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Sprawozdanie z posiedzenia Rady Programowej czasopisma Przegląd Spawalnictwa
Pierwsze posiedzenie nowo mianowanej Rady Programowej odbyło się 5 października 2006 r. w Warszawie. Na
obrady udostępniono reprezentacyjną Salę Prezydialną NOT, w której przyjmowano wiele ważnych osobistości, w tym
Prezydenta RP. Posiedzenie otworzył Redaktor Naczelny czasopisma prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, witając serdecznie
wszystkie przybyłe osoby. Z powodu nieobecności Prezesa SIMP dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego, uroczystego wręczenia
aktów nominacyjnych Przewodniczącemu i wszystkim obecnym członkom Rady Programowej dokonał Sekretarz Generalny SIMP mgr Kazimierz Łasiewicki.
Przejmując przewodzenie, Przewodniczący Rady, prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk przedstawił po kolei wszystkich
członków Rady oraz złożył życzenia dobrej, przynoszącej zadowolenie pracy w Radzie. Następnie przeszedł do wyboru
swojego zastępcy, prosząc o zgłaszanie propozycji. Z powodu ich braku zaproponował na tę funkcję prof. dr. hab. inż. A.
Skorupę, który był na posiedzeniu nieobecny. Propozycja nie była wcześniej uzgadniana, postanowiono sprawę odłożyć
do następnego posiedzenia. W dalszej kolejności, Przewodniczący przedstawił projekt regulaminu Rady. W trakcie dyskusji do projektu wniesione zostały niewielkie poprawki. Projekt w wersji poprawionej zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu SIMP do zatwierdzenia.
Redaktor Naczelny, prof. Nowacki wręczył swoim zastępcom oraz redaktorom działowym nominacje wraz z życzeniami jak najlepszej współpracy. Następnie przedstawił informację o stanie czasopisma. Obecnie teka redakcyjna jest
wypełniona. W zakresie finansów podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia dochodów oraz ograniczenia
wydatków. W Redakcji udało się zakupić i zainstalować nowy komputer. Nowo powołana Rada Programowa jest bardzo
dobra. W części stanowią ją osoby związane z nauką i badaniami, a w części osoby reprezentujące praktykę przemysłową.
Jest prośba do członków Rady Programowej o mocne wspieranie czasopisma. Plany wydawnicze przewidują zamieszczanie w każdym numerze jednego prestiżowego artykułu zamawianego typu „key-lecture” oraz prezentowanie ludzi
nauki i przemysłu.„Przegląd Spawalnictwa” powinien być elementem awansu naukowego młodych naukowców, którzy
zachęceni do publikowania wyników swoich badań powinni rezerwować, zwłaszcza w projektach badawczych, środki
finansowe (np. w wysokości 500 zł za jeden artykuł) wspomagające budżet redakcji. Utworzona została strona www
czasopisma (adres strony: http://www.pspaw.ps.pl), zawierająca podstawowe informacje o czasopiśmie. Strona ta będzie systematycznie rozbudowywana. Artykuły publikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są wyceniane na 4 punkty
wg klasyfikacji MNiSW. Zostaną podjęte starania zmierzające do podwyższenia wyceny czasopisma do 6 punktów.
Następnie przewodniczący Rady Programowej przypomniał, że „Przegląd Spawalnictwa” jest kontynuatorem
utworzonego w 1928 roku i wydawanego do wybuchu II wojny światowej miesięcznika „Spawanie i Cięcie Metali”.
W 2008 r. będzie obchodzić jubileusz 80-lecia. Jest najważniejszym czasopismem spawalniczym na krajowym rynku
wydawniczym i znajduje uznanie w wymianie międzynarodowej. „Przegląd Spawalnictwa” stanowi „Krajowe forum
wymiany myśli, poglądów i informacji” wszystkich spawalników polskich, poświęcone popularyzacji aktualnych spawalniczych problemów i osiągnięć naukowo-technicznych. Tematyka ukazujących się w „Przeglądzie Spawalnictwa”
publikacji i materiałów informacyjnych obejmuje problematykę prowadzonych w kraju, a częściowo także za granicą,
prac naukowych i badawczych zapewniających rozwój spawalnictwa. Dotyczy nowych rozwiązań technologicznych,
zwłaszcza w zakresie wysoko zaawansowanych procesów spawalniczych, badań spawalności zaawansowanych materiałów, nowych materiałów i urządzeń dla spawalnictwa. W czasopiśmie prezentowana jest problematyka badań
jakości połączeń spawanych i zarządzania jakością w spawalnictwie oraz kwalifikowania personelu spawalniczego i
personelu badań nieniszczących pracującego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych. W „Przeglądzie Spawalnictwa” zamieszczane są wszelkie informacje o działalności Sekcji Spawalniczej SIMP oraz o seminariach, konferencjach
i spotkaniach naukowo-technicznych organizowanych przez SIMP, NOT, Instytut Spawalnictwa, uczelnie itp. „Przegląd
Spawalnictwa” kierowany od początku 2006 roku przez nowego Redaktora Naczelnego – prof. dr. hab. inż. Jerzego
Nowackiego, niezmiennie utrzymuje wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjną szatę graficzną i wyróżniający się poziom
edytorski. Czasopismo wydawane jest terminowo. Wysoka pozycja czasopisma jest wynikiem wielkiego wysiłku zespołu
redakcyjnego współpracującego z gronem najlepszych specjalistów z zakresu spawalnictwa. Specjaliści ci reprezentują
wszystkie najważniejsze krajowe ośrodki naukowe, badawcze i przemysłowe. Czasopismo ma ugruntowaną wysoką pozycję wśród licznego kręgu stałych Czytelników reprezentujących różne gałęzie przemysłu. Jest również wykorzystywany
przez studentów wydziałów mechanicznych i budownictwa wyższych uczelni technicznych. Opinię Przewodniczącego
Rady Programowej uzupełnił dr inż. Gracjan Wiśniewski, podkreślając duże znaczenie czasopisma dla specjalistów zajmujących się spawalnictwem.
Przewodniczący Rady Programowej poprosił o wypowiedzi nowych redaktorów działowych.
Prof. dr hab. dr h. c. Leszek A. Dobrzański zapewnił o długoletnich i bardzo dobrych kontaktach z Redaktorem Naczelnym prof. Jerzym Nowackim oraz zaprosił do współpracy z czasopismem„The Worldwide Journal of Achievements
in Materials and Manufacturing Engineering”, którego sam jest Redaktorem Naczelnym. Zwrócił uwagę, że spawalnictwo
dotyka dwóch dyscyplin naukowych: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej. „Przegląd
Spawalnictwa” powinien poszerzyć profil, obejmując również szeroko rozumianą inżynierię materiałową. W redagowanym przez siebie czasopiśmie można bez trudu wyselekcjonować artykuły, które mogą być zamieszczone w„Przeglądzie
Spawalnictwa”.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. Politechniki Wrocławskiej, poinformował o przygotowywaniu drugiej edycji
konferencji lutowniczej w dniach 24-26 września 2007 roku we Wrocławiu. Edycji pierwszej w roku 2004 towarzyszył
numer specjalny„Przeglądu Spawalnictwa”zawierający referaty konferencyjne, planowane jest również wydanie numeru specjalnego również przy okazji edycji drugiej.
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Dr inż. Kazimierz Ferenc z Politechniki Warszawskiej zaproponował recenzowanie wszystkich artykułów. Podkreślił
znaczenie kontaktów z biurami projektowymi, z wytwórcami konstrukcji spawanych i szerzej z przemysłem. Zasugerował prezentowanie awarii konstrukcji spawanych.
Dr inż. Gracjan Wiśniewski reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego podkreślił znaczenie informacji pochodzących z komisji normalizacyjnych, dokumentów związanych z badaniami nieniszczącymi oraz przepisów prawnych.
Dr hab. inż. Jacek Słania zwrócił uwagę na współpracę z przemysłem i znaczenie publikowania wszelkich nowości
pochodzących z przemysłu.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich redaktorów działowych o sprecyzowanie swoich planów na piśmie i
przesłanie krótkich zestawień do redakcji.
W dyskusji udział wzięli:
Inż. Mirosław Nowak (Technika Spawalnicza) – zaproponował publikowanie tego, co zainteresuje spawaczy. Kiedyś była wkładka z informacjami praktycznymi. Może do tego wrócić? W obecnej formie czasopismo nie dociera do
warsztatów. Celowe byłoby opisywanie awarii – jest to duży zasób wiedzy na przyszłość. Pożyteczna byłaby też giełda
używanych urządzeń (np. laserów).
Dr hab. inż. Andrzej Kolasa prof. Politechniki Warszawskiej – poinformował, że ludzie z przemysłu narzekają na
czasopismo. Potrzebny jest kącik spawacza, poszukiwane są porady. Jednak trudno jest pogodzić bardzo praktyczny
charakter czasopisma z ambicjami wysokiego punktowania za osiągnięcia naukowe. Publikowanie w języku angielskim, choć bardzo obecnie rozpowszechnione, ma tę wadę, że najnowsze osiągnięcia polskich naukowców docierają
w pierwszej kolejności do konkurentów zagranicznych. W Japonii zawsze publikuje się wszystko w pierwszej kolejności
w języku japońskim, a dopiero później w języku angielskim. Zaapelował o to, żeby wszyscy członkowie redakcji i Rady
Programowej poczuli się odpowiedzialni za„Przegląd Spawalnictwa”.
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak (AGH)– zauważył, że konferencje spawalnicze nakładają się na siebie czasowo
oraz zasugerował, żeby „Przegląd Spawalnictwa” włączył się w koordynację terminów. Poprosił o informowanie, które
artykuły zostały przedrukowane w„Welding International”oraz podawanie spisu treści na stronach www.
Mgr inż. Jacek Rutkowski (Kemppi) – stwierdził dobrą kombinację nauki i przemysłu w Przeglądzie. Zaproponował
przeprowadzenie ankiety pozwalającej na zidentyfikowanie wszystkich czytelników i pozyskanie nowych. Oświadczył,
że w polskiej gospodarce są firmy, które stosują spawanie, a za mało wiedzą o spawaniu.
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. Politechniki Wrocławskiej – uznał za wartościowe łączenie spawalnictwa z
materiałoznawstwem, ponieważ wiedza spawalników w zakresie metaloznawstwa jest mała. Podkreślił, że europejscy inżynierowie spawalnicy stanowią elitę wśród spawalników i powinni być w pierwszej linii odbiorcami „Przeglądu
Spawalnictwa”.
Mgr inż. Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego – zwrócił uwagę na potrzebę propagowania bezpieczeństwa. Dobre spawanie to właściwa jakość i wysokie bezpieczeństwo. Zauważył, że obecnie każda rozmowa wśród
spawalników sprowadza się do narzekań na brak spawaczy.
Prof. dr hab. dr h. c. Leszek A. Dobrzański (Politechnika Śląska)– stwierdził, że nie da się robić czegoś, co będzie
zadawalało zarówno inżynierów, jak i spawaczy.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski – poinformował, że w niemieckim czasopiśmie spawalniczym podaje się plan wydawniczy na 3-4 lata z góry. Zaproponował wykorzystać ten pomysł w„Przeglądzie Spawalnictwa”.
Inż. Mirosław Nowak – zaproponował aby wykorzystać bazę europejskich inżynierów spawalników do zwiększenia liczby prenumeratorów.
Dr inż. Kazimierz Ferenc – zasugerował, żeby prezentować zakłady spawalnicze: jakie mają uprawnienia, świadectwa, dopuszczenia, jaki mają profil produkcji, czy prowadzą badania nieniszczące itp. Pożyteczne byłoby przybliżenie
normy EN 729 i zastępującej ją teraz normy ISO 3834.
Dr hab. inż. Jacek Słania (Instytut Spawalnictwa)– poinformował, że Instytut Spawalnictwa dysponuje bazami
danych i tworzy kolejne. Różne są poziomy dostępu do tych baz danych.
Redaktor Naczelny, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, podsumowując dyskusję stwierdził, że jest przejęty jej przebiegiem. Umocnił się w przekonaniu, że dobrze zrobił sugerując takich właśnie członków zespołu redakcyjnego i Rady
Programowej. Nie wszystko jest możliwe do natychmiastowego wykorzystania, ponieważ skład redakcji jest skromny, a
sam Redaktor Naczelny dojeżdża do redakcji w Warszawie aż ze Szczecina. Jednak zrealizowanie zamiarów zadecyduje
o sukcesie.
Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął obrady.
W części nieoficjalnej, która odbyła się w Sali Kominkowej, Przewodniczący Sekcji Spawalniczej SIMP dr inż. Jan
Plewniak wraz z zainteresowanymi uczestnikami zebrania powierzyli organizację 49. Krajowej Konferencji Spawalniczej
Zakładowi Spawalnictwa w Politechnice Szczecińskiej.
Postulowano też konieczność wprowadzenia zasady publikowania materiałów Krajowych Konferencji Spawalniczych Sekcji Spawalniczej SIMP w miesięczniku„Przegląd Spawalnictwa”, co wpłynie zarówno na prestiż i zasięg oddziaływania konferencji jak i przyczyni się dalszego rozwoju czasopisma. Zasada ta winna dotyczyć wszystkich liczących się
konferencji spawalniczych popieranych przez Sekcje Spawalniczą SIMP.
Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk
(Fotoreportaż z posiedzenia Rady Programowej zamieszczono na str. 18).
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Wpływ rodzaju materiału ściernego na odporność
na zużycie płyty ściernej z żeliwa chromowego
Inﬂuence of the type of an abrasive on
wear resistance of the abrasive panel
made of chromium cast iron
STRESZCZENIE

