materia³y spawalnicze
Sk³ad chemiczny spoiwa:
C-0,1; Si-1,0; Mn-1,7;
W³asnoœci mechaniczne stopiwa:
Re=530 MPa;
Rm= 595 MPa;
A5=20%; KV-30o=70 J
Gaz os³onowy:
M21 wg PN-EN 439

b)

i charakterystyczne parametry technologiczne pokazano na rysunku 2 oraz w tablicy II. Efekty spawania przedstawiono na rysunku
3. Z³¹cza spawane charakteryzuj¹ siê poprawn¹ budow¹ w przekroju poprzecznym.
Rys. 1. Sposób przygotowania brzegów do spawania: a) t = 6 mm, b) t = 20 mm
a)

a)

b)

b)

Rys. 2. Uk³ad œciegów: a) t = 6 mm, b) t = 20 mm
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Rys. 3. Makrostruktury po³¹czeñ spawanych: a) t = 6 mm, b) t = 20 mm

a)

b)

a)

b)

Rys. 4. Mikrostruktura materia³u rodzimego: a) t = 6 mm, b) t = 20 mm

Rys. 5. Mikrostruktura spoiny: a) t = 6 mm, b) t = 20 mm

Przedstawione na rysunkach 4 i 5 mikrostruktury wykonano na
mikroskopie skaningowym JOEL-5400. Na rysunku 4 pokazano
mikrostrukturê dla materia³u rodzimego o gruboœci t = 6 mm
(rys. 4a) i gruboœci t = 20 mm (rys. 4b). Dla materia³u rodzimego
charakterystyczna jest drobnoziarnista struktura ferrytyczno-perlityczna, przy czym rozmiar ziaren w materiale z blachy grubszej jest
ok. 2,5 raza wiêkszy, ni¿ w materiale z blachy cieñszej. Dla spoin charakterystyczna jest struktura kryszta³ów s³upkowych z wydzieleniami
ferrytu po granicach ziaren.

W próbie wyznaczenia odpornoœci na pêkanie na próbkach trójpunktowo zginanych rejestrowano sygna³y si³y P, przemieszczenie
punktu przy³o¿enia si³y ∆U i rozwarcie szczeliny δM. Prêdkoœci obci¹¿ania dobierano zgodnie z zaleceniami norm [5, 6]. Podczas
okreœlania charakterystyk odpornoœci na pêkanie wykorzystano
metodykê zmiany podatnoœci, co pozwoli³o wyznaczyæ krytyczn¹
wartoœæ odpornoœci na pêkanie na pojedynczej próbce [6]. Sterowanie procesem obci¹¿ania próbek realizowano za pomoc¹ sterownika MikroProfiler 458-20 wg odpowiedniego programu.
Wszystkie sygna³y przetwarzano w cyfrowe za pomoc¹ 16-bitowej
karty AC i rejestrowano na PC wyposa¿onym w odpowiedni program. Nastêpnie dokonano analizy wyników badañ za pomoc¹ programu Fracture, opracowanego przez pracowników KPKM Politechniki Œwiêtokrzyskiej.
Do okreœlenia w³asnoœci mechanicznych materia³u spoiny
i SWC wykorzystano próbki p³askie [5]. Wymiary przekroju poprzecznego próbek w czêœci roboczej (w zale¿noœci od mo¿liwoœci
wykonania) mieœci³y siê w granicach 5÷5.3 x 2÷3 mm2. Sposób
pobierania odcinków próbnych do wykonania próbek pokazano na
rysunku 7. W celu porównania wyników badañ wykonano z materia³u rodzimego próbki cylindryczne o œrednicy 10 mm oraz próbki
p³askie.
Na rysunku 8a przedstawiono przyk³adowe wykresy krzywych
„naprê¿enie δ – odkszta³cenie ε” uzyskane na próbkach p³askich

Okreœlanie w³asnoœci mechanicznych
z³¹czy spawanych
W po³¹czeniach spawanych wykonano pomiary rozk³adu twardoœci twardoœciomierzem firmy Zwick 3212 w jednostkach HV10.
Przyk³adowy rozk³ad twardoœci w z³¹czu spawanym pokazano na
rysunku 6. Z przedstawionych danych wynika, ¿e najwy¿szy
poziom twardoœci ma materia³ SWC, 182÷225 HV10, dla materia³u
spoiny poziom twardoœci wynosi: 173÷206 HV10, a twardoœæ materia³u rodzimego mieœci siê w zakresie od 160 do 170 HV10. Przedstawiony na rysunku 6 rozk³ad twardoœci dla z³¹cza o gruboœci
20 mm potwierdza prawid³owy dobór parametrów technologicznych
spawania.

Rys. 7. Sposób pobierania odcinków
próbnych: a – ze
spoiny, b – z SWC

Rys. 6. Rozk³ad twardoœci w z³¹czu spawanym o gruboœci 20 mm

Wszystkie badania w celu okreœlenia charakterystyk materia³owych wykonano ma maszynie wytrzyma³oœciowej MTS-250 z rejestracj¹ sygna³ów si³y P i wyd³u¿enia ∆ u w próbie rozci¹gania.

(linie ci¹g³e) oraz na próbkach okr¹g³ych (linie przerywane) wykonanych z blachy o gruboœci t = 20 mm. Jak widaæ ró¿nice
w przebiegach wykresów s¹ nieznaczne. Wartoœci granicy pla-

Tablica II. Warunki technologiczne spawania z³¹czy próbnych
Parametry technologiczne spawania
Lp.

Gruboœæ materia³u
[mm]

1

6

2

20

Numer œciegu

φel [mm]

Isp [A]

Usp [V]

1

1,2

180-190

20,5-21,5

3,4

2

1,2

180-190

20,5-21,5

3,4

0,20

1,2

1,2

190-200

21,5-22,5

3,7

0,19

Vpod. dr [m/min]

Vsp [m/min]
0,20

3,4

1,2

200-220

22,5

4,7

0,18

5,6

1,2

200-220

22,5

4,7

0,18
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Tablica III. W³asnoœci mechaniczne i charakterystyki odpornoœci na pêkanie
Odcinek z³¹cza
MR
t = 20 mm
MR t = 6 mm
Spoina
t = 20 mm
SWC
t = 20 mm

Typ próbki, wymiary
[mm]

Re
[MPa]

Rm
[MPa]

E
[GPa]

P³aska – 24x16
Okr¹g³a – Φ10
P³aska – 5x3
P³aska – 5x3
P³aska – 5x3

346; 334
347; 342; 337; 336
352; 343
398; 389; 388
458; 442; 430; 435

553; 548
539; 536; 531; 530
558; 551
558; 552; 550
554; 550; 546; 538

205
206
205
205
205

P³aska – 5x3

467; 450; 425

602; 584; 582

205

stycznoœci Re uzyskane na próbkach dwóch typów s¹ zbli¿one i pokrywaj¹ siê w granicach rozrzutu. Na próbkach p³askich uzyskano
nieco wy¿sze wartoœci wytrzyma³oœci doraŸnej Rm, ni¿ na próbkach okr¹g³ych, jednak maksymalna ró¿nica mieœci siê w zakresie
5% (tabl. III).
Na rysunku 8b pokazano wykresy krzywych „naprê¿enie δ
– odkszta³cenie ε” uzyskane na próbkach p³askich wyciêtych z p³yty
o gruboœci t = 20 mm (linie ci¹g³e) oraz blach o gruboœci t = 6 mm
(linie przerywane). Materia³ z cienkiej blachy ma nieco wy¿sze wartoœci granicy plastycznoœci Re, ni¿ materia³ blachy grubej. Ró¿nica dla
œrednich wartoœci wynosi ~13%, maksymalna ~19%. Tak du¿e ró¿nice prawdopodobnie s¹ spowodowane ró¿n¹ wielkoœci¹ ziarna ferrytu. W blasze o gruboœci 20 mm ziarna s¹ ok. 2,5 razy wiêksze, ni¿
w blasze o gruboœci 6 mm. Natomiast nie zaobserwowano ró¿nicy
a)

b)

HV10

501; 508; 514; 306

221; 226, 299; 300;
304; 395
167; 174; 190;
205; 238

162.9; 163.4; 168.1; 161.6;
166.1; 160.4; 165.3
166.5; 170.7; 162.3
207; 201.3; 172.3; 179
215; 223; 196.9; 185.6

– odkszta³cenie ε” uzyskane na próbkach p³askich pobranych ze
strefy wp³ywu ciep³a spoiny czo³owej (t = 20 mm). Rozrzut wyników dla tego odcinka z³¹cza spawanego jest nieco wiêkszy i wynosi ok. 10% dla granicy plastycznoœci Re oraz ok. 5% dla wytrzyma³oœci doraŸnej Rm.
Charakterystykê odpornoœci na pêkanie materia³u spoiny oraz
SWC okreœlano jako krytyczn¹ wartoœæ ca³ki J – JIC. Badania przeprowadzono na próbkach trójpunktowo zginanych z karbem jednostronnym (SEB) [6]. Sposób pobierania odcinków próbnych do wykonania
próbek ze z³¹cza przedstawiono na rysunku 10a. Strefy z³¹cza lokalizowano za pomoc¹ trawienia w 4% roztworze HNO3. Po zlokalizowaniu spoiny i SWC naciêto jednostronne karby i wyprowadzono pêkniêcia zmêczeniowe tak, aby ich wierzcho³ki by³y umieszczone w spoinie
lub SWC (rys. 10b).
a)

b)

Rys. 8. Wykresy δ – ε dla materia³u rodzimego uzyskane na próbkach ró¿nych ty-

Rys. 10. Sposób pobierania odcinków próbnych (a) oraz nacinania karbów

pów (a) oraz na próbkach p³askich wyciêtych z blach o gruboœci 6 i 20 mm (b)

i wprowadzenia pêkniêæ zmêczeniowych w próbkach SEB ze spoiny i SWC (b)

w poziomie wartoœci wytrzyma³oœci doraŸnej Rm dla próbek z p³yt obu
gruboœci.
Na rysunku 9a przedstawiono wykresy krzywych „naprê¿enie
δ – odkszta³cenie ε” uzyskane na próbkach p³askich pobranych
z materia³u spoiny czo³owej blachy o gruboœci t = 20 mm. Wartoœci granicy plastycznoœci Re dla tego materia³u mieszcz¹ siê w zakresie od 430 do 458 MPa (~7%). Jeszcze mniejszy rozrzut wyników uzyskano dla wytrzyma³oœci doraŸnej Rm materia³u spoiny
(~3%). Na rysunku 9b pokazano wykresy krzywych „naprê¿enie δ

Do wyznaczenia odpornoœci na pêkanie materia³u spoiny oraz
materia³u SWC wykonano próbki o wymiarach: wysokoœæ W = 15
mm, gruboœæ B = 10 mm. Na próbkach naciêto karby w kszta³cie
litery V na g³êbokoœæ 0,4 W, a nastêpnie z wierzcho³ka karbu wyprowadzono pêkniêcia zmêczeniowe o d³ugoœci 1,5 mm. Po wykonaniu tych czynnoœci na bocznych powierzchniach w p³aszczyŸnie
pêkniêcia zmêczeniowego naciêto karby w kszta³cie V na g³êbokoœæ 1 mm. Naciêcia boczne powoduj¹ powstanie w p³aszczyŸnie
ewentualnego rozwoju pêkniêcia p³askiego stanu odkszta³cenia, co

a)

b)

Rys. 9. Zale¿noœci δ – ε dla materia³u spoiny (a) i materia³u SWC (b), uzyskane na
próbkach p³askich
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a)

b)

Rys. 11. Wykresy krzywych JR dla próbek z materia³u spoiny (a) i materia³u
SWC (b)

z kolei pozwala uzyskaæ najni¿szy poziom wartoœci odpornoœci na
pêkanie.
Na rysunkach 11a i 11b przedstawiono wykresy krzywych odpornoœci na pêkanie JR dla materia³u spoiny oraz materia³u SWC.
Krytyczn¹ wartoœæ ca³ki J – JIC wyznaczono jako przeciêcie krzywej JR z lini¹ prost¹, poprowadzon¹ w odleg³oœci 0,2 mm równolegle do linii J = (Re + Rm) a (rys. 11). Na rysunku 11 zamieszczono równie¿ wartoœci JIC, uzyskane dla poszczególnych próbek.
Dla tej charakterystyki rozrzut wyników jest doœæ znacz¹cy: od 221
kN/m do 304 kN/m (~38%) dla materia³u spoiny oraz od 167 kN/m
do 238 kN/m (~43%) dla materia³u SWC. Tak du¿e rozrzuty krytycznych wartoœci ca³ki J – JIC spowodowane s¹ niejednorodnoœci¹ materia³u spoiny i SWC.

WNIOSKI
1.

Uzyskano dobr¹ zbie¿noœæ wyników w³asnoœci mechanicznych badanych materia³ów. Nie przekracza ona 10%
dla wartoœci granicy plastycznoœci Re i wytrzyma³oœci doraŸnej Rm dla materia³u spoiny i SWC.

2.

Rozrzut wartoœci charakterystyki odpornoœci na pêkanie
JIC jest znacznie wiêkszy i dochodzi do 40%, co œwiadczy
o wp³ywie struktury materia³u na poziom tego parametru.

3.

Materia³ SWC charakteryzuje siê najwy¿szym poziomem
wytrzyma³oœci i twardoœci, jednak jest on najs³abszy pod
wzglêdem odpornoœci na pêkanie.

4.

Otrzymane w przeprowadzonych badaniach wartoœci
w³asnoœci mechanicznych dla materia³u spoiny s¹ mniejsze od podanych w ateœcie dla spoiwa. Wartoœæ Re jest
mniejsza o ok. 23%, a wartoœæ Rm jest mniejsza o ok.
11%. Nale¿y to uwzglêdniaæ podczas projektowania konstrukcji spawanych.
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Spawanie metod¹ MAG gruboœciennych ruroci¹gów
energetycznych ze stali 13HMF – optymalizacja
warunków procesu
MAG welding of the thick-walled energetic pipelines
made of 13HMF steel – optimisation
of the process conditions

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wyniki badañ z³¹czy gruboœciennych rur
ze stali 13HMF, wykonanych ró¿nymi technikami spawania metod¹ MAG
³ukiem pulsuj¹cym. Uzyskane efekty pozwoli³y na jednoznaczn¹ optymalizacjê warunków procesu.

Results of research on the thick-walled joints of a pipe made of
13HMF steel, accomplished by different welding technologies using the
MAG method with a pulsating arc, are presented in the paper. The obtained effects allowed the process conditions to be optimised.

W S T Ê P
Budowa urz¹dzeñ energetycznych wymaga stosowania procesów spawalniczych, a jednoczeœnie umo¿liwia realizacjê œmia³ych koncepcji projektowych zwi¹zanych z wystêpowaniem znacznej iloœci wielorakich wêz³ów spawalniczych.
Gruboœcienne rury wykonane ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowych, od których wymagana jest jak najwy¿sza niezawodnoœæ eksploatacyjna w podwy¿szonej temperaturze, wymagaj¹ wykonania optymalnych z³¹czy spawanych, które mimo wystêpuj¹cych ró¿nic strukturalnych, musz¹ zachowywaæ okreœlone cechy mechaniczne. Podwy¿szona temperatura pracy ma istotny
wp³yw na przebieg procesów odkszta³cania i niszczenia elementów wykonanych z tych stali, ale czynnikiem najwa¿niejszym jest odpornoœæ na pe³zanie.
Bior¹c pod uwagê wymienione wy¿ej uwarunkowania, a tak¿e poszukiwanie tañszej i wydajniejszej metody spawania stali 13HMF,
podjêto decyzjê zast¹pienia spawania elektrod¹ otulon¹ MMA spawaniem metod¹ MAG. Autorzy wykonali szereg badañ z³¹czy próbnych,
stosuj¹c ró¿ne techniki spawania, co pozwoli³o na opracowanie optymalnej – najekonomiczniejszej technologii spawania gruboœciennych
rur ze stali13HMF i wdro¿ono j¹ w BOT Elektrowni „Be³chatów” S. A.

W³asnoœci stali 13HMF
Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa 13HMF (wg DIN:
14MoV63) nale¿y do stali przeznaczonych do pracy przy podwy¿szonych temperaturach; st¹d jej doœæ powszechne stosowanie w energetyce. Ta ferrytyczna stal ma sk³onnoœæ do tworzenia pêkniêæ w czasie wy¿arzania odprê¿aj¹cego, które prowadzi siê w dwóch etapach:
wolne nagrzewanie do temperatury 500÷550oC i wytrzymanie przez
czas niezbêdny do czêœciowej relaksacji naprê¿eñ, a nastêpnie nagrzewanie do temperatury odprê¿enia 680÷700oC. Dziêki temu uzyskuje siê w³aœciw¹ strukturê i nastêpuje proces relaksacji naprê¿eñ.
Obróbkê ciepln¹ po spawaniu powinno siê w zasadzie prowadziæ bezpoœrednio z temperatury spawania, aby unikn¹æ pêkania na zimno
w czasie studzenia po spawaniu [1]. Na rysunku 1 przedstawiono ty-

powy wykres cyklu cieplnego dla spawania i odprê¿ania (odpuszczania) stali 13HMF [1].
Sk³ad chemiczny stali 13HMF wg PN-75/H-84024 jest nastêpuj¹cy (%): 0,1÷0,18 C; 0,4÷0,7 Mn; 0,15÷0,35 Si; 0,040 Pmax;
0,040 Smax; 0,30÷0,60 Cr, 0,30 Nimax; 0,50÷0,65 Mo; 0,22÷0,35 V;
0,25 Cumax; 0,020 Almax. Ze wzglêdu na swoje w³asnoœci stal ta znalaz³a zastosowanie na czêœci turbin, kot³ów oraz ruroci¹gi parowe.
W tablicach zestawiono granice pe³zania i wytrzyma³oœæ na pe³zanie
stali 13HMF oraz w³asnoœci mechaniczne (tabl. III i IV).
Tablica I. Sk³ad chemiczny drutu elektrodowego DMV 83-IG wg danych producenta
C [%]

Si [%]

Mn [%]

Cr [%]

Mo [%]

V [%]

0,08

0,6

0,9

0,45

0,85

0,35

Tablica II. W³asnoœci stopiwa DMV 83-IG [8] –
Metoda
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Re [MPa]

spawania

700oC/2

Rm [MPa]

h

A5 [%]

min

CV [J]

min

min

141

520

470

670

580-730

24

20

220

47

135

610

550

710

630-780

20

18

80

47

Tablica III. Granice pe³zania R1 i wytrzyma³oœæ na pe³zanie R2 wed³ug PN-75/H-84024
Obróbka
cieplna

Rury, blachy,
prêty, odkuwki

Normalizowanie
i odpuszczanie

Wyrób

Wartoœæ Rl i Rz przy temperaturze [oC]

Oznaczenie
w³asnoœci

Jednostka

R1/10 000

MPa

460
286

470
269

480
251

490
233

500
216

510
198

520
180

R1/100 000

MPa

199

183

167

152

137

124

111

98

85

74

Rz/10 000

MPa

337

313

289

267

245

225

204

184

166

147

Rz/100 000

MPa

251

228

206

186

167

150

133

117

102

88

75

61

49

Rz/200 000

MPa

226

204

182

164

145

128

114

98

85

74

61

49

39

530
163

540
145

550
127

560
111

570
95

580
81

63

52

41

131

115

99

Spawalnoœæ i spawanie stali 13HMF
Stal 13HMF ma ograniczon¹ spawalnoœæ ze wzglêdu na sk³onnoœæ do podhartowania siê na wolnym powietrzu i pêkania na gor¹co, w zwi¹zku z czym zdarzaj¹ siê uszkodzenia z³¹czy spawanych rur i ruroci¹gów spowodowane niew³aœciwie przeprowadzon¹ obróbk¹ ciepln¹.
Wed³ug A. Vinckiera [3] pêkniêcia powstaj¹ce w czasie procesu
wy¿arzania odprê¿aj¹cego mo¿na podzieliæ na dwa typy: pêkniêcia
powstaj¹ce w temperaturze do 200oC oraz pêkniêcia powstaj¹ce
w temperaturze do 500oC.
Pêkniêcia pierwszego rodzaju s¹ wywo³ane przede wszystkim
wysokimi naprê¿eniami cieplnymi powstaj¹cymi przy nagrzewaniu
sumuj¹cymi siê z naprê¿eniami spawalniczymi. Pêkniêcia takie mo¿na wyeliminowaæ przez stosowanie niskiej szybkoœci nagrzewania
w granicach 10÷20oC/h, gdy normalnie waha siê ona w granicach
50÷80oC/h lub przez zastosowanie operacji poœredniej, tj. wykorzystania poprzedniego nagrzania konstrukcji, wytrzymania w temperaturze 150÷300oC, z której to bezpoœrednio prowadzi siê nagrzanie do
temperatury odprê¿ania. Z powy¿szego wynika, ¿e przy odpowiedniej
technologii pêkniêcia w ni¿szych temperaturach nie stanowi¹ problemu przy obróbce cieplnej danej konstrukcji.
Z punktu widzenia mechaniki pêkania bardziej skomplikowane
jest zjawisko pêkania podczas odprê¿ania w wy¿szych temperaturach. Wed³ug K. Kusiñskiego pêkanie przebiega wzd³u¿ by³ych granic
ziarn austenitu na skutek wspó³dzia³ania naprê¿eñ szcz¹tkowych powsta³ych podczas spawania i zmian struktury w obszarze gruboziarnistym w SWC wywo³anym procesami spawania i wy¿arzania odprê¿aj¹cego. Proces spawania jest z punktu widzenia metalurgicznego
procesem z³o¿onym, szczególnie przy spawaniu wielowarstwowym,
a z takim mamy do czynienia przy spawaniu ruroci¹gów gruboœciennych ze stali typu chromowo-molibdenowo-wanadowych ze wzglêdu
na zachodz¹ce zmiany w strukturze z³¹cza spawanego [3].
Jednym z najwa¿niejszych czynników maj¹cych istotny wp³yw
na spawalnoœæ, a tym samym na sk³onnoœæ stali typu Cr-Mo-V do pêkania jest jej sk³ad chemiczny. W literaturze [3] podawane s¹ ró¿ne
zawartoœci procentowe pierwiastków maj¹cych wp³yw na pêkanie.
Badacz Japoñski Y. Ito stwierdzi³, ¿e do zawartoœci 10% Cr, chrom
powoduje wzrost podatnoœci na pêkanie i dopiero powy¿ej tej zawartoœci podatnoœæ ta zmniejsza siê. P. Vongiouhas i inni badaj¹c wp³yw
molibdenu stwierdzili, ¿e dopiero zawartoœæ molibdenu powy¿ej
0,48% powoduje spadek odpornoœci na pêkanie.

Rys. 1. Typowy wykres obróbki cieplnej w czasie spawania i po spawaniu stali
13HMF; tp – czas podgrzewania, ts – czas spawania, toc – czas odpuszczania,
to – temperatura otoczenia, Tp – temperatura podgrzewania, TMs – temperatura pocz¹tku przemiany martenzytycznej, Toc – temperatura odpuszczania, Tt – temperatura topnienia, 1 – zakres przemiany austenitu w martenzyt podczas spawania,
2 – cykl cieplny podczas spawania pierwszego œciegu, 3 – cykl cieplny podczas
spawania drugiego œciegu, 4 – cykl cieplny podczas spawania nastêpnych œciegów, 5 – odpuszczanie poprzedniego œciegu przy uk³adaniu nastêpnych, 6 – odpuszczanie po spawaniu [1]

Przy okreœlaniu spawalnoœci materia³u nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wp³yw czynników technologicznych, takich jak:

technologia spawania (podgrzanie wstêpne, energia liniowa, odprowadzenie ciep³a, rodzaj szwu, kszta³t, iloœæ warstw),

stan naprê¿eñ po spawaniu,

obróbka cieplna po spawaniu (czas nagrzewania, temperatura,
warunki ch³odzenia).
W wyniku podgrzewania wstêpnego i utrzymania wyrobu w tej
temperaturze w czasie ca³ego procesu spawania uniemo¿liwia siê
tworzenie w strefie przejœciowej niekorzystnych twardych struktur
(martenzytycznych) oraz obni¿a do pewnego minimum naprê¿enia
spawalnicze. Cytowany ju¿ Y. Ito w swoich badaniach nad stalami
Cr-Mo-V stwierdzi³, ¿e wstêpne podgrzewanie przed spawaniem do
temperatury ok. 400oC eliminuje ca³kowicie sk³onnoœæ do pêkania relaksacyjnego.
Badania przeprowadzone przez A. Ujiie wykaza³y, ¿e przy zastosowaniu du¿ych energii spawania ok. 70 kJ/cm zmniejsza siê
w znacznym stopniu sk³onnoœæ do pêkania w stalach Cr-Mo-V, czego nie potwierdzaj¹ jednak badania przeprowadzone przez B. Kurpisza. Badacz ten uwa¿a, ¿e w obszarze gruboziarnistym SWC,
którego szerokoœæ jest zale¿na od zastosowanej techniki spawalniczej, niebezpieczeñstwo pêkania relaksacyjnego wzrasta, gdy

Tablica IV. W³asnoœci mechaniczne stali 13HMF [2]
Zawartoœæ sk³adników [%]
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

V

Cu

0,093÷0,14

0,34÷0,55

0,22÷0,36

0,012÷0,024

0,013÷0,027

0,34÷0,66

0,09÷0,16

0,52÷0,73

0,22÷0,35

0,058÷0,090

Rury
[mm]

W³asnoœci mechaniczne przy ok. 20oC
Obróbka cieplna

Re

Rm

As

Z

KM

[kG/mm2]

[kG/mm2]

[%]

[%]

[kG/mm2]

φ273x35

Normalizowanie 980oC/1 h/

=30

=48

=28

=60

=15

φ133x18

powietrze, odpuszczanie

=39

=54

=29

=80

=33

φ108x14

700oC/3 h/powietrze

=38

=54

=25

=77

=15

=30,5

=48

=27,5

=66

=13,5

=30

=47,5

=26,5

=80

=34

=36

=54

=24

=65

=17

φ356x38
φ256x38
φ270x40

Normalizowanie i odpuszczanie
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Tablica V. Charakterystyka mieszanek gazowych z grupy M2 i M3 wg PN-EN
439: 1999
Oznaczenie
Grupa

Liczba
charakteryzuj¹ca
1

M2

M3

Sk³adniki [% objêtoœci]
CO2

O2

Zawartoœæ wilgoci
[ppm maks.]

99,7

80

99,7

120

>5 do 25

2

>3 do 10

3

>0 do 5

>3 do 10

4

>5 do 25

>3 do 10

1

>25 do 50

2
3

Czystoœæ,
[% obj. min.]

>10 do 15
>5 do 50

>8 do 15

obszar ten w wyniku zastosowania techniki spawalniczej o du¿ej
energii liniowej spawania jest szeroki. Wiadomo jest bowiem, ¿e ta
czêœæ strefy wp³ywu ciep³a charakteryzuje siê zani¿on¹ ci¹gliwoœci¹ (plastycznoœci¹) w temperaturze wy¿arzania odprê¿aj¹cego.
Wydaje siê zatem s³uszne, ¿e dla ka¿dego gatunku stali typu
Cr-Mo-V warunki cieplne spawania nale¿y ustaliæ indywidualnie [3].
Istotny wp³yw na sk³onnoœæ do pêkania ma tak¿e temperatura,
w której przeprowadza siê proces wy¿arzania odprê¿aj¹cego. Dla z³¹czy spawanych ze stali typu Cr-Mo-V przeprowadzono bardzo liczne
i wszechstronne badania nad okreœleniem warunków obróbki cieplnej
po spawaniu, podobnie jak to uczyniono dla samych stali tego typu.
Jak wykaza³y liczne badania, warunkiem uzyskania odpowiednich w³asnoœci wytrzyma³oœciowych i strukturalnych dla z³¹czy spawanych ze stali typu Cr-Mo-V jest utrzymanie stabilnoœci temperatury
przez Ÿród³o nagrzewania ok. ±10oC.
Z przedstawionego przegl¹du wynika, ¿e stal typu Cr-Mo-V
jest materia³em trudnym pod wzglêdem spawalniczym. Uzyskanie
dobrej jakoœci z³¹czy jest mo¿liwe jedynie wówczas, gdy materia³
rodzimy charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹, a technologia spawania jest starannie dobrana. Wymagana jest optymalizacja spawania
oraz obróbki cieplnej.
Stal 13HMF mo¿na spawaæ nastêpuj¹cymi metodami:

gazowo – w wyj¹tkowych przypadkach do ³¹czenia elementów
cienkich, zw³aszcza rur o œrednicy do 100 mm i gruboœci œcianki do
12 mm;

³ukowo elektrodami otulonymi – do ³¹czenia blach o gruboœci powy¿ej 2 mm, rur o œrednicy powy¿ej 51mm i gruboœci œcianki powy¿ej 4 mm; najczêœciej stosowane elektrody to ESMo-Cr-VB i ES
Mo-Cr-VR;

³ukowo metod¹ TIG – dla elementów cienkich lub warstw przetopowych;

³ukowo metod¹ MAG;

³ukiem krytym pod topnikiem – stosuj¹c drut Sp7V + topnik TA. St2.

Wybór i charakterystyka materia³ów
dodatkowych

gatunek drutu elektrodowego ma sk³ad chemiczny (tabl. I) w pe³ni odpowiadaj¹cy materia³owi podstawowemu.
W³asnoœci wytrzyma³oœciowe stopiwa po wymaganej obróbce
cieplnej przedstawiono w tablicy II [8], w której liczby pogrubione
oznaczaj¹ typowe uzyskiwane wartoœci.
Spoœród oferowanego asortymentu wybrano œrednice drutów 2,4
oraz 1,2 mm odpowiednio do spawania metod¹ TIG i MAG. Producent
drutu elektrodowego zaleca stosowanie do spawania metod¹ MAG
os³ony gazowej w postaci mieszanek utleniaj¹cych z grupy M2 lub M3.
Gaz os³onowy do spawania metod¹ MAG
Do zalecanych przez producenta drutu na os³ony gazowe grup
M2 i M3 nale¿¹ wg PN-EN 439: 1999 mieszanki na bazie argonu
z ró¿nymi udzia³ami tlenu i dwutlenku wêgla – szczegó³owe dane
przedstawia tablica V.
Z uwagi na szeroki zakres zalecanych przez producenta drutu elektrodowego mieszanek gazowych do os³ony ³uku w metodzie MAG, a tak¿e zalecane w literaturze stosowanie czystego argonu i mieszanek z grupy M1 (CO2 od 0 do 5%, a O2 od 0 do 3%) podjêto badania maj¹ce na
celu wybór optymalnego gazu os³onowego do spawania. Do badañ wytypowano dwie mieszanki gazowe z grupy M1 oraz cztery mieszanki
z grupy M2, natomiast pominiêto czysty argon z uwagi na zbyt silne przegrzewanie spoiny i z³e formowanie oraz mieszanki z grupy M3 powoduj¹ce silne utlenianie i nadmierne wypalanie pierwiastków stopowych.
Charakterystykê wytypowanych mieszanek gazowych przedstawiono w tablicay VI wg katalogu producenta [9]. Badania z u¿yciem wytypowanych mieszanek gazowych przeprowadzono w dwóch etapach:
etap I – obejmowa³ wykonanie napoin z zastosowaniem ³uku
standardowego i pulsuj¹cego w os³onach wszystkich wytypowanych
mieszanek gazowych, a nastêpnie przeprowadzenie wszechstronnej
analizy dotycz¹cej ich wygl¹du, parametrów zewnêtrznych i przekroju poprzecznego wykonanego na zg³adach.
etap II – obejmowa³ wykonanie z³¹czy teowych w pozycji pionowej i ocenê poprawnoœci ich wykonania.
Badania mia³y na celu wybór najkorzystniejszej mieszanki gazowej do spawania metod¹ MAG rur ze stali 13HMF z u¿yciem drutu
elektrodowego DMV 83-IG.
W pierwszym etapie badañ poddano szczegó³owej analizie parametry zewnêtrzne napoiny (szerokoœæ, wysokoœæ nadlewu, wspó³czynnik kszta³tu) oraz wewnêtrzne dotycz¹ce wtopienia (g³êbokoœæ,
wspó³czynnik kszta³tu i regularnoœæ), a tak¿e wielkoœæ rozprysku
w przypadku ³uku standardowego. W wyniku przeprowadzonej analizy
wytypowano do dalszych prób (etap II) trzy mieszanki gazowe, przy
których uzyskano najkorzystniejsze rezultaty w etapie pierwszym.
W drugim etapie wykonano z³¹cza teowe w pozycji pionowej ³ukiem pulsuj¹cym z zastosowaniem nastêpuj¹cych mieszanek gazowych: 90% Ar 5% CO2 5%O2; 82% Ar 18% CO2; 90% Ar 10% CO2.
Próbne z³¹cza teowe przedstawiono na rysunku 2.
a)

Drut elektrodowy
Do spawania z³¹czy rurowych ze stali 13HMF zarówno metod¹
TIG, jak i MAG przyjêto drut elektrodowy o symbolu DMV 83-IG firmy
BÖHLER (G Mo VSi 1,5 407), maj¹cy równie¿ dopuszczenie UDT. Ten

b)

c)

Rys. 2. Próbne z³¹cza teowe wykonane z zastosowaniem ró¿nych mieszanek gazowych

Tablica VII. Parametry programu sterowania ³ukiem pulsuj¹cym
Tablica VI. Charakterystyka mieszanek gazowych wytypowanych badañ

38

Power

v [m/min]

Us [V]

Is [A]

1

1,6

18,2

62

O2

2

1,9

19,3

72

2,5

-

3

2,4

20,4

86

M21

10

-

4

3,0

21,6

104

CORGON18

M21

18

-

5

4,0

22,8

134

CRONIGON S1

M13

–

1

6

5,1

24,3

170

CORGON 1

M23

5

5

7

6,5

26,2

210

CORGON 2

M24

13

4

8

8,0

28,7

254

Nazwa producenta

Grupa

firmy LINDE

wg PN-EN 439

CO2

CRONIGON 2

M12

CORGON 10
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Sk³adniki [% objêtoœci]

Tablica VIII. Parametry programu sterowania ³ukiem standardowym

Tablica X. Szczegó³y dotycz¹ce spawania technik¹ jednoœciegow¹

POWER

v [m/min]

Us [V]

Is [A]

Œcieg

1

1,5

15,4

62

/warstwa

2

1,8

15,8

82

3

2,3

16,2

100

4

2,9

16,9

124

1

141

2,4

15,2

130

DC/–

0,08

5

3,7

17,7

154

2

135

1,2

17,4

98

PULS/+

0,09

6

4,6

25,0

190

3

135

1,2

17,7

109

PULS/+

0,08

7

5,7

27,3

230

4

135

1,2

17,1

111

PULS/+

0,07

8

7,0

29,5

272

5

135

1,2

17,1

110

PULS/+

0,06

6

135

1,2

17,3

96

PULS/+

0,08

Po drugim etapie badañ jako najkorzystniejsz¹ mieszankê do
os³ony ³uku uznano CORGON 10 (90% Ar 10% CO2). Zapewnia ona
stabiln¹ pracê ³uku, ³atwe formowanie spoiny, regularny kszta³t lica
i wtopienia. Zalety te s¹ szczególnie wa¿ne przy uk³adaniu spoiny
w pozycjach przymusowych jakie dominuj¹ na z³¹czach rurowych.

Rys. 3. Rzeczywiste przebiegi natê¿enia pr¹du spawania i napiêcia ³uku pulsuj¹cego w funkcji czasu. Wartoœæ œrednia natê¿enia pr¹du spawania wynosi 124 A,
a napiêcia ³uku 21,9 V zgodnie z nastaw¹ POWER 4,5 w uk³adzie sterowania synergicznego

Proces

/warstwa

Wymiar spoiwa Napiêcie Natê¿enie
[mm]

U [V]

I [A]

Rodzaj pr¹du Prêdkoœæ
/biegunowoœæ

Wymiar spoiwa Napiêcie Natê¿enie
[mm]

U [V]

I [A]

Rodzaj pr¹du Prêdkoœæ
/biegunowoœæ

spawania
[m/min]

spoina wielowarstwowa-wieloœciegowa

Program sterowania synergicznego
do spawania stali 13HMF
urz¹dzeniem Synermig 401
W celu zapewnienia prawid³owej realizacji badañ technologicznych spawania rur ze stali 13HMF opracowano programy sterowania
synergicznego ³ukiem pulsuj¹cym i standardowym do urz¹dzenia
SYNERMIG 401. Urz¹dzenia te bêd¹ce na wyposa¿eniu warsztatu remontowego Elektrowni Be³chatów wytypowano do realizacji zarówno
badañ, jak równie¿ póŸniejszych prac remontowych z uwagi na bardzo dobre w³asnoœci spawalnicze i ³atw¹ obs³ugê. Ponadto urz¹dzenia te umo¿liwiaj¹ monitorowanie procesu z transmisj¹ danych do
komputera osobistego po zainstalowaniu modu³u obs³ugi i pakietu
programowego. System ten zapewnia sprawowanie pe³nego nadzoru
nad przebiegiem procesu technologicznego i jego dokumentowanie.
Ogólna charakterystyka programów sterowania synergicznego
³ukiem pulsuj¹cym i standardowym przedstawiona zosta³a w tablicach VII i VIII.
Programy opracowano w oparciu o próby technologiczne spawania stali 13HMF w os³onie mieszanki gazowej CORGON 10 z u¿yciem drutu elektrodowego DMV 83-IG. Próby te realizowano w procesie spawania rêcznego wykonuj¹c z³¹cza teowe w pozycji nabocznej
i pionowej.
Rzeczywiste przebiegi natê¿enia pr¹du spawania i napiêcia ³uku
pulsuj¹cego w funkcji czasu przedstawiono na rys. 3. Prezentowane
przebiegi charakteryzuje wysoka regularnoœæ, œwiadcz¹ca o stabilnej
pracy ³uku, przeznaczonego do pracy przy minimalnej d³ugoœci, gwarantuj¹cej w³aœciw¹ realizacjê procesu w pozycjach przymusowych.
Opracowany program stanowi podstawê badañ spawania rur
gruboœciennych ze stali 13HMF.

Kszta³t i wymiary z³¹czy próbnych

Tablica IX. Szczegó³y dotycz¹ce spawania technik¹ wieloœciegow¹
Œcieg

Proces

spawania
[m/min]

spoina wielowarstwowa-wieloœciegowa
1

141

2,4

15,2

130

DC/–

0,08

2

135

1,2

16,5

108

PULS/+

0,27

3

135

1,2

16,4

104

PULS/+

0,33

4

135

1,2

16,3

106

PULS/+

0,25

5

135

1,2

16,5

118

PULS/+

0,21

6

135

1,2

16,5

116

PULS/+

0,16

7

135

1,2

16,4

120

PULS/+

0,26

8

135

1,2

16,8

115

PULS/+

0,23

9

135

1,2

16,5

116

PULS/+

0,15

10

135

1,2

16,5

116

PULS/+

0,21

11

135

1,2

16,6

116

PULS/+

0,21

12

135

1,2

16,7

115

PULS/+

0,13

13

135

1,2

16,6

101

PULS/+

0,18

14

135

1,2

16,4

103

PULS/+

0,21

15

135

1,2

16,7

101

PULS/+

0,14

Z³¹cza próbne wykonano z odcinków rur o d³ugoœci 200 mm,
a ukosowanie brzegów w kszta³cie U wykonano obróbk¹ mechaniczn¹. Szczegó³y wymiarowe przedstawiono na rys. 4. Spoiny obwodowe doczo³owe wykonywano na rurach 275x30.

Stanowisko i przebieg prób spawania
Podstawowym celem przeprowadzonych prób spawania oraz
badañ wykonanych z³¹czy by³o sprawdzenie opracowanych warunków technologicznych wraz z okreœleniem wp³ywu ró¿nych technik
spawania na w³asnoœci z³¹czy. Aby zrealizowaæ ten cel, zastosowano urz¹dzenie Synermig 401, maj¹ce mo¿liwoœæ regulacji parametrami w sposób synergiczny i wykorzystano opracowany program
spawania ³ukiem pulsuj¹cym do obs³ugi tego urz¹dzenia [6]. Wczeœniejsze badania poœwiêcone opracowaniu technologii spawania
stali 13HMF metod¹ MAG [6] jednoznacznie wykaza³y wysok¹ przydatnoœæ stosowania ³uku pulsuj¹cego (krótkiego) do tego typu po³¹czeñ. Potwierdzi³y to badania porównawcze wykonane na z³¹czach spawanych ³ukiem pulsuj¹cym i standardowym.
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Rys. 4. Szczegó³y przygotowania z³¹czy próbnych
a)

b)

Rys. 5. Sposoby wykonania spoin: a – technik¹ wielowarstwow¹ – wieloœciegow¹, b – wielowarstwow¹ – jednoœciegow¹

Rys. 6. Charakterystyki pr¹dowo-napiêciowe w wybranych œciegach spoiny wykonanej technik¹ wieloœciegow¹

Sposób przygotowania z³¹czy do spawania pokazano na rys. 4.
Na rysunku 5 przedstawiono sposoby wykonania spoiny dwoma
technikami. Do podgrzewania wstêpnego i obróbki cieplnej po spawaniu z³¹czy próbnych u¿yto pieca oporowego komorowego.
W obu przypadkach pierwsz¹ warstwê przetopow¹ wykonywano metod¹ TIG, a warstwy wype³niaj¹ce metod¹ MAG. W tablicach
IX i X zestawiono parametry spawania dwoma technikami opracowane na podstawie zarejestrowanych danych w systemie monitorowania urz¹dzenia SYNERMIG.
Dane dotycz¹ce warunków technologicznych wykonania spoiny, jak i obróbki cieplnej po spawaniu dla obydwu technik spawania by³y takie same, a mianowicie:
Klasyfikacja spoiwa
Nazwa handlowa
Specjalne zalecenia suszenia
Rodzaj elektrody wolframowej
Œrednica [mm]
Œrednica dyszy [mm]
Gaz
os³ona
podk³adka
Natê¿enie przep³ywu gazu
os³onowego [l/min]
formuj¹cy
Topnik

40

DMV 83-IG wg EN12070:
G MoV Si
N. S.
WT 20
2,4
6,5-8 (141), 12-15 (135)
I1 (141), M21 (Ar+10%CO2) (135)
nb (141), mb (135)
7-9 (141), 15-17 (135)
4-6 (141), N. S. (135)
N. S.