Opisano własności płyty ściernej o warstwie wierzchniej z żeliwa
chromowego. Porównano odporność na zużycie ścierne materiał ceramicznymetal zgodnie z normą ASTM G65 płyty ściernej CDP 4666 oraz jako materiału
odniesienia stali HARDO 400. Wykazano, że rodzaj materiału ściernego
wywiera decydujący wpływ na odporność na zużycie ścierne. W przypadku
trzech badanych materiałów: piasku kwarcowego z Ottawy, piasku klinkieru i
żużla hutniczego, płyta CDP 4666 wykazuje najwyższą odporność na zużycie
ścierne pod wpływem piasku klinkieru.

ABSTRACT
The properties of an abrasive panel with a top-layer of chromium cast iron
were described. The resistance to abrasive wear of a ceramic material – metal
of a CDP 4666 abrasive panel was compared in consistency with ATSM G65
standard and HARDO 400 steel was used as a reference material. It was found
out that the type of an abrasive has a powerful influence on wear resistance.
Comparing the influence of the three materials being examined: Ottawa
quartz-sand, clinker sand and metallurgical cast iron, the CDP 4666 panel
demonstrates the highest wear resistance when clinker sand is applied.

Wstęp
Technologie spawalnicze stanowią od lat jeden z podstawowych elementów
procesów produkcyjnych nowoczesnych maszyn i urządzeń. O ile początkowo były to
technologie spawania, zgrzewania i cięcia, to w ostatnich latach dominują technologie
napawania, stopowania i natryskiwania cieplnego warstw wierzchnich, o własnościach
nieosiągalnych w klasycznej inżynierii materiałowej [1-21]. Tak wysoki poziom
rozwoju technologicznego i materiałowego wynika głównie z wysokiego zawansowania
technicznego sterowanych komputerowo, automatycznych i zrobotyzowanych urządzeń
spawalniczych, a jednocześnie intensywnych badań naukowych i rozwojowych w
obszarze spawalniczych materiałów dodatkowych [1-17]. Od kilku lat publikowane są
wyniki badań nad opracowaniem nowych nanomateriałów do napawania i natryskiwania
cieplnego [15, 16]. Firma The Nanosteel Company jako pierwsza wprowadziła na rynek
światowy dwa nowe druty spawalnicze Super Hard Steel 9192 (SHS9192) i Super Hard
Steel 9193 (SHS9193), kórych napoiny cechują się bardzo wysoką twardością, rzędu
70-72 HRC i mają typową strukturę nano, (rys. 1).
Oprócz wysoko zaawansowanych technologicznie procesów napawania i stopowania
plazmowego czy laserowego, natryskiwania plazmowego i cieplnego naddźwiękowego
[5, 17], przemysł światowy od kilku lat coraz powszechnej stosuje bardzo efektywne
technicznie i ekonomicznie rozwiązanie – płyty i rury ścierne, (rys. 2, 3). Na blasze ze stali
węglowej, stali austenitycznej czy martenzytycznej lub też innego podłoża metalowego,
zwykle o grubości 5-15 mm i powierzchni do kilku metrów kwadratowych, jest
napawana automatycznie SSA drutami proszkowymi samoosłonowymi stopowymi lub
nalutowywana warstwa o grubości zwykle od 3-20 mm, o bardzo wysokiej odporności
na zużycie ścierne, erozyjne, korozję itd [18-21]. W zależności od skłonności warstwy
wierzchniej do pękania oraz jej przyczepności do podłoża, płyty ścierne mogą być
kształtowane pod różnym promieniem krzywizny, pozwalającym na wykładanie płytami

SHS9192

SHS9193

Rys. 1. Mikrostruktura napoin wykonanych metodą GMA drutem proszkowym metalicznym Super Hard
Steel SHS9192 i Super Hard Steel SHS9193 [15]

ściernymi wewnętrznej powierzchni rur lub zewnętrznych powierzchni o różnym
promieniu krzywizny, (rys. 2, 4). Nowym rozwiązaniem jest napawanie automatyczne
SSA wewnętrznej powierzchni rur stalowych o grubości ścianki rzędu 5-10 mm i średnicy
od 80 mm wzwyż [15]. W artykule opisano wyniki badań wpływu rodzaju ścierniwa na
odporność na zużycie ścierne materiał ceramiczny-metal płyty ściernej 4666DP0604.
Norma światowa obowiązująca w pomiarach odporności na zużycie ścierne: ASTM G
65 - Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the DraySand/Rubber Wheel
Apparatus, Procedure A, (rys. 5), wymaga użycia jako materiału ściernego piasku
kwarcowego z Ottawy o ziarnistości w zakresie -300 to + 212 µm (U.S. sieve size - 50 to
+70), (rys. 6). Płyty ścierne stosowane są w celu zapewnienia zwiększonej odporności
ściernej na działanie wielu innych materiałów sypkich, jak np. zwykły piasek odlewniczy,
klinkier, kruszywo węglowe, żużel i pył hutniczy itd. Do badań porównawczych
wytypowano jako materiał odniesienia stal HARDOX 400, a jako materiał ścierny: piasek
kwarcowy z Ottawy, piasek klinkieru oraz żużel hutniczy, (rys. 6).