Œcieg prosty lub zakosowy
K¹t ustawienia uchwytu [o]
W p³aszczyŸnie wzd³u¿ osi spoiny
W p³aszczyŸnie prostopad³ej
do osi spoiny
¯³obienie grani
Podk³adka spawalnicza
Temperatura podgrzewania wstêpnego
Temperatura miêdzyœciegowa:
Temperatura otoczenia [oC]
Obróbka cieplna po spawaniu

Prosty (141), zakosowy (135)

Z³¹cza wykonano w pozycji

H-L045

70
0
N. S.
N. S.
320-350oC
320-400oC
Min. 5
700 oC/2h
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Rys. 7. Charakterystyki pr¹dowo-napiêciowe w wybranych warstwach spoiny
wykonanej technik¹ jednoœciegow¹
a)

b)

c)

Rys. 8. Spoina wielowarstwowa – wieloœciegowa (a – 1. warstwa, 2. œcieg;
b – 3. warstwa, 1. œcieg; c – 4. warstwa, 2. œcieg)
a)

b)

c)

Rys. 9. Spoina wielowarstwowa – jednoœciegowa (a – 1. warstwa, b – 2. warstwa, c – 3. warstwa)

Tablica XI. Wyniki pomiarów twardoœci spoiny wieloœciegowej w poszczególnych strefach
Nr

Materia³

linii

rodzimy I

SWC I

Spoina

Materia³

SWC II

rodzimy II

I

223

203

210

157

164

156

156

162

156

161

159

209

205

203

216

II

211

207

215

159

156

156

185

197

191

160

160

156

208

202

179

III

160

150

155

IV
V

208

184

201

211

211

215

159

156

200

160

155

156

200

168

220

211

221

198

211

213

211

207

220

187

157

160

156

198

174

184

219

211

157

157

156

206

214

214

168

160

156

216

196

192

223

Œred.

155

209

176

155

197

155

151

154

Tablica XII. Wyniki pomiarów twardoœci spoiny jednoœciegowej w poszczególnych strefach
Nr

Materia³

linii

rodzimy I

SWC I

Spoina

Materia³

SWC II

rodzimy II

I

175

182

186

190

190

190

204

204

204

193

198

198

179

183

178

II

211

203

179

209

213

207

207

204

211

211

208

213

207

190

172

187

183

176

204

211

208

191

187

191

203

192

203

184

184

171

183

177

170

214

214

214

208

204

210

210

214

214

183

176

169

204

181

212

203

203

203

207

207

207

206

207

203

186

164

III

158

158

IV
V
Œred.

156

214
157

187

204

Przebiegi pr¹dowo-napiêciowe ³uku
w procesie spawania
W trakcie spawania z³¹czy próbnych rejestrowano przebiegi pradowo-napiêciowe ³uku z u¿yciem systemu cyfrowego. Na rysunkach
6, 7 przedstawiono wybrane przebiegi reprezentatywne dla poszczególnych prób spawania z odpowiednich warstw i œciegów. Cech¹
charakterystyczn¹ dla obu prób spawania jest krótki ³uk pulsuj¹cy
pracuj¹cy na granicy zwarcia. Przebiegi zarejestrowane podczas spawania technik¹ jednoœciegow¹ (rys. 7) potwierdzaj¹ wysok¹ stabilnoœæ pracy ³uku, a wieloœciegow¹ (rys. 6) wykaza³y wystêpowanie
niestabilnoœci wywo³anych chwilowymi zwarciami i powoduj¹cych
rozprysk. Stwierdzono zwiêkszon¹ intensywnoœæ wystêpowania tej
niestabilnoœci wówczas gdy uk³ad œciegów w formowanej warstwie
by³ bardziej nieregularny. Zjawisko to potwierdza wra¿liwoœæ krótkiego ³uku pulsuj¹cego na nierównoœci pod³o¿a takie, jakie wystêpuj¹
przy uk³adaniu warstw technik¹ wieloœciegow¹.

181

155

155

155

155

Badania i ocena z³¹czy spawanych
Wykonane z³¹cza poddano badaniom wizualnym, ultradŸwiêkowym, makroskopowym, twardoœci i udarnoœci.
Badania wizualne
Badania wizualne by³y prowadzone zarówno podczas spawania, jak
i po wykonaniu ka¿dego œciegu i warstwy oraz po wykonaniu ca³ego z³¹cza. Obserwacje te wykaza³y, i¿ podczas spawania warstw technik¹ jednoœciegow¹ ³uk pracowa³ bardzo stabilnie i bez zak³óceñ, natomiast przy
technice wieloœciegowej dosyæ czêsto wystêpowa³y zak³ócenia w jego
pracy powoduj¹ce wystêpowanie rozprysku. Obserwacje te potwierdzaj¹ zarejestrowane przebiegi pr¹dowo-napiêciowe oraz fotografie przedstawione na rysunkach 8, 9. Stwierdzono równie¿ równomiernoœæ uk³adanych warstw przy technice jednoœciegowej, co u³atwia³o kontynuacjê
procesu oraz du¿¹ nieregularnoœæ przy technice wieloœciegowej chwilami utrudniaj¹c¹ p³ynn¹ kontynuacjê procesu. Ponadto w czasie obserwacji nie stwierdzono wystêpowania zarówno w poszczególnych fazach
spawania, jak i po spawaniu ¿adnych innych nieprawid³owoœci.
Badania makroskopowe
Na rys. 12 i 13 przedstawiono zg³ady makroskopowe obu z³¹czy
spawanych ró¿nymi technikami.

Rys. 12. Makro-

struktura zg³adu spoiny wielowarstwowej
wieloœciegowej

Rys. 10. Schemat pomiaru rozk³adu twardoœci spoiny wieloœciegowej

Rys. 13. Makrostruktura spoiny wielowarstwowej – jednoœciegowej

Rys. 11. Schemat pomiaru rozk³adu twardoœci spoiny jednoœciegowej
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Tablica XIII. Wyniki badañ udarnoœci próbek A i B pobranych od strony lica
Oznaczenie

Lp.

Pocz¹tkowa

Materia³

Zu¿yta energia Udarnoœæ

energia m³ota [J] na z³amanie [J] [J/cm2]

próbki
1

A1

DMV 83-IG/13HMF

300

298

372

2

A2

DMV 83-IG/13HMF

300

286

357

3

A3

DMV 83-IG/13HMF

300

250

312

4

A4

DMV 83-IG

300

160

200

5

A5

DMV 83-IG

300

152

190

6

A6

DMV 83-IG

300

142

177

7

A7

13HMF

300

168

210

8

A8

13HMF

300

184

230

9

A9

13HMF

300

139

174

10

B1

DMV 83-IG/13HMF

300

280

350

11

B2

DMV 83-IG/13HMF

300

263

329

12

B3

DMV 83-IG/13HMF

300

199

249

13

B4

DMV 83-IG

300

170

212

14

B5

DMV 83-IG

300

151

189

15

B6

DMV 83-IG

300

165

206

16

B7

13HMF

300

78

97

17

B8

13HMF

300

124

155

Tablica XIV. Wyniki badañ udarnoœci próbek A i B pobranych od strony grani
Oznaczenie

Lp.

Pocz¹tkowa

Materia³

próbki

Zu¿yta energia Udarnoœæ

energia m³ota [J]

na z³amanie [J]

[J/cm2]

1

A1

DMV 83-IG/13HMF

300

246

307

2

A2

DMV 83-IG/13HMF

300

222

277

3

A3

DMV 83-IG/13HMF

300

248

310

4

A4

DMV 83-IG

300

136

170

5

A5

DMV 83-IG

300

165

206

6

A6

DMV 83-IG

300

172

215

7

A7

13HMF

300

136

170

8

A8

13HMF

300

150

187

9

A9

13HMF

300

146

182

10

B1

DMV 83-IG/13HMF

300

163

204

11

B2

DMV 83-IG/13HMF

300

144

180

12

B3

DMV 83-IG

300

140

175

13

B4

DMV 83-IG

300

198

247

14

B5

DMV 83-IG

300

142

177

15

B6

13HMF

300

130

162

16

B7

13HMF

300

156

195

17

B8

13HMF

300

152

190

Wykonane zg³ady makroskopowe œwiadcz¹ o prawid³owym przebiegu procesu spawania i nie wykazuj¹ ¿adnych niezgodnoœci spawalniczych. W spoinie uk³adanej technik¹ jednoœciegow¹ linia wtopienia
i SWC zarówno w poszczególnych warstwach, jak i w spoinie jest bardziej regularna ni¿ przy formowaniu jej technik¹ wieloœciegow¹.
Badania ultradŸwiêkowe
Badania przeprowadzono przy u¿yciu defektoskopu USM25
Kraut-Kramer z g³owicami MWB 70-04, MWB 45-04 z wzorcem
DQSR=1,5mm, przy wzmocnieniu sygna³u WZ=68dB.
W przypadku próbki wielowarstwowej-wieloœciegowej stwierdzono pojedyncze niezgodnoœci spawalnicze na g³êbokoœci g=1÷1,5 mm
(w pobli¿u lica) o wielkoœci +2÷4 dB oraz na g³êbokoœci g=28 mm
(w pobli¿u grani) o wielkoœci +5÷5,5 dB. Mimo stwierdzonych niezgodnoœci z³¹cze spe³nia³o poziom jakoœci B wg PN-EN 25817.
W próbce wykonanej technik¹ wielowarstwow¹ – jednoœciegow¹ nie wykryto ¿adnych niezgodnoœci.
Pomiary rozk³adu twardoœci
Szczegó³owe pomiary rozk³adu twardoœci wykonano metod¹
Vickersa wg schematu pokazanego na rys. 10, 11. Linie pomiarowe
wyznaczono w po³owie gruboœci poszczególnych warstw spoin, natomiast punkty pomiarowe wykonano po trzy w materiale rodzimym
i SWC po ka¿dej stronie spoiny oraz dziewiêæ punktów w samej spoinie – po trzy w strefie œrodkowej i skrajnych. Rozk³ad punktów
w spoinie przyjêto tak by uwzglêdniæ pomiary we wszystkich jej fazach tworzenia, tj. poszczególnych œciegach. Dla obu z³¹czy przyjêto
analogiczny schemat mimo istotnych ró¿nic w budowie warstw kieruj¹c siê bardziej z³o¿onym uk³adem wieloœciegowym.
Wyniki pomiarów rozk³adu twardoœci wg przyjêtego schematu zestawiono w tablicach XI i XII. W spoinie wieloœciegowej wystêpuje typowy rozk³ad twardoœci, w którym maksymalna twardoœæ (do 220HV) znajduje siê w SWC przy ni¿szej w spoinie oraz materiale rodzimym. Natomiast w spoinie jednoœciegowej wystêpuje równomierny rozk³ad twardoœci w spoinie i SWC (ok. 200HV) i nieco ni¿szy w materiale rodzimym.
Charakter rozk³adu twardoœci przedstawiono przyk³adowo na rysunku 14.

Tablica XV. Wartoœci parametrów spawania oraz energii liniowej w poszczególnych warstwach i œciegach
Nr œciegu

U

I

vs

El

/warstwy

[V]

[A]

[m/min]

[kJ/cm]

1

16,5

108

0,27

4

2

16,4

104

0,33

3,1

3

16,3

106

0,25

4,1

4

16,5

118

0,21

5,6

5

16,5

116

0,16

7,2

6

16,4

120

0,26

4,5

7

16,8

115

0,23

5

8

16,5

116

0,15

7,6

9

16,5

116

0,21

5,5

10

16,6

116

0,21

5,5

11

16,7

115

0,13

8,9

12

16,6

101

0,18

5,6

13

16,4

103

0,21

4,8

14

16,7

101

0,14

7,2

Spoina wielowarstwowa-wieloœciegowa

Spoina wielowarstwowa-jednoœciegowa

42

1

17,4

98

0,09

11,4

2

17,7

109

0,08

14,5

3

17,1

111

0,07

16,3

4

17,1

110

0,06

18,8

5

17,3

96

0,08

12,5
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Rys. 14. Przyk³adowy rozk³ad twardoœci w spoinie wieloœciegowej i jednoœciegowej

Badania udarnoœci z³¹cza
Z wykonanych z³¹czy próbnych pobrano próbki udarnoœciowe
wg schematu pokazanego na rysunku 15. Próbki pobierano od strony lica i grani (rys. 15). Badania zosta³y wykonane przy u¿yciu m³ota
Charpego. Wyniki badañ udarnoœci podano w tablicach XIII i XIV.
Wyniki badañ wykazuj¹ generalnie bardzo wysoki poziom udarnoœci zawieraj¹cy siê w przedziale 160 do 370 J/cm2. Najwiêksz¹
udarnoœæ porównywaln¹ dla obu prób stwierdzono w obszarze SWC
w pobli¿u lica spoiny. Od strony grani natomiast, w technice wieloœciegowej uzyskano wyniki podobne jak od strony lica spoiny; przy
technice jednoœciegowej udarnoœci s¹ równomierne i mieszcz¹ siê
w w¹skim przedziale od 160 do 240 J/cm2.

WNIOSKI

Rys. 15. Schemat pobierania próbek do badania udarnoœci, gdzie A – próbki ze
z³¹cza wielowarstwowego – wieloœciegowego, B – próbki ze z³¹cza wielowarstwowego – jednoœciegowego

Porównanie energii liniowych spawania
Podczas spawania technik¹ wieloœciegow¹ poszczególne œciegi
uk³adano z energi¹ liniow¹ w zakresie od 3 do 9 kJ/cm, a przy jednoœciegowej od 11 do 19 kJ/cm. Wed³ug literatury wartoœæ energii liniowej dla stali 13HMF nie powinna przekroczyæ 17 kJ/cm. Takie przekroczenie mia³o miejsce w œciegu 4. spoiny uk³adanej technik¹ jednoœciegow¹. W obu przypadkach stosowanej techniki spawania wartoœæ energii liniowej wyznaczano wg przyjêtych kanonów, tj. wzglêdem prêdkoœci zgodnej z kierunkiem osi g³ównej spoiny. Zagadnienie
to jednak wymaga pewnych istotnych wyjaœnieñ.
W przypadku techniki wieloœciegowej wprowadzane ciep³o koncentruje siê na bardzo w¹skiej strefie nagrzewania (kilku do kilkunastu milimetrów) wzd³u¿ prostoliniowej drogi przesuwu palnika zgodnej z osi¹ spoiny. Natomiast w przypadku spawania technik¹ jednoœciegow¹ tor przesuwu palnika jest zakosowy i strefa nagrzewania
jest du¿o szersza (kilkanaœcie do kilkudziesiêciu milimetrów), a prêdkoœæ przesuwu palnika wzd³u¿ osi spoiny (jako wypadkowa prêdkoœci zakosowej) znacznie mniejsza. Kszta³t rozk³adu pola temperatury
w obu przypadkach znacznie siê od siebie ró¿ni. Ilustracjê powy¿szych rozwa¿añ przedstawiono na rysunku 16.
a)

b)

Rys. 16. Schemat drogi spawania przy

obydwu technikach wykonania po³¹czeñ
oraz szerokoœæ strefy nagrzewania wraz
z ilustracj¹ kszta³tu pola temperatury: a –
technika wieloœciegowa, b – technika
jednoœciegowa

Je¿eli przyjmiemy dla techniki jednoœciegowej wyznaczenie energii liniowej wzglêdem prêdkoœci zgodnej z kierunkiem zakosowego ruchu palnika wówczas jej wartoœæ bêdzie co najmniej dwukrotnie ni¿sza
i porównywalna z energi¹ liniow¹ stosowan¹ podczas spawania technik¹ wieloœciegow¹. Ponadto badania rozk³adu twardoœci i udarnoœci
nie wykaza³y istotnych odstêpstw w uzyskanych w³asnoœciach wykonanych z³¹czy co potwierdza prawid³owoœæ przyjêtych rozwa¿añ.
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Zagadnienie optymalizacji warunków spawania stali 13HMF
jest bardzo istotne dla energetyki, gdzie z³¹cza tego typu wystêpuj¹ w du¿ej iloœci. Dotychczas dominuj¹c¹ technologi¹ spawania gruboœciennych z³¹czy rurowych ze stali 13HMF by³o spawanie ³ukowe rêczne elektrodami otulonymi. W ramach wczeœniejszych prac zrealizowano z wynikiem pozytywnym cel, jakim by³o
zaproponowanie nowej technologii spawania gruboœciennych
z³¹czy rurowych ze stali 13HMF metod¹ MAG ³ukiem pulsuj¹cym.
Opracowany przez autorów program sterowania synergicznego
procesu spawania dla optymalnie dobranych materia³ów dodatkowych (drut elektrodowy i gaz os³onowy) i w³aœciwa technika spawania pozwoli³y na uzyskanie poprawnych z³¹czy. Kompleksowe badania nieniszcz¹ce i niszcz¹ce w pe³ni potwierdzi³y s³usznoœæ przyjêtych za³o¿eñ. Pozytywne wyniki wszystkich badañ da³y podstawê do
uzyskania zgody UDT na stosowanie ww. technologii przez Elektrowniê „BE£CHATÓW” S. A. Mo¿na przewidywaæ, ¿e wdro¿ona w elektrowni technologia, zastêpuj¹ca spawanie rêczne elektrodami otulonymi, pozwoli na zwiêkszenie wydajnoœci spawania o ok. 50%. Jest
to zwi¹zane ze zmechanizowaniem procesu spawania oraz zmniejszeniem k¹tów ukosowania. Jednoczeœnie uzyskano znacznie korzystniejsze warunki spawania w pozycjach przymusowych. Potwierdzaj¹ to równie¿ dalsze badania, bêd¹ce ich kontynuacj¹ i prezentowane w tym opracowaniu.
Przeprowadzone badania w³asnoœci gruboœciennych z³¹czy
spawanych realizowanych ró¿nymi technikami pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
– badania wizualne wykaza³y ró¿nice w z³¹czach spawanych
wykonywanych ró¿nymi technikami. Objawia siê to wystêpowaniem w technice wieloœciegowej rozprysków (co sprawia³o k³opot w wykonywaniu kolejnych œciegów i zmusza³o
do ¿mudnego czyszczenia przed nastêpnym uk³adanym
œciegiem). Zjawisko to nie wystêpowa³o w technice jednoœciegowej;
– badania ultradŸwiêkowe z³¹cza wykonanego technik¹ wieloœciegow¹ ujawni³y wystêpowanie punktowych niezgodnoœci
spawalniczych. By³y to najprawdopodobniej pojedyncze pêcherze gazowe, które wyst¹pi³y w pierwszej i przedostatniej
warstwie. Przy technice jednoœciegowej nie stwierdzono
niezgodnoœci spawalniczych. Jednak w obu przypadkach
wyniki badañ ultradŸwiêkowych by³y pozytywne;
– próba twardoœci nie wykaza³a znacz¹cych ró¿nic w uzyskanych wynikach (które nie odbiega³y od norm przewidzianych
dla po³¹czeñ ze stali 13 HMF), a jedynie wykaza³a du¿¹ regularnoœæ w rozk³adzie twardoœci z³¹cza jednoœciegowego;
– badania makroskopowe potwierdzi³y prawid³ow¹ budowê
obu z³¹czy oraz wykaza³y wiêksz¹ regularnoœæ w liniach
wtopienia i SWC dla z³¹cza wykonanego technik¹ jednoœciegow¹;
– badania udarnoœci wykaza³y wysoki poziom w³asnoœci udarnoœciowych obu z³¹czy z nieco korzystniejsz¹ regularnoœci¹
przy technice jednoœciegowej.
W przeprowadzonych badaniach uzyskano zbli¿one w³asnoœci wykonanych z³¹czy wielowarstwowych z warstwami spawanymi technik¹ wieloœciegow¹ i jednoœciegow¹. Jednak korzystniejsze rezultaty zapewnia technika spawania jednoœciegowego
z uwagi na charakterystyczn¹ regularnoœæ w rozk³adzie w³asnoœci, co mo¿e mieæ kluczowe znaczenie podczas d³ugotrwa³ej eksploatacji. Nie bez znaczenia jest równie¿ wiêksza wydajnoœæ
zwi¹zana z p³ynnoœci¹ procesu.
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Metody poprawy jakoœci z³¹czy spawanych
The method of improvement
of quality joints welded

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Rozwój nowych technologii spawania umo¿liwia szerokie zastosowanie napawania i powtórnego przetapiania (remelting) napoin lub spoin w celu zwiêkszenia ich w³aœciwoœci eksploatacyjnych, stanowi¹cych
podstawowy czynnik poprawy jakoœci napoin i z³¹czy spawanych.
S³owa kluczowe: spawanie, jakoœæ po³¹czeñ spawanych, spawanie
³ukiem plazmowym, przetapianie

The development of new technologies of welding makes possible
the wide use of padding and the second remelting the napoin and joints
in aim elevation of their exploational proprieties, making up the basic
factor of improvement of quality the napoin and joints welded.
Key words: welding, quality of weld, plasma-arc welding, remelting.

W S T Ê P
Zanieczyszczenia materia³u rodzimego, spoin i napoin mog¹ byæ usuniête m.in. przez powtórne przetopienie jedn¹ z metod spawania: ³ukow¹ TIG, strumieniem plazmy, wi¹zk¹ laserow¹, wi¹zk¹ elektronów.
Metody te mog¹ byæ wykorzystywane do usuwania lokalnych spiêtrzeñ naprê¿eñ spawalniczych, a tak¿e do kszta³towania struktury
i w³aœciwoœci mechanicznych z³¹czy spawanych oraz napoin [1, 5, 7].
Mechanizm eliminowania wtr¹ceñ niemetalicznych ze spoin austenitycznych przez powtórne ich przetopienie wi¹zk¹ elektronów
przedstawiono w pracy [3].
Wp³yw powtórnego przetopienia napoin na ich czystoœæ metod¹ TIG przedstawiono w pracy [2], a zastosowanie spawania w os³onach gazów do utwardzania powierzchniowego odlewów ¿eliwnych przedstawiono w pracy [6].
Wykorzystanie wi¹zki laserowej do modyfikacji powierzchni elementów przed spawaniem, ciêciem i dr¹¿eniem, przy którym niezbêdna jest du¿a g³êbokoœæ wnikania wi¹zki laserowej w materia³ rodzimy przedstawiono w pracy [5]. Modyfikacjê powierzchni elementów
przed spawaniem, ciêciem i dr¹¿eniem przeprowadza siê przez jej przetopienie, stopowanie i naniesienie pow³ok zwiêkszaj¹cych absorpcjê promieniowania laserowego. Przetopienie powierzchni materia³u rodzimego wymaga koncentracji energii wi¹zki laserowej równej
1 J/cm2 i mocy w zakresie 104÷108 W/cm2 oraz czasu jej oddzia³ywania od 10-8 do 10-3 s. Temperatura elementów podczas przetopienia nieznacznie wzrasta, jednak nie powoduje ich odkszta³ceñ cieplnych [5, 7].

Cel i metodyka badañ

Istota badanego zjawiska

G³ównym celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie
wp³ywu przetopienia elementów za pomoc¹ strumienia plazmy, na
zawartoœæ siarki w materiale rodzimym nasyconym zwi¹zkami
siarki lub siark¹ podczas eksploatacji elementów ruroci¹gu stykaj¹cego siê z gazem ziemnym. Do badañ wykorzystano wyciêty
z ruroci¹gu technologicznego o œrednicy nominalnej 500 mm i gruboœci œcianki 8,0 mm, odcinek rury d³ugoœci 750 mm, z którego
wykonano próbki do badañ. Rura by³a wykonana ze stali 09G2.
W materiale eksploatowanej rury stwierdzono zwiêkszon¹ zawartoœæ siarki (do 2%).
Przetopienie brzegów elementów rury przeznaczonych do spawania naprawczego wykonano ³ukiem plazmowym przy sta³ej mocy
³uku – 3,2 kW i zmiennej prêdkoœci posuwu palnika plazmowego. Zawartoœæ siarki w przetopionej warstwie materia³u rodzimego o gruboœciach od 2 do 3 mm okreœlano za pomoc¹ mikroanalizatora rentgenowskiego.

Podczas przetopienia elementów o zwiêkszonej zawartoœci siarki za pomoc¹ strumienia plazmy powstaj¹ warunki sprzyjaj¹ce usuwaniu siarki z powierzchni stopiwa w rezultacie wyciskania przez gaz

Dr in¿.Wac³aw Ptak i dr hab. in¿. Wojciech Wojciechowski s¹ pracownikami Zak³adu
Spawalnictwa w Politechnice Krakowskiej.
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Rys. 1. Zale¿noœæ zawar-

toœci siarki w przetopionej
warstwie materia³u rodzimego od prêdkoœci posuwu palnika plazmowego
i czasu przebywania stopiwa w stanie ciek³ym

plazmowy – argon par siarki do zewnêtrznych obszarów ³uku plazmowego. Zewnêtrzna os³ona gazowa ³uku plazmowego zawiera do 5%
tlenu [1, 4], co umo¿liwia jego ³¹czenie siê z siark¹, a powstaj¹ce tlenki siarki SO, SO2 i S2O ulatniaj¹ siê do atmosfery, podobnie jak pary
siarki. Proces parowania i utleniania siarki wydzielaj¹cej siê z powierzchni stopiwa, zale¿y przede wszystkim od temperatury ³uku plazmowego (rys. 2).
Charakterystyczn¹ temperaturê procesu parowania i utleniania
siarki (2500÷3000oC) na powierzchni stopiwa okreœla stopieñ dysocjacji i jonizacji par sk³adników materia³u rodzimego w ³uku plazmowym. Prawdopodobny mechanizm usuwania siarki z powierzchni
stopiwa jest zwi¹zany z przemieszczaniem siê atomów siarki podczas
dyfuzji zachodz¹cej miêdzy gazem os³onowym ³uku plazmowego
i stopiwem. Wysoka prê¿noœæ par siarki nad powierzchni¹ stopiwa
zapobiega parowaniu jego sk³adników stopowych, g³ównie manganu,

niklu i chromu [1, 4]. Konwekcyjna wymiana ciep³a miêdzy strumieniem plazmy i stopiwem oraz przebieg procesu topienia i parowania
ma du¿y wp³yw na cyrkulacjê stopiwa. Cyrkulacja stopiwa sprzyja nie
tylko wynoszeniu siarki na jego powierzchniê, ale powoduje równie¿
rozdrobnienie wt¹ceñ niemetalicznych i równomierny rozk³ad pozostaj¹cej siarki w przetopionej warstwie materia³u rodzimego. Rozpuszczanie i wydzielanie siarki podczas przetopienia materia³u rodzimego sprzyja eliminowaniu wtr¹ceñ niemetalicznych ze stopiwa. Procesy te, zale¿¹ od czasu przebywania stopiwa w stanie ciek³ym i charakteru jego krystalizacji [1, 2, 4].

Badania w³asne
Ustalono zale¿noœæ zawartoœci siarki w przetopionej warstwie
materia³u rodzimego od prêdkoœci posuwu (vp) palnika plazmowego
i czasu przebywania stopiwa w stanie ciek³ym (tc) – rys. 1.
Typow¹ strukturê przetopionej warstwy materia³u rodzimego
strumieniem plazmy przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Typowa struktura

przetopionej warstwy stali
09G2

Rys. 2. Zale¿noœæ

zawartoœci siarki od
temperatury ³uku plazmowego [4]: a – zawartoœæ siarki w materiale rodzimym 2%,
b – zawartoœæ siarki
w materiale rodzimym 1,2%

Powiêkszenie (500x)

Trawiono 3 % nital

Rozk³ad twardoœci przetopionej warstwy materia³u rodzimego
(z), przy ró¿nych prêdkoœciach posuwu palnika plazmowego vp
przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Rozk³ad

twardoœci w przetopionej warstwie stali
09G2S przy ró¿nych
prêdkoœciach posuwu
palnika plazmowego

WNIOSKI

L I T E R AT U R A

1. Zawartoœæ siarki pozostaj¹cej w przetopionej warstwie materia³u rodzimego (09G2) zale¿y od prêdkoœci posuwu palnika
plazmowego i czasu przebywania stopiwa w stanie ciek³ym.
2. Obni¿enie zawartoœci siarki poni¿ej wartoœci 0,05 % w przetopionej za pomoc¹ strumienia plazmy warstwie materia³u rodzimego o gruboœciach od 2 do 3 mm, umo¿liwia naprawcze
spawanie ruroci¹gów technologicznych, stykaj¹cych siê podczas ich eksploatacji ze zwi¹zkami siarki lub siark¹, szczególnie w podwy¿szonych temperaturach tj. powy¿ej 130oC.
3. Celowym by³oby przeprowadzenie badañ wp³ywu czasu eksploatacji ruroci¹gów wykonanych z ró¿nych gatunków stali
na stopieñ nasycenia ich siark¹ i jej zwi¹zkami. Ustalenie tych
zale¿noœci, umo¿liwi³oby prognozowanie czasu eksploatacji
monta¿owych (liniowych) i naprawczych z³¹czy spawanych
ruroci¹gów.
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Aspekty jakoœciowe przy produkcji drutów
do spawania
Quality aspects by welding wires production

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przedstawiono wdro¿ony i funkcjonuj¹cy system zapewnienia jakoœci przy produkcji drutów spawalniczych do metody MAG dostarczany w beczkach „MULTI – PAK” po 250 kg. Pokazano sposoby wprowadzania pe³nej identyfikowalnoœci od walcówki poprzez proces ci¹gnienia na sucho oraz pokrywania pow³ok¹ miedzian¹ a¿ do etapu przygotowania drutu do wysy³ki. Omówiono aspekty zwi¹zane z usuwaniem
œrodków smarnych – potencjalne Ÿród³o tlenu i wodoru, które decyduj¹ o jakoœci wytwarzanego drutu. Pokazano wynik doœwiadczeñ pozwalaj¹cych dostarczaæ drut z minimalnym poziomem naprê¿eñ w³asnych,
wp³ywaj¹cych na stabilnoœæ jarzenia siê ³uku elektrycznego i trwa³oœæ
koñcówki pr¹dowej. Na podstawie przedstawionych zdjêæ z ka¿dego
etapu procesu wytwarzania wykazano dok³adnoœæ postêpowania
zgodnego z zastosowanym systemem zapewnienia jakoœci.

The deployed and fulfilled quality assurance system by welding wires
manufacturing was presented. The production concern welding wires for
MAG welding delivered in barrels "MULTI - PAK" with 250 kg of wire.
The methods of complete identyfication from wire rod, dry pull, wet
pull and up to wire preparing for departure was shown. Some aspects
related to removing of lubricate which is the potential source of oxygen
and hydrogen influencing the quality of produced welding wire were
discussed. The results of experiments were shown which allow to deliver
welding wires without residual stresses. The low level of that stresses
influences the good stability of electric arc and better stability of contact
tip. The presented pictures from each manufacturing step process
proved the precision of working which is in line with deploed quality
assurence system.

W S T Ê P
Firma Multimet Sp. z o. o. z siedzib¹ w Przemkowie istnieje na rynku od 16 lat. Od pocz¹tku dzia³alnoœci zak³ad wytwarza druty do
spawania stali niestopowych i niskostopowych. Dostawcami walcówki do produkcji drutów s¹ renomowane huty europejskie. Z walcówki
wytwarza siê gatunki drutów do spawania w os³onie gazów ochronnych: G3Si1 (SG2), G4Si1 (SG3), G2Mo (SGMo) i Mn3Ni1CrMo oraz
do spawania ³ukiem krytym: S1, S2, S2Si, S3, S2Mo i S2Ni2.
W 2003 roku firma uzyska³a certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001: 2000 i, zgodnie z przyjêt¹ polityk¹ jakoœci, rozprowadza na rynku tylko te produkty, których jakoœæ zadowala klientów.
Wysoka jakoœæ oferowanych przez nas materia³ów zosta³a ju¿ wielokrotnie zweryfikowana w praktyce, a ich niezawodnoœæ potwierdzaj¹ certyfikaty takich towarzystw kwalifikacyjnych, jak: Deutsche Bahn, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, Polski Rejestr Statków, Urz¹d Dozoru Technicznego, TÜV-Rheinland, Rgistro Italiano Navale.

Materia³ wyjœciowy – walcówka
Podczas kontroli dostawy materia³u Dzia³ Jakoœci (KJ) sprawdza zgodnoœæ z zamówieniem oraz potwierdza gatunek materia³u
poprzez analizê spektraln¹, wykonywan¹ w laboratorium zak³adowym. Przystêpuj¹c do kontroli dostawy KJ tworzy numer kontrolny, w ramach którego, oprócz istniej¹cych danych producenta, powstaj¹ nastêpuj¹ce informacje: symbol producenta, numer krêgu,
miesi¹c przyjêcia do zak³adu i numer protoko³u przyjêcia. Przyk³ad
takiego oznaczenia przedstawiono na rysunku 1. Zawarte w niej informacje s¹ podstaw¹ do œledzenia i potwierdzania identyfikowalnoœci wyrobu. Analizê spektraln¹ wykonuje siê za pomoc¹ analizatora metali „Thermo ARL”, potwierdzaj¹c zgodnoœæ zawartoœci
pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cu, Cr, Ni, Al, Mo i V z wystawionym
przez producenta atestem.
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Rys. 1. Karta kontrolna walcówki

Ci¹gnienie na sucho
Po potwierdzeniu wymaganej jakoœci kr¹g o masie ok. 2500 kg
i œrednicy drutu 5,5÷7,0 mm zostaje przekazany do dzia³u produkcji.
Podczas tego procesu prêt jest przeci¹gany przez wiele ci¹gade³
i w rezultacie otrzymuje siê wyrób nawiniêty na trzy szpule, o masie
ok. 1 t, oznaczone odpowiednimi numerami kontrolnymi. Oznaczenie
ka¿dej szpuli zawiera informacjê o producencie walcówki, numerze
kontrolnym oraz miesi¹cu produkcji. Przyk³ad tego etapu produkcji
pokazano na rysunku 2.

Proces chemicznego pokrywania pow³ok¹
miedzian¹
W kolejnym procesie nastêpuje pokrycie drutu pow³ok¹ miedzian¹, której gruboœæ nie przekracza 0,2 µm. W systemie oznaczeñ kart kontrolnych zapisuje siê kolejne przejœcie oznaczenia
z procesu ci¹gnienia na sucho na oznaczenie drutu po procesie
miedziowania (rys. 4).

Rys. 4. Karta kontrolna obrazuj¹ca przechodzenie oznaczeñ z ró¿nych etapów
produkcji

Rys. 2. Szpule jednego wytopu (3 szt.) po procesie ci¹gnienia na sucho

Istotnym parametrem, wp³ywaj¹cym na w³asnoœci spawalnicze
drutu, jest proces jego ci¹gnienia. W procesie tym nieuniknione jest
zanieczyszczenie powierzchni elementami œrodków smarnych, które
zawieraj¹ zwi¹zki organiczne stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo powstania na powierzchni drutu zwiêkszonej zawartoœci tlenu i wodoru.
W procesie tworzenia pow³oki miedzianej zapewnia siê wiêc odpowiedni¹ czystoœæ tej powierzchni.

Przejœcie numerów kontrolnych
Pe³n¹ identyfikowalnoœæ wyrobu zapewnia wdro¿ony system
kart kontrolnych, gwarantuj¹cych dok³adne przechodzenie numeracji
wyrobu podczas procesu produkcji. Wprowadzony system kart kontrolnych umo¿liwia, na ka¿dym etapie produkcji, dostêp do wielu

Rys. 3. Zapew-

nienie identyfikowalnoœci w procesie produkcji

szczegó³owych informacji dotycz¹cych technologii wykonania, takich
jak: producent walcówki, gatunek drutu, numer wytopu, masa krêgu/szpuli, data wykonania poszczególnego etapu, parametry technologiczne etapu, zmiana, identyfikacja pracownika, rodzaj maszyny,
numer szpuli na zmianie, œrednice przejœciowe, stan naprê¿eñ szcz¹tkowych, wilgotnoœæ w beczce przed zapakowaniem drutu, d³ugoœæ
drutu, a nawet miejsca wyst¹pienia awarii procesu.
Przyk³ad funkcjonuj¹cego systemu przedstawia rysunek 3.

Je¿eli chodzi o proces chemicznego nak³adania pow³oki miedziowej, stosuje siê nastêpuj¹ce dzia³ania, zapewniaj¹ce czystoœæ powierzchni drutu. Na ka¿dej zmianie wykonuje siê pomiar zawartoœci
H2SO4 w k¹pieli trawi¹cej, a pomiar zawartoœci pierwiastków blokuj¹cych i wspomagaj¹cych miedziowanie w k¹pieli trawi¹cej przeprowadza siê co pi¹t¹ dobê. Wymagan¹ jakoœæ pow³oki miedziowej uzyskuje siê poprzez kontrolê poziomu H2SO4 i CuSO4 w k¹pieli miedziuj¹cej. W instrukcjach technologicznych procesu podaje siê graniczne
wartoœci stê¿eñ k¹pieli w poszczególnych liniach produkcyjnych.
Przyczepnoœæ pow³oki miedziowej sprawdza siê na podstwie normy
PN – 87/M 80004, a standardem jest brak jakichkolwiek odprysków
pow³oki.

Kontrola wzniosu œrubowego
Jednym z wa¿nych parametrów technologicznych zwi¹zanych
z wytwarzaniem drutów spawalniczych jest stan naprê¿eñ wewnêtrznych. Efektem koñcowym procesu wytwarzania s¹ takie
zmienne elementy, jak: sztywnoœæ drutu, ró¿ny poziom naprê¿eñ
skrêtnych w p³aszczyŸnie „x” i „y” i prostoliniowoœæ. Wymienione
parametry maj¹ istotny wp³yw na stabilnoœæ procesu spawania
oraz trwa³oœæ koñcówki pr¹dowej i dlatego ich wartoœci musz¹
mieœciæ siê w okreœlonych granicach. W ramach wieloletnich doœwiadczeñ produkcyjnych opracowano takie postêpowania, które
gwarantuj¹ otrzymanie wymaganych parametrów technologicznych. Metoda pomiarowa stanu naprê¿eñ wewnêtrznych polega na
kontroli pionowego przemieszczenia pojedynczego zwoju drutu
swobodnie le¿¹cego na poziomej p³aszczyŸnie. W sytuacji idealnej
odciête zakoñczenia le¿¹ na p³aszczyŸnie, a wartoœci¹ graniczn¹
ustalon¹ dla drutu nawijanego do beczki jest 25 mm. Przyk³adowy
wynik przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Kontrola
wzniosu œrubowego
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W³asnoœci wytrzyma³oœciowe drutu
W procesie produkcji bada siê wytrzyma³oœæ drutu na rozci¹ganie dla ka¿dej 1-tonowej szpuli. Pomiary wykonuje siê w oparciu
o normê PN-EN 10002-1 + AC1. Badania wytrzyma³oœci przeprowadza siê dla drutów o œrednicy 0,8÷1,6 mm.

Beczkownica
Nieod³¹cznym etapem procesu jest karta pracy beczkownicy (rys.
6). W karcie tej zamieszcza siê takie parametry, jak: data nawijania, numer wytopu, oznaczenie szpuli po procesie miedziowania, gatunek dru-

dostawa do klienta nastêpuje z wersj¹ z kapturem, to w œrodek zwoju
wk³ada siê walec kartonowy, niezbêdny w przypadku u¿ycia kaptura.
Kolejnym etapem jest naklejanie oznaczeñ (rys. 8, i 9).
Na rysunku 9 pokazano równie¿ sposób wyprowadzenia drutu
z beczki do spawarki, aby by³ on zgodny z metod¹ nawijania drutu do
beczki.
Na zakoñczenie uk³ada siê 4 beczki na palecie i dodatkowo zawija siê je w foliê termozgrzewaln¹. Gotow¹ paletê do wysy³ki pokazano na rysunku 10, a kompletna dokumentacja techniczna producenta
jest dostarczana w za³¹czanym liœcie przewozowym.

Rys. 9. Oznaczenia umieszczane na

beczce

Rys. 8. Oznaczenia umieszczane na

beczce

Rys. 6. Fragment karty kontrolnej beczkownicy

tu, numer kontrolny, wilgotnoœæ powietrza, nazwisko operatora, œrednica drutu, nazwa maszyny, nawiniêta iloœæ metrów, masa, prêdkoœæ nawijania, œrednica krêgu, Rm drutu oraz numer kolejny beczki.

Rys. 10. Paleta
z drutem przygotowana do wysy³ki

Przygotowanie do wysy³ki
Po zakoñczeniu procesu nawijania nastêpuje przygotowanie do
wysy³ki, co przyk³adowo pokazano na rysunku 7. Przedstawiony
przypadek dotyczy rozwi¹zania bez kaptura i obrazuje sposób zabezpieczenia przed rozwiniêciem siê drutu podczas transportu. Je¿eli
WNIOSKI

Rys. 7. Beczka z drutem przed na³o¿eniem pokrywy
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W artykule pokazano ca³y proces wytwarzania i przygotowania do sprzeda¿y drutu do spawania metod¹ MAG konfekcjonowanego w beczkach kartonowych. Przedstawiono system
gwarantuj¹cy pe³n¹ identyfikowalnoœæ materia³ow¹ oraz pozosta³e elementy systemu zapewnienia jakoœci produkowanego
wyrobu. Pokazano, w jaki sposób sprawdza siê czystoœæ powierzchni drutu w procesie pokrywania go pow³ok¹ miedzian¹.
Bardzo wa¿nym elementem technologicznym jest stan naprê¿eñ szcz¹tkowych w produkowanym drucie i dlatego zamieszczono wynik kontroli procesu redukcji tych naprê¿eñ.
Mamy nadziejê, ¿e praca przyczyni siê do pe³niejszego zrozumienia procesu wytwarzania drutów spawalniczych, a przedstawione zdjêcia potwierdzaj¹, ugruntowan¹ w przemyœle, wysok¹ jakoœæ produkowanych materia³ów.

Andrzej Ambroziak
Bart³omiej Gul

Podwodne zgrzewanie tarciowe uplastycznionym
trzpieniem stalowych z³¹czy zak³adkowych (FHPP)
Underwater Friction Hydro Pillar Processing (FHPP)
– overlap-welds in mild steel

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przedstawiono zasadê metody zgrzewania tarciowego w wodzie uplastycznionym trzpieniem (metoda FHPP). Podano wyniki badañ nad wykonywaniem metod¹ FHPP otworowych zgrzein w z³¹czach zak³adkowych
blach ze stali S355, przy ró¿nych odstêpach ³¹czonych elementów, a sta³ych pozosta³ych innych parametrach procesu zgrzewania (prêdkoœæ obrotowa, œrednica trzpienia, kszta³t i œrednica otworu, gruboœæ blach, naciski).
Przeprowadzono badania makro- i mikroskopowe oraz próby twardoœci wykonanych z³¹czy.
Stwierdzono, ¿e jest mo¿liwe wykonanie zgrzein punktowych w stalowych z³¹czach zak³adkowych metod¹ FHPP, przy zastosowanych parametrach procesu zgrzewania, przy odstêpach ³¹czonych blach do 4 mm.