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel – profesor zwyczajny, dr inż. Damian Janicki – adiunkt,mgr inż. Andrzej St. Klimpel – Politechnika Śląska, mgr inż Marek Bryś – ﬁrma
Castolin.
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Tablica I. Typowe wymiary płyt ściernych [18-22]
Dopuszczalny promień
krzywizny płyty ściernej

Grubość
blachy
podłoża
[mm]

Grubość
warstwy
ściernej
[mm]

Grubość
blachy
podłoża
[mm]

wewnętrznej

zewnętrznej

8
10
12
12
13
17
19
22
25
25
29
29
33
28

3
4
6
4
5
7
9
10
10
13
17
13
17
18

5
6
6
8
8
10
10
12
15
12
12
16
16
10

150
200
250
250
250
300
300
350
500-1000
500-1000
1500
1500
1500-2000
1500

300
350
400
400
500
600-1000
600-1000
1000
1000
1000
2000
2000
2500
2000

Rys. 4. Fragment odcinka rury transportu pneumatycznego materiałów sypkich o powierzchni
wewnętrznej wyłożonej płytą ścierną [19]

Rys. 5. Urządzenie do badań odporności na zużycie ścierne materiał ceramiczny-metal
zgodnie z normą ASTM G65

piasek kwarcowy z Ottawy

piasek klinkieru

Rys. 6. Widok ścierniwa użytego
w badaniach odporności na zużycie
ścierne stali HARDOX 400 i płyty ściernej
4666DP0604 zgodnie z normą ASTM G65

żużel hutniczy

Rys. 2. Wentylator hutniczy z łopatami pokrytymi płytami ściernymi 4666DP 0604 [19]
Tablica II. Własności płyty ściernej 4666DP0604 oraz stali HARDOX 400

Rys. 3. Napawanie produkcyjne SSA drutem proszkowym TeroMatec 4666 [19]
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Grubość [mm]

Oznaczenie

Skład chemiczny
[%]

HARDOX 400

0,14 C, 1,6 Mn,
0,7 Si, max 0,50 Cr,
max 0,25 Ni,
max 0,25 Mo,
max 0,004 B

10

-

450
(440-457)

4666DP0604

Fe+5,4 C, 0,9 B, 0,3 Mn,
20,5 Cr, 6,7 Nb, 1,5 Si

6

4

790
(743-847)

Materiał
Napoina
podłoża

Twardość
HV10

Przebieg badań
Własności badanych materiałów

Badania odporności na zużycie ścierne
materiał ceramiczny-metal

Płyty ścierne CDP 4666, jednego z głównych europejskich producentów płyt
ściernych [19], przeznaczone są na warstwy wierzchnie pracujące w warunkach
ścierania materiałami ceramicznymi pod małym i średnim obciążeniem, erozji i
małych obciążeń udarowych w temperaturach pracy do 250°C [19]. Istnieje możliwość
gięcia płyty CDP 4666 od średnicy 200 mm wzwyż. W badaniach zastosowano
płytę ścierna płaską gatunku 4666DP0604 o wymiarach 1200x2700 mm, (tablica II,
rys. 2). Badania metalograficzne wykazały wysoką jakość napoin o strukturze żeliwa
chromowego z wydzieleniami ukierunkowanych, iglastych węglików chromu oraz
drobnych wydzieleń wtórnych węglików niobu i borków chromu, (rys. 7, 8). Pomiary
twardości przeprowadzono na powierzchni oraz przekroju poprzecznym napoiny płyty
ściernej 4666DP0604 oraz na powierzchni i przekroju poprzecznym blachy HARDOX
400, (tablice III, IV).

W celu określenia ilościowej odporności na zużycie ścierne płyty ściernej
4666DP0604 w porównaniu do blachy wzorcowej HARDOX 400, przy użyciu jako
ścierniwa piasku kwarcowego z Ottawy (wymaganego w normie ASTM G65), piasku
klinkierowego oraz żużla hutniczego, przeprowadzono badania odporności na zużycie
ścierne materiał ceramiczny-metal, zgodnie z wymaganiami normy ASTM G 65-00,
Procedure A. (rys. 6). Badania przeprowadzono na urządzeniu wykonanym w Katedrze
Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, zgodnie z wymaganiami normy ASTM G65,
(rys. 5). Próbki do badań wycięte z płyty ściernej 4666DP0604 oraz blachy ze stali
HARDOX 400, o wymiarach 25x75x10 mm ważono z dokładnością 0,0001 g przed i po
próbie ścierania. W próbie ścierania wąski strumień ścierniwa podawano z natężeniem
300-400 g/min między koło dociskowe o średnicy 229 mm i powierzchni zewnętrznej
pokrytej twardą gumą, obracające się z prędkością 200 obr/min przez 6000 obrotów.
Badane próbki dociskano do koła gumowego z siłą 130 N (w próbie z piaskiem klinkieru
zastosowano również docisk z siłą 60 N). Średni ubytek masy dwóch próbek płyty
ściernej 466DP0604 oraz blachy HARDOX 400 przeliczono na ubytek objętościowy:
Ubytek objętościowy, [mm3] = ubytek masowy [g] : gęstość [g/cm3] x 1000
Odporność na zużycie ścierne płyty ściernej 4666DP0604 obliczono ostatecznie
jako odporność względem stali wzorcowej HARDOX 400, (tablice V ÷ VIII, rys. 9).
Zmierzona piknometrem gęstość masy metalu napoiny płyty ściernej 4666DP0604
wynosi 7,17 [g/cm3], natomiast stali HARDOX 400 - 7,87 g/cm3.

Rys. 7. Makrostruktura płyty ściernej 4666DP0604
Tablica III. Wyniki pomiarów twardości na powierzchni lica napoiny płyty ściernej 4666DP0604 oraz blachy
ze stali HARDOX 400
Oznaczenie
HARDOX 400
4666DP0604

1
454
762

Punkt pomiaru, HV10
3
4
5
457
440
442
803
743
772

2
450
847

Średnia
twardość

6
450
813

450
790

Tablica IV. Wyniki pomiarów twardości na przekroju poprzecznym napoiny płyty ściernej 4666DP0604 oraz blachy ze

Tablica V. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne piaskiem kwarcowym z Ottawy, (rys. 6),
zgodnie z wymogami normy ASTM G 65
Oznaczenie
próbki

HARDOX 400

stali HARDOX 400
4666DP0604

Obszar pomiarowy
Oznaczenie

4666DP0604
HARDOX 400

napoina
1
772

2
743

3
734

4
5
6
7
764 780 740 292
450 (459, 437, 455)

Obszar
stopienia

SWC

8
188

9
145

Waga
próbki
przed próbą
[g]

Waga
próbki po
próbie [g]

Średnia
Utrata Średnia
utrata
masy utrata masy
objętości
[g]
[g]
[mm3]

H-1 O

62,2260

60,7526

1,4734

H-2 O

63,1222

61,6721

1,4501

CDP-1 O

172,9842

172,8142

0,1700

CDP-2 O

161,5145

161,3332

0,1813

Względna
odporność
na zużycie
ścierne

1,4617

185,730

1,00

0,1756

24,4979

7,58

Tablica VI. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne klinkierem, (rys. 6), zgodnie z wymogami
normy ASTM G 65 – siłą docisku 60 N
Oznaczenie
próbki

HARDOX 400

4666DP0604

Obszar pod powierzchnią napoiny

Numer
próbki

Numer
próbki

Waga
próbki przed
próbą
[g]

Waga
próbki po
próbie
[g]

Utrata
masy
[g]

H-1K

132,9137

131,4617

1,452

H-2K

132,986

131,585

1,401

CDP-1K

128,8902

128,8722

0,0180

CDP-2K

128,0783

128,066

0,0123

Średnia
utrata
masy
[g]

Średnia
utrata
objętości
[mm3]

Względna
odporność
na zużycie
ścierne

1,4265

181,26

1,00

0,01515

2,113

85,78

Obszar środkowy napoiny

Tablica VII. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne klinkierem, (rys. 6), zgodnie z wymogami
normy ASTM G 65 – siła docisku 130 N

Rys. 8. Mikrostruktura napoiny płyty ściernej
4666DP0604. Widoczne iglaste wydzielenia
węglików chromu usytuowanych prostopadle
do obszaru stopienia napoiny z podłożem,
w wyniku sterowanego na stole wodnym
kierunkowego chłodzenia napoiny