The main objective of the presented work was to establish overlap weld configurations in mild steel S355 under water with the FHPP
process. All presented results obtained in the course of this study
have been done with different gap sizes and constant main welding
parameters (rotational speed, axial pressure or geometry of specimens)
The macro picture, micro analysis and hardness survey have been
presented.
The results demonstrated that FHPP friction welding of steel with
overlap configuration is possible to produced good quality welds up to
gap sizes of 4 mm.

W S T Ê P
Pocz¹tki podwodnego spawania siêgaj¹ lat 60. zesz³ego stulecia. Technologia ta szczególnie rozwinê³a siê w wyniku rozwoju wydobycia
ropy naftowej i gazu ziemnego z dna morskiego. Dzisiaj spawanie podwodne jest mo¿liwe do g³êbokoœci 250 m, co pozwala na prace w prawie ca³ym basenie Morza Pó³nocnego [1]. G³êbokoœæ, na której wykonuje siê spawanie w sposób istotny wp³ywa na warunki spawania, kszta³t
i moc ³uku spawania, a co za tym idzie na jakoœæ z³¹cza, gdy¿ wraz ze wzrostem g³êbokoœci o 10 m ciœnienie wzrasta o oko³o 1 bar [2].
Zasadniczo podwodne spawanie mo¿na podzieliæ na trzy rodzaje:
 hiperbaryczne (metoda „sucha”), w którym stosuje siê specjalistyczne kapsu³y do ochrony obszaru spawania. Technologia ta jest
stosunkowo droga, ale jakoœæ wykonanych z³¹czy jest zbli¿ona do jakoœci z³¹czy spawanych w warunkach atmosferycznych;
 spawanie „mokre”, stosowane g³ównie wtedy, gdy istnieje potrzeba szybkiego wykonania z³¹czy spawanych. W tej technologii brak jest fizycznej bariery pomiêdzy wod¹ a spoin¹, wiêc z³¹cze spawane podatne jest na wp³yw ró¿nych czynników. Najczêœciej spotykan¹ odmian¹ „mokrego” spawania jest spawanie ³ukowe, a zw³aszcza spawanie specjalnymi elektrodami otulonymi (rys. 1). Otulina elektrody zawiera sk³adniki
ochraniaj¹ce jeziorko spawalnicze oraz podtrzymuj¹ce jarzenie siê ³uku. Wyposa¿enie stanowiska do podwodnego spawania ³ukowego „ na mokro” niewiele siê ró¿ni od wyposa¿enia stosowanego do spawania elektrodami otulonymi (poza wyposa¿eniem spawacza – p³etwonurka) [3];
 spawanie metod¹ lokalnej komory suchej, której konstrukcja pozwala na usuniêcie wody z jej objêtoœci, osuszenie powierzchni spawanego materia³u oraz ochronê jeziorka i ³uku spawalniczego gazem os³onowym. Metoda ta stanowi wariant poœredni pomiêdzy metod¹
mokr¹ i such¹, ³¹cz¹c zalety obu tych metod. Charakteryzuje siê stosunkowo niskimi kosztami i zbli¿eniem warunków cieplnych i metalurgicznych spawania do panuj¹cych w œrodowisku powietrznym. Do wad tej metody zalicza siê brak mo¿liwoœci obserwacji procesu spawania oraz powstawanie tzw. mokrego stanu powierzchni, wynikaj¹cego z niedostatecznego osuszenia spawanych elementów przez gaz
os³onowy. Tym ostatnim zjawiskiem t³umaczy siê mo¿liwoœæ zwiêkszania siê iloœci wodoru dyfunduj¹cego, a wiêc i zwiêkszonej sk³onnoœci do tworzenia pêkniêæ zimnych w porównaniu ze spawaniem w œrodowisku powietrznym [5].
Niew¹tpliwie œrodowisko morskie wp³ywa na szybkoœæ ch³odzenia, a co za tym idzie na jakoœæ z³¹cza. Zwykle czas stygniêcia
∆t800÷500 C spoiny wykonanej na wolnym powietrzu wynosi od 8 do 16 sekund, a dla podwodnego spawania czas ten mieœci siê w przedziale od 1 do 6 sekund [6]. Znaczne skrócenie czasu ch³odzenia wp³ywa na wielkoœæ i w³asnoœci strefy wp³ywu ciep³a oraz sprzyja powstawaniu struktur martenzytycznych. Z tych wzglêdów do podwodnego spawania na „mokro” stosuje siê czêsto elektrody na osnowie
stali austenitycznych.
Wzrost iloœci inwestycji do wydobycia gazu i ropy z dna morskiego oraz ich przesy³ania, a tak¿e napraw i modernizacji sprzêtu p³ywaj¹cego powoduje rozwój nowych technologii do spajania podwodnego. Jedn¹ z nich jest niew¹tpliwie zgrzewanie tarciowe uplastycznionym trzpieniem (metoda FHPP).
0
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Zgrzewanie tarciowe FHPP
Zgrzewanie tarciowe uplastycznionym trzpieniem, nazywane
metod¹ FHPP (ang. Friction Hydro Pillar Processing), jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych metod zgrzewania tarciowego opatentowan¹
przez TWI (The Welding Institute Wielka Brytania) [7]. Podczas zgrzewania tarciowego metod¹ FHPP wykonuje siê zgrzeiny otworowe. Tak
wiêc proces ten zwykle poprzedzony jest wywierceniem otworu
w spajanym fragmencie materia³u (rys. 2). Zgrzeina FHPP powstaje
dziêki wprowadzeniu trzpienia w ruch obrotowy, a nastêpnie przy³o-

Proces zgrzewania tarciowego metod¹ FHPP z powodzeniem
mo¿e odbywaæ siê w trudnych warunkach, a czynniki takie, jak woda
czy gazy nie obni¿aj¹ jakoœci z³¹cza [8]. Zgrzewanie tarciowe uplastycznionym trzpieniem mo¿e byæ zastosowane do ³¹czenia materia³ów ró¿noimiennych, takich jak aluminium-miedŸ czy aluminium-tytan
oraz do zgrzewania stali, w tym stali trudno spawalnych [9]. Zastosowanie tej technologii zgrzewania tarciowego nieustannie siê powiêksza i to zarówno w zakresie opracowywania nowych odmian procesu jak i mo¿liwoœci i iloœci zastosowañ [10].

Cel i metodyka badañ

Rys. 1. Podwodne spawanie ³ukowe [4]

Badania procesu podwodnego zgrzewania tarciowego uplastycznionym trzpieniem przeprowadzono podczas wykonywania
zgrzein otworowych w z³¹czu zak³adkowym ze stali S355 (rys. 3). Celem badañ by³o sprawdzenie maksymalnego dopuszczalnego odstêpu (s) pomiêdzy ³¹czonymi blachami. Na podstawie analizy literatury
i wczeœniejszych w³asnych badañ [11,12], zastosowano nastêpuj¹ce
parametry procesu zgrzewania:

œrednica trzpienia dt = 12 mm,

œrednica otworu do = 14,5 mm,

g³êbokoœæ otworu w dolnej p³ycie h = 5 mm,

gruboœæ dolnej p³yty g1 = 12 mm,

gruboœæ górnej p³yty g2 = 15 mm,

prêdkoœæ obrotowa 6000 min-1,

docisk 1,4 MPa

s – wielkoœæ odstêpu 1÷8 mm.
Z³¹cza wykonywano na stanowisku badawczym HMS 3000, wyposa¿onym w silnik o napêdzie hydraulicznym, umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie procesu zgrzewania pod lustrem wody (rys. 4). Nale¿y
nadmieniæ, ¿e ca³oœæ procesu zgrzewania metod¹ FHPP zachodzi pod
wod¹, w sposób niewidoczny dla operatora, a miar¹ zakoñczenia procesu jest wielkoœæ skrócenia trzpienia.
Otrzymane z³¹cza oceniano poprzez badania makro- i mikroskopowe oraz pomiary twardoœci.

Wyniki badañ
Rys. 2. Schemat zgrzewania tarciowego uplastycznionym trzpieniem

¿eniu odpowiedniego docisku osiowego w celu wytworzenia mechanizmów tarcia pomiêdzy powierzchniami trzpienia i otworu. Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e metoda ta znajdzie zastosowanie g³ównie do zgrzewania podczas prac naprawczych, ale okaza³o siê, ¿e mo¿e z powodzeniem s³u¿yæ tak¿e do ³¹czenia elementów o skomplikowanej konstrukcji.

Rys. 3. Schemat z³¹cza do badañ procesu zgrzewania FHPP z³¹czy zak³adkowych
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Podczas badañ wykonano z³¹cza otworowe przy odstêpie s pomiêdzy ³¹czonymi p³ytami w zakresie od 1 do 8 mm. Wykonane z³¹cza poddano badaniom makroskopowym.
W tablicy przedstawiono otrzymane w badaniach wielkoœci skrócenia d³ugoœci trzpienia w zale¿noœci od odstêpu s pomiêdzy ³¹czonymi blachami. Stwierdzono, ¿e im wiêkszy jest odstêp s, tym wiêcej
materia³u trzpienia wp³ywa w szczelinê pomiêdzy zgrzewanymi elementami i nastêpuje odpowiednio wiêksze skrócenie trzpienia. Przy

Rys. 4. Stanowisko do podwodnego zgrzewania tarciowego (patent firmy
CIRCLE, Wielka Brytania)

2

1

3
a

b

Rys. 7. Mikrostruktury z³¹cza zgrzewanego metod¹ FHPP: a – SWC – granica
wtopienia zgrzeiny, b – zgrzeina

6

4

8

Rys. 5. Widok z³¹czy zgrzewanych metod¹ FHPP przy ró¿nym odstêpie (s) pomiêdzy ³¹czonymi p³ytami (mm)
Tablica. Wielkoœæ skrócenia trzpienia w zale¿noœci od wielkoœci odstêpu miêdzy
³¹czonymi blachami podczas zgrzewania FHPP, mm

Wielkoœæ odstêpu s

1

2

3

4

Wielkoœæ skrócenia

20

22

32

40

odstêpie blach s wynosz¹cym 1 mm wielkoœæ skrócenia wynosi³a
20 mm, a przy odstêpie 4 mm – odpowiednio 40 mm.
Na podstawie badañ makroskopowych stwierdzono, ¿e dla zak³adkowych z³¹czy otworowych, przy odstêpie 6 i 8 mm, nie jest
mo¿liwe wykonanie poprawnego po³¹czenia metod¹ FHPP, gdy¿ uplastyczniony materia³ trzpienia wp³ywa w przestrzeñ pomiêdzy dwoma
p³ytami w sposób nadmierny i niekontrolowany.
Z przeprowadzonych badañ makroskopowych wynika, ¿e przy
zastosowanych parametrach procesu poprawne ukszta³towanie z³¹cza nastêpuje dla odstêpu s wynosz¹cego do 4 mm (rys. 5).
Badania twardoœci dla z³¹czy wykonanych pod lustrem wody
wykaza³y jej wzrost w strefie wp³ywu ciep³a (SWC), szczególnie
w górnej czêœci z³¹cza w odleg³oœci 2 mm od powierzchni górnej
blachy, do wielkoœci ok. 450 HV10 (rys. 6). Natomiast w dolnej
czêœci z³¹cza, 2 mm od powierzchni dolnej blachy, twardoœæ wynios³a ok. 400 HV10. Stwierdzone ró¿nice w twardoœci na d³ugoœci
a

b

z³¹cza mo¿na wyjaœniæ wiêksz¹ szybkoœci¹ ch³odzenia w koñcowej
fazie procesu zgrzewania.
Na rysunku 7 przedstawiono widok mikrostruktur z³¹cza z rys. 6.
Widoczne s¹ struktury hartownicze, a w samej zgrzeinie wystêpuje
struktura gruboziarnista Widmanstättena.
Badania wykona³ mgr in¿. B. Gul w Instytucie GKSS Forschungszentrum (Geesthacht – Niemcy) w ramach europejskiego projektu
badawczego PIPE TAB.
WNIOSKI
Wyniki badañ procesu podwodnego zgrzewania tarciowego uplastycznionym trzpieniem (metoda FHPP) stali S355 pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e:
 mo¿liwe jest wykonywanie zgrzein otworowych w stalowych z³¹czach zak³adkowych,
 przy za³o¿onych w badaniach parametrach procesu mo¿liwe jest wykonanie zgrzein otworowych w z³¹czach zak³adkowych przy odstêpie blach do 4 mm,
 w wykonanych z³¹czach wystêpuj¹ strefy o zwiêkszonej
twardoœci, do 450 HV10.
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Badania w³aœciwoœci technologicznych spawalniczych
zasilaczy inwertorowych
Assessment of technical performance
of arc welding power supplies

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Badania prowadzone w Zak³adzie In¿ynierii Spajania Politechniki
Warszawskiej zmierzaj¹ do sformu³owania nowych, mo¿liwie obiektywnych kryteriów oceny w³aœciwoœci technologicznych nowoczesnych Ÿróde³ energii elektrycznej. W tym celu równolegle prowadzone s¹ intensywne prace badawcze zasilaczy spawalniczych, jak i konstrukcyjne, w kierunku zbudowania komputerowego systemu pomiarowego o szerokich
mo¿liwoœciach badawczych. W artykule przedstawiono charakterystykê
zbudowanego stanowiska pomiarowego oraz wybrane rezultaty badañ
spawalniczych zasilaczy inwertorowych – Ÿróde³ napiêcia do spawania
metodami MIG/MAG.

Experimental studies on technical perfprmance of modern arc
welding power supplies carried on within last few years in the Welding
Engineering Department of Warsaw Universitry of Technology were
aimed for creation new, objective criteria of such an assessment.
Therefore, both the testing course of arc welding power supplies and the
design couse of a new computer aided testing system were concurrently
carried on. This paper presents the technical specification of this testing
system and apparatus used as well as some results of practical
assessment of inverter arc welding power supplies for MIG/MAG
welding.

W S T Ê P
Przydatnoœæ technologiczna spawalniczych Ÿróde³ energii elektrycznej okreœlana jest m.in. zdolnoœci¹ do zajarzania i stabilnego jarzenia ³uku, wielkoœci¹ rozprysku metalu podczas spawania, elastycznoœci¹ ³uku oraz mo¿liwoœci¹ sterowania procesami zachodz¹cymi w ³uku. Owa
przydatnoœæ jest wynikiem w³aœciwoœci technologicznych Ÿróde³ zobrazowanych ich charakterystykami statycznymi i dynamicznymi [2]. Badania potwierdzaj¹, ¿e nowoczesne zasilacze maj¹ zazwyczaj dobre w³aœciwoœci spawalnicze, których ocena wed³ug tradycyjnych metod, stosowanych dla starszych zasilaczy, np. w oparciu o zewnêtrzne charakterystyki statyczne czy wyznaczenie wspó³czynnika Carerra nie daje oczekiwanych wyników [1, 8]. Z drugiej jednak strony, tego typu badania mog¹ okazaæ siê konieczne, np. dla potrzeb oceny nowych urz¹dzeñ, czy
systemów zapewnienia jakoœci. Pojawia siê zatem potrzeba poszukiwania nowych metod oceny w oparciu o inne kryteria.
Dzia³ania prowadzone w ostatnich latach w Zak³adzie In¿ynierii Spajania Politechniki Warszawskiej maj¹ m.in. na celu podjêcie próby
sformu³owania nowych, mo¿liwie obiektywnych kryteriów oceny w³aœciwoœci technologicznych nowoczesnych Ÿróde³ energii elektrycznej
[5, 8, 10]. Równolegle prowadzone s¹ zarówno intensywne prace badawcze zasilaczy spawalniczych, jak i konstrukcyjne, w kierunku zbudowania komputerowego systemu pomiarowego o szerokich mo¿liwoœciach badawczych [5, 10]. Artyku³ jest kontynuacj¹ wczeœniejszych
publikacji i obejmuje charakterystykê zbudowanego stanowiska pomiarowego oraz wybrane rezultaty badañ spawalniczych zasilaczy inwertorowych – Ÿróde³ napiêcia do spawania metodami MIG/MAG [8, 10]. Omówione wyniki badañ otrzymano przy wsparciu finansowym
ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 2004 – 2007 w ramach projektu badawczego [5].

Komputerowy system pomiarowy
Pierwotn¹ ide¹ budowanego systemu pomiarowego by³o
wszechstronne badanie zasilaczy spawalniczych przy zachowaniu
mo¿liwe jednorodnych warunków badañ. Jak wiadomo, w³aœciwoœci
technologiczne tego typu zasilaczy ujawniaj¹ siê przede wszystkim
w stanie obci¹¿enia, w³¹cznie z pe³nym zwarciem. Skoro wiêc charakterystyki statyczne uzyskiwane s¹ w takich w³aœnie warunkach,
postanowiono przenieœæ je do badañ dynamicznych. W konsekwencji zaproponowano uk³ad precyzyjnego obci¹¿enia rezystancyjnego
odpowiedniej mocy, prze³¹czanego z du¿¹ szybkoœci¹ na drodze elektronicznej oraz zsynchronizowany z nim, poprzez wspólne sterowanie
komputerowe, precyzyjny tor pomiarowy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zaproponowana i jak dot¹d nie omawiana w dostêpnych Ÿród³ach literaturowych metoda symulacyjnych badañ dynamicznych.
Mgr in¿. Marek Wêglowski, prof. nzw. dr hab. in¿. Andrzej Kolasa, dr in¿. Pawe³ Cegielski s¹
pracownikami Zak³adu In¿ynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
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Jak widaæ na rysunku 1, zrealizowano rodzaj wirtualnego
przyrz¹du pomiarowego o strukturze zwartej, opartego na komputerze osobistym PC z zainstalowan¹ kart¹ akwizycji danych DAQ
(Data Acquisition Card) [6, 7, 9]. Pe³ni ona funkcje integruj¹ce tor
pomiarowy i sterowanie warunkami badañ, a przede wszystkim
kluczami tranzystorowymi IGBT, odpowiedzialnymi za zmianê obci¹¿enia badanego Ÿród³a. Na blok mocy sk³adaj¹ siê, oprócz rezystorów drutowych wraz z prze³¹czaj¹cymi je kluczami tranzystorowymi IGBT, tak¿e realizuj¹cy stan pe³nego zwarcia stycznik mocy,
uk³ady logiki i zabezpieczeñ. Zmiana opornoœci w zakresie
0,1÷1,0 Ω, uzyskiwana w 65 krokach (w tym stan otwarty i pe³ne
zwarcie), mo¿e byæ sterowana z szybkoœci¹ do ok. 20 kHz (nie dotyczy stycznika mocy). Maksymalny pr¹d wejœciowy badanego
Ÿród³a – ci¹g³y 400 A DC, chwilowy 800 A DC. Tor pomiarowy stanowi¹ wysokiej klasy przetworniki pr¹du i napiêcia oraz uk³ady
dzielników i filtrów cyfrowych. Wyjœcie z pominiêciem wewnêtrznego obci¹¿enia pozwala na pomiary podczas rzeczywistego spawania, w³¹cznie z emisj¹ akustyczn¹.






Komputerowy system sterowania
i rejestracji
komputer PC (P4 3,2GHz, Windows XP
Home PL),
karta DAQ NI PCI-6251 (National Instruments),
specjalizowana karta dŸwiêkowa MAYA
44MK2 (Audiotrak),
oprogramowanie LabView (wersja edukacyjna systemu);

WskaŸniki
tablicowe
U, l

Blok rêcznego
za³¹czania

Uk³ady dopasowuj¹ce i filtruj¹ce

Przetwornik
pr¹du

+
wejœcie pomiarowe
(BADANE Ź RÓD£O)

Blok sterowników
kluczy IGBT

Blok tranzystorów
mocy – klucze IGBT
Stycznik
mocy

Przetwornik
napiêcia
Blok rezystorów
drutowych

–

Mikrofon

Mikroprocesorowy blok logiki
i zabezpieczeñ z optoizolacj¹

wyjœcie z pominiêciem
obci¹¿enia
rezystancyjnego
(UCHWYT
ELEKTRODOWY)

Blok zasilania uk³adów elektroniki

Rys. 1. Schemat blokowy opracowanego i zbudowanego systemu pomiarowego

Ca³oœæ oprogramowania steruj¹cego i pomiarowego aplikacji wykonano, w wersji edukacyjnej, na bazie pakietu LabView w wersji 7.1
firmy National Instruments [3, 4]. Z punktu widzenia operatora, aplikacja ma postaæ odrêbnych programów – paneli, prze³¹czanych za pomoc¹ zak³adek ekranowych [10]. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje:
Badania statyczne: pomiar pr¹du i napiêcia od stanu ja³owego do
zwarcia (65 punktów), z zadanym czasem ustalenia odpowiedzi i iloœci¹ pobranych próbek do uœrednienia (domyœlnie 10 000 próbek/500 kHz).
Symulacyjne badania dynamiczne: wed³ug zaprogramowanej
charakterystyki obci¹¿enia rezystancyjnego, zmienianego z maksymaln¹ szybkoœci¹ 20 kHz, od stanu otwartego, a¿ do zwarcia najmniejsz¹ zainstalowan¹ opornoœci¹ (bez pe³nego zwarcia stycznikiem), z równoczesnym pomiarem, rejestracj¹ i wizualizacj¹ nie przekraczaj¹c¹ 10 s. Obwiednia przebiegu obci¹¿enia, pochodz¹ca z wbudowanego generatora lub wczytanego przebiegu, jest automatycznie
przetwarzana i realizowana za pomoc¹ dostêpnych kombinacji wewnêtrznych opornoœci stanowiska.
Badania dynamiczne podczas spawania: z pominiêciem wewnêtrznego uk³adu obci¹¿aj¹cego, ale z wykorzystaniem zainstalowanych
przetworników pomiarowych oraz komputerowych uk³adów pomiaru
i rejestracji. Podobnie jak w przypadku badañ symulacyjnych, zmierzone przebiegi prezentowane s¹ w postaci charakterystyk dynamicznych
typu oscyloskopowego – pr¹d, napiêcie i emisja akustyczna (do 10 s).
Wstêpna, komputerowa analiza wyników pomiarów, w tym ich
uœrednianie i filtrowanie oraz przekszta³canie, m. in. do postaci histogramów czy rozk³adów FFT. Mo¿liwe jest tworzenie raportów pomiarowych w postaci tabel i wykresów z przetworzonych danych.

Wyniki badañ
Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie charakterystyk statycznych przy trzech nastawach napiêcia: 17 V, 20 V oraz 22 V. Jak
widaæ, wszystkie Ÿród³a maj¹ prawid³owe charakterystyki spe³niaj¹ce kryterium stromoœci 7 V/100 A. Źród³o A, o wyraŸnym nachy-

Rys. 2. Ze-

wnêtrzne charakterystyki statyczne badanych zasilaczy
spawalniczych

Cel i metodyka badañ
Celem prowadzonych badañ by³a ocena przydatnoœci technologicznej spawalniczych, inwertorowych Ÿróde³ napiêcia, przeznaczonych do spawania ³ukowego metodami MIG/MAG, na podstawie analizy charakterystyk statycznych i dynamicznych oraz jakoœci wykonywanych napoin. Do badañ wytypowano trzy urz¹dzenia inwertorowe
o podobnych danych technicznych, pochodz¹ce od ró¿nych producentów, oznaczone dalej literami A, B i C. Zastosowano drut elektrodowy SG2 o œrednicy 0,8 mm, gaz os³onowy CO2. Jednakowe nastawy parametrów dla ka¿dego z badanych Ÿróde³ w zakresie 17÷23 V.
Napoiny uk³adano w sposób zmechanizowany na metalicznie czystych próbkach ze stali St3S, o d³ugoœci 100 mm i gruboœci 5 mm
(dla nastawy 17 V – 1 mm).
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Tablica. Zmierzone wartoœci wspó³czynników di/dt i di/dtop oraz czasów zwarcia
Źród³o

Nastawa

di/dt1

di/dt2

di/dt3

di/dt4

di/dt5

di/dtœred

di/dtopœred

[kA/s]

Źród³o A

Źród³o B

Źród³o C

[ms]

17 V

77,12

70,29

77,46

71,03

78,75

74,93

– 102,84

1,57

21 V

95,41

90,57

93,09

82,91

80,41

88,48

– 98,51

1,60

23 V

87,11

64,48

70,72

73,32

71,93

73,51

– 110,53

1,81

17 V

46,89

45,50

55,11

39,05

39,75

45,26

– 88,17

2,25

21 V

37,66

45,70

45,33

56,77

62,56

49,61

– 94,13

2,12

23 V

46,43

71,96

67,76

45,49

45,11

55,35

– 80,35

2,72

17 V

43,80

43,20

32,38

46,92

47,11

42,68

– 34,52

1,37

21 V

70,69

76,35

67,55

66,13

81,50

72,45

– 57,89

1,80

23 V

65,30

63,78

64,43

64,30

61,18

63,80

– 50,12

1,92

leniu charakterystyki, ma wiêksz¹ odpornoœæ na zmianê wolnego
wylotu elektrody podczas spawania. Źród³a ró¿ni¹ siê tak¿e napiêciem stanu ja³owego, gdzie C wykaza³o jedynie 25 V. Zbyt niskie
napiêcie mo¿e powodowaæ trudnoœæ w zjonizowaniu gazu – zajarzeniu ³uku spawalniczego.
Kolejn¹ prób¹ by³a rejestracja dynamicznych przebiegów czasowych pr¹du spawania i napiêcia ³uku. Badania prowadzono w mo¿liwie najmniej korzystnych warunkach obci¹¿enia, poprzez taki dobór
parametrów, aby wystêpowa³o zwarciowe przechodzenie kropli p³ynnego metalu do jeziorka spawalniczego. Mia³y one za zadanie okreœliæ
zwi¹zek miêdzy w³aœciwoœciami dynamicznymi Ÿróde³ a stabilnoœci¹
jarzenia siê ³uku spawalniczego.
Na podstawie analizy zarejestrowanych przebiegów uznano,
¿e sposób przechodzenia kropli p³ynnego metalu do spoiny jest podobny, niezale¿nie od badanego inwertora. Zaobserwowano pewne
ró¿nice w przebiegach pr¹du w chwili zwarcia kropl¹ metalu, dotycz¹ce zarówno kszta³tu i czasu zwarcia, jak i stabilnoœci osi¹gania
wartoœci Imax. Stwierdzono, ¿e najbardziej stabilny ³uk, z punktu widzenia powtarzalnoœci pików pr¹du zwarcia w funkcji czêstotliwoœci i wartoœci Imax, generuje urz¹dzenia A, a najmniej C, w którym
maksymalny pr¹d w czasie zwarcia nie osi¹ga³ jednakowych wartoœci (rys. 3).
W³aœciwoœci dynamiczne oceniane by³y zazwyczaj na podstawie wspó³czynnika di/dt, okreœlaj¹cego szybkoœæ narastania pr¹du
w czasie zwarcia kropli p³ynnego metalu z jeziorkiem spawalniczym. W tablicy zestawiono wartoœci wspó³czynnika di/dt obliczone dla piêciu kolejnych zwaræ oraz wartoœci œrednie. Dodatkowo,
wspó³czynnik di/dtop, charakteryzuj¹cy szybkoœæ opadania pr¹du,
pozwala na okreœlenie szybkoœci powrotu parametrów (pr¹du) do
stanu stabilnego jarzenia siê ³uku zaraz po przejœciu kropli p³ynnego metalu do spoiny. Jak widaæ, Ÿród³o C charakteryzuje siê naj³agodniejszym przebiegiem pr¹du w chwili i po zwarciu. Taka charakterystyka mo¿e byæ zwi¹zana z doœæ wolnymi regulatorami w uk³adzie sterowania i sprawia, ¿e Ÿród³o to ma du¿¹ wra¿liwoœæ na
zmianê aktywnego odcinka drutu elektrodowego (elastycznoœæ ³uku). Ponownie najlepiej wypad³o Ÿród³o A, dla którego wspó³czynniki di/dt oraz di/dtop osi¹gnê³y najwy¿sze wartoœci, gwarantuj¹ce
stabilne i zdecydowane odcinanie kropli p³ynnego metalu. Jednoczeœnie dane literaturowe podaj¹, ¿e optymalne warunki spawania
uzyskuje siê, gdy wartoœæ di/dt zawiera siê w zakresie 10÷200
kA/s, a zatem wszystkie badane Ÿród³a spe³niaj¹ postawiony warunek [2, 11, 12]. Widaæ wiêc, ¿e dla nowoczesnych konstrukcji zasilaczy to kryterium, opracowane i stosowane w latach 60., nie jest
przydatne, poniewa¿ nie pozwala na zró¿nicowanie oceny w³aœciwoœci urz¹dzeñ, chocia¿ inne próby na wystêpowanie takich ró¿nic
wskazuj¹. Zachodzi zatem koniecznoœæ poszukiwania innych kryteriów takiej oceny.
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Na podstawie analizy zarejestrowanych dynamicznych przebiegów pr¹du i napiêcia spawania wydaje siê, ¿e kryterium takie
mo¿na by³oby oprzeæ o histogramy obrazuj¹ce procentowy udzia³
poszczególnych wartoœci napiêcia w ca³ym zarejestrowanym przebiegu (idea przekszta³cenia przebiegów czasowych do postaci histogramów przedstawiona zosta³a w jednej z wczeœniejszych publikacji [8]). Przyjêcie do analizy przebiegów napiêcia wydaje siê
uzasadnione w przypadku Ÿróde³ o p³askich, napiêciowych charakterystykach statycznych. Zaproponowane kryterium ma charakter
czysto porównawczy, a ogólny wniosek wynikaj¹cy z porównania
kszta³tu histogramu z innymi wynikami badañ mówi, ¿e im Ÿród³o
osi¹gnê³o wy¿szy udzia³ procentowy nastawionej wartoœci napiêcia (wysoki i w¹ski histogram), tym wy¿sza jest stabilnoœæ proce-

Rys. 3. Wybrane przebiegi czasowe pr¹du i napiêcia dla Ÿróde³ A i C (nastawa
napiêcia 21 V, prêdkoœæ podawania drutu 4,2 m/min, prêdkoœæ napawania
0,16 m/min)

ku spawalniczego, symulacja przebiegów zwarcia dokonana przy
wykorzystaniu dynamicznie sterowanego obci¹¿enia rezystancyjnego zbudowanego systemu pomiarowego czy liczne przekszta³cenia zarejestrowanych przebiegów pr¹du i napiêcia spawania, np.
do postaci wykresów U=f (I), czy analiz Fourier'a. Wszystkie one
zdaj¹ siê potwierdzaæ przyjête kryterium oceny histogramów
i œwiadcz¹ o wysokiej przydatnoœci badawczej zbudowanego systemu pomiarowego.
Rys. 4. Histogramy
procentowego rozk³adu napiêcia dla
Ÿróde³ A i C (nastawa napiêcia 21 V)

su spawania. S³usznoœæ takiego kryterium potwierdza porównanie
wyznaczonych histogramów z rezultatami innych badañ, w tym napawania czy subiektywnej oceny zdolnoœci spawania poszczególnych Ÿróde³. W rezultacie zauwa¿ono, ¿e Ÿród³o napiêcia ma dobre
w³aœciwoœci dynamiczne, jeœli wartoœæ procentowa napiêcia przekracza 27%, a rozpiêtoœæ napiêcia jest bardzo zawê¿ona. Analiza
wyznaczonych histogramów (rys. 4) potwierdzi³a, ¿e najlepsze
w³aœciwoœci oferuje Ÿród³o A. Taka ocena jest zgodna z ocen¹ zdolnoœci spawania dokonan¹ przez spawaczy w próbie bezpoœredniej.
Dla weryfikacji powy¿szych stwierdzeñ przeprowadzono ocenê tzw. zdolnoœci spawania wed³ug metody opracowanej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, nazywanej subiektywn¹ metod¹
naturaln¹ [2]. Polega ona na porównaniu badanego Ÿród³a z dwoma innymi Ÿród³ami, jednym symulacyjnym i drugim wzorcowym,
o uznanych, dobrych w³aœciwoœciach spawalniczych. Porównania
dokonuj¹ dwaj wykwalifikowani spawacze, oceniaj¹c przebieg procesu spawania z u¿yciem ka¿dego Ÿród³a w skali ocen 0-6 punktów, a œredni¹ ocen przyjmuje siê jako subiektywn¹ ocenê zdolnoœci spawania badanego Ÿród³a. Przeprowadzone w ten sposób badania potwierdzi³y, ¿e najlepsz¹ zdolnoœæ spawania wykazuje Ÿród³o A, a najgorsz¹ C. O takiej ocenie zdecydowa³y takie cechy, jak
elastycznoœæ ³uku, ³atwoœæ jego zajarzania czy subiektywnie oceniany stopieñ rozprysku.
Wnioski wynikaj¹ce z oceny dynamicznych przebiegów pr¹du
i napiêcia spawania oraz ocen zdolnoœci spawania badanych Ÿróde³ dokonanych przez spawaczy w próbie bezpoœredniej zweryfikowano poprzez ocenê wygl¹du zewnêtrznego wykonywanych napoin na podstawie ich oglêdzin. Badania przeprowadzono w oparciu
o obowi¹zuj¹ce normy (PN-85/M-69775, PN-EN 970, PN-EN
25817 i PN-EN 6520-1), a ocenie podlega³y nastêpuj¹ce wady: Fb
– nierównoœæ lica, Fc – podtopienie lica i Fk – nadmierny nadlew lica. Proces spawania uwa¿a siê za stabilny, a spoinê (napoinê) za
prawid³ow¹ wówczas, gdy ma ona dostatecznie g³adkie lico bez
podtopieñ, a jej wymiary (szerokoœæ i wysokoœæ nadlewu) na ca³ej
d³ugoœci s¹ niezmienne. Oceniana w ten sposób stabilnoœæ procesu spawania wchodzi w zakres tzw. stabilnoœci technologicznej.
Jak mo¿na by³o przypuszczaæ, najmniejsz¹ wadliwoœci¹ wykaza³o
siê Ÿród³o A w ca³ym zakresie badanych parametrów.
Z uwagi na ograniczenia objêtoœciowe niniejszego artyku³u nie
mo¿na by³o omówiæ wszystkich wyników i zastosowanych metod
badawczych, wœród których znalaz³a siê analiza emisji dŸwiêku ³u-

WNIOSKI
Budowa przedstawionego systemu pomiarowo-steruj¹cego do badañ spawalniczych Ÿróde³ energii elektrycznej w oparciu o kartê pomiarow¹ i szereg dedykowanych akcesoriów wydaje siê bardzo korzystna, zarówno z uwagi na szerokie mo¿liwoœci sterowania i pomiarów, jak i elastycznoœæ zastosowanego œrodowiska programistycznego.
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e nowoczesne konstrukcje Ÿróde³ zasilania MIG/MAG maj¹ zazwyczaj dobre w³aœciwoœci spawalnicze, których ocena wed³ug tradycyjnych
metod, stosowanych dla starszych konstrukcji tego typu urz¹dzeñ, nie daje oczekiwanych wyników. Pojawia siê zatem potrzeba poszukiwania innych metod oceny, w oparciu o inne
kryteria. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazuj¹, ¿e metod¹ tak¹ mo¿e byæ analiza przebiegów dynamicznego pr¹du
i napiêcia spawania ³ukiem zwarciowym w os³onie CO2, a kryterium oceny – histogram rozk³adu wartoœci napiêcia. Ustalenie miar takiego kryterium powinno byæ przedmiotem dalszych
prac badawczych.
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Andrzej Siennicki

Innowacyjnoœæ zastosowania robotów do spawania
³ukowego metod¹ MIG/MAG
Innovativ application of industrial robots for MIG/MAG
welding process

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W referacie zdefiniowano pojêcia innowacyjnoœci w odniesieniu
do zagadnieñ spawalniczych. Przedstawiono proces projektowania
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych i planowania procesów
wdra¿ania robotyzacji. Sprecyzowano wymagania w zakresie komponentów do budowy stanowisk.
Wykazano, ¿e wdro¿enie procesów robotyzacji mieœci siê w pojêciu zarówno innowacyjnoœci rzeczywistej, jak i transformacyjnej.
Podano bariery ograniczaj¹ce innowacyjnoœæ.

In this paper was defined the concept of innovation concerning
the welding issues. It was presented a designing process of robot
welding stands and planning of robot application processes. The requirements in scope of the components for welding stands were detailed.
It was demonstrated that implementation of robot systems is included both in real and in transformation innovation. The barriers limiting innovation were given

W S T Ê P
Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej dla wielu przedsiêbiorstw sta³o siê ogromnym wyzwaniem. Wzrost konkurencyjnoœci na rynku
wewnêtrznym oraz otwarcie granic zapocz¹tkowa³y zmiany w sposobie ich funkcjonowania. Doœæ szybko wielu przedsiêbiorców przekona³o siê, ¿e w gospodarce wolnorynkowej wygrywaj¹ ci, którzy posiadaj¹ zdolnoœæ do nieustannego generowania i wdra¿ania innowacji.
Jednak z raportu przedstawionego przez Brukselê, oceniaj¹cego poziom innowacyjnoœci krajów europejskich, wynika, ¿e Polska jest
najmniej innowacyjnym krajem w Europie. Ocenie zosta³o poddanych 26 wskaŸników, takich jak: poziom edukacji, wydatki na badania naukowe, zatrudnienie w bran¿ach IT czy ochrona w³asnoœci intelektualnej. Polska znalaz³a siê na dwudziestym pierwszym miejscu. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi, a z pewnoœci¹ nie pozwala na wprowadzanie nowoczesnych rozwi¹zañ, zwiêkszaj¹cych konkurencyjnoœæ
oraz efektywnoœæ polskich przedsiêbiorstw. Bior¹c pod uwagê podane wnioski oraz specyfikê polskiego rynku nale¿y poddaæ weryfikacji
za³o¿enia, jakimi kierujemy siê zarz¹dzaj¹c przedsiêbiorstwem. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e to, co kiedyœ napêdza³o polsk¹ gospodarkê,
czyli niskie koszty zatrudnienia pracowników oraz niskie p³ace, nie jest ju¿ warunkiem wspomagaj¹cym konkurencyjnoœæ.
Tym bardziej, ¿e czasy niskich kosztów produkcji z tytu³u zatrudnienia powoli siê koñcz¹, tak jak skoñczy³o siê bezrobocie w zawodzie
spawacza i w innych zawodach bran¿y metalowej. Pozostaje wiêc jedyne rozwi¹zanie, a mianowicie postawienie na dzia³alnoœæ innowacyjn¹.
Nale¿y wiêc postawiæ sobie pytanie: co to jest innowacyjnoœæ w procesie produkcji?
Przy szukaniu odpowiedzi na to pytanie mo¿emy pos³u¿yæ siê definicjami sprecyzowanymi przez prof. Jana Kocha, a wiêc: innowacja jest pomys³em, który tworzy okreœlon¹ wartoœæ ekonomiczn¹.
Bez wartoœci ekonomicznej nie ma innowacji. Innowacja mo¿e obejmowaæ nowe: produkty, cechy jakoœciowe, procesy produkcyjne,
us³ugi dla klientów, rynki zbytu, nowe materia³y oraz sposoby prowadzenia biznesu.
W celu podjêcia zadañ innowacyjnych w procesie produkcji nale¿y: pozyskaæ wiedzê i byæ kreatywnym, chcieæ przetransferowaæ wiedzê do praktyki, dysponowaæ niezbêdnymi œrodkami finansowymi, mieæ odwagê i wytrwa³oœæ w dzia³aniu.
Trzeba przy tym zwróciæ uwagê na ciekawe sprzê¿enie zwrotne, jakie tworzy siê pomiêdzy innowacj¹ a nauk¹. Nauka, to przemiana
pieniêdzy w wiedzê, a innowacje, to przemiana wiedzy w pieni¹dze.
Innowacje mog¹ mieæ ró¿ny charakter i ró¿ni¹ siê znaczeniem w dziedzinie rozwoju przedsiêbiorstwa. „Innowacyjnoœæ transformacyjna” inspiruje do ca³kowicie nowych procesów i produktów, jak np. w latach ubieg³ych zast¹pienie w procesie ³¹czenia metali nitowania
spawaniem. Innowacyjnoœæ tego typu burzy istniej¹cy porz¹dek i tworzy nowe wartoœci. Innowacj¹ transformacyjn¹ by³o wprowadzenie
nowych metod spawania, a obecnie jest ni¹ kompleksowe wprowadzenie robotyzacji spawania.
„Innowacyjnoœæ rzeczywista”, to œmia³e produkty, ale nie wywo³uj¹ce zmian w ca³ym przedsiêbiorstwie. Wymaga czêsto ekspertyz,
szkoleñ i anga¿uje zarz¹d i za³ogê. Doskona³ym przyk³adem jest zast¹pienie spawania rêcznego spawaniem przy u¿yciu robotów dla wybranych fragmentów produkcji.
„Innowacje przyrostowe” wykorzystuj¹ na ogó³ ten sam sprzêt i technologie, a przez poprawê organizacji produkcji przynosz¹ dodatkowe wartoœci ekonomiczne.

Mgr in¿. Andrzej Siennicki jest prezesem firmy Cloos Polska.
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Planowanie i projektowanie
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych
do spawania metod¹ MIG/MAG
Planowanie procesu robotyzacji
Wybór koncepcji zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
powinien byæ dokonany po przeprowadzeniu rzetelnej analizy techniczno-ekonomicznej. Koncepcja musi spe³niæ wymagania wynikaj¹ce z potrzeby zapewnienia jakoœci produkowanego wyrobu, ma zapewniæ wymagan¹ wydajnoœæ pracy na stanowisku, spe³niæ obowi¹zuj¹ce normy bezpieczeñstwa i higieny pracy, umo¿liwiæ obs³ugê stanowiska zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz uwzglêdniæ zagadnienia serwisu, szkolenia i certyfikacji personelu. Typowe stanowisko
spawalnicze do spawania ³ukowego metod¹ MIG/MAG przedstawiono na rysunku 1. W chwili obecnej istniej¹ dwie podstawowe metody
projektowania stanowisk spawalniczych.
Metoda pierwsza polega na tym, ¿e projekt wykonuje wyspecjalizowana firma, bêd¹ca producentem robotów, urz¹dzeñ spawalniczych, urz¹dzeñ peryferyjnych i systemów sterowania. Zalet¹ tej metody jest pe³na kompatybilnoœæ wszystkich urz¹dzeñ wchodz¹cych

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze

w sk³ad stanowiska, gwarantuj¹cych wysok¹ niezawodnoœæ pracy
stanowiska i wysoki poziom techniczny sterowania procesem technologicznym spawania. Ponadto projekt taki jest elastyczny i ma
znacznie wiêksz¹ mo¿liwoœæ rozbudowy i modernizacji sterowania
i oprogramowania oraz rozszerzenia zakresu pracy stanowiska i zainstalowania dodatkowych urz¹dzeñ spawalniczych.
Drug¹ metod¹ jest projektowanie i budowa stanowiska przez
tzw. „integratorów”. Polega to na tym, ¿e „integrator” wykonuje projekt i kompletacjê stanowiska stosuj¹c komponenty pochodz¹ce od
ró¿nych producentów i opracowuj¹c w³asny system po³¹czenia poszczególnych urz¹dzeñ, tj. robota, spawarki, pozycjonerów, oprzyrz¹dowania i techniki bezpieczeñstwa. Z regu³y taki system jest bardziej
ograniczony technicznie, a jego przebudowa lub rozbudowa jest
utrudniona. Wybieraj¹c projekt stanowiska zrobotyzowanego mamy
dwie mo¿liwoœci. Mo¿na skorzystaæ z gotowego projektu, który zawiera wszystkie potrzebne komponenty sk³adowe i jest przeznaczony
do spawania wyrobów o okreœlonych parametrach takich, jak masa
i wymiary czêœci, rodzaj z³¹czy spawanych i rozmieszczenie spoin.
Mo¿na równie¿ opracowaæ projekt indywidualny wed³ug postawionych za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych.
Projekty gotowe
Stanowiska wg gotowych projektów wystêpuj¹ na rynku pod nazw¹ kabin spawalniczych z robotem lub pod nazw¹ zrobotyzowanych
stanowisk kompaktowych. Przyk³ad takiego stanowiska s³u¿¹cego do

Rys. 2. Kabina z robotem do spawania czêœci samochodowych

spawania amortyzatorów samochodowych pokazano na rysunku 2.
Stanowiska te maj¹ z regu³y dwa miejsca robocze, na których w sposób naprzemienny wykonuje siê za³adunek czêœci, spawanie i roz³adunek. Proces wdro¿eniowy takiego projektu jest stosunkowo prosty
i ogranicza siê do zainstalowania oprzyrz¹dowania do mocowania,
opracowania programu pracy kabiny, opracowania programu spawania i przeszkolenia operatora. Ze wzglêdu na wysokie wymagania wydajnoœciowe buduje siê równie¿ kabiny, w których pracuj¹ dwa lub
wiêksza liczba robotów. S¹ to jednak kabiny nietypowe, opracowane
pod okreœlone za³o¿enia projektowe.
Stanowiska kompaktowe i kabiny instalowane s¹ z regu³y
w gniazdach produkcyjnych i wspó³pracuj¹ z innymi stanowiskami,
w celu wytworzenia pó³produktu przygotowanego do dalszego monta¿u. Instaluje siê je równie¿ w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Wtedy wspó³pracuj¹ z systemem transportu oraz z systemem
za- i roz³adunku. Takie rozwi¹zania s¹ rozwi¹zaniami niestandardowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb projektowych.
Projekty indywidualne
Projekty indywidualne opracowuje siê pod okreœlone za³o¿enia
techniczno-ekonomiczne. Wymagaj¹ one w zale¿noœci od postawionego zadania technicznego d³u¿szej lub krótszej fazy przedprojektowej, której celem jest dok³adne i rzetelne sprecyzowanie za³o¿eñ technicznych. Pominiêcie tej fazy prowadzi czêsto do wprowadzenia b³êdnych informacji i uzyskania efektów niezgodnych z za³o¿eniami.
Faza przedprojektowa powinna okreœliæ: dok³adnoœæ przygotowania czêœci z uwzglêdnieniem jakoœci powierzchni wyciêtych detali,
dok³adnoœæ monta¿u oraz rozmieszczenie i wymiary spoin sczep-

Rys. 3. Kompaktowe zrobotyzowane stanowisko spawalnicze
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Rys. 4. Stanowisko do spawania zespo³ów maszyn górniczych

–

–

nych. Ponadto rodzaj po³¹czeñ spawanych oraz metodê i technikê
spawania, a ponadto mo¿liwoœæ ewentualnego przeprojektowania
z³¹czy pod k¹tem spawania robotem. Powinna tak¿e okreœliæ pozycjê
wykonania spoin, wymagan¹ wydajnoœæ, a tak¿e wymagania odnoœnie do bezpieczeñstwa pracy, wymagania odnoœnie do jakoœci wykonanych z³¹czy spawanych, a tak¿e warunki œrodowiska pracy,
Nie zawsze mo¿na jednoznacznie okreœliæ wp³yw powy¿szych
czynników na efekt koñcowy. Czêsto wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich wstêpnych prób technologicznych. Projektant powinien posiadaæ doœwiadczalne stanowisko z robotem, na którym
mo¿e wykonaæ próby spawania poszczególnych wêz³ów konstrukcji
i zweryfikowaæ za³o¿enia projektowe. Stanowisko doœwiadczalne
umo¿liwia równie¿ sprawdzenie jakoœci i wydajnoœci procesu. W fazie projektowej nale¿y dokonaæ doboru komponentów sk³adowych
stanowiska lub w przypadku ich braku nale¿y je zaprojektowaæ. Przyk³ad aplikacji robota do spawania podzespo³ów maszyn górniczych
przedstawiono na rysunku 4. Wskutek ci¹g³ego rozwoju systemów
sterowania i napêdów poszerzane s¹ równie¿ mo¿liwoœci w dziedzinie budowy stanowisk zrobotyzowanych.
Komponenty sk³adowe stanowisk zrobotyzowanych
Robot spawalniczy wraz ze sterowaniem
Robot spawalniczy powinien zapewniæ prowadzenie i ustawienie
uchwytu spawalniczego wg warunków obowi¹zuj¹cych przy spawaniu. W zwi¹zku z tym nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce parametry
robota (rys. 5):
– liczbê osi programowalnych, obecnie stosuje siê do spawania roboty o szeœciu stopniach swobody (3 osie podstawy i 3 osie rêki);
– zakres pracy ramion, tj. k¹t obrotu dla poszczególnych osi oraz
zasiêg i kszta³t strefy roboczej;
– prêdkoœæ i dynamikê ruchu robota;
– dok³adnoœæ powtarzalnoœci ruchu; przy spawaniu wymagana
jest dok³adnoœæ mniejsza lub równa 0,1 mm;
– mo¿liwoœæ pracy robota w innych po³o¿eniach, np. w podwieszeniu lub w zamocowaniu naœciennym;
– zasiêg pracy robota i wielkoœæ pola martwego, w którym robot
nie mo¿e pracowaæ;
– udŸwig ramion robota;
– warunki pracy tj. temperatura, wilgotnoœæ i rodzaj œrodowiska jak
np. wybuchowoœæ.
Sterowanie robota powinno sterowaæ i nadzorowaæ proces spawania oraz umo¿liwiæ integracjê z pozosta³ymi komponentami stanowiska. Zaleca siê stosowanie robotów spawalniczych z wyspecjalizowanym oprogramowaniem, które umo¿liwia, poza sterowaniem ruchami robota, realizacjê nastêpuj¹cych g³ównych funkcji:
– sterowanie prac¹ osi zewnêtrznych, urz¹dzeñ peryferyjnych, tj.
pozycjonerów do manipulowania spawanymi czêœciami i jezdni
do przemieszczania robota;
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sterowanie prac¹ urz¹dzeñ spawalniczych przez rêczny przenoœny programator lub stacjonarn¹ klawiaturê, które umo¿liwiaj¹ zaprogramowanie punktów, wykonanie tzw. list parametrów spawania dla poszczególnych spoin wystêpuj¹cych
w konstrukcji. Sterowanie ma umo¿liwiæ opracowanie listy,
której architektura zawiera parametry dla startu i zakoñczenia,
dla wype³nienia krateru, oraz powinno umo¿liwiaæ wprowadzenie automatycznych zmian w zale¿noœci od geometrii
spoiny;
wymianê narzêdzia, która polega na mo¿liwoœci zmiany metody
spawania, np. TIG na MAG, lub zmiany uchwytów o ró¿nych
kszta³tach, które zapewniaj¹ dojœcie do wszystkich z³¹czy spawanych;
bezwzglêdny pomiar drogi, który umo¿liwi orientacjê robota
w przestrzeni pracy i umo¿liwi wznowienie procesu po przerwaniu procesu spawania, np. po przerwie spowodowanej brakiem
pr¹du, gazu lub drutu;
integracjê z systemem sensorów wyszukuj¹cych i œledz¹cych
miejsce spawania;
zastosowanie specjalnych opcji programowych umo¿liwiaj¹cych np. wykonanie spawania z zakosowaniem, spawania wielowarstwowego, spawania odcinkowego i sczepnego;
zastosowanie ró¿nych trybów pracy jak np. praca testowa,
praca automatyczna.

Z’ród³o pr¹du z uk³adem podawania materia³u dodatkowego
Zród³o pr¹du nale¿y dobraæ odpowiednio do metody spawania
w zale¿noœci od wymaganej mocy spawania i materia³u spawanego.
Przy metodzie MIG/MAG/TIG nale¿y stosowaæ Ÿród³a pr¹du i podajniki drutu, którymi mo¿na sterowaæ zewnêtrznie przez pod³¹czenie do
wejœæ i wyjœæ sterowania robota. Najczêœciej stosuje siê Ÿród³a ze sterowaniem synergicznym, które umo¿liwiaj¹ spawanie zarówno pr¹dem standardowym, jak i impulsowym. W przypadku zapewnienia
szczególnie wysokich wymagañ w zakresie precyzji doboru parametrów spawania, zaleca siê stosowaæ Ÿród³a pr¹du, które oprócz sterowania synergicznego umo¿liwiaj¹ spawanie wed³ug indywidualnego
zaprogramowania wszystkich parametrów procesu, takich jak kszta³t,
wysokoœæ oraz czêstotliwoœæ impulsu. Z’ród³a te umo¿liwiaj¹ pomiar
rzeczywistych parametrów w trakcie spawania i wprowadzenie opcji
nadzoru.
Podajniki drutu powinny umo¿liwiaæ p³ynne podawanie drutu poprzez pakiet do uchwytu spawalniczego. Podajniki powinny kontrolowaæ prawid³owoœæ podawania drutu i przep³yw gazu os³onowego,
a w przypadku nieprawid³owoœci powinno nast¹piæ zatrzymanie awaryjne stanowiska.
Urz¹dzenia peryferyjne
W sk³ad urz¹dzeñ peryferyjnych na stanowisku zrobotyzowanym
wchodz¹ pozycjonery do obracania podzespo³ami spawanymi, których zadaniem jest umo¿liwienie dostêpu do miejsca spawania oraz
ustawienie zespo³u w po³o¿eniu dogodnym do wykonania spoin we
w³aœciwej pozycji technologicznej, a tak¿e przesuwanie przedmiotu
w trakcie spawania.
Jezdnie do przemieszczania robota w osi x, y, z oraz obrotniki,
które przemieszczaj¹ robot, pozwalaj¹ zwiêkszyæ obszar pracy
i umo¿liwiaj¹ obs³ugê wiêkszej liczby stanowisk.
Sterowanie robota urz¹dzeniami peryferyjnymi powinno umo¿liwiaæ pe³n¹ synchronizacjê ich pracy z ruchem ramion robota. Synchronizacja ta umo¿liwia w efekcie wykonywanie spoiny w wyniku
jednoczesnego ruchu robota i pozycjonera, dziêki czemu uzyskuje
siê optymalne warunki dla po³¹czeñ powsta³ych w wyniku przenikania bry³ o ró¿nych kszta³tach, np: wêz³y w konstrukcjach z rur o ró¿nych œrednicach i gruboœciach œcianek. Wspó³czesne systemy urz¹dzeñ peryferyjnych umo¿liwiaj¹ manipulowanie przedmiotami o masie kilkadziesi¹t ton oraz przemieszczaj¹ roboty na znaczne odleg³o-

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce na stanowisku zrobotyzowanym
Praca robotów przemys³owych wi¹¿e siê z zagro¿eniami, których Ÿród³em s¹ ruchy robocze robotów i urz¹dzeñ peryferyjnych.
Konstrukcja robota oraz jego obs³uga musz¹ byæ zgodne z wymaganiami normy: EN 775 „Wymagania zwi¹zane z bezpieczeñstwem pracy w odniesieniu do konstrukcji wyposa¿enia, oraz eksploatacji robotów przemys³owych”.
Konstrukcja, obs³uga oraz programowanie robotów przemys³owych powinno byæ przeprowadzane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel, w celu unikniêcia b³êdów i zagro¿eñ. Dlatego nale¿y œciœle przestrzegaæ przepisów obs³ugi wynikaj¹cych z instrukcji
fabrycznych. Zabronione jest mostkowanie lub blokowanie mo¿liwoœci dzia³ania urz¹dzeñ bezpieczeñstwa, wy³¹czników krañcowych
oraz styków blokad bezpieczeñstwa. Roboty mog¹ pracowaæ w trybie przygotowania do pracy lub w trybie automatycznym i musz¹
spe³niaæ wymagane normy w zakresie bezpiecznej pracy.
WNIOSKI
Przedstawiony proces projektowania zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego potwierdza tezê, ¿e planowanie i wdro¿enie
robotyzacji spawania jest dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹, poniewa¿:
– wymaga pozyskania wiedzy szczególnie w zakresie zastosowania i systemów sterowania robotów oraz kreatywnego wykorzystania tej wiedzy do okreœlonych zadañ spawalniczych;
– wymaga przetransferowania wiedzy do praktyki przede
wszystkim poprzez krytyczn¹ ocenê dotychczasowych metod
spawania i wybór nowych rozwi¹zañ, które w sposób optymalny doprowadz¹ do wytworzenia nowych wartoœci;
– robotyzacja wymaga ponoszenia nak³adów zarówno na zdobycie wiedzy, jak i na zakupy inwestycyjne;
– wymaga wytrwa³oœci i konsekwencji oraz odwagi w dzia³aniu.

Rys. 5. Robot spawalniczy serii ROMAT – zakres pracy

œci, przy wymaganej dok³adnoœci powtarzalnoœci ruchów roboczych
ca³ego systemu.
Sensory
Podczas opracowywania projektu okazuje siê bardzo czêsto,
¿e spawany przedmiot nie mo¿e zostaæ zmontowany z dok³adnoœci¹ wymagan¹ dla spawania robotem. Robot wykonuje ruchy
dok³adnie wg programu z powtarzalnoœci¹ mniejsz¹ lub równ¹
+/– 0,1mm. Tolerancje wykonania podzespo³ów spawanych,
szczególnie podzespo³ów wielkogabarytowych, wykonywane s¹
z tolerancj¹ znacznie wiêksz¹. Poza tym w wielu przypadkach
w dokumentacji konstrukcyjnej nie toleruje siê wymiaru miejsca
u³o¿enia spoiny, a rysunek podaje wymiary gabarytowe lub inne
wymiary istotne z punktu widzenia przeznaczenia konstrukcji. Na
dok³adnoœæ i powtarzalnoœæ umiejscowienia spoin wp³ywaj¹ tolerancje dok³adnoœci wykonania czêœci, tolerancje hutnicze blach
i kszta³towników oraz tolerancje monta¿owe. W celu wyeliminowania tego problemu, mo¿na zastosowaæ odpowiedni dla danej
sytuacji rodzaj sensorów. Na stanowiskach do spawania ³ukowego najczêœciej stosuje siê nastêpuj¹ce typy sensorów: taktylny,
zwany równie¿ sensorem dotykowym, który umo¿liwia wyznaczanie jednego lub wiêkszej iloœci punktów definiuj¹cych przebieg spoiny; pr¹dowy umo¿liwiaj¹cy wyszukiwanie miejsca u³o¿enia spoiny; wizyjny do pomiaru odleg³oœci i geometrii z³¹cza
spawanego.

Uwagi koñcowe
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzia³alnoœæ innowacyjna jest ograniczona ró¿nymi barierami, a najczêœciej s¹ nimi: lêk przed podjêciem ryzyka, napiêty bud¿et krótkoterminow i brak czasu, a tak¿e poparcia ze strony kierownictwa. Ponadto biurokracja, nieznajomoœæ
klientów, produktów lub rynku, dawne sukcesy brak wspó³pracy
i polityka lub zmiany jako zagro¿enie dla w³adzy.
Bariery te nale¿y pokonywaæ, prof. J. Koch proponuje nastêpuj¹ce wskazówki dla mened¿erów w tym obszarze:

zapewnij pracownikowi swobodê myœlenia,

zadbaj o usuniêcie wszystkich organizacyjnych tabu,

pozwalaj pope³niaæ b³êdy,

doceniaj innowacyjne pomys³y,

promuj wymianê myœli i pogl¹dów,

b¹dŸ przywódc¹ w innowacyjnych przedsiêwziêciach,

anga¿uj kluczowych klientów w proces zarz¹dzania innowacjami,

pamiêtaj, ¿e innowacje mog¹ braæ pocz¹tek z ró¿nych Ÿróde³,

traktuj technologiê jako w³asnoœæ ca³ej firmy,

b¹dŸ przygotowany na przeszkody we wprowadzaniu innowacji.
LITERATURA
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Koch J.: Politechnika Wroc³awska. Wroc³awskie Centrum Transferu
Technologii Innowacje si³¹ napêdow¹ rozwoju.
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[3] Poradnik In¿yniera Spawalnictwo.
[4] Siennicki A.: Kompleksowe zapewnienie jakoœci poprzez zastosowanie
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Nowa generacja robotów spawalniczych z nowatorskim
procesem spawania SP-MAG
Welding robot new generation with innovatory
SP-MAG welding process

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W referacie opisano najnowszej generacji robot spawalniczy do
spawania metodami MIG/MAG i PULS systemu TAWERS (The Arc Welding Robot System). TAWERS to pierwszy w œwiecie zrobotyzowany system z wbudowanym do sterownika robota Ÿród³em pr¹du spawania. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia superszybk¹ komunikacjê stanowiska ze Ÿród³em (komunikacja ta jest oko³o 200 razy szybsza ni¿ w znanych dot¹d
rozwi¹zaniach). Superszybka komunikacja umo¿liwia w systemie TAWERS spawanie nowatorsk¹ bezodpryskow¹ odmian¹ MAG, tzw. SPMAG (Super Imposition). Metodê SP-MAG w systemie TAWERS wspomagaj¹ dodatkowo nowatorskie funkcje: LIFT-START – zajarzanie bezodpryskowe oraz LIFT-END – zakoñczanie bez krateru i AutoExtension.

Report is about newest generation welding robot of TAWERS system (The Arc Welding Robot System) welding in MIG/MAG and PULS methods. TAWERS is first robotic system in the world with weld current source built in to the robot controller. Such solution enables extra fast communication standpoint wit source (this communictaion is about two hundred times faster than until now known solutions). Fast communication
makes TAWERS system possible to weld by innovatory no-spatter change of MAG metods – SP-MAG (Super Imposition). This method is additional aided by following innovatoring functions: LIFT-START – ultra low
spatter, LIFT-END – completion without crater and AutoExtension – constant electrode stick out.

W S T Ê P
W œwiecie robotów przemys³owych bardzo wa¿n¹ grupê stanowi¹ roboty przeznaczone do procesów spawalniczych. Stanowi¹ one
ok. 40% wszystkich zastosowañ [1]. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e 90% robotów przeznaczonych do systemów spawalniczych pracuje w oparciu o metody MIG/MAG (131, 135 wed³ug PN-EN ISO 4063: 2002).
Do niedawna g³ównym czynnikiem wymuszaj¹cym szybki rozwój robotyzacji by³o zwiêkszenie wydajnoœci prac spawalniczych. Obecnie równie wa¿nym uzasadnieniem jest koniecznoœæ zapewnienia wysokiej jakoœci z³¹czy spawanych z mo¿liwoœci¹ jej monitorowania.
Roboty przeznaczone do spawania, szczególnie metodami MIG/MAG, przesz³y ewolucjê w komunikowaniu siê ze Ÿród³em pr¹du (spawark¹) – od komunikacji analogowej poprzez cyfrow¹ (digital) do komunikacji w pe³ni cyfrowej „full digital”. Najbardziej zaawansowanym
etapem w rozwoju komunikacji miêdzy sterownikami robota i Ÿród³em pr¹du jest najnowszej generacji zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS (The Arc Welding Robot System) do spawania metodami MIG/MAG. Firma PANASONIC w 2004 roku na targach w Japonii
po raz pierwszy w œwiecie zaprezentowa³a tê technologiê.
We wrzeœniu 2005 roku technologia TAWERS zosta³a zaprezentowana po raz pierwszy w Europie na „Olimpiadzie Spawalniczej” w Essen. Polska premiera systemu TAWERS mia³a miejsce w paŸdzierniku 2005 roku podczas targów INTERWELDING w Katowicach, na których system jako jedyny otrzyma³ wyró¿nienie – Medal Targów za: Zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS, jego jakoœæ i precyzjê
wykonania, nowoczesnoœæ i oryginalnoœæ rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych.
Ponadto w czerwcu 2006 roku podczas Miêdzynarodowych Targów Poznañskich ITM Zrobotyzowany System Spawalniczy TAWERS
otrzyma³ Z³oty Medal MTP.

Opis technologii
Innowacyjnoœæ systemu TAWERS zasadza siê na koncepcji po³¹czenia sterownika robota ze sterownikiem Ÿród³a pr¹du spawania
oraz systemem monitorowania procesu spawania – co w jêzyku angielskim nazwano skrótowo „FUSION 3 in 1”. Jest to pierwsze i jedyne w œwiecie rozwi¹zanie, gdzie nie ma klasycznego Ÿród³a pr¹du –
zosta³o ono zast¹pione Ÿród³em pr¹du zintegrowanym ze sterownikiem robota.
Bezpoœrednie po³¹czenie sterowników zwiêksza ponad dwustupiêædziesiêciokrotnie szybkoœæ komunikacji miêdzy sterownikami.
Dipl. Ing. Alexander Thomas jest pracownikiem firmy Panasonic Industrial Europe, a in¿. Miros³aw
Nowak (EWE) prezesem Techniki Spawalniczej w Poznaniu.
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W najnowoczeœniejszych systemach „full digital” komunikacja zwrotna nastêpuje w czasie kilkunastu milisekund, natomiast w systemie
TAWERS wymiana informacji nastêpuje co 10 µs. Tak szybka komunikacja pozwala do perfekcji zarz¹dzaæ g³ównymi parametrami spawania MIG/MAG, tj. napiêciem ³uku i natê¿eniem pr¹du oraz utrzymywaæ je na praktycznie sta³ym poziomie.
Takie precyzyjne sterowanie parametrami spawania umo¿liwi³o
powstanie nowej odmiany metody spawania MIG/MAG, tzw. procesu
SP-MAG (SUPER IMPOSITION).
Proces SP-MAG ³¹czy zalety spawania tzw. ³ukiem krótkim i ³ukiem pulsuj¹cym. Dziêki superszybkiej komunikacji miêdzy sterownikami robota i Ÿród³em pr¹du umieszczonych w jednym wspólnym
module mo¿liwe jest sterowane przenoszenie kropli metalu w przestrzeni miêdzyelektrodowej przy zasilaniu ³uku napiêciem sta³ym.

Superszybka kontrola procesu umo¿liwia wykonanie z³¹cza praktycznie bez rozprysków z prêdkoœci¹ do 1,2 m/min, w zakresie natê¿enia do 250 A.
Do czasu wdro¿enia na skalê przemys³ow¹ zrobotyzowanego
systemu TAWERS z procesem SP-MAG przyjmowano nastêpuj¹ce
za³o¿enia:

przy zasilaniu ³ukiem napiêciem sta³ym (spawanie ³ukiem zwarciowym, zwarciowym krótkim, mieszanym, natryskowym) zjawiska zachodz¹ce w przestrzeni miêdzyelektrodowej s¹ niesterowalne, a sposoby przenoszenia metalu zale¿¹ jedynie od wartoœci parametrów napiêcia, prêdkoœci podawania drutu elektrodowego oraz rodzaju gazu os³onowego [2];

jedn¹ z osobliwoœci procesu spawania ³ukiem zwarciowym jest
termoeksplozyjny charakter topienia i parowania metalu w czasie
zwarcia. Mostek p³ynnego metalu powstaj¹cy w chwili zwarcia,
podczas sp³ywania kropli metalu do jeziorka spoiny, przewodzi
pr¹d kilka razy wiêkszy od wartoœci œredniej pr¹du spawania,
a ciep³o nagromadzone w mostku powoduje bardzo szybkie wyparowanie metalu, granicz¹ce z termoeksplozj¹, stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo powstania rozprysków metalu [2];

zmianê jakoœciow¹ procesu spawania, brak rozprysków, odpowiednie wtopienie mo¿na uzyskaæ przez zasilanie ³uku pr¹dem
pulsuj¹cym, który umo¿liwia sterowane przenoszenie metalu
w przestrzeni miêdzyelektrodowej [2].
Istotê pr¹du pulsuj¹cego najproœciej mo¿na wyjaœniæ nastêpuj¹co. W czasie przep³ywu pr¹du bazowego o wartoœci nastawianej od
20 A do wartoœci mniejszej ni¿ pr¹d krytyczny, nastêpuje topienie metalu na koñcu elektrody oraz nadtopienie krawêdzi spawanych elementów, natomiast w czasie przep³ywu impulsu pr¹dowego o wartoœci wiêkszej od pr¹du krytycznego nastêpuje, dziêki si³om elektrodynamicznym, oderwanie kropli metalu i przemieszczenie jej do jeziorka
spawalniczego [2].
W metodzie SP-MAG spawamy bezodpryskowo przy minimalnych odkszta³ceniach. Metodê SP-MAG mo¿na wykorzystywaæ w zakresie natê¿enia do 250 A. Powy¿ej tej wartoœci system umo¿liwia

Porównanie iloœci rozprysków podczas spawania zrobotyzowanymi metodami

spawanie metod¹ MAG, ³ukiem standardowym i pulsuj¹cym PULSMAG oraz HYPER-DIP-PULS.
Na wykresie oraz rysunku przedstawiono tworz¹ce siê rozpryski
w zale¿noœci od metody spawania i natê¿enia pr¹du. Wykres pokazuje, ¿e w metodzie SP-MAG oraz PULS MAG iloœæ tworz¹cych siê rozprysków jest porównywalna i o oko³o 80÷85% mniejsza ni¿ w metodzie MAG.
Praktyczne wdro¿enie procesu SP-MAG wspomagaj¹ w systemie TAWERS nastêpuj¹ce nowatorskie rozwi¹zania.
Automatyczna kontrola d³ugoœci ³uku, funkcja „AUTOEXTENSION”
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody na
drodze spawania (spoina sczepna, wybrzuszenia elementu itp.) ramiê robota elastycznie siê unosi lub opada. Utrzymywanie sta³ej
wartoœci wolnego wylotu elektrody w po³¹czeniu z kontrol¹ procesu umo¿liwia na ca³ej drodze spawania utrzymanie zadanych parametrów.

Bezodpryskowe zajarzanie LIFT-START
Funkcjê ARC Lift-Start robot realizuje w taki sposób, ¿e drut, stykaj¹c siê z powierzchni¹ spawanego detalu, nie zajarza siê od zwarcia,
lecz dopiero po bardzo szybkim uniesieniu na ok. 2 mm. Przy p³yn¹cym
pr¹dzie, dziêki jonizacji, ³uk zajarza siê bezzwarciowo i bez charakterystycznych dla tradycyjnego sposobu zajarzania rozprysków.
PRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006
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3. HYPER – DIP – PULS funkcja pulsu umo¿liwiaj¹ca g³êbok¹ penetracjê, bez podtopieñ.
4. Wahliwy podajnik minimalizuj¹cy opory w podawaniu drutu.
Robot jest wyposa¿ony w wahliwy podajnik. Umo¿liwia to skrócenie pakietu kompensacyjnego przewodów miêdzy podajnikiem
i palnikiem, a zatem zmniejszaj¹ siê opory podawania drutu.

Bezodpryskowe zakoñczanie LIFT-END
Przy zakoñczeniu spawania w³¹cza siê funkcja ARC Lift-End
pozwalaj¹ca na unikniêcie krateru w spoinie. Funkcje ARC Lift-Start
oraz ARC LiftEnd s¹ przydatne zw³aszcza wówczas, gdy w elementach spawanych s¹ krótkie spoiny. W tradycyjnej technologii MAG,
przy bardzo krótkich spoinach, praktycznie obok siebie stykaj¹ siê
niebezpieczne kratery.
Dzia³anie funkcji „AUTOEXTENSION” „LIFT-START” oraz „LIFT-END” jest mo¿liwe dziêki 10 µs komunikacji sterownika robota i sterownika Ÿród³a pr¹du. Ponadto funkcje „LIFT-START” oraz „LIFT-END”
s¹ szczególnie przydatne tam, gdzie wymagane s¹ krótkie czasy cyklu (motoryzacja).

Inne nowatorskie rozwi¹zania
systemu TAWERS
1. Nowa mechanika umo¿liwia super szybkie ruchy ja³owe do
180 m/min, co znacznie zwiêksza wydajnoœæ robota.
2. Mo¿liwoœæ zmiany metody podczas spawania. W czasie procesu spawania system mo¿e wywo³ywaæ spawanie ró¿nymi odmianami MAG (MAG → SP-MAG → PULS MAG → MAG) bez koniecznoœci zatrzymywania procesu.
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5. Super szybka detekcja kolizji zlokalizowana na ramieniu robota jest bardziej czu³a od z³¹cza antykolizyjnego na palniku. Redukuje
mo¿liwoœæ uszkodzenia robota i palnika. Po zlokalizowaniu kolizji zo-

staj¹ zwolnione hamulce trzech ostatnich osi robota, które przechodz¹ w stan elastyczny. Po ust¹pieniu oporu osie wracaj¹ do stanu
wyjœciowego. Rozwi¹zanie to minimalizuje przerwy w pracy robota,
co czêsto ma miejsce w tradycyjnych rozwi¹zaniach ze z³¹czem antykolizyjnym na palniku.

Monitorowanie procesu spawania
oraz niezgodnoœci spawalniczych
Monitorowanie procesu spawania odbywa siê na trzech poziomach:
Poziom pierwszy – monitorowanie natê¿enia pr¹du i napiêcia,
Poziom drugi – archiwizacja danych,
Poziom trzeci – funkcja nagrywania parametrów spawania.
Poziom pierwszy – monitorowanie natê¿enia pr¹du i napiêcia;
na tym poziomie zadajemy wartoœci progowe napiêcia i natê¿enia

pr¹du, których przekroczenie bêdzie sygnalizowane optycznie lub
dŸwiêkowo.

Poziom drugi – archiwizacja danych; na tym poziomie istnieje
mo¿liwoœæ nagrywania œrednich warunków spawania i rejestracji danych w postaci pliku.

WNIOSKI
1. Proces SP-MAG daje u¿ytkownikowi nieosi¹galne do tej pory efekty i korzyœci:
– w zakresie spawania stali niestopowych i stopowych o gruboœciach do 4÷5 mm jest o 30÷50% wydajniejszy od tradycyjnej metody MAG;
– estetyka lica spoiny – brak rozprysków, równe, g³adkie lico,
zbli¿ona jest do metody TIG.
2. Ograniczeniem stosowania metody SP-MAG jest koniecznoœæ stosowania zrobotyzowanego systemu TAWERS.
3. System TAWERS w zakresie spawania metodami SP-MAG
w po³¹czeniu z szybkimi ruchami ja³owymi (do 180 m/min)
jest bardziej wydajny, o 30÷70%, w stosunku do dotychczas
stosowanych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych
w robotyzacji.
4. Proces SP-MAG z uwagi na swoj¹ innowacyjnoœæ powinien zainteresowaæ uczelnie techniczne (politechniki) oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach celem dog³êbnego wyjaœnienia jego mechanizmu, daj¹c jednoczeœnie doœwiadczenie obs³ugi przysz³oœciowego zrobotyzowanego systemu spawalniczego.
LITERATURA
[1] Gawrysiuk W, £eœko B.: Robotyzacja procesów spawalniczych na
œwiecie i w kraju, stan, przyk³ady i technologie rozwojowe. Biuletyn
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Poziom trzeci – funkcja nagrywania parametrów spawania.
Na tym poziomie istnieje mo¿liwoœæ zapisu aktualnego natê¿enia
i napiêcia w postaci wykresu.

[2] Dobaj E.: Maszyny i urz¹dzenia spawalnicze. WNT, Warszawa 1994 r.
[3] Materia³y firmy Panasonic.
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Klejenie i lutowanie twarde wêglików spiekanych
trawionych elektrolitycznie

Tomasz Piwowarczyk

Gluing and brazing of the sintered carbides
electrolyticaly etched
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Przedstawiono problemy zwil¿alnoœci wêglików spiekanych lutowanych i klejonych ze stal¹. Omówiono ró¿ne metody przygotowania powierzchni wêglików spiekanych, ze szczególnym uwzglêdnieniem selektywnego trawienia elektrolitycznego. Celem trawienia elektrolitycznego
wêglików spiekanych w wodnym 4n – roztworze NaOH by³o nie tylko rozwiniêcie ich powierzchni do klejenia i lutowania, ale równie¿ rozpuszczenie trudno zwil¿alnych wêglików wolframu przy pozostawieniu ³atwo zwil¿alnego lepiszcza kobaltowego. Zamieszczono wyniki pomiarów chropowatoœci powierzchni, zawartoœci fazy kobaltowej na powierzchni, granicznego k¹ta zwil¿ania lutem i w³asnoœci mechanicznych po³¹czeñ lutowanych stali z wêglikami spiekanymi przygotowanymi ró¿nymi metodami. Przedstawiono równie¿ wyniki statycznej próby œcinania po³¹czeñ klejowych wêglików spiekanych w stanie dostawy, szlifowanych mechanicznie, trawionych elektrolitycznie i trawionych elektrolitycznie z dodatkow¹
obróbk¹ strumieniowo-œciern¹. Scharakteryzowano wp³yw przygotowania powierzchni wêglików spiekanych na w³aœciwoœci po³¹czeñ klejowych
i lutowanych wêglików spiekanych ze stal¹.

In this work wettability problems of sintered carbides brazed and
glued with steel are presented. Different methods of preparing the surface of sintered carbides are presented. Special attention was given to
selective electrolytic etching. Aim of an electrolytic etching of sintered
carbides in a 4N aqueous solution of NaOH was not only development
of their surface for gluing and brazing but also dissolving of hard to
wettable tungsten carbides leaving easy wettable cobaltic binder. Results of measurements of surface roughness, cobaltic phase content
on the surface, critical wetting angle by solder and mechanical properties of brazed joints of steel with sintered carbides prepared by different methods are demonstrated. Also results of the static shearing test
of sintered carbides glue joints as delivered, mechanically grinded,
electrolyticaly etched and electrolyticaly etched with additional abrasive blasting are presented. Influence of a method of preparing sintered
carbides surface on properties of brazed and glued joints of sintered
carbides – steel is characterized.

W S T Ê P
Spajanie wêglików spiekanych ze stal¹ w produkcji narzêdzi, szczególnie narzêdzi górniczych, wykonuje siê przede wszystkim za pomoc¹ lutowania twardego. W przypadku narzêdzi o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych konstruktorzy i technolodzy coraz czêœciej wdra¿aj¹ technikê klejenia [1]. Powierzchnia klejenia powinna byæ jednak znacznie wiêksza ni¿ przy lutowaniu, bior¹c pod uwagê znacznie mniejsz¹ jednostkow¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ po³¹czeñ klejowych. Z tego wzglêdu nale¿y wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci zwiêkszenia powierzchni klejenia na etapie konstruowania narzêdzi. Bardzo istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na w³aœciwoœci u¿ytkowe po³¹czenia jest odpowiednie przygotowanie powierzchni ³¹czonych, zw³aszcza w przypadku materia³ów trudno zwil¿alnych. Szczególnie dotyczy to wêglików
spiekanych, które po procesie spiekania nie powinny byæ klejone i lutowane bez usuniêcia warstwy powierzchniowej. Prawid³owe przygotowanie powierzchni materia³ów lutowanych decyduje o dobrej zwil¿alnoœci powierzchni ciek³ym lutem i innych zjawiskach powierzchniowych
– kapilarnoœci i rozp³ywnoœci, a w efekcie o otrzymaniu dobrego z³¹cza. W technice klejenia uaktywnienie powierzchni umo¿liwia uzyskanie
wiêkszych si³ oddzia³ywania cz¹steczkowego na granicy klej – materia³ ³¹czony (adhezja w³aœciwa), dziêki czemu nawet 4-krotnie mo¿e wzrosn¹æ wytrzyma³oœæ mechaniczna po³¹czeñ [2]. W praktyce stosuje siê ró¿ne metody przygotowania powierzchni do klejenia i lutowania: mechaniczne (szlifowanie, obróbka strumieniowo-œcierna), chemiczne, termiczne (lub ³¹czenie tych metod: chemiczno-termiczne) oraz elektrochemiczne [3, 4]. Optymalne efekty dla wêglików spiekanych mo¿na uzyskaæ stosuj¹c trawienie elektrolityczne, w wyniku którego uzyskuje
siê na powierzchni ³atwo zwil¿aln¹ warstwê kobaltow¹ o gruboœci 0,1 – 10 µm, pozbawion¹ wêglików wolframu [4].

Trawienie elektrolityczne powierzchni
wêglików spiekanych
Po procesie spiekania powierzchnia wêglików spiekanych pokryta jest trudno zwil¿alnymi tlenkami i naskórkiem spiekalniczym. Uniemo¿liwia to zarówno ich poprawn¹ lutownoœæ, jak i zdolnoœæ do kleDr hab. in¿. Zbigniew Mirski, dr in¿. Janusz Szymkowski, mgr in¿. Tomasz Piwowarczyk s¹ pracownikami Politechniki Wroc³awskiej.
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jenia. Zgodnie z normami BN-80/0683-01 i ISO 4499 w strukturze
wêglików spiekanych mo¿na wyodrêbniæ trzy podstawowe fazy, charakteryzuj¹ce siê ró¿nymi w³aœciwoœciami fizykochemicznymi [4]:

faza α – wêglik wolframu (WC),

faza β – kobalt z rozpuszczon¹ zawartoœci¹ wêgla i wolframu
(Co-W-C),

faza γ – beztantalowe (WC-TiC) i tantalowe (WC-TiC-TaC-NbC).
Najkorzystniejsze w³aœciwoœci z punktu widzenia lutowania i klejenia wykazuje faza kobaltowa β. W celu jej wyodrêbnienia na powierzchni ³¹czenia zastosowano trawienie elektrolityczne w wodnych

kowej fazie roztwarzania anodowego wêglików spiekanych rozpadowi ulega zewnêtrzna warstwa tlenków wolframu WO3, a nastêpnie zachodz¹ reakcje [4]:
WC + 2NaOH + 3H2O → Na2WO4 + CO↑ + 4H2↑
Powsta³y wolframian sodu Na2WO4 przechodzi do roztworu,
a lotne produkty reakcji – tlenek wêgla i wodór nale¿y ze wzglêdów
BHP odprowadziæ do atmosfery.

a)

b)

Zwil¿alnoœæ lutu na powierzchni wêglików
spiekanych trawionych elektrolitycznie
Rys. 1. Powierzchnie wêglików spiekanych: a – w stanie surowym, b – po trawieniu elektrolitycznym

roztworach wodorotlenków metali alkalicznych. Metoda selektywnego
roztwarzania zewnêtrznej warstwy wêglików wolframu pozwala na
uzyskanie na powierzchni fazy Co-W-C (β) nie rozpuszczaj¹cej siê
w zasadach, dziêki temu, ¿e kobalt nie jest pierwiastkiem o w³aœciwoœciach amfoterycznych (rys. 1a, b). Faza kobaltowa wykazuje wiêksz¹ aktywnoœæ powierzchniow¹ od czystego wêglika wolframu WC
(α), co prowadzi do obni¿enia si³ napiêcia powierzchniowego (rys.
2). U¿ywaj¹c lutu L-CuNiB (0,05% B, 5% Ni, reszta Cu, w % wag.),
w temperaturze lutowania 1120oC, graniczny k¹t zwil¿ania dla fazy
kobaltowej β wynosi³ 6o, natomiast dla fazy wêglikowej α – 125o.
Gdyby wyroby z wêglików spiekanych nie zawiera³y fazy wi¹¿¹cej, ich
zwil¿alnoœæ, a tym samym lutownoœæ by³aby jeszcze bardziej problematyczna [4].

Rys. 2. Zwil¿alnoœæ
lutem L-CuNiB fazy
wêglikowej α (WC) i β
(Co-W-C)

Skutecznoœæ trawienia elektrolitycznego wêglików spiekanych
mo¿na oceniæ na podstawie chropowatoœci powierzchni, zawartoœci
fazy kobaltowej na powierzchni, granicznego k¹ta zwil¿ania czy te¿
w³asnoœci mechanicznych po³¹czeñ.
Parametry chropowatoœci powierzchni Ra (œrednie arytmetyczne
odchylenie profilu od linii œredniej) i Rt (maksymalna wysokoœæ chropowatoœci) mierzono za pomoc¹ urz¹dzenia Perth-O-Meter. Pomiary przeprowadzono na wêglikach spiekanych gatunku G20 (89% WC i 11% Co
w % wag.) trawionych elektrolitycznie przy tzw. parametrach „twardych”
– tj. du¿ym napiêciu (3500 mV) i krótkim czasie (10 min). Uzyskane wyniki wykaza³y intensywne rozpuszczanie fazy α, czego efektem by³
znaczny wzrost parametrów chropowatoœci powierzchni (Ra = 0,81
µm), w porównaniu ze stanem wyjœciowym – po spiekaniu (Ra = 0,15
µm). Zawartoœæ kobaltu na wytrawionej powierzchni wêglików spiekanych mierzono przy u¿yciu mikroanalizatora rentgenowskiego JXA-5A
sprzê¿onego z elektronowym mikroskopem analizuj¹cym. Analizowano
wêgliki w stanie surowym – po spiekaniu i trawione elektrolitycznie
(3500 mV, 10 min). Porównuj¹c próbki wêglikowe z wzorcem okreœlono procentow¹ zawartoœæ kobaltu. Pomiary wykaza³y udzia³ 4,6% Co na
powierzchni surowej i a¿ 80,8% Co na powierzchni trawionej. Powierzchnie wêglików spiekanych w stanie dostawy, po szlifowaniu mechanicznym i trawieniu elektrolitycznym pokazano na rysunku 3a, b i c.
a)

b)

Trawienie elektrolityczne powoduje znaczne rozwiniêcie powierzchni, po¿¹dane w klejeniu z punktu widzenia adhezji mechanicznej. Wyodrêbnienie metalowej fazy kobaltowej pozwala na znaczne
przyspieszenie procesu utwardzania klejów anaerobowych – wymagaj¹cych odciêcia tlenu z powietrza i kontaktu z metalem. W pocz¹ta)

b)

Rys. 4. Kolejne fazy zwil¿ania lutu L-CuNiB na pod³o¿ach wêglików spiekanych
gat. G20 w stanie surowym (a) i trawionych elektrolitycznie – 3500 mV, 10 min (b)
c)

Rys. 3. Powierzchnie wêglików spie-

kanych (89% WC + 11% Co w %
wag.) w stanie dostawy (a), po szlifowaniu (b), po trawieniu elektrolitycznym (c) [4]

Wyznaczenie granicznego k¹ta zwil¿ania lutu przeprowadzono
przy u¿yciu mikroskopu wysokotemperaturowego w atmosferze azotu. Na rysunku 4a, b pokazano kolejne etapy zwil¿ania lutem L-CuNiB
powierzchni kszta³tki wêglikowej gat. G20 w stanie surowym (a) i trawionej elektrolitycznie (3500 mV, 10 min) (b). Graficzne pomiary granicznego k¹ta zwil¿ania lutu jednoznacznie wskazuj¹ na wyraŸn¹ poprawê zwil¿alnoœci powierzchni w wyniku rozpuszczenia wêglików
wolframu WC i pozostawienia na powierzchni ³atwo zwil¿alnej fazy β.
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Statyczna próba wytrzyma³oœci
na œcinanie po³¹czeñ lutowanych

Tablica. Zestawienie podstawowych parametrów chropowatoœci dla ró¿nych
metod przygotowania powierzchni wêglików spiekanych (90,5% WC +
9,5% Co) i stali 45 do klejenia
Materia³

Koñcowe efekty trawienia elektrolitycznego wêglików spiekanych oceniono równie¿ na podstawie statycznej próby œcinania po³¹czeñ lutowanych. Do lutowania indukcyjnego kszta³tek wêglikowych G20 ze stal¹ 45 (C45 wg PN EN 10083 – 1) u¿yto lutu mosiê¿nego gat. LMN7 (0,2-0,4% Si, 6-9% Ni, 62-64% Cu, reszta Zn,
w % wag.). Powierzchnie p³ytek wêglikowych do lutowania przygotowano trawi¹c je w elektrolicie 4n NaOH przy napiêciu 3500 mV
i w czasie 10 min. Wartoœci wytrzyma³oœci na œcinanie po³¹czeñ
G20-LMN7-45 z powierzchniami trawionymi elektrolitycznie wêglików spiekanych (Rt = 313 MPa) s¹ wiêksze o ponad 20% od wytrzyma³oœci po³¹czeñ z wêglikami szlifowanymi (Rt = 258 MPa)
i a¿ o ponad 100% w porównaniu z wytrzyma³oœci¹ po³¹czeñ
z kszta³tkami w stanie surowym (Rt = 150 MPa).