Obszar stopienia napoiny z podłożem

Oznaczenie
próbki

HARDOX 400

4666DP0604

Numer
próbki

Waga próbki
przed próbą
[g]

Waga
próbki po
próbie
[g]

Utrata
masy
[g]

H-1K1

60,4555

57,8818

2,5737

H-2K2

61,3573

58,7065

2,6508

CDP-K1

124,2759

124,2730

0,0029

CDP-K2

119,3786

119,3738

0,0048

Średnia
utrata
masy
[g]

Średnia
utrata
objętości
[mm3]

Względna
odporność
na zużycie
ścierne

2,6122

331,9187

1,00

0,0038

0,5299

626,4
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Tablica VIII. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne żużlem hutniczym o ziarnistości 0,2-1,6
mm, (rys. 6), zgodnie z wymogami normy ASTM G 65

Oznaczenie
próbki

HARDOX 400

4666DP0604

Numer
próbki

Waga próbki
przed próbą
[g]

Waga
próbki po
próbie
[g]

Utrata
masy
[g]

H-1Z

124,0171

121,3831

2,6340

H-2Z

124,3654

121,6644

2,7010

CDP-1Z

146,9892

146,8971

0,0921

CDP-2Z

147,2306

147,1388

0,0918

Średnia
utrata
masy
[g]

Średnia
utrata
objętości
[mm3]

Względna
odporność
na zużycie
ścierne

2,6675

338,9

1,00

0,0919

12,80

26,48

CDP 4666

HARDOX 400
Rodzaj ścierniwa

piasek
kwarcowy z
Ottawy

piasek
klinkieru

żużel hutniczy

piasek
kwarcowy z
Ottawy

piasek
klinkieru

żużel hutniczy

Rys. 9. Widok próbek płyty ściernej 4666DP0604, stali HARDOX 400 po próbie odporności na
ścieranie zgodnie z normą ASTM G65 piaskiem kwarcowym z Ottawy, piaskiem klinkieru i żużlem
hutniczym, (Tablice V ÷ VIII)

Podsumowanie
Badania odporności płyty ściernej 4666DP0604, (rys. 2, 7, 8), na zużycie ścierne
materiał ceramiczny-metal, wykonane zgodnie z wymaganiami normy ASTM G65,
(rys. 5), wykazały, że rodzaj materiału ściernego oraz siła docisku próbki do
koła ściernego, (rys. 5), wywierają znaczny wpływ na odporność na zużycie
ścierne, (tablice V ÷ VIII i rys. 9). W przypadku każdego z badanych materiałów
ściernych: piasku kwarcowego z Ottawy (wymaganego w normie ASTM G65),
piasku klinkieru oraz żużla hutniczego, (rys. 6), badana płyta ścierna 4666DP0604
wykazuje znacznie wyższą odporność na zużycie ścierne od stali HARDOX
400, w granicach od 7,6 razy w przypadku piasku kwarcowego z Ottawy, aż
do 626 razy w przypadku piasku klinkieru. Z kolei zmniejszenie siły docisku
próbki do gumowego koła ściernego, z wymaganej w normie 130 N do siły
60 N wyraźnie zmniejsza różnice w odporności na zużycie ścierne między płytą
ścierną 4666DP0604 a blachą wzorcową ze stali HARDOX 400, (tablice VI i VII).
Przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły, że nie twardość materiału, lecz
jego skład chemiczny i struktura decydują o odporności na zużycie ścierne [1]. Twardość
stali HARDOX 400 jest tylko o 40% niższa od twardości warstwy wierzchniej płyty
ściernej 4666DP0604, natomiast odporność na zużycie ścierne stali HARDOX 400
jest od kilku do kilkuset razy niższa od płyty ściernej 4666DP0604, w zależności od
rodzaju materiału ściernego, (tablice III ÷ VIII).
Tak wysoka odporność na zużycie ścierne materiał ceramiczny-metal płyty
ściernej 4666DP0604, wynika ze szczególnego składu chemicznego i struktury
napoiny, kształtowanej również przez sterowaną w procesie napawania kierunkową
krystalizację dużych iglastych węglików chromu, (rys. 4). Napawanie SSA blachy
stalowej podłoża o grubości 6,0 mm na stole wodnym, o dokładnie sterowanym
chłodzeniu dolnej powierzchni blachy, powoduje intensywne, prostopadłe do
powierzchni blachy, odprowadzanie ciepła z jeziorka spawalniczego napoiny. W
efekcie uzyskuje się bardzo drobnoziarnistą strukturę osnowy żeliwa chromowego
z wydzieleniami borków i węglików niobu oraz dużych iglastych pierwotnych
węglików chromu, (rys. 4).
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Struktury złączy spawanych stali niskowęglowych
i niskostopowych
Welded joint structure of low-carbon and low-alloy steels
STRESZCZENIE

W artykule scharakteryzowano przemiany zachodzące w spoinie i w
SWC oraz podjęto próbę usystematyzowania nazewnictwa i nadania polskich
nazw strukturom powstającym w złączach spawanych stali niskowęglowych
i niskostopowych. Ponadto opisano wpływ różnych czynników na charakter
powstających w spoinie struktur.

Wstęp
W literaturze polskiej brak jest obecnie jednoznacznego usystematyzowanego
nazewnictwa struktur powstających w procesie krzepnięcia spoin i chłodzenia strefy
wpływu ciepła. Na temat struktur powstających w spoinie i w strefie wpływu ciepła
napisano wiele artykułów, jednakże bardzo często posługiwano się w nich bezpośrednim
tłumaczeniem nazw z języka angielskiego podanych w dokumentach MIS [1]. Nazwy
te, np. ferryt początkowy czy uboczny płytkowy nie miały właściwego brzmienia w
języku polskim. W niektórych artykułach nazwy ferrytu przypisywano w zależności od
miejsca jego obserwacji, np. ferryt początkowy na granicach ziaren i ferryt początkowy
wewnątrz ziaren itp. W rzeczywistości był to ten sam ferryt tylko obserwowany w
różnych przekrojach. Powstające w wyniku przemiany γ→α różne morfologie ferrytu
posiadają w literaturze materiałoznawczej ustalone nazwy w języku polskim, wynikające z
mechanizmu ich powstawania. Dlatego też celem artykułu jest usystematyzowanie nazw
struktur powstających w spoinie i w SWC podczas chłodzenia z różnymi szybkościami
stali niskowęglowych i niskostopowych. Autorzy mają nadzieję, że zaproponowane
nazwy zostaną na trwałe przyjęte i nie będą stwarzać nieporozumień przy interpretacji
mikrostruktur połączeń spawanych.

ABSTRACT
The changes taking place in a weld and in SWC were characterized, and
an attempt was made to systematize the nomenclature and give Polish names
to the structures arising in welded joints of low-carbon and low-alloy steels.
Additionally the influence of various factors on the nature of structures arising in
the weld was presented.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat wykresu przemian fazowych podczas ciągłego
chłodzenia (CTPc) wyjaśniający tworzenie różnych mikrostruktur w spoinach stali
niskowęglowych i niskostopowych. Sześciokąty reprezentują poprzeczne przekroje przez
kolumnowe ziarna austenitu w spoinie. Jeśli austenit (γ) posiada wysoką temperaturę i
chłodzenie jest wolne, zarodkowanie ferrytu (α) następuje na granicach ziaren austenitu.
Ferryt ten nazwany ferrytem ziarnistym (poligonalnym) lub ferrytem podeutektiodalnym
posiada nieregularne granice ziaren, (rys. 2).

Przemiany przy chłodzeniu spoin
Struktura obserwowana w temperaturze otoczenia w stalach, w których występują
przemiany fazowe w czasie chłodzenia, nazywana jest strukturą wtórną. Ujawnienie
struktury pierwotnej, czyli powstałej w momencie pierwotnej krystalizacji, a zatem
poznanie charakteru krystalizacji, jest niekiedy bardzo trudne. Strukturę pierwotną można
ujawnić specjalnymi sposobami trawienia [2], jeśli w procesie krzepnięcia wystąpiła
międzydendrytyczna lub międzykomórkowa mikrosegregacja. Jeśli współczynnik
podziału k jest bliski l, mikrosegregacja pierwiastków w spoinie może być zbyt mała
aby uwypuklić dendrytyczną albo komórkową strukturę we wnętrzu ziarna. Struktura
wewnątrz ziarna może być więc bardzo jednorodna. Ponadto, gdy dyfuzja w stanie stałym
następuje szybko, to mikrosegregacja jest mała ze względu na ujednorodnienie składu
chemicznego. Wówczas dendryty lub komórki w spoinie są słabo widoczne. Trzecim
czynnikiem utrudniającym obserwację struktury pierwotnej jest charakter i rodzaj struktur
powstających podczas przemiany fazowej przy chłodzeniu. Powstające po granicach
i wewnątrz ziaren austenitu nowe składniki strukturalne uniemożliwiają analizę struktury
pierwotnej a zatem charakter pierwotnej krystalizacji.