Przygotowanie powierzchni
wêglików spiekanych i stali
do klejenia
W technice klejenia trawienie elektrolityczne lub jego po³¹czenie
z metodami mechanicznymi, np. obróbk¹ strumieniowo-œciern¹ korzystnie wp³ywa na zwiêkszenie si³ adhezji w³aœciwej i adhezji mechanicznej. Dodatkowo pozwala to na wprowadzenie nowych krawêdzi
i szczelin przy jednoczesnym zachowaniu metalicznej struktury powierzchni.
Do klejenia wybrano wêgliki spiekane zawieraj¹ce fazy α i β,
o sk³adzie chemicznym: 90,5% WC i 9,5% Co (w % wag.) i wielkoœci ziarna WC – 4÷5 µm, których powierzchnie przygotowano
trzema sposobami. Obok p³ytek wêglikowych w stanie dostawy –
po spiekaniu, przygotowano powierzchnie przez szlifowanie mechaniczne, trawienie elektrolityczne ze stanu surowego i trawienie
elektrolityczne + obróbka strumieniowo-œcierna. Przy u¿yciu elektropolerki Galvo G7T poddano je trawieniu elektrolitycznemu w 4normalnym roztworze wodnym wodorotlenku sodu NaOH, przy zastosowaniu wczeœniej dobranych optymalnych parametrów trawienia: U = 3500 mV, t = 10 min, T = 20oC. Roztwór wodorotlenku
sodu NaOH okaza³ siê bardziej aktywny w rozpuszczaniu wêglików
wolframu od analogicznego roztworu wodorotlenku potasu KOH.
Schemat stanowiska do trawienia elektrolitycznego pokazano na
rysunku 5.
Kszta³tki z wêglików spiekanych w stanie dostawy (po spiekaniu)
umieszczano na anodzie pod³¹czonej do dodatniego bieguna Ÿród³a
pr¹du. Katodê stanowi³ poniklowany kr¹¿ek miedziany o œrednicy 36

Rys. 5. Schemat stanowiska do trawienia elektrolitycznego wêglików spiekanych:
1 – anoda – kszta³tka wêglikowa, 2 – katoda, 3 – elektrolit, 4 – mieszad³o magnetyczne, 5 – stolik elektrolizera
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Przygotowanie powierzchni

Ra
[µm]

Rt
[µm]

Rz
[µm]

po spiekaniu

0,85

7,91

5,21

szlifowanie mechaniczne

0,56

5,97

3,99

wêglik
spiekany
wêglik
spiekany
wêglik
spiekany
wêglik
spiekany

trawienie elektrolityczne

1,21

11,94

8,61

trawienie elektrolityczne
+ obróbka strumieniowo-œcierna

2,72

25,22

16,36

stal 45 (C45)

frezowanie

1,90

14,37

11,58

Ra – œrednie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatoœci od linii œredniej,
Rt – maksymalna wysokoœæ chropowatoœci,
Rz – wysokoœæ chropowatoœci wed³ug 10 punktów.

mm. Czêœæ trawionych wêglików spiekanych poddano dodatkowo
obróbce strumieniowo-œciernej przy u¿yciu bia³ego elektrokorundu
szlachetnego 99A.
Kolejn¹ partiê wêglików spiekanych przygotowano szlifuj¹c je
mechanicznie. Zmierzone wartoœci podstawowych parametrów chropowatoœci dla wszystkich metod przygotowania powierzchni zestawiono w tablicy. Pomiary chropowatoœci wykonano przy u¿yciu profilografometru stacjonarnego Form Talysurf 120L, o koñcówce pomiarowej zakoñczonej sto¿kiem diamentowym z k¹tem wierzcho³kowym 90o i promieniem zaokr¹glenia 2 µm. Optymalna chropowatoœæ
powierzchni przeznaczonej do klejenia opisana parametrem Rz – wysokoœci¹ chropowatoœci wed³ug dziesiêciu punktów profilu, powinna
wynosiæ 5÷40 µm [2, 5].
Koñcowym etapem przygotowania powierzchni wêglików spiekanych i stali do klejenia by³o oczyszczanie w myjce ultradŸwiêkowej
Ultron, a nastêpnie odt³uszczanie za pomoc¹ rozpuszczalników organicznych. Nie stosowano benzyny ekstrakcyjnej, poniewa¿ zawiera
ona kilka procent frakcji t³uszczowych, niekorzystnie wp³ywaj¹cych
na si³y adhezji w po³¹czeniach klejowych [6].

Po³¹czenia klejowe
Klejono stal 45 (C45 wg PN EN 10083 – 1) z p³ytkami z wêglików spiekanych (90,5% WC, 9,5% Co, w % wag.) w stanie dostawy (po spiekaniu), po szlifowaniu mechanicznym oraz po trawieniu elektrolitycznym, dodatkowo z póŸniejsz¹ obróbk¹ strumieniowo-œciern¹. Do klejenia przeznaczono po 7 próbek dla ka¿dego
rodzaju przygotowania powierzchni wêglików spiekanych. Po³¹czenia wykonano przy u¿yciu dwóch rodzajów klejów konstrukcyjnych: opartego na ¿ywicy metakrylowej Agomet F330 z utwardzaczem w postaci pasty oraz kleju anaerobowego Loctite 638
z aktywatorem Loctite 7649 [1,2,5,7]. Aktywatorem kleju Loctite
638 by³ jednosk³adnikowy produkt na bazie rozpuszczalnika (acetonu), przyspieszaj¹cy utwardzanie produktów anaerobowych,
jednak nie wp³ywaj¹cy na adhezjê kleju do pod³o¿a. Z kart technologicznych producentów klejów dobrano optymalne szerokoœci
szczelin klejowych, które wynosi³y odpowiednio 0,2 mm dla kleju
opartego na ¿ywicy metakrylowej i 0,05÷0,1 mm dla kleju anaerobowego.
Statyczn¹ próbê wytrzyma³oœci na œcinanie po³¹czeñ klejowych
przeprowadzono na maszynie wytrzyma³oœciowej firmy INSTRON
model 3369, przy nastêpuj¹cych parametrach: zakres obci¹¿enia 50
kN, prêdkoœæ posuwu belki Vb = 0,2 cm/min. Œcinane próbki mocowano w specjalnie skonstruowanym przyrz¹dzie, umieszczonym
miêdzy dwoma uchwytami, z których dolny by³ wahliwy, co zapewnia³o osiowe obci¹¿anie próbek. Powierzchnia œcinania wynosi³a 260
mm2. Wyniki statycznej próby œcinania po³¹czeñ klejowych pokazano
na rysunku 6a i b.

WNIOSKI
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
 Metod¹ daj¹c¹ najlepsze efekty przygotowania powierzchni wêglików spiekanych do lutowania i klejenia by³o trawienie elektrolityczne lub trawienie elektrolityczne po³¹czone
z obróbk¹ strumieniowo-œciern¹.
 Selektywne trawienie elektrolityczne pozwala na znaczne
poprawienie zwil¿alnoœci powierzchni wêglików spiekanych
przez ciek³y lut i uzyskanie wysokich wartoœci w³asnoœci mechanicznych ze stal¹ (Rt = 313 MPa).
 W przypadku klejenia wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ
w istotnym stopniu zale¿y od chropowatoœci powierzchni, której
wzrost powoduje zwiêkszenie si³ adhezji mechanicznej.
 Trawienie elektrolityczne wêglików spiekanych umo¿liwia
znaczny wzrost wytrzyma³oœci na œcinanie po³¹czeñ ze stal¹,
o ponad 100%, w porównaniu z wytrzyma³oœci¹ po³¹czeñ dla
wêglików w stanie surowym. Dla analogicznych po³¹czeñ klejowych wzrost wytrzyma³oœci Rt po trawieniu elektrolitycznym wêglików jest du¿o mniejszy i wynosi tylko 5÷10% w zale¿noœci
od u¿ytego kleju.

L I T E R AT U R A
Rys. 6. Wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ klejowych w zale¿noœci od metody
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przygotowania powierzchni wêglików spiekanych (a, b)

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najlepsze w³asnoœci wytrzyma³oœciowe po³¹czeñ klejowych uzyskano przygotowuj¹c powierzchniê wêglików spiekanych przez trawienie elektrolityczne oraz
trawienie elektrolityczne po³¹czone z obróbk¹ strumieniowo-œciern¹.
Jest to g³ównie spowodowane najwiêksz¹ chropowatoœci¹ powierzchni korzystn¹ z punktu widzenia adhezji mechanicznej. Najni¿sz¹ wytrzyma³oœæ na œcinanie po³¹czeñ uzyskano dla wêglików szlifowanych mechanicznie, dla których parametry chropowatoœci by³y
najmniejsze. Zupe³nie inaczej przedstawia siê to dla wêglików spiekanych przeznaczonych do lutowania, dla których szlifowanie powierzchni jest powszechnie stosowan¹ metod¹, przynosz¹c¹ dobre
efekty ³¹czenia.
W przypadku próbek z wêglikami spiekanymi w stanie dostawy (po spiekaniu) oraz szlifowanych mechanicznie charakter z³omu by³ adhezyjny, przy czym klej pozostawa³ w ca³oœci na stali, co
œwiadczy o zbyt ma³ych si³ach adhezji na granicy powierzchni wêgliki spiekane – klej. Powierzchnia wêglików po trawieniu elektrolitycznym by³a odpowiednio rozwiniêta w zwi¹zku z tym powsta³y
z³om by³ o charakterze kohezyjnym lub zniszczenie po³¹czeñ nastêpowa³o na granicy stal – klej.
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Lutowanie twarde stali nierdzewnej
z aluminium i tytanem
Brazing of stainless steel with aluminum and titanium

STRESZCZENIE

ABSTRACT

Lutowalnoœæ uk³adów stal nierdzewna- aluminium i stal nierdzewnatytan. Badania technologiczne lutowania stali nierdzewnych z aluminium
i tytanem prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. W³asnoœci mechaniczne i strukturalne po³¹czeñ.

Brazeability of stainless steel-aluminum and stainless steel – titanium systems. Technological investigations of brazing of stainless steel
with aluminum and titanium conducted in Instytut Spawalnictwa – Gliwice. Mechanical and structural properties of joints.

W S T Ê P
Rozwój technologii lutowania w nowoczesnych dziedzinach przemys³u i gospodarki jest zwi¹zany w du¿ej mierze z potrzeb¹ ³¹czenia
materia³ów o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach fizycznych i chemicznych. Do tego rodzaju po³¹czeñ nale¿¹ niew¹tpliwie po³¹czenia stali
nierdzewnych z metalami lekkimi, jak aluminium i tytan oraz ich stopy.
Problem wykonywania technikami spawalniczymi po³¹czeñ stali nierdzewnych z metalami lekkimi, charakteryzuj¹cych siê dobr¹ jakoœci¹ i w³asnoœciami mechanicznymi, jest aktualnie doœæ wa¿ny dla nowoczesnych dziedzin przemys³u, a jego rozwi¹zanie wymaga
wci¹¿ dalszych badañ. Materia³y te wykazuj¹ bowiem zró¿nicowane w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne, a ponadto w strukturach ich po³¹czeñ wystêpuj¹ kruche fazy miêdzymetaliczne, obni¿aj¹ce w³aœciwoœci eksploatacyjne.
Do podstawowych metod ³¹czenia stali nierdzewnych z aluminium lub tytanem i ich stopami nale¿y m.in. lutowanie twarde. Metoda
ta, wymagaj¹ca ni¿szych temperatur procesu ³¹czenia ni¿ spawanie, zapewnia korzystne warunki metalurgiczne jego przebiegu w celu uzyskania wymaganych w³asnoœci wytrzyma³oœciowych po³¹czeñ oraz umo¿liwia wykonywanie wielu po³¹czeñ w jednej operacji w konstrukcjach z³o¿onych z elementów o zró¿nicowanych wymiarach gabarytowych. Dlatego znalaz³a ona trwa³e miejsce przy ³¹czeniu podzespo³ów wykonanych z powy¿szych materia³ów w produkcji osprzêtu lotniczego, aparatury kriogenicznej, wymienników ciep³a, instalacji chemicznych, a tak¿e tylko w przypadku stali i aluminium w produkcji sprzêtu nowoczesnego gospodarstwa domowego.

Lutowanie stali nierdzewnej z aluminium
Lutowanie stali nierdzewnej z aluminium i w wyniku uzyskanie
po³¹czeñ o dobrej jakoœci oraz mo¿liwie najwy¿szej wytrzyma³oœci,
jest procesem trudnym technologicznie. Decyduje o tym zró¿nicowana topliwoœæ tych materia³ów i trudny dobór lutu, s³aba zwil¿alnoœæ
powierzchni obydwu materia³ów przez luty zwi¹zana z wystêpowaniem wysokotopliwych, trwa³ych tlenków (Al2O3, Cr2O3), a tak¿e powstawanie w strefie z³¹cza warstw kruchych faz miêdzymetalicznych
Fe-Al [1÷7]. Ponadto ww. materia³y ³¹czone wykazuj¹ zró¿nicowan¹
rozszerzalnoœæ i przewodnoœæ ciepln¹, co sprzyja powstawaniu naprê¿eñ i pêkaniu z³¹czy (tabl.).
Wczeœniejsze publikacje z zakresu lutowania twardego aluminium ze stalami z u¿yciem spoiw na osnowie stopów Al-Si uznawa³y
tê metodê za korzystniejsz¹ od spawania z uwagi na ni¿sz¹ temperaturê procesu (nie przekraczaj¹c¹ 620°C) i w zwi¹zku z tym ograniczon¹ iloœæ wydzieleñ kruchych faz miêdzymetalicznych w po³¹czeniach.
Ponadto zawarty w spoiwach krzem skutecznie opóŸnia powstawanie
w wyniku dyfuzji reakcyjnej kruchych faz Fe-Al w lutowinach, sprzyjaj¹c tworzeniu siê w pierwszej kolejnoœci bardziej z³o¿onych faz typu
Fe-Al-Si o stosunkowo ni¿szej twardoœci [4, 6, 11]. W nowszych publikacjach przedstawione s¹ próby zbadania kinetyki powy¿szych zjawisk i przez sterowanie ich przebiegiem wp³ywania na poprawê w³aœciwoœci po³¹czeñ lutowanych [9,10].
Dr in¿. Andrzej Winiowski jest pracownikiem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
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Badania z powy¿szego zakresu prowadzono równie¿ w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach [16]. Do wykonywania z³¹czy próbnych zastosowano w nich niekorozyjny topnik fluoroglinianowy
(NOCOLOK – firmy Solvay), „klasyczny” lut siluminowy AlSi12
(B-Al88Si – 575/585 wg PN-EN 1044) oraz dodatkowo luty AlSi12NiCu
(11,79% Si, 4,04% Ni, 2,87% Cu, reszta Al) i AlSi12Ni (12,01% Si,
4,82% Ni, reszta Al). Wszystkie zastosowane do badañ technologicznych spoiwa oprócz lutu AlSi12 (spoiwo firmy Lincoln) wytapiano indukcyjnie i odlewano w postaci prêtów o œrednicy 2 mm przez zasysanie do rurek kwarcowych.
Tablica. Wybrane w³aœciwoœci fizyko-chemiczne stali nierdzewnej, aluminium
i tytanu [1, 4, 5, 9]

W³aœciwoœci
Temperatura topnienia, °C
Gêstoœæ, kg/m3
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej
liniowej, l/K
Wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej,
W/mK
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, MPa
Energia tworzenia tlenków, kJ/mol O2

Stal nierdzewna
typu 18-8

Aluminium

Tytan

1350÷1480

660

1668 (1725)

7,8 · 103

2,7 · 103

4,05 · 103

16,5 · 10-6

23,8 · 10-6

8,41 · 10-6

21

200÷240

163

530÷730

90÷120

500÷700

FeO 540,1
Fe2O3 544,2
Fe3O4 560,2
NiO 489,0
Cr2O3 751,9

Ai2O3 1116,2

Ti2O 916,9

Rys. 1. Wytrzyma³oœæ na œcinanie (Rt) po³¹czeñ stal nierdzewna-aluminium luto-

wanych indukcyjnie i piecowo lutami AlSi12 (1), AlSi12NiCu (2) i AlSi12Ni (3)
w temperaturze 605°C i ró¿nych czasach wytrzymania

Spoiwami tymi lutowano po³¹czenia próbne w walcowych próbkach do badañ wytrzyma³oœci na œcinanie i do badañ metalograficznych. Lutowanie próbek z aluminium (gat. EN-AW1050A wg PNEN573-3) i stali nierdzewnej (gat. X10CrNi18-8 wg PN-EN 10088-1)
prowadzono w powietrzu, stosuj¹c nagrzewanie indukcyjne (nagrzewnica NG-15 prod. Instytutu Spawalnictwa) oraz w piecu z atmosfer¹ argonow¹ pod zmniejszonym ciœnieniem do 3,4 kPa (piec typu S-16 firmy TORVAC).
Podczas lutowania stosowano doœæ dok³adn¹ kontrolê temperatury nagrzewania próbek i czasu ich wytrzymania w tej temperaturze. Temperatura lutowania wynosi³a 605 ± 5oC, a stosowany
czas wytrzymania w tej temperaturze, mierzony po osi¹gniêciu
przez ³¹czone elementy temperatury 600oC, wynosi³ odpowiednio
dla lutowania indukcyjnego oko³o 2÷3 s, a dla lutowania piecowego: 3, 10, 15, 23 i 45 min.
Otrzymane w powy¿szy sposób próbki walcowe poddano badaniom wytrzyma³oœci na œcinanie w specjalnym oprzyrz¹dowaniu na
urz¹dzeniu firmy Instron.
Badania wykaza³y, ¿e najwy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹ na œcinanie (ok.
30 MPa) charakteryzowa³y siê po³¹czenia wykonane lutami siluminowymi z niklem oraz niklem i miedzi¹ (spoiwa typu AlSi12NiCu i AlSi12Ni) przy zastosowaniu nagrzewania indukcyjnego (rys. 1). Nieco
ni¿sze w³asnoœci wytrzyma³oœciowe (ok. 27÷28 MPa) wykazywa³y
po³¹czenia lutowane piecowo przy czasach wytrzymania elementów
³¹czonych w temperaturze lutowania 3÷15 min. Zdecydowane obni¿enie tych w³asnoœci wystêpowa³o podczas lutowania piecowego
przy czasach wytrzymania przekraczaj¹cych 20 min.
Do badañ metalograficznych i fazowej analizy strukturalnej uzyskanych po³¹czeñ lutowanych zastosowano mikroskop optyczny typu MEF4M firmy Leica, mikroanalizator rentgenowski typu JCXA733
firmy Jeol wyposa¿ony w elektronowy mikroskop skaningowy oraz
spektrometr dyspersji energii (EDS), a tak¿e elektronowy mikroskop
transmisyjny typu 100B firmy Jeol.
Jak wykaza³y badania strukturalne po³¹czeñ aluminium–stal nierdzewna, przebieg zjawisk powstawania na granicy lutowin ze stal¹
warstwowych, kruchych faz miêdzymetalicznych by³ bardzo zbli¿ony
przy stosowaniu wszystkich lutów próbnych (AlSi12, AlSi12NiCu,
AlSi12Ni). Przyk³adowe mikrostruktury po³¹czeñ uzyskanych przy u¿yciu lutu AlSi12Ni przedstawiono na rysunku 2. Przy krótkich czasach
wytrzymania (od 3 s do 3 min) elementów ³¹czonych w temperaturze
lutowania (lutowanie indukcyjne i piecowe) powstawa³a pocz¹tkowo
cienka (gruboœæ oko³o 1÷2 µm) i nieci¹g³a warstwa fazy typ Al-Si- (Fe,
Cr) o uœrednionym sk³adzie chemicznym (% at.): 70%Al, 13%Fe,
11%Si, 4,5%Cr (reszta Ni, a tak¿e Cu w po³¹czeniu wykonanym lutem
AlSi12NiCu). Wraz ze wzrostem czasu wytrzymania do 10÷15 min

gruboœæ tej warstwy wzrasta³a do oko³o 22÷27 µm. Wykazywa³a ona
na przekroju nieznaczne wahania sk³adu chemicznego, a mianowicie
wzrost zawartoœci Al i obni¿enie zawartoœci Fe w kierunku lutowiny.
Przeprowadzona dyfrakcyjna analiza elektronowa tej warstwy wykaza³a, ¿e tworzy j¹ mieszanina roztworów sta³ych na osnowie fazy
Al3FeSi2, a tak¿e wielu innych, z³o¿onych, trudnych do bezpoœredniej
identyfikacji faz miêdzymetalicznych bêd¹cych po³¹czeniem pierwiastków Al-Cr-Si, Al-Si-Cr i Al-Si-Cr-Fe-Cu. Pe³na identyfikacja tych faz wymaga dalszych bardziej szczegó³owych badañ.
W strukturze po³¹czeñ wykonanych przy czasach wytrzymania 15
min i d³u¿szych zaobserwowano tworzenie siê od strony stali drugiej
warstwy fazy miêdzymetalicznej typu Al-Fe (Cr), pocz¹tkowo nieci¹g³ej
o gruboœci ok. 1 µm. Uœredniony sk³ad chemiczny tej warstwy wynosi³
(% at.): 65%Al, 20% Fe, 5%Cr, (reszta Si, Ni). Warstwa ta mia³a z³o¿on¹
budowê, a pod wzglêdem stechiometrycznym odpowiada³a sumarycznie w uproszczeniu fazie FeAl3. Potwierdzi³a to równie¿ dyfrakcyjna analiza elektronowa. Gruboœæ tej warstwy po czasie wytrzymania powy¿ej
20 min przekracza³a 4 µm, a po 45 min ok. 9 µm. Gruboœæ warstwy fazy typu Al-Si-(Fe, Cr) wynosi³a wówczas odpowiednio ok. 45 i 50 µm.
Jednoczeœnie w strukturach po³¹czeñ wykonanych lutami z dodatkiem
niklu i miedzi (AlSi12NiCu i AlSi12Ni) przy wy¿szych od 15 min czasach
wytrzymania wystêpowa³a od strony lutowiny warstwa fazowa typu Al(Ni, Fe)-Si o nastêpuj¹cym uœrednionym sk³adzie chemicznym (% at.):
75% Al, 8% Fe, 11% Ni (reszta Si). Odpowiada³a ona stechiometrycznie
w uproszczeniu fazie NiAl3, lecz nie potwierdzi³a tego dyfrakcyjna analiza elektronowa. Analiza ta wykaza³a, ¿e warstwa powy¿sza sk³ada siê
z wielu innych z³o¿onych faz miêdzymetalicznych, których identyfikacja
wymaga bardziej szczegó³owych badañ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wydzielenia tej fazy wystêpowa³y w ca³ej objêtoœci lutowin wykonanych lutami AlSi12NiCu i AlSi12Ni, wykazuj¹c tendencje do koncentracji przy granicy
lutowiny ze stal¹. £¹czna gruboœæ warstw faz typu Al-Si-(Fe, Cr) i Al-(Ni,
Fe)-Si w lutowinach wykonanych lutami z niklem oraz niklem i miedzi¹
przy czasach wytrzymania elementów ³¹czonych w temperaturze luto-

Rys. 2. Struktura granicy miêdzyfazowej lutowiny ze stal¹ w po³¹czeniach typu
stal 18-8 – aluminium, lutowanych piecowo w argonie lutem AlSi12Ni; temperatura i czas lutowania 605oC /15 min (a), 605oC /45 min (b), (mikr. skan. – komp.)
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wania wy¿szych od 20 min, odpowiada³a gruboœci warstwy fazy Al-Si(Fe, Cr) w lutowinach wykonanych lutem AlSi12.
Stwierdzono równie¿ paraboliczn¹ zale¿noœæ narastania warstw
tych faz miêdzymetalicznych od czasu reakcji, co pozwala przypuszczaæ, ¿e mechanizm ich powstawania oparty jest przede wszystkim
na zjawisku dyfuzji.
Na podstawie powy¿szych wyników badañ nale¿y stwierdziæ,
¿e najwiêksz¹ wytrzyma³oœæ na œcinanie i dobr¹ jakoœæ wykazuj¹
po³¹czenia aluminium ze stal¹ nierdzewn¹, lutowane indukcyjnie
w powietrzu w temperaturze 605 ± 5°C, przy czasie wytrzymania
ok. 2÷3 s, spoiwami siluminowymi AlSi12Ni%4,04%Cu2,87%
i AlSi12%Ni4,82% oraz z u¿yciem topnika fluoroglinianowego. Dobr¹ wytrzyma³oœæ i jakoœæ wykazuj¹ równie¿ po³¹czenia lutowane
piecowo w atmosferze Ar, przy u¿yciu powy¿szych lutów oraz topnika fluoroglinianowego, w temperaturze 605 ± 5°C przy czasie
wytrzymania w tej temperaturze 3÷15 min.

Lutowanie stali nierdzewnej z tytanem
Uk³ad materia³owy stal nierdzewna-tytan (stopy tytanu), podobnie jak uk³ad stal nierdzewna-aluminium, nale¿y do uk³adów trudno lutowalnych lutami twardymi. Decyduje o tym przede wszystkim [1÷6]:
– wystêpowanie na powierzchniach ³¹czonych materia³ów bardzo
trwa³ych tlenków (Cr2O3, TiO2), utrudniaj¹cych ich zwil¿enie
przez luty;
– trudny dobór lutu z uwagi na reaktywnoœæ tytanu w stosunku do
podstawowych sk³adników lutów twardych i tworzenie w rezultacie oddzia³ywania kruchych faz miêdzymetalicznych, obni¿aj¹cych w³asnoœci mechaniczne po³¹czeñ;
– koniecznoœæ utrzymywania stosunkowo w¹skiego zakresu temperatur lutowania (850÷900°C), ograniczonego z jednej strony
wymagan¹ doœæ wysok¹ temperatur¹ zwil¿alnoœci stali nierdzewnych przez luty twarde w atmosferach kontrolowanych
i pró¿ni, a z drugiej nie zalecan¹ do przekraczania dla tytanu
z uwagi na przemiany strukturalne temperatur¹ 900°C;
– wymaganie stosowania z jednej strony krótkich czasów lutowania z uwagi na reaktywnoœæ i niekorzystne przemiany strukturalne tytanu oraz tworzenie siê kruchych faz miêdzymetalicznych
w po³¹czeniach, a z drugiej wyd³u¿onych czasów dla pe³nego
zwil¿enia lutami (zw³aszcza srebrnymi) stali nierdzewnej.
Podzespo³y z tytanu i stali nierdzewnej lutuje siê najczêœciej piecowo lub rzadziej indukcyjnie, w pró¿ni co najmniej 10-1÷10-2 Pa lub
czystej atmosferze neutralnej (min. punkt rosy – 50 ÷ – 60°C). Stosuje
siê do tego celu luty srebrne z miedzi¹, a najczêœciej lut o sk³adzie eutektycznym Ag72Cu28 o temperaturze topnienia 780 (779)°C. Przy
u¿yciu tego lutu nale¿y liczyæ siê jednak z wystêpowaniem w z³¹czach
kruchych faz miêdzymetalicznych miedzi i tytanu i nieco bardziej plastycznych srebra i tytanu. Prowadzone w skali laboratoryjnej badania
nad modyfikacj¹ sk³adu chemicznego powy¿szego lutu srebrnego celem poprawy wytrzyma³oœci po³¹czeñ stali nierdzewnych z tytanem wykaza³y pozytywny wynik w przypadku spoiwa AgCu24In14Ti [14]. Znane s¹ równie¿ przypadki lutowania przedmiotowego uk³adu materia³owego spoiwami srebrnymi z ograniczon¹ do 10% zawartoœci¹ miedzi
[1, 2]. Spoiwa te, ograniczaj¹c iloœæ kruchych faz tytanu z miedzi¹, wykazuj¹ jednak s³ab¹ zwil¿alnoœæ stali nierdzewnej, a tak¿e niekorzystn¹,
przekraczaj¹c¹ 900°C, temperaturê lutowania. Spoœród innych specjalistycznych lutów przeznaczonych do ³¹czenia tytanu, dla uk³adu stal
nierdzewna – tytan mo¿na zastosowaæ w szczególnych przypadkach
spoiwa typu: Ti-Zr-Be, Ti-Ni-Cu, Ni-Cr-Fe-Si-B, Au-Ni i Pd-Ag-Si
[1,2,13]. Spoiwa tytanowe (pierwsze z nich zawiera toksyczny beryl),
a tak¿e niklowe s¹ doœæ kruche i wytwarzane jedynie w postaci proszku lub taœm amorficznych, a spoiwa z³ote i palladowe s¹ bardzo drogie,
nie s¹ wiêc zalecane do powszechnego zastosowania. Ponadto, oprócz
lutu palladowego, sprzyjaj¹ one równie¿ tworzeniu kruchych faz z tytanem w po³¹czeniach lutowanych (zawieraj¹ miedŸ i nikiel), a z uwagi na
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stosunkowo wysok¹ temperaturê topnienia wymagaj¹ bardzo krótkich
czasów lutowania, co w procesach lutowania piecowego jest niekiedy
doœæ trudne do realizacji.
Dla zapobie¿enia rozrostowi kruchych faz miêdzymetalicznych
przy lutowaniu tytanu ze stal¹ nierdzewn¹ zaleca siê niekiedy pokrycie powierzchni ³¹czonej tytanu warstw¹ metalu lub stopu stanowi¹c¹ barierê ochronn¹ przed dyfuzj¹ sk³adników lutu [1, 2, 4, 6, 8, 15].
Ciekaw¹ formê nak³adanego metod¹ PVD pokrycia trójwarstwowego
typu Cr-Ni-Cu, stanowi¹cego równie¿ spoiwo w procesie lutowania
(temperatura lutowania 990°C), przedstawi³ Bach i wspó³pracownicy
[15]. Stosowanie pokryæ zw³aszcza dwu- i trójwarstwowych w procesach lutowania stali nierdzewnej z tytanem stanowi jednak znaczne
utrudnienie procesu i bardzo podwy¿sza jego koszt.
Badania nad okreœleniem wp³ywu warunków i parametrów procesu lutowania twardego na kinetykê powstawania, budowê strukturaln¹ i w³asnoœci mechaniczne po³¹czeñ stali nierdzewnej (gat.
X8CrNiTi18-10 wg PN-EN 10088-1) z tytanem (gat. Grade 2 wg
ASTM B26579), wykonanych lutem srebrnym typu B-Ag72Cu-780
wg PN-EN 1044, by³y prowadzone równie¿ rozpoznawczo w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach [17]. Aktualnie s¹ one kontynuowane
w ramach projektu badawczego nr 3 T08C 037 27 finansowanego
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki [18].
Z³¹cza próbne do badañ wytrzyma³oœciowych i strukturalnych

Rys. 3. Wytrzyma³oœæ na œcinanie (Rt) po³¹czeñ stal nierdzewna-tytan, lutowa-

nych piecowo w pró¿ni lutem srebrnym B-Ag72Cu-780 w temperaturze 820°C (1),
860°C (2), 900°C (3) i czasach wytrzymania 5÷40 min

(próbki walcowe) wykonywano w piecu pró¿niowym (typ S-16 firmy TORVAC) w pró¿ni powy¿ej 1,33x10-1 Pa. Dobór temperatur lutowania i czasów wytrzymania z³¹czy w tych temperaturach, uwarunkowany lutowalnoœci¹ lutami srebrnymi stali nierdzewnej i tytanu, a tak¿e pozwalaj¹cy na obserwacjê zmian w³asnoœci mechanicznych i strukturalnych po³¹czeñ, zawiera³ siê w zakresie
820÷900°C /5÷40 min.
Badania wytrzyma³oœci na œcinanie wykaza³y najwy¿sze w³asnoœci dla po³¹czeñ lutowanych w temperaturach: 900°C – przy czasach
wytrzymania 5÷15 min (160÷162 MPa) oraz 860°C – przy czasie
wytrzymania 15 min (rys. 3). Doœæ wysok¹ wytrzyma³oœci¹ charakteryzowa³y siê równie¿ po³¹czenia wykonane w temperaturze 900°C
i czasie wytrzymania 20 min (158 MPa), lecz uzyskane wyniki wykazywa³y du¿y rozrzut wartoœci (130÷180 MPa). Pozosta³e po³¹czenia
wykonane w temperaturze 820°C, a tak¿e przy krótszych i d³u¿szych
czasach wytrzymania w temperaturach 860 i 900°C wykazywa³y odpowiednio ni¿sze w³asnoœci wytrzyma³oœciowe (135÷147 MPa).
Badania metalograficzne i strukturalne po³¹czeñ przeprowadzone
z u¿yciem mikroskopu optycznego MEF4M firmy Leica, elektronowego mikroskopu skaningowego typu JSM-6480 (z katod¹ wolframow¹) firmy JEOL, spektrometru dyspersji energii (EDS) firmy IXRF,
a tak¿e transmisyjnego mikroskopu elektronowego typu JEM 3010 firmy JEOL wykaza³y dyfuzyjny ich charakter w wyniku du¿ej sk³onnoœci do dyfuzji reaktywnego tytanu. Struktury po³¹czeñ uzyskane

a)

b1)

Rys. 4. Struktury po³¹czeñ stal nierdzewna (u do³u) – tytan (u góry) lutowanych piecowo w pró¿ni lutem srebrnym B-Ag73Cu-780 w temperaturach
820°C (a), 860°C (b), 900°C (c); b1, c1
i b2, c2 – odpowiednio struktury „wzbogacone w srebro” i „wzbogacone
w miedŸ”; w strukturach c1, c2 pêkniêcie na granicy lutowiny ze stal¹ nierdzewn¹ (mikr. skan. – komp.)

i mikrotwardoœci w zakresie 300÷400 HV 0,05 decyduj¹ o w³asnoœciach mechanicznych po³¹czeñ (w nich wystêpowa³o rozdzielenie
próbki przy badaniach wytrzyma³oœciowych).
Uwzglêdniaj¹c wyniki powy¿szych badañ przyjêto, ¿e najkorzystniejsze w³asnoœci po³¹czeñ tytanu ze stal¹ nierdzewn¹ lutowanych lutem srebrnym typu B-Ag72Cu-780 zapewnia temperatura procesu 860oC i czas wytrzymania ok. 15 min.

b2)

WNIOSKI

c1)

c2)

w temperaturze 820, 860, 900°C ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ (rys. 4). Od
strony tytanu lutowane próbki wykazywa³y tworzenie siê eutektoidalnej struktury o lamelarnej budowie, z³o¿onej z roztworów sta³ych tytanu z miedzi¹ oraz ze srebrem. Poni¿ej tej warstwy w strukturach
próbek lutowanych w temperaturze 820°C i 860°C wystêpowa³a warstwa fazy typu Ti-Cu, z³o¿ona z podwarstw o rosn¹cej zawartoœci Cu
(od 26 do 60% at.) oraz Ag (od 1 do 7% at.). Dyfrakcyjna analiza elektronowa wykaza³a, ¿e warstwê tê, koñcz¹c¹ siê pofa³dowan¹ i s³upkowat¹ powierzchni¹, stanowi roztwór sta³y na osnowie fazy Cu3Ti2
z wydzieleniami faz Cu4Ti, Cu2Ti, a tak¿e z drobnymi wydzieleniami tytanu i roztworu sta³ego na osnowie srebra i fazy Ag17Cu17Ti66.
Roztwór sta³y na osnowie fazy Cu3Ti2 wystêpuje równie¿ w postaci wtr¹ceñ w eutektycznej strukturze Cu-Ag w centralnej czêœci lutowin wykonanych w temperaturze 820°C. W po³¹czeniach lutowanych w wy¿szej temperaturze, tj. 860 i 900°C zaobserwowano dwa
rodzaje struktur w lutowinach. Potwierdza to spostrze¿enie Najdicza,
który stwierdzi³ rozpad struktury eutektycznej lutowiny Ag-Cu po rozpuszczeniu siê w niej ponad 2 (2,5)% Ti [12]. W omawianych z³¹czach stali nierdzewnej z tytanem wystêpuje równie¿ czêœæ lutowiny
„wzbogacona w miedŸ” (ciemna) i „wzbogacona w srebro” (jasna)
(rys. 4b, c). Wraz ze wzrostem temperatury i czasu lutowania czêœæ
struktury „wzbogacona w srebro”, wystêpuj¹ca pocz¹tkowo w formie
przerywanych odcinków na przekroju z³¹cza, ulega koncentracji siê
w jego œrodkowej czêœci. Osnowê tej struktury tworzy roztwór sta³y
na osnowie srebra zawieraj¹cy (% at.): 90÷97% Ag, 2÷9% Cu, reszta Ti, Fe. Osnowê struktury „wzbogaconej w miedŸ” stanowi roztwór
sta³y na bazie fazy miêdzymetalicznej Cu3Ti2 (45÷64% Ti, 23÷49%
Cu, reszta Ag, Fe, Cr, Ni). Od strony stali w strukturach omawianych
lutowin wystêpuj¹ warstwy faz o budowie jednorodnej i niejednorodnej o zawartoœci (% at.) 42÷80% Ti, 24÷40% Cu, 25÷30% Fe (reszta Cr, Ni, Ag). Z³o¿one s¹ one z wielosk³adnikowych roztworów sta³ych na osnowie faz miêdzymetalicznych takich jak: Cu3Ti2, CuTi,
Cu3Ti, Cu4Ti3, Ti2Cu, Ag17Cu17Ti66, NiTi, FeTi2 oraz wtr¹ceñ roztworów sta³ych na osnowie srebra i fazy Ag17Cu17Ni3Ti7. W przyleg³ych
bezpoœrednio do powierzchni stali w¹skich (1÷3 µm) warstwach
o zawartoœci: 58÷69% Fe, 19÷28% Cr, 1,5÷8% Ti reszta Ni, Cu, Ag,
stwierdzono natomiast wystêpowanie roztworów sta³ych na osnowie
faz miêdzymetalicznych CuTi i Cu13Fe35Ti7. Warstwy fazowe od strony stali o stosunkowo du¿ej zawartoœci sk³adników stali (Fe, Cr, Ni)

£¹czenie stali nierdzewnej z metalami lekkimi takimi, jak aluminium i tytan, stanowi doœæ wa¿ny i aktualny problem badawczy
i technologiczny. Po³¹czenia tych materia³ów wykonywane technikami spawalniczymi wykazuj¹ stosunkowo niskie w³asnoœci
mechaniczne, a tak¿e pêkniêcia spowodowane powstawaniem
w strukturze kruchych i twardych faz miêdzymetalicznych.
Szczególnie niekorzystne dla w³asnoœci mechanicznych po³¹czeñ
s¹ fazy miêdzymetaliczne i roztwory sta³e na ich osnowie, wystêpuj¹ce w postaci ci¹g³ych warstw w strefie granicznej po³¹czenia.
Jedn¹ z zalecanych z uwagi na nisk¹ temperaturê topnienia metod ³¹czenia stali nierdzewnych z metalami lekkimi jest lutowanie
twarde. Badania materia³owo-technologiczne w tym zakresie
przeprowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach pozwoli³y na opracowanie nowych wytycznych technologicznych lutowania stali nierdzewnej z aluminium i tytanem.

L I T E R AT U R A
[1] Praca zbiorowa: Brazing Handbook. AWS, Miami, Florida, 1991.
[2] Schwartz M.: Brazing. Wyd. II, ASM, Ohio, 2004.
[3] Müller W., Müller J. U.: Löttechnik. DVS, Düseldorf, 1995.
[4] £aszko N. F., £aszko S. W.: Pajka meta³³ov. Maszinostrojenie, Moskva.
1984.
[5] Praca Zbiorowa: Spravocznik po pajkie. Maszinostrojenie, Moskva. 2003.
[6] Ru¿a V.: Pajeni. SMTL-Alfa, Praha, 1988.
[7] Messler R.: Joining of advanced materials. Butterworth-Heinemann,
Boston, 1993.
[8] Pietrunin A. J., Gri¿malskij L. L.: Sojedinienie aluminia so staliu pajkoj.
Svarocznoje Proizvodstwo nr 7/1972.
[9] Lugscheider E., Schlimbach K.: Flussmittelfreie Löten von Aluminium
und Cr-Ni-Stahl. Mat. Miêdzynar. Kolokwium: Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Welding, Aachen, 1998.
[10] Roulin M. i inni: Strength and structure of furnace brazed joints between aluminum and stainless steel. Welding Journal nr 5/1999.
[11] Kuragin A. K.: Mechanizm vliania kremnia w aluminii na processy reakcionnoj diffuzjii ¿elieza w aluminii. Fizika Meta³³ov i Meta³³oviedienie nr
1/1970.
[12] Najdicz J. V., ¯uravlev V. S., Frumna N. J.: Razrabotka i ispytanie raboczich parametrov spajev okonnogo tipa i¿ szafira. Adgezja razp³avov
i pajka materialov nr 8/1981.
[13] Shapiro A., Rabinkin A.: State of art of titanium-based brazing filler metals. Welding Journal nr 10, 2003.
[14] Matsu K., Mizgawa Y. Totsuka Y. Ariga T.: Brazing of CP-Ti to stainless
steel. Mat. Miêdzynar. Kolokwium: Brazing, High Temperature Brazing
and Diffusion Welding, Aachen, 2005.
[15] Bach F. W. I inni: Flussmittelfreies Lötten von Lichtmetall – Stahl Verbindungen. Mat. Miêdzynar. Kolokwium: Brazing, High Temperature
Brazing and Diffusion Welding, Aachen, 1998.
[16] Winiowski A.: Badania materia³owo- technologiczne lutowania aluminium ze stal¹ nierdzewn¹ i miedzi¹. Zadanie badawcze Instytutu Spawalnictwa nr Cc-49/ST-180.1/2002.
[17] Winiowski A.: Badania technologii lutowania twardego stali nierdzewnej z tytanem. Zadanie badawcze Instytutu Spawalnictwa nr Gn-12/ST195.1/2002.
[18] Winiowski A., £omozik M., Sêdek P., Lel¹tko J.: Wp³yw warunków i parametrów lutowania twardego stali nierdzewnej z tytanem na powstawanie i rozrost kruchych wydzieleñ fazowych oraz w³asnoœci po³¹czeñ. Projekt badawczy nr 3 T08C 037 27 finansowany przez MEiN. 2006.

PRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006

71

Andrzej Klimpel

Lutospawanie plazmowe PTA z³¹czy doczo³owych
stalowych blach karoseryjnych dwustronnie
galwanizowanych cynkiem
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Plasma transferred arc braze welding of car body zinc
coated steel sheets butt joints

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wyniki badañ procesu lutospawania automatycznego PTA z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04
o gruboœci 0,90 mm dwustronnie galwanizowanych cynkiem. Okreœlono
optymalne warunki technologiczne lutospawania PTA z³¹czy doczo³owych
z materia³em dodatkowym w postaci drutu. Przeprowadzono badania
w³asnoœci mechanicznych, metalograficzne oraz pomiary twardoœci z³¹czy. Wykazano, ¿e istnieje w¹ski zakres optymalnych parametrów lutospawania plazmowego PTA zapewniaj¹cych wysok¹ jakoœæ z³¹czy o w³asnoœciach mechanicznych nie gorszych od materia³u rodzimego.

Results of automatic plasma transferred arc – PTA braze welding process of car body double-sided zinc electrolytic coated
FEP04 steel sheets, 0.90 mm thick were described in the paper.
Optimum PTA wire braze welding parameters of butt joints were determined. Investigations of mechanical properties, metallography
and hardness tests were provided. There was shown that exisits
a narrow range of optimal parameters of plasma braze welding provided to obtain high quality of joints with mechanical properties higher than base material.

W S T Ê P
Wzrost wymagañ odnoœnie do trwa³oœci eksploatacyjnej i odpornoœci korozyjnej po³¹czeñ elementów karoserii nowoczesnego samochodu spowodowa³, ¿e coraz szersze zastosowanie w œwiatowym przemyœle samochodowym znajduj¹ technologie pozwalaj¹ce na wykonanie z³¹czy z cienkich blach stalowych ocynkowanych przy bardzo niskich energiach liniowych spawania, czêsto potrzebnych tylko do stopienia niskotopliwego materia³u dodatkowego, praktycznie bez zniszczenia pow³oki ochronnej i przy minimalnych odkszta³ceniach termicznych, bardzo w¹skiej strefie wp³ywu ciep³a i równoczeœnie znacznie wy¿szej wydajnoœci i jakoœci procesu [1, 2, 3]. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje technologia lutospawania plazmowego PTA, polegaj¹ca na uzyskaniu po³¹czenia w wyniku stopienia materia³u dodatkowego w postaci lutu twardego (zwykle drutu litego), ciep³em ³uku plazmowego, oddzia³uj¹cego na spoiwo oraz materia³ rodzimy. Ciep³o ³uku PTA stapia lut twardy oraz nagrzewa obszar ³¹czonych blach w celu aktywowania procesów kapilarnych (zwil¿enie, rozp³ywnoœæ spoiwa) i dyfuzji
pomiêdzy ciek³ym lutem twardym a metalem rodzimym, tak jak ma to miejsce w klasycznych procesach lutowania twardego. Iloœæ ciep³a
dostarczona do obszaru lutospawania powinna byæ kontrolowana tak, aby nie nast¹pi³o nadtopienie brzegów materia³u rodzimego [4, 5, 6].
Celem badañ przeprowadzanych w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Œl¹skiej by³o okreœlenie wp³ywu parametrów lutospawania automatycznego PTA z udzia³em materia³u dodatkowego w postaci drutu, na jakoœæ z³¹czy doczo³owych karoseryjnych blach stalowych o gruboœci
0,90 mm dwustronnie galwanizowanych cynkiem oraz ustalenie optymalnych warunków technologicznych lutospawania PTA tych z³¹czy.

Przebieg badañ

Tablica II. W³asnoœci mechaniczne blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubo-

Lutospawanie PTA próbnych z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. I i II) przeprowadzono na stanowisku badawczym,
wyposa¿onym w urz¹dzenia firmy Castolin do spawania PTA i stó³ steTablica I. Sk³ad chemiczny blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90
mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem wg normy
Sk³ad chemiczny [% wg.]
C

Mn

Si

max 0,08

max 0,4

-

0,02

0,140

0,008

P

S

Al

Ti

max 0,03

-

-

0,014

0,033

0,087

wg Fiat Autonormazione 52806
max 0,03
wg atestu
0,006

Prof. dr hab. in¿. Andrzej Klimpel, dr in¿. Artur Czupryñski i dr in¿. Jacek Górka s¹ pracownikami
Katedry Spawalnictwa w Politechnice Œl¹skiej.
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œci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, wg norm zak³adowych Fiat Autonormazione
W³asnoœci mechaniczne w temp. 20oC
Gruboœæ
warstwy
cynku
[µm]
7,5

Próba rozci¹gania
Norma 50113
Re
Rm
[N/mm2] [N/mm2]

Rm
Re

A5
[%]

270÷350 140÷210 0,62

38

Wspó³czynniki t³ocznoœci
Norma 50116

Próba zginania
Norma 50125

Anizotropia Umocnienie
zgniotem n90
r90

K¹t giêcia [o]

2,0

0,200

α=180

rowany numerycznie firmy ISEL AUTOMATION. Dok³adnoœæ pozycjonowania uchwytu spawalniczego wynosi³a 0,20 m / 100 mm. W procesie lutospawania PTA zastosowano spoiwo z grupy CF 116 C (CastoMag 45706 firmy Castolin Eutectic), w postaci drutu o œrednicy 1,0
mm, (tabl. III i IV). W celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony i formowania grani lutospiny z³¹cza, próby lutospawania PTA prowadzono w specjalnym przyrz¹dzie, sztywno mocuj¹cym lutospawane
blachy, wyposa¿onym w podk³adkê miedzian¹ formuj¹c¹, zapewniaj¹c¹ stabilny nadmuch gazu ochronnego od strony grani (rys. 1 i 2).

Tablica III. Sk³ad chemiczny spoiwa CuSi3Mn1 w postaci drutu litego wg normy

Tablica IV. W³asnoœci wytrzyma³oœciowe spoiwa CuSi3Mn1 wg normy PN-EN

PN-EN 13347:2003

13347: 2003

Zawartoœæ sk³adników stopowych [% wag.]
Cu

Si

Mn

inne

95,7

2,9

0,9

max 0,5

Umowna granica
plastycznoœci
Rp 0,2 [N/mm2]
150

W³asnoœci wytrzyma³oœciowe w temperaturze 20°C
Granica
Wyd³u¿enie
wytrzyma³oœci
Udarnoœæ [J]
A5 [%]
2
Rm [N/mm ]
350

40

Twardoœæ [HB]

60

80

Badania wstêpne procesu lutospawania PTA

Rys. 1. Stanowisko badawcze do lutospawania PTA z³¹czy doczo³owych blach
karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych
cynkiem: 1 – Multi Plasma Modul – specjalny modu³ do spawania PTA, 2 – CastoTig – urz¹dzenie do zasilania modu³u Multi Plasma Modul, 3 – butla z gazem os³onowym i plazmowyn (argon), 4 – stó³ uk³adu pozycjonowania firmy ISEL,
5 – uk³ad pozycjonuj¹cy stó³ firmy ISEL, 6 – KD 3 (podajnik drutu)

W celu okreœlenia wp³ywu parametrów lutospawania automatycznego PTA, z materia³em dodatkowym w postaci drutu, na jakoœæ lutospawanych z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze
stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych
cynkiem, przeprowadzono wstêpne próby lutonapawania plazmowego blach (rys. 2 i tabl. V). Powierzchnie blach tu¿ przed lutonapawaniem PTA dok³adnie oczyszczono z wszelkich zanieczyszczeñ. Lutonapawanie PTA prowadzono technik¹ z podawaniem
drutu przed palnikiem, z ustawieniem drutu pod k¹tem 60o do powierzchni blachy i koñcówk¹ drutu skierowan¹ w œrodkowy obszar
plamki ³uku PTA. Na podstawie oceny jakoœci prostych œciegów lutonapoin ustalono zakres optymalnych parametrów, zapewniaj¹cych minimalne parowanie cynku z powierzchni blachy, stabilny
przebieg procesu PTA, bez nadmiernego rozprysku lutu, dobr¹ rozp³ywnoœæ stopiwa oraz poprawny kszta³t lutonapoin, bez jakichkolwiek wad wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Tablica V. Wp³yw parametrów lutonapawania PTA na jakoœæ lutonapoin wykonanych na powierzchni blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem
Nr próbki

Natê¿enie
pr¹du [A]

Napiêcie
³uku [V]

Prêdkoœæ
lutonapawania
[cm/min]

Prêdkoœæ podawania
drutu [cm/min]

1

25

23,1

10

110

Nierównomierne i zbyt w¹skie lico, du¿y rozprysk, niska jakoœæ napoiny

2

25

22,9

15

130

Nierównomierne, zbyt w¹skie lico, niska jakoœæ napoiny

3

25

23,3

20

150

Nierównomierne i zbyt w¹skie lico

4

30

23,8

10

110

Nieznaczny rozprysk, wysoka jakoœæ lutonapoiny

5

30

23,4

15

130

Nieznaczny rozprysk, wysoka jakoœæ lutonapoiny

6

30

23,9

20

150

Nieznaczny rozprysk, wysoka jakoœæ lutonapoiny

7

35

24,4

10

110

Poprawny kszta³t lutonapoiny, intensywne parowanie cynku

Ocena jakoœci napoiny

8

35

25,1

15

130

Poprawny kszta³t lutonapoiny, intensywne parowanie cynku

9

35

24,8

20

150

Zbyt szerokie lico lutonapoiny, Intensywne parowanie cynku

Uwagi: Lutonapawanie PTA pr¹dem sta³ym DC (-). Palnik plazmowy ustawiony prostopadle do powierzchni blachy. K¹t podawania drutu wzglêdem lutonapawanej blachy ∝ = 60o. Natê¿enie pr¹du
³uku pilotuj¹cego – 7,0 A. Dysza zwê¿aj¹ca o œrednicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W-2%Th o œrednicy 1,6 mm. Odleg³oœæ dyszy zwê¿aj¹cej ³uk plazmowy od lutonapawanego przedmiotu – 7,0 mm.
Natê¿enie przep³ywu gazu plazmowego – argonu: 0,5 l/min, gazu ochronnego lica – argonu: 10 l/min, gazu ochronnego grani – argonu: 3 l/min.
– optymalne parametry lutonapawania PTA.
Lutonapoina nr 5

Lutonapoina nr 6

Rys. 3. Widok lica lutonapoin PTA na powierzchni blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. V)

Technologia lutospawania PTA z³¹czy
doczo³owych

Rys. 2. Schemat procesu lutonapawania i lutospawania PTA prowadzonego technik¹ z podawaniem drutu przed palnik plazmowy

Badania technologii lutospawania PTA z³¹czy doczo³owych blach
karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem przeprowadzono w zakresie parametrów
ustalonych w badaniach lutonapawania PTA prostych œciegów napoin (tabl. V). Próby przeprowadzono na zautomatyzowanym stanowisku badawczym (rys. 1). W celu zapewnienia wysokiej jakoœci z³¹czy
próbnych, tu¿ przed lutospawaniem PTA brzegi blach ukosowano na
„I”, a krawêdzie blach oczyszczono chemicznie na szerokoœci
25 mm, a nastêpnie dok³adnie dopasowano i sczepiono, tak by szczePRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006
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Tablica VI. Wyniki pomiaru twardoœci HV 0,2 w lutospawanym PTA z³¹czu doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm,
dwustronnie galwanizowanych cynkiem, (rys. 4)

Linia
pomiarowa

i ochronnego lica oraz grani (argonu) utrzymywano na sta³ym poziomie,
(tabl. V). Ocenê jakoœci próbnych z³¹czy doczo³owych przeprowadzono za pomoc¹ badañ wizualnych (rys. 4), pomiarów twardoœci HV 0,2
(tabl. VI), badañ metalograficznych (rys. 5) oraz badañ mechanicznych
(tabl. VII i VIII). Wyniki badañ pozwoli³y ustaliæ zakres parametrów lutospawania PTA tabl. IX, zapewniaj¹cych wysok¹ jakoœæ z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem.

Miejsce pomiaru twardoœci [HV 0,2]*
Materia³ rodzimy

Strefa wp³ywu ciep³a

Lutospoina

Z³¹cze 1, E=2,2 kJ/cm
A

159

182

125

B

163

175

129

C

164

183

126

Uwagi: * – œrednia z trzech pomiarów twardoœci.

lina miêdzy nimi nie by³a wiêksza ni¿ 0,5÷1,0 mm. Materia³ dodatkowy do obszaru lutospawania PTA podawano dok³adnie wzd³u¿ osi
szczeliny lutowniczej przed palnikiem PTA (rys. 2).
Próbne z³¹cza doczo³owe lutospawano PTA pr¹dem sta³ym DC () przy natê¿eniu pr¹du w zakresie 30÷35 A, napiêciu ³uku 23,4÷25,1
V, prêdkoœci lutospawania 10÷20 cm/min i prêdkoœci podawania drutu 110÷150 cm/min. Natê¿enie przep³ywu gazu plazmowego (argonu)

Widok lica

Analiza wyników badañ
Wstêpne próby lutonapawania PTA blach karoseryjnych ze stali
FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem,
prowadzone technik¹ z podawaniem drutu przed palnik plazmowy
(rys. 2) wykaza³y, i¿ istnieje w¹ski zakres parametrów zapewniaj¹cych uzyskanie wysokiej jakoœci prostych œciegów lutonapoin bez
uszkodzenia warstwy cynku na powierzchni lutospawanych blach
(tabl. V, rys. 3). Na podstawie prób lutonapawnia PTA ustalono zakres
optymalnych parametrów lutospawania PTA z³¹czy doczo³owych
blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem.
Badania wizualne i metalograficzne lutospawanych PTA z³¹czy
doczo³owych przy parametrach optymalnych (tabl. IX) potwierdzi³y

Widok grani

Rys. 4. Widok lica i grani oraz makrostruktura lutospawanego PTA z³¹cza doczo³owego blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, E=2,2 kJ/cm, (tabl. V)
a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Mikrostruktura lutospawanego PTA z³¹cza doczo³owego blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem
(rys. 4)
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wysok¹ jakoœæ z³¹czy, brak jakichkolwiek wad wewnêtrznych, brak
odkszta³cenia pod wp³ywem naprê¿eñ spawalniczych, w¹sk¹ SWC
przy minimalnym nadtopieniu krawêdzi ³¹czonych blach oraz bardzo
regularny kszta³t linii przejœcia pomiêdzy materia³em rodzimym a lutospoin¹ (rys. 4 i 5). W obszarze linii brzegowej lutospoiny nie zaobserwowano odparowania warstwy cynku z powierzchni lutospawanych
blach. Na niewielkim obszarze warstwa cynku zosta³a jedynie nieznacznie nadtopiona. Niepublikowane badania w³asne wykaza³y, ¿e
nadtopienie warstwy ochronnej cynku nie wp³ywa na obni¿enie odpornoœci korozyjnej lutospawanych PTA z³¹czy doczo³owych blach
karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem [7]. Pomiary twardoœci z³¹czy wykaza³y
wzrost twardoœci w SWC œrednio o oko³o 20 HV0,2 (tabl. VI). Nie
stwierdzono istotnego wp³ywu utwardzenia materia³u rodzimego na
jakoœæ z³¹czy doczo³owych.
Próby statycznego rozci¹gania i zginania z³¹czy doczo³owych
wykaza³y, i¿ ich w³asnoœci wytrzyma³oœciowe i plastyczne nie s¹
ni¿sze od materia³u rodzimego (tabl. VII, VIII). Zerwanie z³¹czy
w próbie rozci¹gania nast¹pi³o przy naprê¿eniach 267÷270 MPa,

Tablica VII. Wyniki statycznej próby rozci¹gania lutospawanych PTA z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 [mm,
dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. V)
Z³¹cze 1, E=2,2 kJ/cm

So
[mm2]

Oznaczenie
próbki

Rm
[N/mm2]

Rp0,2 œr
[N/mm2]

Obszar zerwania próbki

1A

20,0

269

162

w materiale

1B

20,0

267

159

w materiale

1C

20,0

270

165

w materiale

przy czym wszystkie trzy próbki uleg³y zerwaniu w materiale rodzimym (tabl. VII). Wynika to z wysokiej jakoœci z³¹czy i wy¿szych
w³asnoœci mechanicznych lutu twardego CuSi3Mn1 w stosunku do
lutospawanych PTA blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci
0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. II i IV).
Z kolei w próbie zginania statycznego wszystkie z³¹cza nie wykaza³y ¿adnych naderwañ czy pêkniêæ w obszarze lica czy grani z³¹cza
przy k¹cie giêcia 180° (tabl. VIII).
Opracowana technologia lutospawania plazmowego PTA ze
wzglêdu na wysok¹ wydajnoœæ procesu i jakoœæ wykonanych z³¹czy,
brak odkszta³ceñ spawalniczych z³¹czy oraz uszkodzeñ warstwy cynku na powierzchni lutospawanych PTA blach, mo¿e byæ stosowana
do ³¹czenia cienkich blach karoserii samochodowych.
WNIOSKI


Z³¹cze 2, E=2,8 kJ/cm



Oznaczenie
próbki

So
[mm2]

Rm
[N/mm2]

Rp0,2 œr
[N/mm2]

Obszar zerwania próbki

2A

20,0

269

159

w materiale

2B

20,0

267

156

w materiale

2C

20,0

270

161

w materiale

Istnieje w¹ski zakres optymalnych parametrów lutospawania PTA, zapewniaj¹cy wysokiej jakoœci z³¹cza doczo³owe
blach ze stali FEP04 o gruboœci 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, o w³asnoœciach mechanicznych
nie ni¿szych od materia³u rodzimego, charakteryzuj¹cych
siê brakiem odkszta³cenia pod wp³ywem naprê¿eñ spawalniczych oraz regularnym kszta³tem linii przejœcia miêdzy materia³em rodzimym a lutospoin¹.
Zastosowana technologia lutospawania PTA stalowych
blach karoseryjnych galwanizowanych cynkiem, nie powoduje uszkodzenia warstwy ochronnej cynku wzd³u¿ linii
brzegowej z³¹cza, dziêki czemu z³¹cze po procesie lutospawania PTA wykazuje wysok¹ odpornoœæ korozyjn¹ [7].
Podczas procesu lutospawania nie zaobserwowano parowania warstwy cynku, co korzystnie wp³ywa na œrodowisko i warunki pracy cz³owieka.

Tablica VIII. Wyniki statycznej próby zginania poprzecznego lutospawanych PTA z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, (tabl. V)
Oznaczenie próbki Rodzaj próby zginania K¹t zgiêcia [°]

Ocena jakoœci

E=2,2 kJ/cm
FBB1A

RL

180

brak naderwañ i pêkniêæ

RBB1B

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ
brak naderwañ i pêkniêæ

FBB1C

RL

180

RBB1D

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ

FBB1E

RL

180

brak naderwañ i pêkniêæ

RBB1F

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ

FBB2A

RL

RBB2B

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ

FBB2C

RL

180

brak naderwañ i pêkniêæ

RBB2D

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ

FBB2E

RL

180

brak naderwañ i pêkniêæ

RBB2F

RG

180

brak naderwañ i pêkniêæ

E=2,8 kJ/cm
180

brak naderwañ i pêkniêæ

Uwagi: RL - zginanie od strony lica, RG - zginanie od strony grani.
Œrednica trzpienia gn¹cego D=4 mm.
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Tablica IX. Zalecane parametry lutospawania PTA z³¹czy doczo³owych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o gruboœci 0,90 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem
Natê¿enie pr¹du
[A]

Napiêcie ³uku
[V]

Prêdkoœæ
lutospawania
[cm/min]

Prêdkoœæ
podawania drutu
[cm/min]

Natê¿enie przep³ywu Natê¿enie przep³ywu Natê¿enie przep³ywu
gazu ochronnego lica
gazu ochronnego
gazu plazmowego
[l/min]
grani [l/min]
[l/min]

Energia liniowa
[kJ/cm]

30
23,4÷23,9
15÷20
130÷150
10,0
3,0
0,5
2,2÷2,8
Uwagi: Lutospawanie pr¹dem sta³ym DC (-). Palnik plazmowy ustawiony prostopadle do powierzchni z³¹cza, oœ palnika pokrywa siê z osi¹ z³¹cza. K¹t podawania drutu ∝ =60o. Natê¿enie pr¹du ³uku pilotuj¹cego 7,0 A. Dysza zwê¿aj¹ca o œrednicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W-2%Th o œrednicy 1,6 mm. Odleg³oœæ dyszy zwê¿aj¹cej ³uk plazmowy od spawanego przedmiotu 7,0 mm.
Gaz plazmowy, ochronny lica oraz grani – argon. Lutospawanie z materia³em dodatkowym w postaci drutu z przygotowaniem krawêdzi blach na "I" i odstêpem blach poni¿ej 0,5 -1,0 mm.
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Jacek Górka

Wp³yw procesów ¿³obienia termicznego na w³asnoœci
stali obrobionej termomechanicznie S420 MC
Influence of thermal gouging on thermomechanically
controlled rolled S420MC steels properties

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wp³yw procesów ¿³obienia termicznego
(strumieniem tlenu, ³ukiem plazmowym, elektrod¹ otulon¹, elektropowietrznie) na strukturê i w³asnoœci drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej
obrobionej termomechanicznie S420 MC oraz wp³yw tych zmian na jakoœæ napoin u³o¿onych metod¹ GMA w rowkach ¿³obionych z usuniêciem
i bez usuniêcia tlenków. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wielokrotne oddzia³ywanie cyklu cieplnego procesu ¿³obienia i napawania pogarsza w³asnoœci stali S420 MC, zw³aszcza w obszarze SWC. W przypadku spawania lub napawania materia³ów przygotowywanych poprzez
¿³obienie termiczne zaleca siê usuniêcie mechaniczne warstwy tlenków
i pozosta³oœci z obszaru ¿³obienia, w celu wyeliminowania wad typu przyklejenia, pêcherze.

In this paper an influence of thermal gouging processes (oxygen
stream, plasma arc, coated electrode, electric arc with shielded electrode) on structure and properties of fine-grained thermomechanically machined S420 MC constructional steel and also an influence of these
changes on GMA deposits quality, surfaced in gouged grooves with and
without oxides. Results of investigations proved, that multiple influence
of thermal cycle of gouging and surfacing process results in decrease of
properties of S420 MC steel, especially in HAZ zone. In the case of welding or surfacing materials prepared by thermal gouging, it is recommended to mechanically remove oxides from gouging area in order to eliminate defects such as: incomplete fusion, gas cavity.

W S T Ê P
Podstawowym materia³em stosowanym do budowy ró¿nego rodzaju konstrukcji, maszyn i urz¹dzeñ pracuj¹cych w ró¿nych warunkach s¹ stale konstrukcyjne. Wœród tej grupy mo¿na wyró¿niæ stale obrabiane termomechanicznie, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ i odpornoœci¹ na pêkanie w z³o¿onych warunkach obci¹¿eñ. Obróbka termomechaniczna jest procesem kontrolowanego walcowania na gor¹co i nastêpuj¹cego po nim przyspieszonego ch³odzenia, która powoduje wzrost granicy plastycznoœci stali. W 1962 roku
przyspieszone ch³odzenie przy ci¹g³ym walcowaniu taœm stalowych zosta³o z powodzeniem wykorzystane i zastosowane w Wielkiej Brytanii. Najszybszy rozwój stali konstrukcyjnych, a szczególnie wzrost ich granicy plastycznoœci nast¹pi³ w latach 70. W stalach niestopowych granica plastycznoœci wynosi³a ok. 200 MPa, w stalach niskostopowych o podwy¿szonej wytrzyma³oœci w stanie normalizowanym
wzros³a do ok. 350 MPa. Zastosowanie obróbki termomechanicznej pozwoli³o na uzyskanie stali o granicy plastycznoœci 400 ÷ 700 MPa.
Stale te dziêki ni¿szemu równowa¿nikowi wêgla i wysokiej czystoœci metalurgicznej s¹ uwa¿ane za ³atwiej spawalne, ni¿ stale dostarczone w stanie normalizowanym. Stal obrabiana termomechanicznie znajduje zastosowanie na ruroci¹gi magistralne, konstrukcje morskich
platform wiertniczych, zbiorniki ciœnieniowe, spawane konstrukcje w budownictwie stalowym i przemyœle maszynowym [2, 3]. Mimo
¿e stale obrabiane termomechanicznie s¹ uwa¿ane za dobrze spawalne (niski równowa¿nik wêgla), wystêpuj¹ trudnoœci podczas spawania naprawczego tych stali, zwi¹zane ze znacznym spadkiem udarnoœci, zw³aszcza w obszarze SWC w wyniku wprowadzenia znacznej
iloœci ciep³a oraz podczas zgrzewania, gdzie przyczyn¹ obni¿enia udarnoœci s¹ drobnodyspersyjne wydzielenia faz MX w ziarnach ferrytu
i bainitu w obszarze linii zgrzania [4, 5].

Badania w³asne
Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu procesów ¿³obienia
termicznego na strukturê i w³asnoœci drobnoziarnistej stali
konstrukcyjnej obrobionej termomechanicznie S420 MC (rys. 1,
tabl. I) oraz wp³yw tych zmian na jakoœæ napoin u³o¿onych metod¹ GMA w rowkach ¿³obionych z usuniêciem i bez usuniêcia tlenków [6].

Dr. in¿ Jacek Górka jest pracownikiem Katedry Spawalnictwa Politechniki Œl¹skiej.
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Rys. 1. Struktura ferrytyczno-perlityczna stali
S420 MC, trawienie: nital
(pow. 200x)

Tablica I. Sk³ad chemiczny i w³asnoœci mechaniczne blach ze stali S420 MC wg PN-EN 10149-3[%] 2000
Stê¿enie pierwiastków [%]
C

Si

Mn

P

S

Al

Nb

V

Ti

N

Mo

Ce*

0,10

0,03

1,50

0,025

0,01

0,015

0,090

0,20

0,15

-

-

0,39

W³asnoœci mechaniczne
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm [MPa]

Granica plastycznoœci Re [MPa]

Wyd³u¿enie A5 [%] t<3

Wyd³u¿enie A80 [%] t>
_3

480÷620

min. 420

20

20

* Ce - równowa¿nik wêgla

Proces ¿³obienia termicznego
Proces ¿³obienia termicznego stali S420 MC o gruboœci 10 mm
przeprowadzono z wykorzystaniem nastêpuj¹cych metod:
a) ¿³obienia strumieniem tlenu:
– ciœnienie acetylenu: 0,05 MPa,
– ciœnienie tlenu: 0,5 MPa,
– zu¿ycie acetylenu: 0,92 m3/h,
– zu¿ycie tlenu: 5,3 m3/h;
b) ¿³obienia ³ukiem plazmowym:
– ciœnienie gazu plazmowego: 0,45 MPa,
– œrednica dyszy plazmowej: 2,6 mm,
– k¹t nachylenia palnika: 30o,
– natê¿enie pr¹du ¿³obienia: 60 A;
c) ¿³obienia elektrod¹ otulon¹:
– rodzaj i natê¿enie pr¹du ¿³obienia: = (+), 250 A,
– œrednica elektrody: 3,2 mm,
– k¹t pochylenia elektrody: 20o;
d) ¿³obienia elektropowietrznego:
– rodzaj i natê¿enie pr¹du ¿³obienia: = (+), 250 A,
– k¹t pochylenia elektrody: 30o,
– œrednica elektrody: 3,2 mm,
– ciœnienie powietrza: 0,6 MPa.
Przeprowadzane badania wizualne powierzchni rowków ¿³obionych wykaza³y, ¿e najwy¿sz¹ jakoœci¹ charakteryzuje siê powierzchnia rowka otrzymanego metod¹ ¿³obienia strumieniem tlenu (rowek
g³adki, bez nacieków), nieco wiêksz¹ chropowatoœæ ma powierzchnia
rowka ¿³obionego plazm¹ i elektropowietrznie, natomiast najwiêksze
nierównoœci powierzchni otrzymano podczas ¿³obienia elektrodami
otulonymi (rys. 2a-d). Przeprowadzone badania magnetyczno-proszkowe wykaza³y, ¿e rowki ¿³obione s¹ wolne od pêkniêæ, jedynie
w przypadku ¿³obienia elektrodami otulonymi w miejscu rozpoczêcia
¿³obienia pojawi³y siê pêkniêcia (rys. 3a-d).
Badania makroskopowe rowków ¿³obionych nie wykaza³y wad
wewnêtrznych w obszarze ¿³obienia, a SWC w ka¿dym przypadku jest
równomierna i o podobnej szerokoœci (rys. 4a-d). Badania mikroskoa)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Makrostruktura rowków ¿³obionych stali S420 MC o gruboœci 10 mm, tra-

wienie: Adler, pow. 4x: a – po ¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem
plazmowym, c – po ¿³obieniu elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu elektropowietrznym

powe wykaza³y, ¿e w wyniku oddzia³ywania cyklu cieplnego procesów ¿³obienia przy powierzchni rowka dochodzi do powstania struktury ferrytyczno-bainitycznej (rys. 5a-d), natomiast w pewnej czêœci
obszaru SWC dochodzi do rozdrobnienia ziarna (rys. 6a-d). Wyniki
badañ mikroskopowych potwierdzi³y pomiary twardoœci, które wykaza³y wzrost twardoœci przy powierzchni ciêcia do wartoœci oko³o 260
HV1 w stosunku do twardoœci materia³u rodzimego 200 HV1, twardoœæ SWC wynosi³a oko³o 220 HV1 (rys. 7, tabl. II). W wyniku nieprawid³owego prowadzenia procesu ¿³obienia ³ukowego mo¿e dojœæ
do powstawania nacieków na dnie rowka, materia³u stopionego i powtórnie skrystalizowanego, który charakteryzuje siê du¿¹ twardoœci¹
ok 450 HV1 (rys. 8). W wyniku niekorzystnych warunków podczas
¿³obienia ³ukowego mo¿e dojœæ do silnego naazotowania tej warstwy,
co mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania porowatoœci [7].

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Widok rowka ¿³obionego stali S420 MC o gruboœci 10 mm: a – po ¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym, c – po ¿³obieniu elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu elektropowietrznym

Rys. 3. Wyniki badañ magnetyczno-proszkowych rowka ¿³obionego elektrod¹ otulon¹ stali
S420 MC o gruboœci 10 mm widoczne pêkniêcie w miejscu
rozpoczêcia ¿³obienia

Rys. 5. Mikrostruktura przy powierzchni rowka ¿³obionego stali S420 MC
o gruboœci 10 mm, trawienie: nital, pow. 200x: a – po ¿³obieniu strumieniem tlenu,
b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym, c – po ¿³obieniu elektrodami otulonymi,
d – po ¿³obieniu elektropowietrznym
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Tablica II. Wyniki pomiarów twardoœci HV1 rowków ¿³obionych termicznie stali

b)

a)

S420 MC o gruboœci 10 mm

Punkty
pomiarowe wg
rys. 7

c)

d)

¯³obienie
strumieniem
tlenu

¯³obienie ³ukiem
¯³obienie
¯³obienie
plazmowym elektrod¹ otulon¹ elekropowietrzne

1

261

254

263

249

2

218

213

225

219

3

219

222

212

213

4

209

205

211

207

5

200

199

202

198

Rys. 8. Mikrostruktura rowka ¿³obionego elektrod¹ otulon¹ stali S420 MC o gruboœci 10 mm z widoczn¹ bia³¹
warstw¹ materia³u stopionego i powtórnie skrystalizowanego, trawienie: nital,
pow. 50x

Rys. 6. Mikrostruktura SWC rowków ¿³obionych stali S420 MC o gruboœci 10 mm,

trawienie: nital, pow. 200x: a – po ¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym, c – po ¿³obieniu elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu elektropowietrznym

Tablica III. Sk³ad chemiczny i w³asnoœci mechaniczne stopiwa drutu OK. Autrod 12.51
Stê¿enie pierwiastków [%]
C

Si

Mn

P

S

0,078

0,85

1,46

0,013

0,012

Al

Cr

Mo

Ni

Cu

V

Ti

0,005

0,03

0,01

0,04

0,07

-

-

W³asnoœci mechaniczne
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm [MPa]

Granica plastycznoœci Re [MPa]

Wyd³u¿enie A5 [%]

560

470

26

a)

b)

c)

d)

Rys. 7. Miejsca pomiaru twardoœci HV1 rowków ¿³obionych termicznie stali S420 MC
Tablica IV. Wyniki pomiarów twardoœci HV1 napoin wykonanych w rowkach
¿³obionych termicznie stali S420 MC o gruboœci 10 mm

Punkty

¯³obienie

¯³obienie

¯³obienie

¯³obienie

pomiarowe

strumieniem

³ukiem

elektrod¹

elekro-

wg rys. 13

tlenu

plazmowym

otulon¹

powietrzne

Bez usuniêtych tlenków
1

201

210

207

201

2

198

205

200

203

3

196

202

193

205

4

207

207

197

199

5

188

190

176

182

6

187

187

180

175

7

208

203

196

202

Z usuniêtymi tlenkami
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1

204

205

213

207

2

214

204

207

201

3

208

200

203

199

4

193

192

199

201

5

178

183

180

181

6

168

175

192

172

7

200

198

206

193
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Rys. 9. Makrostruktura napoin wykonanych w rowkach ¿³obionych stali S420 MC

o gruboœci 10 mm bez usuniêtych tlenków, trawienie: Adler, pow. 4x: a – po
¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym, c – po ¿³obieniu
elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu elektropowietrznym

a)

b)

c)

d)

Rys. 10. Makrostruktura napoin wykonanych w rowkach ¿³obionych stali S420

MC o gruboœci 10 mm z usuniêtymi tlenkami, trawienie: Adler, pow. 4x: a – po
¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym, c – po ¿³obieniu
elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu elektropowietrznym

Proces napawania

WNIOSKI

Napoiny w rowkach ¿³obionych wykonano metod¹ GMA drutem
OK. Autrod 12.51 (tabl. III) o œrednicy 1,2 mm w os³onie mieszanki
aktywnej M21, przy nastêpuj¹cych parametrach:
– napiêcie ³uku: 20 V,
– natê¿enie pr¹du napawania: 150 A,
– szybkoœæ napawania: 50 cm/min,
– energia liniowa napawania: 3,65 kJ/cm.
Napoiny uk³adano w rowkach z usuwaniem i bez usuwania tlenków po procesie ¿³obienia termicznego.
Przeprowadzone badania makroskopowe napoin wykaza³y, ¿e
w wyniku procesu napawania dochodzi do wyraŸnego zwiêkszenia
szerokoœci obszaru SWC (rys. 9a-d, rys. 10a-d). W napoinach u³o¿onych w rowkach z usuniêtymi tlenkami po procesie ¿³obienia nie
zaobserwowano wad spawalniczych. Nieusuniêcie warstwy tlenków
z rowka ¿³obionego zwiêksza ryzyko powstawania wad typu: przyklejenia, porowatoœæ (rys. 11a, b).
a)

b)

Rys. 11. Widok wad w napoinach wykonanych w rowkach ¿³obionych stali S420

MC o gruboœci 10 mm bez usuniêtych tlenków, trawienie: nital, pow. 50x: a – po
¿³obieniu strumieniem tlenu (widoczne przyklejenie), b – po ¿³obieniu ³ukiem
plazmowym (widoczna porowatoœæ)
a)

b)

c)

d)

Przeprowadzone badania wp³ywu procesów ¿³obienia termicznego (strumieniem tlenu, ³ukiem plazmowym, elektrod¹ otulon¹,
elektropowietrznie) stali obrobionej termomechanicznie S420 MC
wykaza³y mo¿liwoœæ uzyskania powierzchni rowków o wysokiej jakoœci i poprawnej geometrii. Najwy¿sz¹ jakoœci¹ charakteryzuj¹ siê
powierzchnie rowków uzyskane poprzez ¿³obienie strumieniem tlenu, a najni¿sz¹ ¿³obieniem elektrodami otulonymi. Nale¿y zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e w przypadku Ÿle prowadzonego procesu ¿³obienia
³ukowego dochodzi do powstawania nacieków na dnie rowka ¿³obionego. Jest to materia³ stopiony i ponownie skrystalizowany, który
w atmosferze powietrza mo¿e ulec silnemu nasyceniu azotem. Warstwa ta mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania porowatoœci w tak przygotowanym materiale do spawania.
Badania magnetyczno-proszkowe wykaza³y, ¿e w przypadku
¿³obienia elektrodami otulonymi, w miejscu rozpoczêcia procesu ¿³obienia, mo¿e dojœæ do powstania pêkniêæ. W wyniku oddzia³ywania
cyklu cieplnego procesów ¿³obienia termicznego dochodzi do zmian
strukturalnych przy powierzchni ciêcia. W obszarze tym pojawia siê
struktura ferrytyczno-bainityczna, która charakteryzuje siê twardoœci¹ ok. 260 HV1, przy twardoœci stali S420 MC ok. 200 HV1.
W pewnej czêœci obszaru SWC, w wyniku normalizacji, dochodzi do
rozdrobnienia struktury ferrytyczno-perlitycznej, która charakteryzuje siê twardoœci¹ ok. 220 HV1.
Przeprowadzone badania procesu napawania metod¹ GMA
rowków ¿³obionych termicznie z usuniêt¹ i nie usuniêt¹ warstw¹ tlenków stali S420 MC wykaza³y, ¿e w wyniku ponownego oddzia³ywania cyklu cieplnego napawania dochodzi do zmiêkczenia obszaru
SWC napoin. W obszarze tym dochodzi do utraty w³asnoœci nabytych
w czasie obróbki termomechanicznej. Badania mikroskopowe ujawni³y w obszarze SWC czêœciow¹ rekrystalizacjê i rozrost ziarna, co
mo¿e wp³ywaæ na pogorszenie w³asnoœci stali S420 MC. Minimalna
twardoœæ obszaru SWC wynosi³a ok. 170 HV1, przy twardoœci materia³u rodzimego i napoiny 200 HV1. Napoiny wykonane w rowkach
¿³obionych z usuniêtymi tlenkami charakteryzuj¹ siê znacznie lepsz¹
jakoœci¹ (brak wad spawalniczych), ni¿ napoiny wykonane w rowkach bez usuniêcia tlenków, w których roœnie sk³onnoœæ do powstawania wad typu: przyklejenia, pêcherze. Dlatego, zaleca siê usuwanie
tlenków i innych pozosta³oœci po procesie ¿³obienia z powierzchni
rowka przed rozpoczêciem procesu spawania lub napawania.
Podsumowuj¹c, mimo ¿e stale obrabiane termomechanicznie
uwa¿ane s¹ za dobrze spawalne (niski równowa¿nik wêgla w porównaniu do stali normalizowanych), nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na niekorzystny wp³yw wielokrotnego cyklu cieplnego procesów spawalniczych na w³asnoœci stali obrabianych termomechanicznie, zw³aszcza w obszarze SWC.

Rys. 12. Mikrostruktura SWC napoin wykonanych w rowkach ¿³obionych stali

S420 MC o gruboœci 10 mm z usuniêtymi tlenkami, trawienie: nital, pow. 200x:
a – po ¿³obieniu strumieniem tlenu, b – po ¿³obieniu ³ukiem plazmowym (widoczna
porowatoœæ), c – po ¿³obieniu elektrodami otulonymi, d – po ¿³obieniu
elektropowietrznym
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Tomasz Chmielewski

Natryskiwanie detonacyjne metali na pod³o¿a
ceramiczne
Deposition of metal coatings on the ceramic substrates
by the d-gun spraying method

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badañ oceny mo¿liwoœci
technologicznych natryskiwania detonacyjnego metali i intermetali na
pod³o¿a ceramiczne. Scharakteryzowano proces natryskiwania detonacyjnego. Przedstawiono wybrane struktury pow³ok metalicznych natryskanych na ceramikê. Omówiono w³aœciwoœci natryskanych pow³ok,
przedstawiono rozk³ady twardoœci dla wybranych próbek. Sformu³owano
zalecenia warunków technologicznych procesu natryskiwania pod k¹tem
uzyskania okreœlonych w³aœciwoœci u¿ytkowych natryskanych pow³ok.

The paper presents the selected investigation results of the D-gun
spraying method applied to the deposition of metal and intermetal coatings on the ceramic substrates. The D-gun thermal spraying method
has been characterized. The microstructure of deposited metallic coatings on the ceramic substrate has been presented. The obtained coatings has been also characterized by the their microhardness profile.
The technology requirements of the D-gun spraying method has been developed taking into account the service properties of deposited coatings.