Rys. 1. Schemat wykresu przemian fazowych przy chłodzeniu ciągłym spoin w stalach
niskowęglowych (opracowano wg 13)
W niższych temperaturach szybkość przemieszczania się powierzchni ziaren ferrytu
maleje i z nich „wyrastają” boczne płytki nazywane ferrytem płytkowym (iglastym) lub
ferrytem Widmanstättena, (rys. 2). Płytki te rosną do wnętrza ziaren austenitu, a stosunek
szerokości do długości osiąga wartość 1:20 i więcej. Tworzą one charakterystyczny
geometryczny wzór wskazujący, że ich płaszczyzny habitus pokrywają się z rodzinami
płaszczyzn {111} ziaren austenitu. Między austenitem i powstającym ferrytem zachowana
oraz
.
zostaje więc zależność Kurdiumowa-Sachsa
Wzrost płytek jest kontrolowany szybkością dyfuzji węgla przed rosnącą płytką. Boczny
wzrost płytek (pogrubianie płytek) jest bardzo wolny, gdyż jest kontrolowany małą
ruchliwością płaskich powierzchni. Atomy substytucyjne nie dyfundują podczas rozrostu
płytki ferrytu Widmanstättena.

Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak - profesor, dr inż. Aneta Ziewiec – adiunkt
- AGH Kraków

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 11/2006

7

a)

Obniżenie temperatury poniżej temperatury Bs (bainit start) hamuje całkowicie
procesy dyfuzji żelaza i ogranicza na tyle szybkość dyfuzji węgla, że możliwe jest
zajście przemiany bainitycznej i utworzenie bainitu górnego względnie bainitu dolnego.
Zarówno bainit górny jak i bainit dolny zarodkują na granicach ziaren austenitu.
Bainit górny tworzy się w zakresie temperatur 550÷400°C, natomiast bainit dolny w
temperaturze poniżej 400°C a powyżej temperatury Ms. W miarę obniżania temperatury
rośnie gęstość dyslokacji w ferrycie bainitycznym, jego przesycenie węglem oraz
dyspersja utworzonych węglików.

b)

Rys. 2.
Mikrostruktura spoiny:
a) – stali S235JR
spawanej elektrodą
ER1.46,
b) –stali S355JR
spawanej elektrodą
EB1.50

Charakterystyczny układ płytek ferrytu ułożonych w dwóch lub trzech systemach
krystalograficznych na powierzchni zgładu można wyjaśnić w następujący sposób:
w komórce elementarnej austenitu występuje 8 płaszczyzn typu {111}. Jeśli w
ośmiu sąsiadujących komórkach narysujemy każdą z tych płaszczyzn, to utworzą one
ośmiościan przedstawiony na rysunku 3. Przecięcie ośmiościanu (z wydzielonymi
na jego powierzchni płytkami ferrytu) płaszczyzną równoległą do powierzchni A,
(rys. 3a) da na płaszczyźnie ślady dwóch systemów przecięć płaszczyzn {111} z tą
powierzchnią, (rys. 3b). Przecięcie płaszczyzną nachyloną pod dowolnym kątem, np.
płaszczyzną B da trzy krystalograficzne układy płytek ferrytu, (1, 2, 3 na rys. 3c). Tak
więc w strukturze w danym ziarnie będą występowały płytki ferrytu ułożone w dwóch lub
trzech systemach krystalograficznych.

Rys. 4. Mikrostruktura spoiny w stali o podwyższonej wytrzymałości składająca się
z ferrytu ziarnistego i ferrytu drobnopłytkowego

Mechanizm przemiany bainitycznej jest pod pewnymi względami podobny do
przemiany martenzytycznej, np. w wyniku przemiany tworzy się na powierzchni zgładu
charakterystyczny relief, co jest spowodowane ścinającym odkształceniem sieci.
Występuje również określona zależność krystalograficzna między austenitem a ferrytem
bainitycznym. Od przemiany martenzytycznej różni się tym, że wzrost płytek bainitu
jest powolny i ciągły, co świadczy o dyfuzyjnym charakterze przemiany. Podstawowa
różnica między bainitem górnym a dolnym to ich wygląd. Bainit górny jest „pierzasty”,
natomiast bainit dolny iglasty (bardzo podobny do martenzytu niskowęglowego).
Przemiana bainityczna jest przemianą pośrednią. Płytki bainitu składają się z
ferrytu i węglików o bardzo dużej dyspersji. W bainicie górnym wydzielenia węglików
zlokalizowane głównie na granicach listew są grubsze i zorientowane przeważnie
równolegle do osi płytek ferrytu. W bainicie dolnym węgliki są drobniejsze, znajdują
się wewnątrz płytek i układają się w poprzeczne pasma pod kątem około 55° do osi
płytek.
W stalach niskostopowych w zależności od warunków spawania może występować
bainit górny, bainit dolny i martenzyt. Rozróżnienie bainitu górnego od dolnego oraz
niskowęglowego martenzytu jest jednak bardzo trudne. Do rozróżnienia tych struktur
niezbędne jest ich badanie na cienkich foliach w mikroskopie elektronowym. Stąd też

Rys. 3. Schemat powstawania charakterystycznych układów płytek ferrytu
Widmanstättena: a – wygląd figury utworzonej przez płaszczyzny typu {111},
b – układ płytek ferrytu przy przecięciu ziarna płaszczyzną równoległą do płaszczyzny (100),
c – układ płytek ferrytu przy przecięciu dowolną płaszczyzną

Dalsze obniżenie temperatury i związane z tym zmniejszenie szybkości dyfuzji
hamuje wzrost płytek ferrytu Widmanstättena. W niższych temperaturach możliwe jest
zarodkowanie ferrytu wewnątrz ziaren austenitu na drobnych wytrąceniach niemetalicznych
(np. tlenkach) znajdujących się w spoinie. Ma on kształt drobnych płytek powstających
na płaszczyznach {111} austenitu, które spełniają zależność Kurdiumowa-Sachsa. Ferryt
ten nazywany jest ferrytem drobnopłytkowym (drobnoiglastym lub „acicularnym”), (rys.
2, 4). Płytki ferrytu drobnopłytkowego posiadają grubość około 2 µm, a stosunek
szerokości do długości 1:3 do 1:10. Na powierzchniach międzyfazowych ferrytu jest
obserwowany drobny cementyt. Ferryt drobnopłytkowy cechuje większa gęstość
dyslokacji w porównaniu do ferrytu Widmanstättena.
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Rys. 5. Bainityczna struktura spoiny stali 13HMF wykonana elektrodą ESMo-Cr-VB

często struktury te określa się ogólnie jako „drobnoiglaste (drobnopłytkowe)” produkty
pośredniej i bezdyfuzyjnej przemiany austenitu, bez ich ilościowego rozróżniania. Przykład
bainitycznej struktury spoiny w stali niskostopowej 13HMF pokazano na rysunku 5.
Ponieważ struktury bainityczne powstają w szerokim zakresie prędkości chłodzenia,
wykazują one bardzo dużą różnorodność. Dlatego też prosty podział na bainit górny i bainit
dolny może być mylący przy opisie struktur powstałych przy ciągłym chłodzeniu z różnymi
szybkościami. Niektórzy autorzy, oprócz wcześniej opisanych rodzajów bainitu, wyróżniają
jeszcze bainit „ziarnisty” [3, 4, 5] lub bainit „bezwęglikowy” [6]. Ten rodzaj bainitu powstaje
przy mniejszych szybkościach chłodzenia. Mechanizm jego tworzenia jest następujący: przy
większych szybkościach chłodzenia w austenicie kontaktującym się z ferrytem bainitycznym
powstaje stromy gradient koncentracji węgla, (rys. 6). W wyniku dużego przesycenia
austenitu węglem na powierzchni międzyfazowej ferryt/austenit wydziela się cementyt. Przy
mniejszej szybkości chłodzenia koncentracja węgla na powierzchni międzyfazowej jest
niższa, natomiast szerokość obszaru o podwyższonej koncentracji jest większa. Mniejsze
przesycenie węglem sprawia, że wydzielanie cementytu na powierzchni rozdziału ferryt/
austenit jest praktycznie niemożliwe. W czasie dalszego nawet bardzo wolnego chłodzenia

Rys. 6. Schemat
rozkładu koncentracji
węgla w austenicie w
zależności od szybkości
chłodzenia

do temperatury otoczenia austenit zlokalizowany między listwami ferrytu może ulegać
częściowej przemianie w martenzyt, tworząc „wyspy martenzytyczno-austenityczne” (M-A).
Przykład wysp M-A w spoinie ilustrują rysunki 7, 8.