W S T Ê P
Natryskiwanie metali na pod³o¿a ceramiczne jest metod¹ mog¹c¹ stanowiæ w przysz³oœci alternatywê dla stosowanych obecnie, niezwykle kosztownych i z³o¿onych, technik metalizacji ceramiki. Proces ten mo¿e byæ realizowany w celu modyfikacji w³aœciwoœci warstwy
wierzchniej detali ceramicznych, takich jak:
• zwil¿alnoœæ ciek³ymi metalami, decyduj¹ca o podatnoœci na lutowanie,
• przewodnoœæ elektryczna,
• odpornoœæ chemiczna,
• wspó³czynnik tarcia,
• twardoœæ,
• ¿aroodpornoœæ.
Natryskane pow³oki metalowe na pod³o¿a ceramiczne mog¹ równie¿ stanowiæ swego rodzaju warstwy poœrednie wykorzystywane
np. do zgrzewania tarciowego materia³ów kruchych, co przedstawiono na rysunku 1.

Natryskiwanie detonacyjne
Na obecnym etapie rozwoju technologii materia³owych, stosowanych w in¿ynierii powierzchni, znanych i uprawianych jest kilkadziesi¹t metod natryskiwania cieplnego pow³ok. Wybór w³aœciwej
metody zale¿y m.in. od wymagañ stawianych natryskanym materia³om, mo¿liwoœci ich zastosowania dla danego materia³u pow³okowego, poziomu uzyskiwanej przyczepnoœci do pod³o¿a, czy te¿
od kosztów i dostêpnoœci danej techniki w okreœlonych warunkach.
Spoœród najczêœciej stosowanych pokrewnych spawalnictwu technik natryskiwania nale¿y wymieniæ: natryskiwanie p³omieniowe
(najtañsza z metod, umo¿liwiaj¹ca wytwarzanie stosunkowo niskiej jakoœci pow³ok), ³ukowe, plazmowe, naddŸwiêkowe p³omieniowe (High Velocity Oxy Fuel) ci¹g³e i detonacyjne. W tablicy
przedstawiono porównanie wybranych w³aœciwoœci poszczególnych metod natryskiwania termicznego.
Dr in¿. Tomasz Chmielewski jest pracownikiem Zak³adu In¿ynierii Spajania
Politechniki Warszawskiej.
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Tablica. Porównanie podstawowych w³aœciwoœci wybranych metod natryskiwania termicznego

Metoda natryskiwania

Źród³o
ciep³a

Przyczep- PorowaTransport Postaæ ma- Temperatura Prêdkoœæ
noœæ pow³oki toœæ pomateria³u teria³u po- Ÿród³a ciep³a cz¹stek
do pod³o¿a
w³oki
pow³okowego w³okowego
[C]
[m/s]
[MPa]
[%]

Natryskiwanie
sprê¿one potlen-acetylen
p³omieniowe
wietrze

proszek

3300

240

20÷28

10÷20

³uk elekNatryskiwanie
tryczny miê- sprê¿one
³ukiem elekdzy elektro- powietrze
trycznym
dami

drut

6000

240

40÷60

8÷15

Natryskiwanie
³uk
plazmowe plazmowy

gaz nieaktywny

proszek

16000

900

~70

<5

Natryskiwanie
tlen/
HVOF deto- acetylen/
nacyjne
azot

detonacyjna
fala uderzeniowa

proszek

4500

700

~70

<2

tlen-propylen/
Natryskiwanie
HVOF ci¹g³e tlen-wodór/
tlen-propan

powietrze

proszek

4800

1350

40÷96

0,5÷2

Rys. 1. Z³¹cza tarciowe ceramiki Al2O3 ze stopami na bazie faz miêdzymetalicznych wykonanych z wykorzystaniem natryskanej plastycznej warstwy poœredniej

Natryskiwanie detonacyjne HVOF (D-gun) bazuje na kontrolowanej detonacji mieszaniny gazów (zazwyczaj acetylenu i tlenu) wyzwalanej wy³adowaniem elektrycznym pomiêdzy elektrodami œwiecy zap³onowej. Detonacja gazu energetycznego generuje falê uderzeniow¹
nagrzewaj¹c¹ pojedyncze cz¹stki materia³u pow³okowego i przyspieszaj¹c¹ je w lufie specjalnego dzia³a do prêdkoœci dochodz¹cych nawet do 800 m/s [1]. Proces przypomina strzelanie z karabinu. Dziêki
wysokiej temperaturze Ÿród³a ciep³a oraz du¿ej energii kinetycznej wystrzeliwanych w kierunku materia³u pod³o¿a cz¹stek, uzyskuje siê
równomiern¹, œciœle upakowan¹, wielowarstwow¹ strukturê natryskanej pow³oki. Natryskane metod¹ D-gun pow³oki charakteryzuj¹ siê
zwykle wiêksz¹ twardoœci¹, gêstoœci¹ oraz przyczepnoœci¹ do pod³o¿a w porównaniu do pow³ok natryskiwanych p³omieniowo i plazmowo. Schemat urz¹dzenia do natryskiwania detonacyjnego przedstawiono na rysunku 2. W metodzie natryskiwania wybuchowego pow³oka jest nanoszona w sposób dyskretny (nieci¹g³y), tzn. w czasie
ka¿dego „wystrza³u” (detonacji) podgrzane cz¹stki materia³u pow³okowego w trakcie uderzenia w pod³o¿e ulegaj¹ „zamocowaniu” na
pewnej powierzchni obejmuj¹cej œrednice ok. 20÷25 mm oraz gruboœæ ok. 10 µm. Czêstotliwoœæ detonacji jest parametrem sterowalnym i zawiera siê w przedziale od ok. 1Hz do ok. 10 Hz. Zmienne zasadnicze procesu, to równie¿ ciœnienie gazu energetycznego, ciœnienie tlenu, ciœnienie gazu fluidyzuj¹cego sproszkowany materia³ pow³okowy (zwykle azot), odleg³oœæ natryskiwania oraz prêdkoœæ przemieszczania palnika wzglêdem natryskiwanego pod³o¿a. Przep³ukiwanie komory detonacyjnej mieszank¹ wybuchow¹ acetylen-tlen na
przemian z azotem fluidyzuj¹cym natryskiwany proszek, odbywa siê
dziêki specjalnemu systemowi zaworów kontroluj¹cych przep³yw gazów. Ze wzglêdu na du¿e gabaryty palnika (przypominaj¹cego kszta³tem armatê) proces ten jest zwykle zmechanizowany b¹dŸ zautomatyzowany. Wysoki poziom ha³asu towarzysz¹cego detonacji (ok. 120
dB) wymusza prowadzenie procesu natryskiwania w dŸwiêkoszczelnej komorze, poza któr¹ znajduj¹ siê system sterowania i operator.

Analiza naprê¿eñ w³asnych w pow³okach
metalicznych nanoszonych na pod³o¿a
ceramiczne
Wykonano próby natryskiwania dla ró¿nych kombinacji materia³u pow³okowego i materia³u pod³o¿a. Stosowane pod³o¿a ceramiczne to belki Al2O3 i Si3N4 o wymiarach 3x4x30 mm, rury Al2O3

o œrednicy 25 mm oraz kr¹¿ki Al2O3 o œrednicy 30 mm i gruboœci
2 mm. Stosowane materia³y pow³okowe to proszki Mo, Fe3Al,
FeAl, NiAl, Ni3Al. Uziarnienie zastosowanych proszków we wszystkich przypadkach zawiera³o siê w przedziale 20 ÷ 50 µm. Do natryskiwania wybrano metodê detonacyjn¹, poniewa¿ charakteryzuje siê ona du¿¹ energi¹ kinetyczn¹ natryskiwanych cz¹stek, co zapewnia uzyskanie doœæ wysokiej przyczepnoœci pow³oki do pod³o¿a wg [1] do ok. 80 MPa. Dyskretny charakter procesu powoduje,
¿e temperatura, do jakiej zostaje podgrzany uk³ad pow³oka-pod³o¿e, jest znacznie ni¿sza ni¿ przy stosowaniu metody HVOF ci¹g³ej
lub metody plazmowej. Ma to niebagatelny wp³yw na stan naprê¿eñ w³asnych, które wraz z poziomem przyczepnoœci pow³oki do
pod³o¿a równie¿ decyduj¹ o walorach u¿ytkowych natryskanej pow³oki. Naprê¿enia w³asne, czyli pozostaj¹ce w natryskanych warstwach odgrywaj¹ istotn¹ rolê, poniewa¿ ich poziom oraz stan mog¹ decydowaæ o przyczepnoœci do pod³o¿a, o sk³onnoœci pow³oki
do delaminacji (rozwarstwienia), zarówno w trakcie natryskiwania,
jak i na etapie eksploatacji. ród³em naprê¿eñ w uk³adzie pow³oka-pod³o¿e s¹ ró¿nice materia³ów pod wzglêdem w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych oraz gradient temperatury. Podczas natryskiwania termicznego materia³ pow³okowy jest podgrzewany do
okreœlonej temperatury (której wartoœæ zale¿y od parametrów procesu), która po zakoñczeniu procesu ulega obni¿aniu. Jednoczesne
ch³odzenie po³¹czonej pow³oki z pod³o¿em przy wskazanych wczeœniej ró¿nicach, powoduje powstawanie zró¿nicowanego skurczu
po³¹czonych materia³ów, którego poziom zale¿y od przyrostu temperatury. W uk³adzie pow³oka-pod³o¿e mog¹ byæ generowane naprê¿enia zarówno rozci¹gaj¹ce, jak i œciskaj¹ce, których wartoœæ
mo¿e przewy¿szaæ wytrzyma³oœæ i przyczepnoœæ pow³oki, powoduj¹c nawet jej samozniszczenie.
W przypadku doboru materia³ów metalicznych czy intermetalicznych nanoszonych na pod³o¿a ceramiczne, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê równie¿ takie w³aœciwoœci materia³u pow³okowego, jak:
przewodnictwo cieplne, wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej, czy
modu³ Young'a, które nie pozostaj¹ bez znaczenia w kwestii poziomu naprê¿eñ w³asnych.
Naprê¿enia powstaj¹ce w pierwszym etapie procesu, tj. natryskiwania pow³oki, mo¿na oszacowaæ w sposób przybli¿ony dla uk³adu
sprê¿ystego na podstawie zale¿noœci [2]:

α q = α c · (Tm-Tc) · Ec

gdzie: α c – wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej pow³oki, Tm – temperatura topnienia pow³oki, Tc – temperatura pod³o¿a, Ec – modu³
Younga pow³oki.
Przedstawiona formu³a jest w³aœciwa dla sytuacji, gdy podgrzane cz¹stki materia³u pow³okowego uderzaj¹ w pod³o¿e, którego temperatura jest ni¿sza od temperatury pow³oki.
W kolejnym etapie procesu, tj. w fazie obejmuj¹cej ch³odzenie
natryskanej ju¿ pow³oki do temperatury otoczenia w uk³adzie pow³oka-pod³o¿e generowane s¹ naprê¿enia w³asne wynikaj¹ce ze zró¿nicowania w³aœciwoœci cieplno-fizycznych utworzonej pow³oki i pod³o¿a. Mo¿na je w sposób uproszczony przedstawiæ nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹ [3]:
σc =

Rys. 2. Schemat urz¹dzenia do natryskiwania detonacyjnego

(1)

[Ec (Tf − Tr )(α c − α s)]
⎡
⎛ Ectc ⎞⎤
⎢1 + 2 ⎜
⎟⎥
⎝ Ests ⎠⎦
⎣

(2)

gdzie:
Tf – temperatura warstwy natryskanej, Tr – temperatura koñcowa
(otoczenia), c – wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej materia³u pow³okowego, s – wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej pod³o¿a, Ec – modu³ Younga pow³oki, Es – modu³ Younga materia³u pod³o¿a, tc – gruboœæ pow³oki, ts – gruboœæ pod³o¿a.
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Rys. 3. Porównanie profilu naprê¿enia promieniowego Sx na przekroju gruboœci
pow³oki dla trzech analizowanych pow³ok intermetalicznych (g = 0,3 mm)

Rys. 5. Porównanie profilu naprê¿enia osiowego Sy dla ró¿nych gruboœci pow³ok
NiAl na pod³o¿u Al2O3

Koñcowy poziom naprê¿eñ dla uk³adu pow³oka-pod³o¿e bêdzie
sum¹ naprê¿eñ powsta³ych w fazie natryskiwania i naprê¿eñ generowanych na skutek ch³odzenia ca³ego uk³adu do temperatury otoczenia. Zale¿eæ bêdzie równie¿ od stosunku gruboœci pow³oki i pod³o¿a.
Powy¿sze zale¿noœci s¹ uproszczonymi formu³ami s³u¿¹cymi dla
okreœlenia naprê¿eñ w modelu dwóch po³¹czonych p³yt: pow³oce
i pod³o¿u. Zale¿noœci te wa¿ne s¹ jedynie w zakresie sprê¿ystym,
a wiêc nie uwzglêdniaj¹ mo¿liwoœci odkszta³cenia plastycznego materia³u metalicznego. Nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na to, ¿e temperatura pod³o¿a zale¿y równie¿ od gruboœci nak³adanej warstwy zgodnie
ze wzorem Fouriera [4]:

NiAl, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ wartoœci¹ granicy plastycznoœci (rys. 3).
Zmiany profilu naprê¿eñ w³asnych mo¿na zauwa¿yæ na brzegu
modelu. W obszarze tym dominuj¹ naprê¿enia osiowe Sy, które maj¹
bardzo podobny rozk³ad do naprê¿eñ g³ównych maksymalnych.
W obszarze tym powstaje pewna koncentracja naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych w ceramicznym pod³o¿u (ok. 0,1 mm od linii po³¹czenia) oraz
rozci¹gaj¹ce naprê¿enia w pow³oce tu¿ przy linii po³¹czenia (rys. 4).
Poziom naprê¿eñ osiowych roœnie wraz ze wzrostem gruboœci
pow³oki i mo¿e byæ przyczyn¹ odwarstwienia siê pow³oki od pod³o¿a
przy krawêdzi. Dodatkowo, wysoki poziom naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych
w ceramice mo¿e byæ równie¿ powodem inicjacji pêkniêæ w tym obszarze. Jak widaæ z rysunku 5, na którym przedstawiono wyniki zmiany naprê¿enia osiowego Sy dla pow³oki NiAl wzrost gruboœci pow³oki z 0,1 do 0,3 mm powoduje prawie dwukrotny wzrost naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych zarówno w ceramicznym pod³o¿u, jak i w pow³oce intermetalicznej tu¿ przy linii po³¹czenia.
Z rysunku 5 wynika, ¿e im dalej od linii po³¹czenia pow³oki
z pod³o¿em, tym naprê¿enie Sy w pow³oce szybko maleje. W obszarze tym powstaj¹ najwiêksze odkszta³cenia plastyczne, które
prowadz¹ do czêœciowej redystrybucji naprê¿eñ w³asnych. W zale¿noœci od wartoœci granicy plastycznoœci materia³u pow³oki poziom naprê¿eñ w³asnych ulega zmianie. Najwiêksze odkszta³cenia
plastyczne wystêpuj¹ dla pow³ok FeAl oraz Ni3Al, natomiast intermetal NiAl charakteryzuje siê wysok¹ granic¹ plastycznoœci (800
MPa), co sprzyja niewielkim odkszta³ceniom plastycznym oraz wysokim poziomom naprê¿eñ w³asnych.

Ts = Tf −

qt c
kA

(3)

gdzie: Ts – temperatura pod³o¿a, Tf – temperatura natryskanej pow³oki, q – szybkoœæ przep³ywu ciep³a, tc – gruboœæ pow³oki, k – przewodnoœæ cieplna pod³o¿a, A – powierzchnia pod³o¿a.
Przeprowadzono analizê numeryczn¹ naprê¿eñ za pomoc¹ pakietu LUSAS FEA v. 3.7 opartego na metodzie elementów skoñczonych. Zagadnienie rozwi¹zywano jako nieliniowe dwuwymiarowe
ko³owosymetryczne w zakresie termo-sprê¿ysto-plastycznym
z uwzglêdnieniem warunku plastycznoœci von Misesa bez umocnienia materia³u.
Wartoœæ naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych Sx (promieniowe) w pow³oce praktycznie nie ulega zmianie wraz ze wzrostem gruboœci pow³oki, a najwiêksze wartoœci rozci¹gaj¹ce zanotowano dla pow³ok

Rys. 4. Porównanie profilu naprê¿enia osiowego Sy dla ró¿nych materia³ów pow³oki o gruboœci 0,2 mm natryskanych na pod³o¿e Al2O3
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Rys. 6. Rozk³ady twardoœci w pow³oce molibdenowej natryskanej
na pod³o¿e Al2O3

Natryskiwanie pow³ok metalicznych
na ceramiczne pod³o¿a
Na rysunku 7 przedstawiono obraz struktury pow³oki molibdenowej natryskanej na pod³o¿e ceramiczne Al2O3. Struktura uzyskanej
pow³oki ma równomierny, wielowarstwowy charakter i sk³ada siê ze
œciœle upakowanych rozp³aszczonych cz¹stek materia³u pow³okowego. Natryskana pow³oka dobrze przylega do pod³o¿a, wype³niaj¹c jego najmniejsze obserwowane nierównoœæ powierzchni. Gruboœæ pow³oki zawiera siê w przedziale od ok. 0,12 mm do 0,16 mm.

Rys. 7. Struktura pow³oki
molibdenowej natryskanej
metod¹ G-gun na pod³o¿e
Al2O3, pow. 300x

Rys. 8. Widok rury Al2O3 na-

WNIOSKI
Metoda D-gun jako jedna z nielicznych pozwala na skuteczne
natryskiwanie metali na pod³o¿a ceramiczne, dzieje siê tak m.in. na
skutek stosunkowo ma³ej iloœci ciep³a wprowadzanej do pod³o¿a.
Dziêki wysokiej energii kinetycznej nadawanej cz¹stkom natryskiwanym, uzyskiwany jest stosunkowo wysoki poziom przyczepnoœci.
W celu zwiêkszenia trwa³oœci pow³oki, nale¿y stosowaæ kilka zaleceñ, ukierunkowanych na ograniczenie poziomu naprê¿eñ w³asnych
w uk³adzie pod³o¿e-pow³oka. Nale¿y w taki sposób konfigurowaæ parê materia³ow¹ pod³o¿e-pow³oka, aby ró¿nice we w³aœciwoœciach
materia³u pow³okowego i pod³o¿a, takie jak: przewodnictwo cieplne,
wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej, czy modu³ Young'a by³y mo¿liwie jak najmniejsze. Minimalizacja poziomu naprê¿eñ na granicy pow³oka-pod³o¿e mo¿e byæ równie¿ realizowana przez stosowanie materia³u pow³okowego o stosunkowo niskiej granicy plastycznoœci.
Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ kwestia gruboœci pow³oki natryskanej, która powinna byæ ograniczana do minimum. Przy
zachowaniu wy¿ej omawianych zasad projektowania procesu natryskiwania metali na pod³o¿a ceramiczne mo¿liwe jest metalizowanie ceramiki. Uzyskiwane w ten sposób pow³oki mog¹ spe³niaæ
funkcje zwi¹zane z modyfikacj¹ powierzchni elementów ceramicznych lub stanowiæ warstwê poœredni¹ do ³¹czenia ceramik z metalami czy kompozytami na osnowie metalicznej.

tryskanej stopem bazuj¹cym na
fazie miedzymetalicznej Ni3Al
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Wojciech ¯órawski

W³aœciwoœci pow³ok NiCrBSi natryskanych plazmowo
i naddŸwiêkowo
Properties of plasma and supersonic sprayed NiCrBSi
coatings

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono wyniki badañ struktur pow³ok NiCrBSi
natryskanych plazmowo i naddŸwiêkowo. Przeprowadzono analizê sk³adu granulometrycznego, chemicznego i fazowego natryskiwanego
proszku. Badania mikrostruktury otrzymanych pow³ok przeprowadzone
za pomoc¹ mikroskopu SEM/EDS pokaza³y, ¿e mia³y one zró¿nicowan¹
mikrostrukturê w zale¿noœci od zastosowanej metody natryskiwania.
Wykonana analiza fazowa wykaza³a ró¿ny ich sk³ad fazowy w zale¿noœci
od metody natryskiwania. Na podstawie przeprowadzonych badañ
mo¿na stwierdziæ, ¿e pow³oki natryskane naddŸwiêkowo wykaza³y
wiêksz¹ mikrotwardoœæ i odpornoœæ na zu¿ycie œcierne.

This paper shows results of structure investigations of plasma and
HVOF sprayed NiCrBSi coatings. Granulometric, chemical and phase
analysis of spraying powders were carried out. Investigations of coating
microstructures studied using a SEM/EDS microscope shows that
sprayed coatings posses different composition depended on applied
spraying technique.
The phase analysis showed different composition depended on
applied spraying technique. The tests show that supersonic coating
possesses higher microhardness and wear abrasion resistance.

W S T Ê P
Natryskiwanie cieplne jest obecnie szeroko stosowan¹ metod¹ nak³adania pow³ok, która znalaz³a zastosowanie w wielu ga³êziach
przemys³u. Natryskane pow³oki pozwalaj¹ na znaczne podwy¿szenie trwa³oœci i niezawodnoœci czêœci maszyn, obni¿enie kosztów produkcji oraz oszczêdnoœci energii i materia³ów. Wielkoœæ rynku natryskiwania cieplnego w 2002 roku zosta³a oszacowana na 4 miliardy
dolarów [1]. O skali wykorzystania tej metody nak³adania pow³ok œwiadcz¹ równie¿ iloœci zu¿ywanych materia³ów pow³okowych
wynosz¹ce rocznie 20 000 t drutu i 15 000 t proszków [2].
Obecne rozwi¹zania konstrukcji pistoletów do natryskiwania plazmowego umo¿liwiaj¹ osiowe wprowadzenie proszku do strumienia
plazmy, bezpoœrednio w jej rdzeñ, gdzie temperatura i prêdkoœæ s¹ najwiêksze. Podawanie proszku przez œrodek cylindrycznej katody mia³o
negatywny wp³yw na stabilizacjê ³uku, a tym samym na nagrzewanie proszku. Ten problem zosta³ rozwi¹zany w pistoletach Triplex II i Axial
III, gdzie ³uk jest generowany pomiêdzy anod¹ a trzema niezale¿nymi katodami. Umo¿liwia to otrzymywanie pow³ok o znacznie wy¿szej
jakoœci i kilkukrotnie wiêkszej wydajnoœci [3, 4].
Najnowsze opracowanie w natryskiwaniu naddŸwiêkowym to system HVO/AF, który ³¹czy zalety systemów HVOF i HVAF, wykorzystuj¹c w procesie spalania tlen i powietrze. Umo¿liwia on sterowanie w szerokim zakresie temperatur¹ i prêdkoœci¹ strumienia natryskowego. Zastosowanie azotu zamiast powietrza pozwala obni¿yæ temperaturê strumienia do 873 K [5].
Pow³oki otrzymywane z proszków NiCrBSi maj¹ bardzo du¿¹ odpornoœæ na zu¿ycie i s¹ szeroko wykorzystywane na pow³oki
przetapialne oraz do natryskiwania plazmowego i naddŸwiêkowego. S¹ stosowane samodzielnie i jako sk³adniki mieszanin [6, 7].
Obecnoœæ boru oraz wêgla zwiêksza twardoœæ uzyskanych warstw, które po przetopieniu osi¹gaj¹ 60 HRC. Jest to rezultatem tworzenia
siê w stopie wêglików chromu, boru i ¿elaza oraz twardych zwi¹zków metalicznych boru z chromem.

Metodyka badañ
Materia³
W badaniach zastosowano proszek NiCrBSi firmy AMIL GmbH
o oznaczeniu 1060.0. o ziarnistoœci –25 +5 m i nastêpuj¹cym sk³adzie chemicznym (%): Ni – 70,51, Cr – 17,8, B -3,1, Si – 4,2,
Fe – 3,4, C – 0,85, O2 – 0,14. Morfologiê ziaren proszku i ich budowê przedstawiono na rysunku 1.
Ziarna proszku (rys. 1a) maj¹ kszta³t kulisty, charakterystyczny
dla proszków wysokostopowych opartych na osnowie niklu otrzymaDr in¿. Wojciech ¯órawski jest pracownikiem Politechniki Œwiêtokrzyskiej.

84

PRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006

Rys. 1. Proszek NiCrBSi: a – morfologia, pow. 1500x, b – zg³ad metalograficzny,
pow. 1500x

Tablica I. Analiza fazowa proszków i natryœniêtych pow³ok
Badany
materia³

Natrysk

Fazy

Proszek NiCrBSi

bez natrysku

Ni(Me), Cr3Si, Ni31Si12, Ni2B, Cr5B3, CrB

Warstwa NiCrBSi

APS

Ni(Me), Ni31Si12, Fe2O3 – maghemit, Ni2B

Warstwa NiCrBSi

HVOF

Ni(Me), Cr3Si, Ni31Si12, Ni2B, Cr5B3, CrB

25 µm – 9,11% i niewielki udzia³ ziaren mniejszych ni¿ 5 µm – 1,15%.
Poniewa¿ proszek zawiera 1,91% ziaren wiêkszych ni¿ 30 µm i 4,33%
ziaren mniejszych ni¿ 7,5 µm, to na podstawie przeprowadzonej analizy jego zakres wielkoœci ziaren wynosi (–30 +7,5 µm).

Natryskiwanie plazmowe i naddŸwiêkowe
Rys. 2. Rozk³ad skumulowany i wzglêdny rozk³ad gêstoœci granulacji proszku
NiCrBSi

nych drog¹ rozpylania gazowego. Widoczne jest znaczne zró¿nicowanie wielkoœci ziaren proszku, a zw³aszcza udzia³ ziaren bardzo drobnych o wielkoœci do 7,5 µm, których udzia³ wynosi 4,33%. Te drobne ziarna powoduj¹, ¿e wysuszona 50 g próbka proszku w temperaturze 473 K przez 2 h nie wykaza³a w aparacie Halla (PN-82/H04935) ¿adnej sypkoœci. Przyczyn¹ braku sypkoœci jest du¿y stosunek powierzchni do objêtoœci wystêpuj¹cych drobnych ziaren, które
maj¹ znacznie wiêksze si³y przyci¹gania. Na powierzchni najwiêkszych ziaren widoczne s¹ nierównoœci, bêd¹ce wynikiem selektywnego
wzrostu kryszta³ów [8]. Na zg³adzie metalograficznym ziaren (rys. 1b)
widaæ, ¿e s¹ one pe³ne i jednorodne i nie wystêpuje w nich ani porowatoœæ, ani ¿adne wtr¹cenia.
Badania sk³adu granulometrycznego przeprowadzono laserowym
analizatorem wielkoœci cz¹stek HELOS firmy Sympatec GmbH. Przebieg krzywych rozk³adu skumulowanego i wzglêdnego rozk³adu gêstoœci wielkoœci ziaren dla proszku NiCrBSi (rys. 2) wskazuje, ¿e jest
to proszek o w¹skim zakresie granulacji stosowanym do natryskiwania cieplnego. Œwiadczy o tym tangens nachylenia krzywej rozk³adu
skumulowanego n = 3,33 oraz wartoœci d10 = 9,7 µm, d50 = 17,2
µm, d90 = 24,79 µm okreœlaj¹ce uziarnienie 10, 50 i 90% próby na
podstawie rozk³adu skumulowanego. Wyniki badañ sk³adu granulometrycznego pokaza³y, ¿e zakres wielkoœci ziaren dla proszku AMI
1060.0 nie pokrywa siê z zakresem podanym przez producenta
–25 +5 µm. Proszek ten ma du¿y udzia³ ziaren wiêkszych ni¿
a)

c)

b)

d)

Natryskiwanie plazmowe wykonano za pomoc¹ zestawu plazmowego Plancer, wspó³pracuj¹cego z pistoletem PN-120 oraz podajnikiem proszku Thermal Miller 1264. Gazem plazmotwórczym by³ argon z 7% dodatkiem wodoru. Pow³oki natryskiwane HVOF zosta³y na³o¿one za pomoc¹ systemu do natryskiwania naddŸwiêkowego Diamond Jet, firmy Sulcer Metco, z zastosowaniem mieszaniny propanowo-tlenowej.

Metodologia
Do badania struktury i sk³adu chemicznego pow³ok przeprowadzono analizê sk³adu fazowego proszków oraz natryœniêtych pow³ok
za pomoc¹ dyfraktrometru D-8 Advance firmy Bruker. Zastosowano
mikroskop skaningowy JSM-5400 z mikrosond¹ ISIS 300 Oxford
(EDS). Pomiary mikrotwardoœci HV0.5 przeprowadzono na twardoœciomierzu firmy Zwick 3210 z automatycznym odczytem, a badania
odpornoœci na zu¿ycie natryœniêtych pow³ok na testerze tribologicznym T-05 (ITE Radom).

Wyniki badañ
Mikrostruktura pow³ok
Mikrostruktura natryœniêtej plazmowo pow³oki NiCrBSi (rys. 3a)
ma typow¹ lamellarn¹ budowê. Pomiêdzy bardzo silnie odkszta³conymi cz¹stkami proszku znajduj¹ siê cienkie zanikaj¹ce warstwy tlenków. Widoczne s¹ wystêpuj¹ce w strukturze pow³oki pomiêdzy lamellami pory o zró¿nicowanym kszta³cie, bêd¹ce wynikiem nieca³kowitego wype³nienia pod³o¿a przez uderzaj¹c¹ w powierzchnie cz¹stkê.
Chemiczna analiza liniowa (rys. 3c) wskazuje nierównomierny rozk³ad pierwiastków, wynikaj¹cy ze sk³adu fazowego proszku NiCrBSi
i przemian, którym uleg³y one w czasie natryskiwania plazmowego.
W miejscach wystêpowania porowatoœci jest widoczny znacznie ni¿szy poziom zawartoœci niklu, chromu i ¿elaza, bêd¹cych g³ównymi
sk³adnikami materia³u pow³okowego, poniewa¿ wzbudzone przez
wi¹zkê elektronów promieniowanie pochodzi ze œcianek porów.
Zupe³nie inn¹ mikrostrukturê ma pow³oka NiCrBSi natryœniêta
naddŸwiêkowo (rys. 3b). Ziarna proszku uleg³y odkszta³ceniu
w znacznie mniejszym stopniu ni¿ w czasie natryskiwania plazmowego. Brak jest wyraŸnych granic pomiêdzy ziarnami proszku, które
stanowi¹ powsta³e w czasie natryskiwania tlenki. Niska temperatura
Tablica II. Wyniki pomiarów mikrotwardoœci pow³ok NiCrBSi
Natryskiwanie

Mikrotwardoœæ pow³ok HV0,5
Wartoœæ œrednia

Odchylenie standardowe

Plazmowe

482,33

27,52

NaddŸwiêkowe

609,13

9,24

Tablica III. Wyniki pomiarów zu¿ycia
Zu¿ycie, [g]
Natryskiwanie

Rys. 3. Mikrostruktura: a – pow³oki NiCrBSi natryskanej plazmowo, b – pow³oki
NiCrBSi natryskanej naddŸwiêkowo, c – analiza liniowa pow³oki NiCrBSi natryskanej plazmowo, d – analiza liniowa pow³oki NiCrBSi natryskanej naddŸwiêkowo

Rolka

Klocek

Plazmowe

0,0072

0,0138

NaddŸwiêkowe

0,0063

0,0196
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p³omienia i znacznie krótszy czas przebywania proszku w strumieniu
gazów ograniczy³y w znacznym stopniu powstanie tlenków. Widoczna jest znacznie mniejsza iloœæ porów. Inny przebieg ma równie¿
chemiczna analiza liniowa badanej pow³oki (rys. 3d). Przebieg zmian
koncentracji pierwiastków w tym przypadku jest znacznie mniej zró¿nicowany, co œwiadczy o tym, ¿e przemiany fazowe i strukturalne,
które zasz³y w sk³adzie pow³oki nie by³y tak intensywne, jak w przypadku natryskiwania plazmowego. Badana pow³oka ma taki sam
sk³ad. jak natryskiwany proszek, natomiast w pow³oce natryskanej
plazmowo znajduje siê dodatkowo maghemit (tabl. I). Jego obecnoœæ spowodowa³a, ¿e przebieg poziomu zawartoœci ¿elaza znacznie siê ró¿ni.
Badania sk³adu fazowego
Badania sk³adu fazowego przeprowadzono dla natryskiwanego
proszku oraz pow³ok (tabl. I). Umo¿liwi³y one zidentyfikowanie przemian i ró¿nic sk³adu fazowego badanych materia³ów w zale¿noœci od
udzia³u sk³adników w kompozycie oraz metody wytwarzania. W badanym proszku NiCrBSi oraz natryœniêtych pow³ok podstawow¹ fazê
stanowi nikiel, który jest g³ównym sk³adnikiem natryskiwanego proszku (70,51%). Pozosta³e sk³adniki to twarde kryszta³y borków i krzemków, z których tylko faza Ni2B jest obecna we wszystkich warstwach.
W przypadku natryœniêtej plazmowo warstwy z proszku NiCrBSi nie
zosta³y zidentyfikowane fazy Cr3Si, Cr5B3, CrB. Natomiast wyniki badañ natryœniêtej naddŸwiêkowo pow³oki NiCrBSi nie wykaza³y jakoœciowych zmian jej sk³adu fazowego w porównaniu do sk³adu fazowego proszku.
Pomiar mikrotwardoœci
Badania mikrotwardoœci przeprowadzono na zg³adach metalograficznych pow³ok natryœniêtych z proszku NiCrBSi. Pomiary mikrotwardoœci pow³ok natryskiwanych cieplnie wykazuj¹ znaczny
rozrzut, co jest zwi¹zane z ich budow¹. Lamellarna struktura sk³ada siê z fazy sta³ej, sk³adaj¹cej siê ze zwi¹zków wchodz¹cych
w sk³ad materia³u pow³okowego i ich odmian fazowych oraz porów. Ponadto bezpoœredni pomiar mikrotwardoœci jest obci¹¿ony
równie¿ b³êdem odczytu d³ugoœci przek¹tnej odcisku penetratora
przez operatora. W celu unikniêcia tego b³êdu, pomiary mikrotwardoœci HV0,5 przeprowadzono na twardoœciomierzu firmy Zwick
3210 z automatycznym odczytem. Wynik jest wartoœci¹ œredni¹
z trzech pomiarów (tabl. II).
Na podstawie wyników pomiarów twardoœci mo¿na zauwa¿yæ,
¿e pow³oki natryœniête naddŸwiêkowo z proszku NiCrBSi maj¹
wiêksz¹ twardoœæ ni¿ pow³oki natryœniête plazmowo. Jest to zwi¹zane z wiêkszymi prêdkoœciami cz¹stek w czasie natryskiwania HVOF,
co pozwala na otrzymanie pow³oki o mniejszej porowatoœci. S¹ one
bardziej jednorodne, a wyniki pomiarów wykazuj¹ mniejsze odchylenie standardowe, ni¿ pow³oki natryskane plazmowo.
Odpornoœci na œcieranie
Dla natryœniêtych plazmowo i naddŸwiêkowo pow³ok NiCrBSi
przeprowadzono badania zu¿ycia za pomoc¹ testera tribologicznego
T-05 typu rolka-klocek, wyprodukowanego przez Instytut Technologii
Eksploatacji w Radomiu. Schemat pary kinematycznej testera przedstawiono na rys. 4. W testerze tego typu wêze³ tarcia sk³ada siê
z próbki w postaci rolki i przeciwpróbki, któr¹ jest klocek. W przeprowadzonych badaniach zastosowano klocek wykonany ze stali 45.
W czasie testu do powierzchni cylindrycznej obracaj¹cej siê rolki
z natryœniêt¹ pow³ok¹ jest dociskany klocek. Test przeprowadzono
przy nastêpuj¹cych parametrach: prêdkoœæ obrotowa rolki – 32
obr/min, obci¹¿enie klocka – 4,9 N, czas testu – 1 h. Wyniki pomiarów ubytku masy badanych rolek z pow³okami i wspó³pracuj¹cych
z nimi klockami przedstawiono w tablicy III.
Procesy zu¿ycia pow³ok natryskiwanych plazmowo i naddŸwiêkowo ze wzglêdu na ich strukturê przebiegaj¹ inaczej ni¿ w przypad-
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ku materia³ów litych i nie s¹ ca³kowicie wyjaœnione [9, 10, 11, 12].
Obecne w pow³okach pasma tlenkowe stanowi¹ fazê, która obni¿a si³y kohezji w matrycy, co u³atwia oddzielanie siê lamelli lub ich czêœci
od niej w czasie wspó³pracy z przeciwpróbk¹. Elementy zdefragmentowanych lamelli, zawieraj¹ce twarde ziarna borków i krzemków, oddzia³ywaj¹ jako dodatkowy œcierny element w parze tr¹cej przyspieszaj¹c jej zu¿ycie. Pow³oki natryskiwane naddŸwiêkowo maj¹ wiêksz¹
spójnoœæ (mniejsz¹ porowatoœæ, mniejsz¹ iloœæ pasm tlenkowych)
i dlatego powsta³e produkty zu¿ycia powoduj¹ wiêksze zu¿ycie przeciwpróbki, ni¿ w przypadku pow³ok natryœniêtych plazmowo, w których stwierdzono obecnoœæ cienkich pasm tlenkowych pomiêdzy lamelkami i wiêksz¹ porowatoœæ.

WNIOSKI



Badania mikrostruktury otrzymanych pow³ok wykaza³y, ¿e
mia³y one zró¿nicowan¹ mikrostrukturê w zale¿noœci od zastosowanej metody natryskiwania.



Przeprowadzona analiza fazowa wykaza³a, ¿e natryskiwana
plazmowo pow³oka NiCrBSi ma inny sk³ad fazowy ni¿ pow³oka natryskana naddŸwiêkowo.



Pow³oki natryskiwane naddŸwiêkowo wykaza³y wiêksz¹ mikrotwardoœæ oraz odpornoœæ na zu¿ycie ni¿ pow³oki natryskiwane plazmowo.
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Badano wp³yw obróbki laserowej na w³aœciwoœci pow³ok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenê w³aœciwoœci pow³ok po naœwietlaniu laserowym przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów mikrotwardoœci oraz chropowatoœci. Badania przeprowadzono wykorzystuj¹c WC-Co jako materia³ pow³okowy (anodê) nak³adany elektroiskrowo na próbki ze stali 45 (katody), a nastêpnie przetapiane wi¹zk¹ laserow¹. Do nanoszenia pow³ok elektroiskrowych u¿yto urz¹dzenie produkcji ukraiñskiej, model EIL-8A. Obróbkê laserow¹ na³o¿onych pow³ok
elektroiskrowych wykonano laserem Nd: YAG, model BLS 720.

The paper is concered with determining the influence of the laser
treatment process on the properties of electro spark coatings. The
properties were assessed after laser treatment by analysising
microstructure, measuring the microhardness and roughness. The tests
were carried out on WC-Co coating (the anode) obtained by electro spark
deposition over carbon steel 45 (the cathode) and molten with a laser
beam. The coatings were deposited by means of the EIL-8A and they
were laser treated with the Nd:YAG, BLS 720 model.

W S T Ê P
Modyfikacja wi¹zk¹ laserow¹ pow³ok otrzymywanych ró¿nymi technologiami jest przedmiotem badañ wielu znacz¹cych oœrodków
naukowych w kraju i zagranic¹. Poprzez odpowiednie sterowanie parametrami lasera (np. moc, prêdkoœæ skanowania, czas impulsu)
mo¿na kszta³towaæ warstwy o ró¿nych w³asnoœciach eksploatacyjnych, do których mo¿na zaliczyæ: geometriê powierzchni,
mikrotwardoœæ, stan naprê¿eñ, odpornoœæ na zu¿ycie itd.
Jedn¹ z tanich i dobrze znanych metod nanoszenia pow³ok jest obróbka elektroiskrowa, która podobnie jak obróbka laserowa
wykorzystuje skoncentrowany strumieñ energii.
Wed³ug autorów prac [1, 2] proces elektroiskrowego nak³adania pow³ok mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:
 proces umocnienia wynika z osadzania siê na powierzchni katody materia³u anody. Najwiêkszy efekt uzyskuje siê stosuj¹c jako
materia³ anody materia³y o najwiêkszej twardoœci i odpornoœci na zu¿ycie, tj. wêgliki wolframu, tytanu, chromu itd.;
 utwardzona warstwa powierzchniowa jest rezultatem wzajemnego oddzia³ywania elementów anody i katody, tworz¹c roztwory sta³e,
zwi¹zki chemiczne, tlenki i azotki;
 efekt utwardzenia wynika zarówno z przeniesienia i oddzia³ywania materia³ów elektrod, jak i impulsowego dzia³ania wysokiej
temperatury i ciœnienia, które prowadz¹ do powstania skrajnie nierównowagowych faz.
Prognozowanie w³asnoœci warstwy na³o¿onej elektroiskrowo wymaga poznania zale¿noœci sk³adu chemicznego i fazowego, stanu
naprê¿eñ, twardoœci i chropowatoœci warstwy, w zale¿noœci od rodzaju elektrod i warunków obróbki. Specyficzne warunki obróbki,
a zw³aszcza wysokie ciœnienie i temperatura, du¿a prêdkoœæ ch³odzenia, powoduj¹ powstawanie nierównowagowych struktur, o bardzo
drobnym ziarnie i du¿ym zró¿nicowaniu sk³adu. Twardoœæ warstwy naniesionej na stal przy u¿yciu elektrod z trudno topliwych metali lub
ich zwi¹zków wielokrotnie przewy¿sza twardoœæ pod³o¿a. Postêp w konstrukcji urz¹dzeñ do obróbki elektroiskrowej spowodowa³, ¿e
wspó³czeœnie stosowane s¹ ró¿ne jej odmiany spe³niaj¹ce zadania wytwarzania pow³ok, a tak¿e kszta³towania mikrogeometrii powierzchni
[3,5,6]. Wspó³czesne zastosowania przemys³owe obróbki elektroiskrowej obejmuj¹ nastêpuj¹ce dziedziny: przemys³ motoryzacyjny,
przemys³ kosmiczny, przemys³ lotniczy, przemys³ okrêtowy, przemys³ zbrojeniowy, przemys³ energetyczny, mechanikê precyzyjn¹,
produkcjê narzêdzi oraz medycynê.
Pow³oki elektroiskrowe maj¹ pewne niedostatki, co z kolei istotnie obni¿a ich w³aœciwoœci u¿ytkowe. G³ównie podnoszonymi wadami
tej technologii jest stosunkowo du¿a chropowatoœæ oraz silny stan naprê¿eñ rozci¹gaj¹cych pow³ok na³o¿onych elektroiskrowo
[7, 8]. Obecnie te dwa niepo¿¹dane efekty ukszta³towanej pow³oki ogranicza siê obróbk¹ mechaniczn¹, np. nagniatania diamentowymi
kulkami, rolowanie. Chropowatoœæ powierzchni pow³oki mo¿e byæ kilkanaœcie razy wiêksza od chropowatoœci materia³u pod³o¿a [7].
Alternatywn¹ metod¹, któr¹ mo¿na eliminowaæ wady pow³ok elektroiskrowych jest ich obróbka laserowa. W wyniku proponowanej obróbki
laserowej mo¿e nast¹piæ uszczelnienie pow³oki oraz likwidacja jej defektów powierzchniowych, np. rys, rozwarstwieñ, mikropêkniêæ.
W artykule okreœlono wp³yw modyfikacji laserowej na wybrane w³aœciwoœci pow³ok WC-Co naniesionych elektroiskrowo. Ocenê
w³aœciwoœci pow³ok po naœwietlaniu laserowym przeprowadzono na podstawie: pomiarów chropowatoœci, analizy mikrostruktury oraz
pomiarów mikrotwardoœci.
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Materia³y i parametry obróbki

Jedn¹ z g³ównych wad pow³ok naniesionych obróbk¹ elektroiskrow¹ jest ich du¿a chropowatoœæ koñcowa. Dotychczas przeprowadzone badania oraz analiza literatury wykazuj¹, ¿e kszta³towanie
powierzchni zachodzi w wyniku nak³adania siê na siebie kraterów, bêd¹cych wynikiem erozji pod³o¿a, jak równie¿ grzbietów utworzonych
z przemieszczaj¹cych siê na powierzchniê cz¹stek materia³u powlekaj¹cego elektrody. Tak powsta³a powierzchnia ma nastêpuj¹ce cechy: regularnoœæ, brak kierunkowoœci, du¿e promienie zaokr¹gleñ
wierzcho³ków mikronierównoœci. W wielu opracowaniach naukowych
analizuje siê wp³yw parametrów procesu na chropowatoœæ powierzchni. Steruj¹c tymi parametrami mo¿na uzyskaæ zak³adane
zmiany mikrogeometrii powierzchni. Jest to zatem sposób na wytwarzanie powierzchni o zadanej rozwiniêtej powierzchni chropowatej,
zwanej relifem powierzchniowym.
Pomiary chropowatoœci przeprowadzono w Laboratorium Pomiarów Wielkoœci Geometrycznych Politechniki Œwiêtokrzyskiej za
pomoc¹ przyrz¹du TALYSURF 4 przy wykorzystaniu programu SUFORM.
Pomiary chropowatoœci pow³ok WC-Co wykonano w dwóch
prostopad³ych do siebie kierunkach. Pierwszy pomiar by³ wykonany
zgodnie z ruchem przemieszczania siê elektrody, natomiast drugi pomiar by³ prostopad³y do œciegów skanuj¹cych. Z dwóch pomiarów
obliczono wartoœæ œredni¹ parametru Ra dla danej pow³oki.