bainitycznym, wywołują wrażenie, że struktura bainitu ma charakter ziarnisty, dlatego też
niektórzy autorzy [3, 4, 5] przyjęli nazwę „bainit zianisty”. W literaturze spawalniczej dla
tego składnika strukturalnego przyjęta została nazwa „wyspy M-A”.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy większych szybkościach chłodzenia będzie
tworzył się ferryt drobnopłytkowy lub bainit, natomiast przy mniejszych szybkościach ferryt
i wyspy M-A. Obecność w strukturze twardych wysp M-A zawierających wysokowęglowy
kruchy martenzyt jest przyczyną obniżonej ciągliwości powstałej struktury [9, 10]. W
procesie zginania lub łamania udarowego obszary martenzytyczne pękają, lub ułatwiają
zarodkowanie pęknięć na powierzchni rozdziału ferryt–wyspa M-A, a tym samym obniżają
plastyczność złącza [10, 11]. Przedstawione powyżej procesy powodują, iż prosta zależność
mówiąca o tym, że im wolniejsze chłodzenie po spawaniu tym udarność spoiny i SWC są
wyższe, dla stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości (Re>450 MPa) przestaje być
słuszna [9, 10, 11].
Ferryt drobnopłytkowy i bainit górny mogą tworzyć się praktycznie w tym samym
zakresie temperaturowym i w istocie tym samym mechanizmem, natomiast występują
między nimi różnice w morfologii. Bainit górny zarodkuje z reguły na granicach ziaren
austenitu i rośnie w postaci pakietów równoległych listew, natomiast płytki ferrytu
drobnopłytkowego zarodkują wewnątrz ziaren austenitu na bardzo drobnych wtrąceniach
niemetalicznych (głównie tlenkowych), które są punktowymi miejscami zarodkowania.
Płytki ferrytu drobnopłytkowego rosną zatem promieniście z pojedynczych wtrąceń, a zatem
tworzą mikrostrukturę, w której między sąsiednimi płytkami rosnącymi w różnych kierunkach
(zachowaniem zależności Kurdiumowa-Sachsa) występują duże kąty dezorientacji.
Z przedstawionej powyżej charakterystyki struktur powstających w spoinach stali
niskowęglowych i niskostopowych wynika, że mikrostruktura spoiny stali niskowęglowej
będzie składała się przeważnie z ferrytu ziarnistego (poligonalnego), ferrytu płytkowego
(Widmanstättena) oraz niewielkich ilości perlitu zlokalizowanego między płytkami ferrytu. W
spoinach stali o podwyższonej wytrzymałości w zależności od składu chemicznego spoiwa
i materiału spawanego, oprócz ferrytu poligonalnego i ferrytu Widmanstättena, będzie
występował ferryt drobnopłytkowy, (acicularny), (rys. 2b), lub tylko ferryt poligonalny i ferryt
drobnopłytkowy, (rys. 4). Wzrost zawartości dodatków stopowych w spoinie np. niklu, przy
małych szybkościach chłodzenia, może powodować powstanie wysp M-A, (rys. 7).

Czynniki wpływające
na mikrostrukturę spoiny
Do podstawowych czynników wpływających na mikrostrukturę spoiny należą: czas
chłodzenia od temperatury 800 do 500oC (∆t8/5), dodatki stopowe, zawartość tlenu w
spoinie, wielkość ziaren austenitu.
Wpływ tych czynników zilustrowano na rysunku 9. Pionowe strzałki wskazują kierunki,
oddziaływania tych czynników i odpowiadające im zmiany struktury. Wpływ tych czynników
najłatwiej wyjaśnić na schemacie wykresu CTPc, (rys. 10).

Rys. 7. Mikrostruktura
spoiny wykonanej elektrodą
zawierającą 0,5% Ni, składająca
się z ferrytu i wysp M-A: a –
obszar nie przekrystalizowany,
b – obszar normalizowania
podczas układaniu następnych
ściegów. W obszarze nie
przekrystalizowanym występuje
ferryt płytkowy, natomiast w
obszarze normalizowania ferryt
poligonalny
Ilość powstałego martenzytu jest zróżnicowana i zależy od zawartości węgla i
pierwiastków stopowych w austenicie oraz od szybkości chłodzenia. Im chłodzenie jest
wolniejsze, tym koncentracja węgla i pierwiastków stopowych w austenicie jest większa,
temperatura Ms obniża się, a zatem ilość utworzonego martenzytu będzie mniejsza,
natomiast pozostałego austenitu większa. Badania Kawabata [8] wykazały, że w stali
zawierającej 0,07%C zawartość węgla w wyspach M-A wynosi 0,34%, natomiast w stali
zawierającej 0,16%C wynosi 0,48%C. Obszary „wysp M-A” uwięzione między ferrytem

Rys. 8. Martenzytyczno-austenityczna wyspa w spoinie: M – martenzyt, A – austenit, F – ferryt.
Cienka folia [7]
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Czas chłodzenia. Analizując schemat wykresu CTPc wyrażony krzywą A na
rysunku 10 można zauważyć, że zmniejszenie prędkości chłodzenia od krzywej 1 do 2 a
następnie 3 (wydłużenie czasu ∆t8/5) powoduje zmiany struktury spoiny od bainitycznej
(rys. 9c) poprzez strukturę ferrytu drobnopłytkowego, (rys. 9b) do ferrytu Widmanstättena
i ferrytu ziarnistego znajdującego się po granicach ziaren, (rys. 9a).
Dodatki stopowe. Zwiększenie zawartości dodatków stopowych w spoinie
(zwiększenie hartowności) powoduje przesunięcie wykresów CTPc w prawo w kierunku
dłuższych czasów i niższych temperatur przemian austenitu (krzywe B i C). Rozważając
teraz 3 krzywą chłodzenia zaznaczoną na rysunku 10 widzimy, że produkty przemiany
austenitu zmieniają się od ferrytu ziarnistego wydzielonego po granicach ziaren i ferrytu
płytkowego (krzywa A), poprzez ferryt drobnopłytkowy (acicularny) (krzywa B) do bainitu
(krzywa C).
Wielkość ziarna. Podobnie jak wpływ dodatków stopowych wzrost wielkości
ziaren austenitu (mniejsza powierzchnia właściwa granic ziaren do zarodkowania
ferrytu) powoduje przesunięcie krzywych CTP-c w kierunku dłuższych czasów i niższych
temperatur.

Rys. 9. Schemat wpływu dodawania pierwiastków stopowych, czasu chłodzenia od
temperatury 800 do 500°C (∆t8/5), zawartości tlenu w spoinie i wielkości ziaren austenitu na
strukturę spoiny [opracowano wg 13]

Rys. 11. Wpływ zawartości tlenu w spoinie wykonanej łukiem krytym na wielkość byłego
ziarna austenitu [10]

liczby wtrąceń do zarodkowania ferrytu drobnopłytkowego, stąd też ilość ferrytu
drobnopłytkowego jest mała, (rys. 12). Z kolei przy większej zawartości tlenu (>300
ppm) powstaje duża liczba drobnych wtrąceń tlenkowych (<0,2µm), które są za
małe, aby zarodkował na nich ferryt drobnopłytkowy. Skutecznie natomiast hamują
wzrost ziaren austenitu, a tym samym dostarczają dużo miejsc do zarodkowania ferrytu
poligonalnego na granicach ziaren, zmniejszając tym samych udział objętościowy
ferrytu drobnopłytkowego. Zatem występuje określona zawartość tlenu w spoinie
(200÷300ppm), która zapewnia optymalny (75÷80%) udział ferrytu drobnopłytkowego
w strukturze spoiny. Istnienie optymalnej zawartości tlenu w spoinie potwierdziły badania
Onsoiena [14], (rys. 12).
Rolę tlenu można również wyjaśnić na schemacie przedstawionym na rysunku
10. Rozważmy krzywą chłodzenia nr 3. Z chwilą, gdy zmniejsza się równoważnik
(ekwiwalent) tlenu w gazie osłonowym, a tym samym zawartość tlenu w spoinie, krzywe
CTP-c przesuwają się z lewej strony (krzywa A) do środka (krzywa B). Powstała struktura
zawiera zatem dużą ilość ferrytu drobnopłytkowego. Jednak, gdy równoważnik tlenu w
gazie osłonowym jest dalej zmniejszany, krzywe CTP-c mogą przesunąć się w prawo
(krzywa C), w rezultacie przeważającą strukturą nie będzie ferryt drobnopłytkowy lecz np.
bainit górny, co obniża własności plastyczne spoiny. Pod pojęciem równoważnika tlenu
w mieszance osłonowej Ar-CO2 należy rozumieć taką ilość tlenu w mieszance Ar-O2,
która gwarantuje uzyskanie w spoinie takiej samej ilości tlenków, jakie uzyskuje się przy
stosowaniu osłony Ar-CO2.
Inne czynniki, które zwiększają udział ferrytu drobnopłytkowego w spoinie to wzrost
zasadowości topnika przy spawaniu łukiem krytym oraz wzrost zawartości pierwiastków
stopowych w spoinie. Składniki stopowe zwykle mangan, nikiel, molibden oraz
mikrododatki, zwłaszcza bor przesuwają przemianą γ→α w prawo oraz obniżają ją do
niższych temperatur, co sprzyja zwiększeniu udziału ferrytu drobnopłytkowego.
Z przedstawionej analizy wynika, że najbardziej pożądaną strukturą w spoinie jest
ferryt drobnopłytkowy. Powstawanie ferrytu poligonalnego na granicach ziaren oraz
ferrytu płytkowego (Widmanstättena) lub górnego bainitu obniża ciągliwość spoiny,

Rys. 10. Wpływ składu chemicznego, wielkość ziarna i zawartości tlenu w spoinie na położenie
wykresu CTPc spoiny stali niskowęglowej [opracowano wg 13]
Zawartość tlenu w spoinie. Przedstawiona na rysunku 11 zależność wskazuje,
że wzrost zawartości tlenu w spoinie zmniejsza wielkość ziarna austenitu. Wpływ
zawartości tlenu w spoinie na jego mikrostrukturę można tłumaczyć następująco [13]:
- Wzrost zawartości tlenu w spoinie zwiększa objętość wtrąceń tlenkowych przy
równoczesnym zmniejszeniu ich średniej wielkości. Większa ilość mniejszych wtrąceń
skutecznie hamuje rozrost ziarna austenitu powstałego po przemianie ferryt (δ)→
austenit. Dlatego też efekt zmniejszenia zawartości tlenu w spoinie jest podobny do
zwiększania wielkości ziaren.
- Większe wtrącenia (0,2÷2µm, średnio 0,4µm), które są spotykane przy niższej
zawartości tlenu w spoinie, są miejscami zarodkowania dla ferrytu drobnopłytkowego.
Gdy ilość tlenu w spoinie jest za mała (poniżej 200 ppm), występuje brak dostatecznej

Rys. 12. Wpływ ekwiwalentu tlenu w gazie osłonowym przy spawaniu metodą GMA na udział
w spoinie ferrytu drobnopłytkowego [14]
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ponieważ te składniki strukturalne sprzyjają kruchemu pękaniu. Badania Onsoiena [14]
wykazały, że przy spawaniu metodą GMA minimalna temperatura przejścia w stan kruchy
zależy od zawartości tlenu w gazie osłonowym i występuje przy spawaniu w mieszance
Ar+2% objętości tlenu, (rys. 13). Przy tej zawartości tlenu otrzymuje się maksymalną
ilość ferrytu drobnopłytkowego, (rys.12). Rysunki te dowodzą o korzystnym wpływie
ferrytu drobnopłytkowego na ciągliwość spoin.
Na udarność spoin istotny wpływ mają również inne składniki strukturalne nazwane
wyspami M-A lub fazami martenzytyczno-austenityczno-węglikowymi (MAC). Składniki
te mogą w większym stopniu obniżać udarność spoin niż gruboziarnisty ferryt po
granicach ziaren i ferryt płytkowy.

zmniejszania szybkości chłodzenia jest powstawanie wysp M-A między płytkami ferrytu.
Przykład symulowanej struktury SWC z wyspami M-A pokazano na rys. 17.

Rys. 14. Struktura strefy przegrzania w stali S235JR (St3S)

Rys. 13. Wpływ równoważnika tlenu w mieszance osłonowej na temperaturę przejścia
w stan kruchy przy kryterium pracy łamania 35J [14]
Najkorzystniejsze własności spoin można uzyskać w wyniku przemiany γ→α w
zakresie obszaru ferrytyczno-bainitycznego z przewagą ferrytu drobnopłytkowego. Jest
to szczególnie istotne dla udarności spoin wykonanych łukiem krytym. Zawężenie
przemiany γ→α do obszaru ferrytu drobnoziarnistego i bainitu górnego, a tym samym
otrzymanie spoin o dużej udarności podczas spawania dużą energią liniową łuku,
nie jest zadaniem łatwym. Niedostateczne zwiększanie w spoinie ilości składników
modyfikujących przemianę nie pozwala na wyraźne ograniczenie ilości ferrytu
poligonalnego i płytkowego, natomiast nadmierne zwiększenie ilości składników
modyfikujących powoduje duże rozdrobnienie struktury, lecz jednocześnie ferryt, mimo
drobnoziarnistości, jest kruchy z powodu nadmiernego umocnienia. Przy zbyt dużej
zawartości składników stopowych w spoinie pojawia się też dużo bainitu górnego, który
również cechuje się znaczną kruchością.

Rys. 15. Bainityczno-ferrytyczna struktura w strefie przegrzania w stali HARDOX (0,14%C,
0,6%Si, 1,5%Mn, 0,2%Ni, 0,4%Cr, 0,2%Mo, 0,003%B)

Struktury strefy wpływu ciepła
W strefie wpływu ciepła obszarem decydującym o własnościach plastycznych
całego złącza jest obszar przegrzania, czyli materiał spawany nagrzany do temperatur
wyższych od około 1100°C. Posiada on strukturę gruboziarnistą i w zależności od składu
chemicznego materiału spawanego i szybkości chłodzenia po spawaniu w wyniku
przemiany może powstać ferryt poligonalny wydzielony po granicach ziaren, struktura
Widmanstattena, bainit górny, dolny lub struktura martenzytyczna. Takie struktury
sprawiają, że obszar przegrzania może posiadać bardzo niską plastyczność, co jest
wynikiem łatwego powstawania i rozprzestrzeniania się w nim pęknięć. Przykład różnych
struktur w obszarze przegrzania przedstawiono na rysunkach 14, 15, 16. Istotną różnicą
między strukturą spoiny a strukturą strefy wpływu ciepła jest brak w strefie wpływu ciepła
ferrytu drobnopłytkowego. Jest to wynikiem braku w materiale spawanym dyspersyjnych
tlenków, na których może zarodkować ferryt drobnopłytkowy. Jedynie w stalach
mikrostopowych zawierających tytan, oprócz azotków i węglików, istotną rolę w procesie
poprawy ciągliwości SWC odgrywa również tlenek tytanu (Ti2O3) występujący w stalach
z tytanem. Ti2O3 jest bardziej trwały niż TiN i nie rozpuszcza się nawet przy wysokich
temperaturach. Drobne cząsteczki Ti2O3 właściwie nie hamują rozrostu ziarna austenitu,
ale służą jako miejsca do zarodkowania ferrytu drobnopłytkowego („acicularnego”).
Ferryt drobnopłytkowy powstający wewnątrz ziaren austenitu polepsza ciągliwość SWC.
Jak już wcześniej omówiono w stalach z mikrododatkami o granicy plastyczności
powyżej 450 MPa zmniejszenie szybkości chłodzenia nie tylko nie powoduje wzrostu
plastyczności SWC, ale nawet ją obniża, (rys. 18). Przyczyną spadku udarności w miarę

Rys. 16. Martenzytyczna struktura w strefie przegrzania stali 21HMF

Rys. 17. Wyspy M-A w strefie wpływu ciepła stali X-70: a) – mikroskop optyczny, wyspy M-A
jasne (trawiono odczynnikiem: 4% pikral+0,5% Na2S2O5), b) – mikroskop skaningowy [9]
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Szanowny Panie Profesorze!
Nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Instytutu Spawalnictwa, prof. Jana Pilarczyka na wkładce do lipcowego numeru (2006 r.) „Przeglądu Spawalnictwa” w sprawie zorganizowania Targów
„INTERWELEDING” w „Spodku” w Katowicach w 2008 roku przesyłam Panu Redaktorowi swoje
stanowisko w tej spawie z uprzejmą prośbą o zamieszczenie go w „Przeglądzie Spawalnictwa”.
Propozycja zorganizowania targów spawalniczych – a nawet, jak pisze prof. J. Pilarczyk,
że jest „zdecydowanym orędownikiem utrzymania Targów i ich organizacji na Śląsku” – budzi
bardzo dużo wątpliwości merytorycznych, które chciałabym poniżej przedstawić. Zastanawia tak
zdecydowane stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Targi bowiem mają
charakter ogólnopolski, a ich siedzibą mogą być w równym stopniu Poznań, Warszawa lub
Kielce. Zmiana miejsca wynika przede wszystkim z tragicznego w skutkach zawalenia się hali
wystawowej, ale moim zdaniem – powinno uwzględnić się i tę okoliczność, że kilka ostatnich
edycji targów „INTERWELDING” wykazywało znaczny spadek zainteresowania zwiedzających, jak
i wystawców. Gdyby nie tabuny uczniów szkół zawodowych, to frekwencja byłaby znikoma, a z
wielu pawilonów wystawowych ostał się tylko jeden i to nie w pełni wykorzystany. Przyczyną małej frekwencji jest też infrastruktura Katowic, a w szczególności dojazd, zakwaterowanie i dotarcie
do targów. W odróżnieniu np. od Poznania, gdzie – nieco przesadzając – z pociągu wchodzi
się na targi, a wynajęcie taniego pokoju nie stanowi najmniejszego problemu.Targi Poznańskie,
Warszawskie Centrum Expo XXI czy Targi Kieleckie to renomowane firmy przygotowane profesjonalnie do organizacji targów na najwyższym światowym poziomie. Sugestie prof. J. Pilarczyka,
aby targi spawalnicze odbyły się w „Spodku” w Katowicach budzi olbrzymie wątpliwości. Hala
sportowo-rozrywkowa nie najlepiej kojarzy się z działalnością przemysłowo-handlową. A poza
tym, nowo powstała spółka jawna „Silesia Expo Białczak Skrzypiec”, jak każda nowa organizacja,
lepiej żeby się sprawdziła na innych, zanim spawalnicy zaryzykują powierzenie jej naszej sztandarowej imprezy. Nic o niej nie wiemy, poza tym, że chce zarobić na czymkolwiek.
O organizacji targów powinny decydować przede wszystkim względy merytoryczne, tj. korzyści techniczne zwiedzających oraz interes handlowy wystawców, a nie partykularne, lokalne
ambicje protektorów doraźnie powstających spółek nieprzygotowanych do wielkich zadań. Uważam, ze w najbliższym czasie powinna powstać grupa reprezentantów: wystawców, Sekcji Spawalniczej SIMP, Instytutu Spawalnictwa, Polskiej Izby Spawalniczej, Targów Poznańskich, Warszawskiego Centrum Expo XXI, Targów Kieleckich dla ustalenia miejsca targów i ich terminu.
Osobiście zobowiązuję się do zorganizowania takiego spotkania w najbliższym czasie na
terenie Warszawskiego Centrum Expo XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14.
Z głębokim poważaniem
Stanisław Piwowar