Pomiary pow³ok WC-Co obrobionych laserem wykonano
w kierunku prostopad³ym i równoleg³ym do osi œcie¿ek wykonanych
wi¹zk¹ laserow¹, a nastêpnie obliczono wartoœæ œredni¹ chropowatoœci dla danej pow³oki. W wiêkszoœci prac podawane s¹ wyniki pomiarów chropowatoœci dla profili mierzonych wzd³u¿ osi œcie¿ek otrzymanych laserem, co nie odzwierciedla rzeczywistego obrazu mikrogeometrii powierzchni po tej obróbce. Maksymalne wysokoœci chropowatoœci wystêpuj¹ bowiem w kierunku prostopad³ym do osi œcie¿ek. Pow³oki WC-Co mia³y chropowatoœæ Ra = 1,55÷2,07 µm, natomiast po obróbce laserowej chropowatoœæ wynosi³a 2,81÷3,97 µm.
Próbki ze stali 45, na które nanoszono pow³oki mia³y chropowatoœæ
Ra = 0,36÷0,38 µm.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mo¿na stwierdziæ,
¿e obróbka laserowa powoduje wzrost chropowatoœci pow³ok WCCo. Wiêksza chropowatoœæ pow³ok WC-Co po obróbce laserowej jest
efektem ruchu ciek³ego metalu wywo³anego si³ami napiêcia powierzchniowego. Niejednorodny rozk³ad temperatury w wi¹zce laserowej (mod TEM00) powoduje, ¿e profil powierzchni po zakrzepniêciu
jest równie¿ niejednorodny i w pewnym sensie odzwierciedla rozk³ad
energii w obszarze przetopionym.
W przypadku obróbki laserem impulsowym przyjmuje siê, ¿e
g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o profilu powierzchni po zakrzepniêciu jest ciœnienie par materia³u obrabianego, które powoduje „wyrzucanie" materia³u z centralnego obszaru i powstanie charakterystycznych wyp³ywek na granicy z obszarem nieprzetopionym. Wp³yw
parametrów obróbki laserowej na chropowatoœæ powierzchni szczegó³owo badano w pracy [9].
Dalszy etap badañ polega³ na analizie mikrostruktur pow³ok WCCo przed i po obróbce laserowej. Do badañ mikrostruktury wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy Joel JSM-5400.
Na rys. 2a przedstawiono przyk³adowy widok mikrostruktury pow³oki WC-Co stopowanej elektroiskrowo. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, ¿e gruboœæ uzyskanych warstw wynios³a od 20÷30
µm, natomiast zasiêg strefy wp³ywu ciep³a (SWC) w g³¹b materia³u
pod³o¿a ok. 15÷20 µm. Na przedstawionej fotografii mikrostruktury
widoczna jest wyraŸna granica pomiêdzy pow³ok¹ a pod³o¿em oraz
mo¿na zaobserwowaæ pory i mikropêkniêcia.
Analiza liniowa (rys. 2b) pow³oki WC-Co wykaza³a nierównomierny rozk³ad pierwiastków w tej pow³oce. Mo¿na wyró¿niæ strefy,
w których wystêpuj¹ znaczne iloœci W, Co oraz Fe. Ponadto na wykresie rozk³adu liniowego pow³oki WC-Co widoczne s¹ œlady po³¹czenia
dyfuzyjnego pow³oki z pod³o¿em. W badanej pow³oce brak jest wyraŸnie widocznej segregacji sk³adników. Analizuj¹c wykres rozk³adu liniowego pow³oki WC-Co (rys. 2b) obserwuje siê zwiêkszon¹ zawar-

a)

b)

Przedmiotem badañ by³y pow³oki nak³adane elektrod¹ WC-Co
(97% WC i 3% Co) o przekroju 3 x 4 mm (anoda) metod¹ elektroiskrow¹ na pod³o¿e ze stali 45 (katoda). Do nanoszenia pow³ok elektroiskrowych u¿yto urz¹dzenie (o rêcznym przesuwie elektrody)
produkcji ukraiñskiej, model EIL-8A. Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach w³asnych oraz zaleceniach producenta urz¹dzenia, przyjêto
nastêpuj¹ce parametry nanoszenia pow³ok elektroiskrowych: napiêcie U = 230 V, pojemnoœæ kondensatorów C = 300 µF, natê¿enie
pr¹du I = 2,4 A. Obróbkê laserow¹ przeprowadzono laserem Nd:
YAG (impulsowy tryb pracy), model BLS 720. Próbki z pow³okami
elektroiskrowymi naœwietlano laserowo przy nastêpuj¹cych parametrach obróbki: œrednica plamki laserowej d = 0,7 mm; moc lasera P = 20 W; prêdkoœæ przemieszczania wi¹zki V = 250
mm/min; odleg³oœæ dysza-przedmiot obrabiany ∆f = 1 mm; czas
trwania impulsu ti = 0,4 ms; czêstotliwoœæ powtarzania f = 50 Hz;
skok przesuwu wi¹zki S = 0,4 mm.

Analiza wyników badañ

Rys. 1. Przyk³adowe protoko³y pomiarów parametrów mikrogeometrii dla pow³oki WC-Co na³o¿onej elektroiskrowo na stal 45: a – przed obróbk¹ laserow¹ (pomiar wykonany w kierunku równoleg³ym do ruchu przemieszczania siê g³owicy powlekaj¹cej), b – po obróbce laserowej (pomiar wykonany w kierunku prostopad³ym do osi œcie¿ek wykonanych wi¹zk¹ laserow¹)
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toœæ wêgla w ukszta³towanej obróbk¹ elektroiskrow¹ pow³oce. Jest to
przyk³ad dyfuzji wstêpuj¹cej, która polega³a na przemieszczaniu siê
z materia³u pod³o¿a (stali 45) wêgla (w wyniku oddzia³ywañ cieplnych) do kszta³towanej elektroiskrowo technologicznej warstwy powierzchniowej (TWP).
W wyniku modyfikacji wi¹zk¹ laserow¹ pow³ok WC-Co naniesionych elektroiskrowych i nastêpuj¹cego po nim krzepniêcia, ich
sk³ad chemiczny uleg³ zmianie. Obróbka laserowa spowodowa³a
ujednorodnienie sk³adu chemicznego pow³oki (rys. 3b). Nast¹pi³o
równie¿ rozdrobnienie struktury i krystalizacja faz silnie przesyconych wskutek wystêpowania znacznych gradientów temperatur oraz
uzyskiwania du¿ych prêdkoœci ch³odzenia. Wytworzone w wyniku
stopowania laserowego TWP nie maj¹ mikropêkniêæ i porów (rys.
3a) oraz nieci¹g³oœci na granicy pow³oka – pod³o¿e. Gruboœæ naœwietlanych laserowo pow³ok WC-Co mieœci siê w zakresie od 40 50
µm. Powsta³a w wyniku stopowania laserowego SWC ma zasiêg 30
40 µm, ponadto w strefie wp³ywu ciep³a obserwuje siê zwiêkszon¹
zawartoœæ wêgla.
W ostatnim etapie badañ wykonano pomiary mikrotwardoœci
metod¹ Vickersa, stosuj¹c obci¹¿enie 40 G. Odciski penetratorem
wykonano na zg³adach prostopad³ych w trzech strefach: w pow³oce
(warstwie bia³ej), w strefie przetopu pow³oki oraz w strefie wp³ywu
ciep³a (SWC), jak równie¿ w materiale rodzimym. Wyniki pomiarów
mikrotwardoœci dla pow³ok elektroiskrowych WC-Co przed i po obróbce laserowej przedstawiono na wykresie (rys. 4).
Zastosowanie obróbki elektroiskrowej spowodowa³o zmiany mikrotwardoœci w obrabianym materiale. Mikrotwardoœæ materia³u pod³o¿a po obróbce elektroiskrowej wynosi³a œrednio oko³o 142 HV0,04
(tak¹ sam¹ wartoœæ mikrotwardoœci mia³ materia³ w stanie wyjœciowym). Nak³adaj¹c obróbk¹ elektroiskrow¹ pow³oki WC-Co uzyskano
znaczny wzrost mikrotwardoœci w stosunku do mikrotwardoœci materia³u pod³o¿a. Pow³oka WC-Co mia³a œredni¹ mikrotwardoœæ 617

a

b

Rys. 3. Mikrostruktura i rozk³ad liniowy pierwiastków w pow³oce WC-Co na³o¿onej elektroiskrowo po przetopie laserem Nd: YAG

HV0,04 (nast¹pi³ wzrost mikrotwardoœci œrednio o 335 % w stosunku do mikrotwardoœci materia³u pod³o¿a). Mikrotwardoœæ SWC po obróbce elektroiskrowej wzros³a o 185% w stosunku do mikrotwardoœci
materia³u pod³o¿a.
Zastosowanie obróbki laserowej obni¿y³o nieznacznie mikrotwardoœæ pow³ok elektroiskrowych. Naœwietlanie laserowe spowodowa³o
spadek mikrotwardoœci pow³ok WC-Co o 21% w odniesieniu do tych
pow³ok bez naœwietlania laserowego. Nieznaczny spadek mikrotwardoœci badanych pow³ok (po obróbce laserowej) mo¿e mieæ wp³yw na
poprawê ich w³aœciwoœci plastycznych, co ma istotne znaczenie podczas pracy przy du¿ych obci¹¿eniach, np. narzêdzi wiertniczych
w przemyœle wydobywczym, elementów pras stosowanych w ceramice budowlanej.

a

b

Rys. 2. Mikrostruktura i rozk³ad liniowy pierwiastków w pow³oce WC-Co na³o¿onej elektroiskrowo

Rys. 4. Wyniki pomiarów mikrotwardoœci
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 Chropowatoœæ pow³ok elektroiskrowych po obróbce laserowej jest wiêksza prawie dwukrotnie w stosunku do chropowatoœci pow³ok bez tej obróbki. Jest to zjawisko niekorzystne pod
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mikronierównoœci pow³oki (wyg³adzanie laserowe).

W wyniku laserowego przetopienia pow³ok elektroiskrowych
i nastêpuj¹cego po nim krzepniêcia otrzymujemy rozdrobnienie
struktury oraz likwidacjê mikropêkniêæ i porów.



Obróbka laserowa pow³ok elektroiskrowych spowodowa³a
obni¿enie mikrotwardoœci pow³ok WC-Co o 21% w odniesieniu
do tych pow³ok bez naœwietlania laserowego.



 W dalszym etapie badañ za konieczne wydaje siê wykonanie
pomiarów naprê¿eñ w³asnych oraz badañ tribologicznych pow³ok elektroiskrowych przed i po obróbce laserowej.
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studiowa³ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,
a pracê dyplomow¹ z zakresu zagadnieñ technologii zgrzewania
elektrycznego wykona³ w Zak³adzie Spawalnictwa pod kierunkiem
prof. S. Rudnika, uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera mechanika
specjalnoœci: „Obrabiarki, narzêdzia, technologia budowy maszyn”.
W trakcie wykonywania pracy dyplomowej odby³ sta¿ przemys³owy
w Hucie Aluminium w Skawinie, a po jego zakoñczeniu zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta, nastêpnie starszego asystenta,
w Zak³adzie Spawalnictwa Politechniki Krakowskiej, z którym by³
zwi¹zany przez ca³e ¿ycie zawodowe.
W latach 1969 – 1993 by³ zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zak³adzie Spawalnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, sprawuj¹c w latach 1976 – 1979 kolejno funkcje
zastêpcy dyrektora Instytutu Materia³oznawstwa i Technologii Metali ds. dydaktyczno-wychowawczych, a w latach 1979 – 1992 kierownika Zak³adu Spawalnictwa w tym Instytucie; od 1993 r. nieprzerwanie pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu.
W latach 1974 – 1980 pe³ni³ funkcjê sekretarza Zespo³ów
„Techniki Wytwarzania” i „Mechanika” w Miêdzyuczelnianym
Oœrodku Metodycznym Wy¿szych Studiów Technicznych dla Pracuj¹cych przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Œl¹skiej, a w latach 1969 – 1989 by³ cz³onkiem trzech Komisji Senackich Politechniki Krakowskiej oraz pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika rektora ds.
wspó³pracy z politechnik¹ w Bratys³awie na S³owacji. W tym czasie
przez dwie kadencje by³ sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Materia³oznawstwa i Technologii Metali Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
W 1969 roku przedstawi³ rozprawê doktorsk¹ nt.: „Wp³yw gazu formuj¹cego na w³asnoœci z³¹czy spawanych”, której promotorem by³ prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Rudnik. Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Krakowskiej nadano Mu stopieñ naukowy doktora nauk technicznych, a w 1970 roku Jego rozprawa

doktorska uzyska³a nagrodê indywidualn¹ trzeciego stopnia Ministra Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego.
W roku 1990 na podstawie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego rozprawy pt. „Wp³yw czynników materia³owych na
projektowanie procesów technologicznych spajania” i kolokwium,
które prowadzi³ z tego zagadnienia, zosta³ Mu nadany stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii maszyn (spawalnictwo), a w 1993 roku uzyska³ nominacjê
JM Rektora Politechniki Krakowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Od 1974 roku by³ rzeczoznawc¹ SIMP w zakresie spawalnictwa i badañ konstrukcji spawanych. Wielokrotnie te¿ by³ powo³ywany w charakterze konsultanta ds. spawalnictwa. W roku 1994 na
Wydziale Mechanicznym ukoñczy³ Studium Podyplomowe – „Miêdzynarodowy system zapewnienia jakoœci wg norm ISO 9000”
i uzyska³ tytu³ „Kwalifikowany kandydat na auditora PCBC”, a 1996
roku odby³ szkolenie nt. „Budowa i utrzymanie systemu zapewnienia jakoœci w laboratorium”, zorganizowane przez EMPA (Szwajcaria) i PCBC (Warszawa). W 1997 roku uzyska³ tytu³ Europejskiego
In¿yniera Spawalnika (EWE), zgodnie z wymaganiami programu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF), wydany przez EWF i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, dodatkowo te¿ otrzyma³ Certyfikat
Kompetencji In¿yniera Spawalnika, wydany przez PCBC i Instytut
Spawalnictwa.
Wszystkie pe³nione funkcje organizacyjne w politechnice, do
których mia³ niew¹tpliwe predyspozycje, obok zagadnieñ dydaktyki
i wielokierunkowych badañ naukowych w zakresie spawalnictwa,
stanowi³y jeden z w¹tków Jego rozleg³ej dzia³alnoœci. Jako wychowawca i nauczyciel akademicki poœwiêca³ wiele czasu i uwagi sprawom dydaktyki, jej powi¹zaniu z praktyk¹ badawcz¹ i aplikacyjn¹,
szczególnie w zakresie nowych uwarunkowañ zwi¹zanych z problematyk¹ normalizacji oraz zagadnieñ zapewnienia jakoœci w spawalnictwie. Najlepszym tego dowodem by³o opracowanie przez Niego
lub wspó³udzia³ w autorskich programach nauczania, skryptów
i pomocy bibliograficznych.
Profesor by³ doskona³ym dydaktykiem i lubi³ codzienny kontakt
ze studentami. Oprócz wyk³adów prowadzi³ zajêcia laboratoryjne,
projektowe i prace dyplomowe, którym poœwiêca³ wiele uwagi i które ci¹gle doskonali³, poszukuj¹c nowoczesnych œrodków przekazu
oraz aktualnych materia³ów, co stanowi³o dla Niego i Jego studentów
ci¹g³¹ inspiracjê dla rozwoju i mia³o znakomity wp³yw na poziom oraz
jakoœæ tych zajêæ. Du¿y nacisk k³ad³ Profesor tak¿e na w³aœciwy poziom zajêæ na studiach dla pracuj¹cych oraz inne formy kszta³cenia,
jak Studia Podyplomowe, w które anga¿owa³ siê z wielk¹ pasj¹.
W ramach dzia³alnoœci dydaktyczno-wychowawczej prowadzi³
ca³okszta³t zajêæ dydaktycznych z zakresu spawalnictwa na Wydziale Mechanicznym – wyk³ady, æwiczenia, zajêcia laboratoryjne,
seminaria, prace przejœciowe i prace dyplomowe. Sprawowa³ opiekê nad kierunkiem dyplomowania „Technologia spawalnictwa”, dla
którego opracowa³ autorskie programy nauczania, a pod Jego kierunkiem wykonanych zosta³o sto kilkadziesi¹t prac dyplomowych
magisterskich i in¿ynierskich.
W roku akademickim 1993/1994 by³ wspó³organizatorem studium podyplomowego „Systemy zapewnienia jakoœci w zak³adach
przemys³owych wg norm ISO 9000”, prowadz¹c przedmiot „Sys-
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temy zapewnienia jakoœci w spawalnictwie”, a tak¿e wspó³autorem
programu studiów specjalnoœci „ Zarz¹dzanie jakoœci¹” na kierunku In¿ynieria Materia³owa i kierownikiem tej specjalnoœci.
Profesor Andrzej Zaj¹c by³ promotorem i recenzentem dziesiêciu przewodów doktorskich, pod Jego opiek¹ zosta³y ukoñczone
dwie rozprawy habilitacyjne. Swoim studentom i doktorantom przekazywa³ nie tylko wiedzê i doœwiadczenie, ale tak¿e swoj¹ pasjê i zaanga¿owanie, a tak¿e – co bêdzie trudne do powtórzenia – osobist¹ postawê, takt i serdeczne zainteresowanie. Autentycznie cieszy³
siê z sukcesów swoich wychowanków, dostrzegaj¹c w nich kontynuatorów swoich pasji i zainteresowañ, ¿ywo interesuj¹c siê ich
dalszymi losami zawodowymi.
Wiedza i postawa Profesora imponowa³a nam wszystkim – nie
tylko tym, którzy byli jego studentami, którzy z nim wspó³pracowali lub pracowali pod Jego kierunkiem. By³ niekwestionowanym autorytetem naukowym i moralnym – doskona³ym nauczycielem, promotorem, ¿yczliwym recenzentem wielu prac oraz opracowañ bibliograficznych z dziedziny spawalnictwa i zarz¹dzania jakoœci¹. Te
zagadnienia z podziwu godnym uporem wpaja³ wszystkim swoim
wychowankom – przysz³ym in¿ynierom spawalnikom.
Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Andrzeja Zaj¹ca koncentrowa³y siê przede wszystkim na badaniach wp³ywu technologii
spawalniczych na zachowanie siê materia³ów konstrukcyjnych dla
uzyskania oczekiwanych w³aœciwoœci u¿ytkowych z³¹czy oraz
warstw napawanych, jak równie¿ podniesienia i zapewnienia ich
odpowiedniej jakoœci. Ponadto interesowa³y Go zagadnienia spawalnoœci materia³ów konstrukcyjnych o okreœlonych zastosowaniach i projektowanie nowych materia³ów metalowych z punktu widzenia ich przydatnoœci na konstrukcje i wyroby spawane. Wiele lat
zajmowa³ siê problematyk¹ technologii, kontroli i badañ spawania
gazoci¹gów oraz wykonywania przy³¹czy do czynnych gazoci¹gów.
W ostatnich latach pracowa³ intensywnie nad zagadnieniami komputerowego wspomagania technologii spawalniczych CAW.
Zainteresowania Profesora by³y zawsze zbie¿ne z priorytetowymi kierunkami badawczymi obserwowanymi w spawalnictwie
i oczekiwaniami okreœlanymi przez ró¿ne sektory przemys³owe (petrochemiczny, gazowniczy czy te¿ utrzymania ruchu kolei). Wiele
prac naukowo-badawczych by³o prowadzonych w ramach problemów wêz³owych, rz¹dowych, resortowych, CPBR lub grantów,
a tak¿e w ramach wspó³pracy z wieloma instytucjami naukowymi
i badawczymi: Instytutem Spawalnictwa i Instytutem Metalurgii ¯elaza w Gliwicach, Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie, Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ oraz innymi uczelniami
polskimi i zagranicznymi, jak równie¿ jednostkami kontrolno-inspekcyjnymi, m. in. Urzêdem Dozoru Technicznego (UDT) i Polskim
Rejestrem Statków (PRS).
Trudno wymieniæ w krótkim wspomnieniu wszystkie dziedziny
i problemy z zakresu aplikacji zagadnieñ spawalniczych, którymi siê
zajmowa³. Jego sta³a wspó³praca z przemys³em zaowocowa³a wykonaniem ponad dwustu opracowañ o charakterze badawczym,
wdro¿eniowym i ekspertyzowym, opracowaniem dwóch autorskich
patentów oraz powo³aniem m. in. na stanowisko konsultanta ds.
spawalnictwa na budowie Elektrowni Atomowej w Pacs na Wêgrzech, cz³onka Rady Naukowo-Technicznej Krakowskiego Biura
Projektowo-Badawczego Budownictwa Przemys³owego oraz eksperta technicznego Komisji Europejskiej w programie Phare 97.
Pe³ni³ te¿ kilkanaœcie funkcji poza uczelni¹, m. in. w latach
1994 – 1999 zosta³ powo³any na cz³onka Rady Naukowej Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach i wybrany na jej wiceprzewodnicz¹cego
ds. rozwoju kadry naukowo-badawczej. Nastêpnie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Technicznego ds. Certyfikowania Personelu Spawalniczego przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, od
1994 roku cz³onkiem Normalizacyjnych Komisji Problemowych
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(Komitetów Technicznych) PKN nr 166 – „Jakoœæ w spawalnictwie”, a od roku 1988 nr 277 – „Gazownictwo – Przesy³ paliwa gazowego”. W komisjach tych by³ autorem, wspó³autorem lub weryfikatorem polskich wersji kilkunastu europejskich dokumentów normalizacyjnych, wœród których do najbardziej spektakularnych nale¿y opracowanie PN-EN 12732, dotycz¹cej wymagañ funkcjonalnych spawania ruroci¹gów stalowych.
Od pocz¹tku swej pracy zawodowej by³ zwi¹zany z in¿ynierskim
ruchem stowarzyszeniowym, uczestnicz¹c od 1963 roku w pracach
SIMP. Od roku 1969, nieprzerwanie przez 37 lat, do kwietnia 2006 r.
sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego Krakowskiej Sekcji Spawalniczej SIMP. Uczestniczy³ w pracach Zarz¹du G³ównego Sekcji Spawalniczej, który w 1986 roku powierzy³ Mu zaszczytn¹ i wielce odpowiedzialn¹ funkcjê przewodnicz¹cego Kapitu³y Medalu im. in¿. St. Olszewskiego. Bra³ czynny udzia³ w pracach Regionalnej Komisji ds.
Specjalizacji Zawodowej In¿ynierów przy Oddziale Wojewódzkim
SIMP w Krakowie. Kierowa³ te¿ podyplomowymi kursami dla in¿ynierów jako rzeczoznawca zespo³u SIMP w zakresie spawalnictwa, jak
równie¿ w zakresie badañ konstrukcji spawanych.
W okresie pracy na politechnice zosta³ trzykrotnie nagrodzony
nagrodami ministra: w 1970 roku za pracê doktorsk¹, w 1979 roku
za pracê spo³eczn¹ w Miêdzyuczelnianym Oœrodku Metodycznym
Wy¿szych Studiów dla Pracuj¹cych, a w 1981 roku za pracê naukowo-badawcz¹, pt.: „Opracowanie nowego gatunku stali niskotemperaturowej do pracy w temperaturach do – 100°C”. Otrzyma³ równie¿ dwa odznaczenia pañstwowe: Srebrny i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
oraz kilkanaœcie odznaczeñ i nagród honorowych w tym m. in. JM
Rektora Politechniki Krakowskiej i Rektora Politechniki Œl¹skiej,
Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ NOT, Z³ot¹ Odznakê Honorow¹
SIMP i Sekcji Spawalniczej SIMP – Medalem im. in¿. St. Olszewskiego, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP oraz Miasta Krakowa.
Niezwykle wa¿ne by³o uczestnictwo Profesora w Radzie Programowej „Przegl¹du Spawalnictwa” – najwa¿niejszego czasopisma spawalniczego w Polsce. Od 1966 roku by³ cz³onkiem, a przez
ostatnie 16 lat pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego, Rady Programowej. Jego troska o czasopismo, zaanga¿owanie w rozwi¹zywaniu
trudnych spraw, które nie omija³y Redakcji, przyjazna pomoc na co
dzieñ i kole¿eñskie stosunki, pomaga³y zespo³owi redakcyjnemu
w wydawaniu „Przegl¹du Spawalnictwa”. Szczególnie du¿y, osobisty udzia³ mia³ Profesor A. Zaj¹c w wydaniu specjalnego numeru jubileuszowego, z okazji 70-lecia czasopisma.
Zwi¹zany emocjonalnie i uczuciowo z Krakowem i œrodowiskiem, z którego wyrós³, zainteresowany lokalnymi problemami, pozostawa³ otwarty na wszelkie nowoœci, ¿ywo reagowa³ na ró¿ne zjawiska spo³eczne i naszego œrodowiska. Mia³ wyj¹tkowe poczucie humoru oraz umiejêtnoœæ „roz³adowywania” trudnych sytuacji i wydarzeñ, czego nie raz doœwiadczyliœmy jako spo³ecznoœæ spawalnicza.
9 czerwca 2006 roku Zmar³ego po¿egnaliœmy na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Drogi Zmar³y na zawsze pozostanie w naszej pamiêci jako solidny cz³owiek, aktywny i rzetelny pracownik, posiadaj¹cy szerok¹
wiedzê badacz i fachowiec, a równoczeœnie ceniony praktyk i bardzo dobry, lubiany wyk³adowca. Bardzo bêdzie nam brakowaæ Jego ogromnej kultury osobistej, mi³ego uœmiechu, pogody ducha
i ogromnej ¿yczliwoœci w stosunku do nas.
Odszed³ od nas cz³owiek niepowtarzalny – cz³owiek kompromisu, niespotykanej prawoœci i ¿yczliwoœci, który rozumia³ nasze
problemy i którego bêdzie nam d³ugo brakowa³o.
¯egnaj Andrzeju – tam, gdzie teraz jesteœ, na pewno jest wiele
rzeczy do zrobienia i problemów, które rozwi¹¿esz z Tobie tylko wiadom¹ doskona³oœci¹…
Wychowankowie, koledzy i przyjaciele spawalnicy
oraz zespó³ redakcyjny Przegl¹du Spawalnictwa

Andrzej Zaj¹c, Assoc. Prof. Dr hab. Eng
Roman Wielgosz, Assoc. Prof. Dr hab. Eng;
Cracow University of Technology, Institute of Materials Engineering, Poland

Influence of cutting methods
on changes in material structure of sheets
with increased abrasion resistance
Wp³yw metody ciêcia na zmiany struktury
stali typu HARDOX

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W pracy scharakteryzowano w³asnoœci i strukturê stali typu
HARDOX.
Przeprowadzono próby ciêcia stali Hardox500 metodami ciêcia tlenowego, plazmowego, laserowego i wysokociœnieniowym strumieniem
wody ze œcierniwem.
Zbadano zmiany struktury i w³asnoœci w strefie przylegaj¹cej do linii ciêcia. Okreœlono wp³yw metody ciêcia na zakres i rodzaj zmian badanej stali.

The paper presents properties and structure of HARDOX type steel.
Tests on Hardox500 steel cutting by means of oxygen, plasma and laser
cutting as wellas high-pressure water jet with abrasive material have
been conducted.
Changes in structure and properties in the area adjacent to cutting
line have been tested and influence of cutting method on the scope and
sort of changes to the tested steel have been specified.

W S T Ê P
Requirements of the present market and competitive fight of manufacturers result in the fact that machines, devices and vehicles which
are functional, reliable, durable, and at the same time possibly lightweight and of low energy consumption are purchased as first.
One of very effective methods of giving the above properties to products is the appropriate selection and correct use of constructional
materials, especially for the elements exposed to a particular type of wear and tear while using them. Such an approach is supported by
the development of materials engineering, metallurgy and enhancement of metal science testing methods, thanks to which designing and
manufacturing of materials with suitable properties, beneficial to the particular use is currently possible.
A wide range of constructional materials offered nowadays on the market creates on the one hand considerable opportunities for design
engineers and on the other hand is a source of certain problems with appropriate selection of material. Such a situation results from the fact
that appropriate selection of material for a construction element cannot take place without simultaneous selection of technology by means of
which this element will be manufactured. Therefore, the right selection of constructional material requires efficient use of the "triangle" design
– technology – material, which of course includes service conditions of the device depending on its use [1]. In other words, satisfactory
solution of the above problems requires a harmonious cooperation of design engineers with technologists and manufacturers. It is undoubtedly
the key to technological success and material benefits, therefore these issues are worth and require our particular attention.
The practical example presented below illustrates the discussed issue.

Sheets made of steel with increased
abrasion resistance
Several elements of working machines – bulldozers, scrapers,
excavators, machines and devices used in extractive industry of hard
coal or rocks and minerals, as well as platforms of road vehicles and
railway cars to transport these raw materials – are exposed to
intensive abrasion and strikes of mineral material solids.
Referat prezentowany na konferencji NEW TRENDS IN TECHNOLOGY SYSTEMS
OPERATION´05 – Presov, stanowi ostatni¹ publikacjê opracowan¹ przez
prof. dr Andrzeja Zaj¹ca . We wspó³pracy z prof. dr. hab. in¿. Romanem Wielgoszem kierownikiem Zak³adu Materia³oznawstwa w Politechnice Krakowskiej.

In order to improve durability of these elements, sheets with
increased abrasion resistance of metal-mineral type and with high
mechanical properties are used more and more often during their
production. The sheets are made of low-alloy steel and delivered heat
treated as a result of which hardness from 400HBW to 600HBW is
obtained, simultaneously maintaining a high yield point, material
strength and impact resistance.
Achieving such results is possible thanks to careful selection
of chemical composition of steel and appropriate heat treatment in
the process of rolling sheets. Sheets with increased abrasion
resistance of metal-mineral type and with high mechanical
properties usually contain: 0.10 – 0.30% of carbon (according to
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the produced sheet gauge), up to 1.6% of manganese, up to 1.5%
of chromium, up to 1.5% of nickel, up to 0.7% of molybdenum, up
to 0.005% of boron and a total content of phosphorus and sulphur
not exceeding 0.04%.
The presence of listed chemical elements in steel is of crucial
importance for transformations taking place in the course of steel
solidification, process of rolling sheets, heat treatment and
formation of structures. Alloying elements, especially manganese,
chromium and molybdenum, belong to the group of
carbide-forming elements [2,3]. Chemical elements with the highest
affinity to carbon (Cr, Mo) have the form of carbides, while Mn has
the form of a solid solution in ferrite. Carbides are not composed of
nickel, silicon and phosphorus. The presence of carbides in steel
and heat treatment conducted during production of sheets result in
the increase of strength and hardness of steel. The degree of
carbides' dispersion is decisive in this matter: the smaller the
carbides are, the bigger their influence on the increase in strength is.
The shape of carbides' release is also of major importance –
spheroidized carbides with the same hardness as carbides in the
form of plates increase the steel plasticity to a greater extent.
Sheets produced in Sweden of HARDOX steel [4] constitute
a classic example of the described group of steel to manufacture
sheets with increased abrasion resistance of metal-mineral type and
with high mechanical properties.

Technological properties of the tested steel
HARDOX steel grades with increased abrasion resistance have
very good technological properties:
 good formability – they do not cause problems while bending
and shaping;
 good weldability – they do not show tendency to cracking or
drastic changes of structure in the joint heat affected zone, thanks to
which they do not require using special preventive measures;
 good workability – they are easily subject to mechanical
treatment, mechanical cutting and thermal cutting.
Thermal cutting of each steel results in local overheating,
decarburisation and partial burn-up of alloying elements in the area
of material adjacent to the cutting line – the so-called Heat Affected
Zone (HAZ). The width of this zone depends on the power of heat
source (cutting method) and amount of introduced heat (cutting
parameters and thickness of the cut element i. e. amount of thermal
energy introduced to the material in the time unit). The impact of
thermal cutting on changes in structure of the cut material
is particularly important in the case of cutting heat treated steel as
the effects of heat treatment may be smoothed away in the cutting
heat affected zone, and even cracks may occur. Unfavourable
influence of heat introduced during thermal cutting processes may
be reduced through initial preheating of the element nearby the
cutting line.

Characteristics of sheets made of HARDOX 500 steel
5 steel grades of HARDOX type are manufactured: HARDOX 400,
HARDOX 450, HARDOX 500, HARDOX 550 and HARDOX 600. The
numbers given in the steel grade marking contain information about
average hardness of the product measured by means of Brinell's
method (HB). The steel of HARDOX type is used to manufacture
sheets of 4 – 80 (150) [mm] of gauge in heat-treated condition.
The precisely selected chemical composition of these steel
grades and appropriate heat treatment of sheets carried out during
production enable to obtain products with a very fine-grained
structure of bainite and martensite with releases of very fine carbides.
Examples of examined sheet structures of 10 [mm] of gauge, made
of HARDOX 500 steel were presented in fig. 1 and fig. 2.

Own research
In order to verify the influence of thermal cutting methods on
changes in sheet structure, tests of cutting HARDOX 500 sheet of 10mm gauge were conducted. The used methods included abrasive
water jet cutting (the so-called cutting by water), laser cutting, plasma
cutting and oxygen cutting. Macro- and microscopic examinations,
measurements of hardness penetration pattern in the heat affected

Fig. 3. Abrasive water jet cutting. HAZ Fig. 4. Abrasive water jet cutting. HAZ
structure. 30x
structure. 150x

Fig. 1. HARDOX 500 300x nital

Fig. 2. HARDOX 500 SEM 10 000x nital

According to the information obtained from the manufacturer,
HARDOX 500 sheets [4] have the following mechanical properties
(Table 1):
Fig. 5. Laser cutting. HAZ structure. Fig. 6. Structure at a distance of approx.

Table I. Mechanical properties of HARDOX 500 sheet

30x

Sheet
grade

Re
MPa

Rm
MPa

A5
%

KCV-40
J

HBW
average

HARDOX 500

1300

1550

8

30

500

Except for a high yield point and limit of tensile strength, high
impact resistance of HARDOX steel in low temperatures needs to be
emphasised. This impact resistance is maintained even in the case of
complex dynamic loading – strikes resulting in sheet deformations.
Control hardness measurements confirmed that the average hardness
of HARDOX 500 sheet amounts to 490 HBW.

94

PRZEGL¥D SPAWALNICTWA 9-10/2006

0.3 mm from the cutting line. 150x

Fig. 7. Structure at a distance of Fig. 8. Structure at a distance of
approx. 0.5 mm from the cutting line. approx. 0.8 mm from the cutting line
150x
150x

zone and tests of this zone width were conducted on the obtained
samples. The samples to microscopic examinations were etched by
nital. The cutting was carried out applying the recommended
parameters.
In the case of cutting by means of abrasive water jet method, no
changes in structure and hardness in the zone adjacent to the cutting
surface were observed. Fig. 3 and fig. 4 illustrate the structure present
in the heat affected zone HAZ. No changes in relation to structure of
the initial material were observed. Hardness tests did not show any
changes in the mentioned area.
The structures in the heat affected zone while laser cutting
were shown in fig. 5 – 8. Fig. 5 illustrates the HAZ zone. Fig. 6 –
8 present structures in the heat affected zone at a different distance
from the cutting line. The tests have shown that changes in
structure while using this cutting method reach the depth of approx.
0.5 mm. It corresponds to the changes in hardness presented in
the diagram (fig. 15).
Plasma cutting was conducted in two variants: in the air and
under water. The structures present in the heat affected zone HAZ
while cutting in the air were shown in fig. 9 and fig. 10. The structure
in HAZ after cutting under water was presented in fig. 11 – 14. The
structures do not differ from each other. In the case of cutting in the
air, the HAZ zone is wider. It is clearly visible in hardness penetration
patterns presented in fig. 15.
Oxygen cutting was conducted with no initial preheating of
material and after initial preheating to the temperature of 373K. The
tests have shown that oxygen cutting with no initial preheating
affects the changes in the material structure in the HAZ zone to the
greatest extent. In the layer adjacent to the surface, grain growth
takes place and Widmannstätten's structure appears, as it is
presented in fig. 16, 17 and 18. At a further distance from the
cutting line, several carbides on grain boundaries appeared, as it

Fig. 15. Hardness penetration pattern in the surface layer after plasma cutting and
laser cutting

was shown in fig. 19 – 22. This phenomenon vanishes at
a distance of over 4 mm from the cutting line, which is visible in
fig. 23.

Fig. 16. Oxygen cutting. HAZ structure. Fig. 17. Oxygen cutting. Structure at
60x

a distance of approx. 0.1 mm from the
cutting line. 150x

Fig. 9. Plasma cutting in the air. HAZ Fig. 10. Plasma cutting in the air.

Fig. 18. Oxygen cutting. Structure at Fig. 19. Oxygen cutting. Structure at

structure. 30x

a distance of approx. 0.2 mm from the a distance of approx. 1.1 mm from the
cutting line. 150x
cutting line 150x

Structure at a distance of approx. 0.2
mm from the cutting line. 300x

Fig. 11. Plasma cutting in water. HAZ Fig. 12. Plasma cutting in water. HAZ
structure. 30x

structure. 60x

Fig. 13. Plasma cutting in water. HAZ Fig. 14. Plasma cutting in water.
structure. 150x
Structure at a distance of approx. 0.3
mm from the cutting line. 300x

Fig. 20. Oxygen cutting. Structure at Fig. 21. Oxygen cutting. Structure at
a distance of approx. 2 mm from the a distance of approx. 2.4 mm from the
cutting line. 150x
cutting line. 150x

Fig. 22. Oxygen cutting. Structure at Fig. 23. Oxygen cutting. Structure at
a distance of approx. 3 mm from the a distance of approx. 4 mm from the
cutting line. 60x
cutting line. 150x
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Fig.

24. Oxygen cutting
preheating. HAZ structure. 60x

after Fig. 25. Oxygen cutting after
preheating. Structure at a distance of
approx. 0.15 mm from the cutting line.
150x

Fig.

26. Oxygen cutting after
preheating. Structure at a distance of
approx. 2 mm from the cutting line.
150x

Fig.

28. Oxygen cutting after
preheating. Structure at a distance of
approx. 5 mm from the cutting line.
150x

Fig.

27. Oxygen cutting after
preheating. Structure at a distance of
approx. 4.5 mm from the cutting line.
150x

The conducted tests contradict the popular opinion that
thermal cutting of sheets with increased abrasion resistance
is difficult and results in destruction of favourable material
structure on a considerably large section adjacent to the
cutting line.

2.

Changes of structure and hardness resulting from laser or
plasma cutting occur in a very narrow zone of approx. 0.5 –
2 mm.

3.

Oxygen cutting with no preheating results in significant
changes of hardness (+20% -40%) nearby the cutting line
and unfavourable changes of structure in a zone of up to 10
mm of width. The appearance of Widmannstätten's structure
contributes to cracks on cutting surface. This phenomenon
poses a threat especially when the cutting is used to bevel
the sheets to be welded.

4.

Applying initial preheating to the temperature of 373 K
enables to avoid hardening nearby the cutting line and
mitigates the drop in hardness in the HAZ zone. It also
reduces unfavourable changes in structure, yet it does not
decrease the width of the HAZ zone.

5.

To sum up, all the cutting methods tested may be used in
practice with no fear. The only method which is not
recommended is oxygen cutting without preheating.

6.

Abrasive water jet cutting does not result in any changes of
structure or hardness. The application of this method
depends exclusively on technical possibilities and cost
calculation.

Fig.

29. Oxygen cutting after
preheating. Structure at a distance of
approx. 9.5 mm from the cutting line.
150x

After oxygen cutting of an initially preheated material, changes in
the material structure in the HAZ zone are smaller; the
Widmannstätten's structure does not occur and grain growth is less
intensive, which is visible in fig. 24 – 26. The zone of releasing
carbides on grain boundaries appears at a greater distance from the
cutting line, as it was shown in fig. 27 and 28. Changes in the
structure do not exceed the distance of approx. 9 mm from the cutting
line (fig. 29).
Changes of hardness in the HAZ zone in the case of oxygen
cutting with no preheating are bigger, yet they reach a smaller depth
from the cutting line than it takes place after initial preheating. It is
visible in the diagram of hardness penetration pattern in the HAZ zone
in fig. 30.

Fig. 30. Hardness penetration pattern in the surface layer after oxygen cutting
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