Krzysztof Szymlek
Janusz Ćwiek

Wpływ mikrostruktury stali o podwyższonej
wytrzymałości na niszczenie wodorowe
Inﬂuence of higher strength steel microstructure on
hydrogen destruction
STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule przedstawiono niszczenie wodorowe stali 18G2A i
jej symulowanej strefy wpływu ciepła (SWC). Jako parametry niszczenia
wodorowego wybrano względne wartości energii zniszczenia, wydłużenia,
przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie. Parametry te wyznaczono w
próbie odkształcania z małą prędkością na próbkach okrągłych, gładkich.
Stwierdzono, że stal 18G2A w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4) podczas
polaryzacji katodowej, jest bardziej skłonna do niszczenia wodorowego niż jej
symulowana SWC. Nie zaobserwowano większej podatności na niszczenie
wodorowe stali w stanie ulepszonym cieplnie w stosunku do stali w stanie
normalizowanym.

Hydrogen destruction of 18G2A steel and its simulated zone of heat inflow
was discussed in the paper. Relative values of destruction energy, elongation,
narrowing and tensile strength were selected as the parameters of hydrogen
destruction. These parameters were established in a deformation test at low
speed with round and smooth samples. It was found out that 18G2A steel
is more prone to hydrogen destruction in acidic medium (0,1 N H2SO4)
during cathodic polarization than its simulated SWC. Bigger susceptibility of
toughened steel to hydrogen destruction was not observed when compared
to normalized steel.

Wstęp

Badania i wyniki

Stale o podwyższonej wytrzymałości są to materiały, które posiadają granicę
plastyczności od 275 MPa do 460 MPa. Stale o podwyższonej wytrzymałości mogą być
dostarczane w stanie walcowanym na gorąco, normalizowanym, ulepszanym cieplnie i
po obróbce cieplno – plastycznej [1,2]. Stale te wykorzystywane są: do budowy statków,
konstrukcji przybrzeżnych, spawanych zbiorników, rurociągów. Ze względu na warunki
eksploatacji powinny odznaczać się odpornością na niszczenie wodorowe.
Niszczenie wodorowe stali o podwyższonej wytrzymałości może zachodzić podczas:
tworzenia konstrukcji w postaci pęknięć zimnych [3], eksploatacji konstrukcji w postaci
pęknięć wodorowych (HIC – Hydrogen Induced Cracking) [4], oraz pęknięć wskutek
korozji naprężeniowej pod wpływem siarczków (SSCC- Sulfide Stress Corrosion
Cracking) [5,6].
Z niszczeniem wodorowym podczas eksploatacji spotykamy się również podczas
ochrony katodowej konstrukcji morskich [7,8].

Gatunek
stali

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Almet

Do badań zastosowano stal 18G2A, wg PN-86/H-84018 [10], w różnym stanie
obróbki cieplnej: wyżarzonym przegrzewająco, normalizowanym, ulepszonym cieplnie
oraz symulowane strefy wpływu ciepła (SWC), wytworzone dla tych stanów obróbki
cieplnej, które odwzorowywały obszar złącza spawanego najbardziej podatny na
niszczenie wodorowe - obszar przegrzania SWC. Do badań zastosowano blachę
o grubości 12 mm w stanie normalizowanym produkcji Huty Częstochowa. Skład
chemiczny badanej blachy został oznaczony na emisyjnym spektrometrze optycznym i
przedstawiony w tabl. I.
Z blachy wycięto próbki o wymiarach 12x12x152 mm i poddano wyżarzaniu
przegrzewającemu i ulepszaniu cieplnemu. Parametry obróbki cieplnej zostały
przedstawione w tabl. II. Własności mechaniczne wyznaczone na próbkach poprzecznych
dla różnych stanów obróbki cieplnej przedstawiono w tabl. III.
Symulowane cykle cieplne spawania przeprowadzono w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach na symulatorze cieplno-odkształceniowym KM5. Symulowano obszar
przegrzania SWC, gdzie występują najwyższe twardości, stosując temperaturę
maksymalną cyklu 1250°C. Zadane czasy chłodzenia t8/5 wynosiły 3, 6, 12, 24, 60,
120, 200 s. Symulowane obszary SWC poddano badaniom metalograficznym na

18G2A wg
PN-86/H-84018

max
0,20

1,00
1,50

0,20
0,55

max
0,035

max
0,035

max
0,30

max
0,30

max
0,30

min
0,02

Tablica II. Parametry obróbki cieplnej próbek ze stali 18G2A

analiza kontrolna

0,19

1,37

0,36

0,008

0,007

0,07

0,01

0,13

0,05*

Tablica I. Skład chemiczny stali 18G2A
Skład chemiczny, % masy

* całkowita zawartość aluminium

W literaturze [4÷8] opisane są badania odporności stali o różnym składzie
chemicznym na niszczenie wodorowe, które przeprowadzono w różnych ośrodkach
będących źródłem wodoru, lecz nigdy nie badano stali o tym samym składzie
chemicznym, ale różniących się wyjściowym stanem obróbki cieplnej. Ponieważ wciąż
występują problemy z niszczeniem wodorowym podczas ochrony katodowej stali o
podwyższonej wytrzymałości jak i złączy spawanych wykonanych z tych stali [9] dlatego
zagadnienia te stały się przyczyną podjęcia badań tego problemu.

Obróbka cieplna

Parametry obróbki cieplnej
temperatura, °C

czas, min

chłodzenie

Wyżarzanie
przegrzewające

1100

180

powietrze

Wyżarzanie
normalizujące

920

35

powietrze

Ulepszanie
cieplne

H 920
O 630

35
90

woda
powietrze

H – hartowanie, O – odpuszczanie

Krzysztof Szymlek, Janusz Ćwiek - Politechnika Gdańska.
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Tablica III. Właściwości mechaniczne blachy ze stali 18G2A w stanie normalizowanym, wyżarzonym
przegrzewająco i ulepszonym cieplnie (próbki poprzeczne)
Stan obróbki cieplnej stali 18G2A
Po normalizowaniu
Po wyżarzaniu przegrzewającym
Po ulepszaniu cieplnym

Rp0,2
N/mm2
407
341
566

Rm
N/mm2
595
569
675

A10
%
21
20
16

Z
%
67
70
67

mikroskopie optycznym i próbom twardości Vickersa przy obciążeniu 98,1 N wg PN-EN
6507-1:1999 [11] oraz badaniom metalograficznym na mikroskopie świetlnym wg
PN-EN 1321:2000 [12].
Maksymalne twardości SWC w zależności od czasu t8/5 i wyjściowego stanu
obróbki cieplnej przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Maksymalna twardość SWC dla stali 18G2A w zależności od czasu t8/5i wyjściowego stanu
obróbki cieplnej

Badania metalograficzne odcinków próbnych wykazały zróżnicowanie mikrostruktury
badanych stali w zależności od stanu obróbki cieplnej. Na próbkach nietrawionych
określono stopień zanieczyszczeń stali siarczkami na poziomie S3b i tlenkami na
poziomie TP3c wg PN-64/H-04510 [13]. W stanie normalizowanym w mikrostrukturze
występował ferryt i perlit o średniej pasmowości 3/2A wg PN-63/H-04504 [14] (rys. 2a).
W stanie ulepszonym cieplnie mikrostruktura składała się z wysoko odpuszczonego (rys.
2b), niskowęglowego martenzytu a mikrostruktura w stanie wyżarzanym przegrzewająco z
gruboziarnistego ferrytu i perlitu częściowo w układzie Widmannstättena (rys. 2c).
Mikrostruktura symulowanych obszarów przegrzania SWC była zróżnicowana i
składała się z martenzytu, bainitu, ferrytu z perlitem w układzie Widmannstättena, który
pojawił się przy mniejszych prędkościach chłodzenia. Największe zróżnicowanie struktur
widoczne było dla czasu chłodzenia t8/5 = 3 s oraz dla czasu t8/5 = 24 s. Struktura
próbki o wyjściowym stanie normalizowanym, przy zastosowaniu czasu chłodzenia
t8/5 = 3 s, składa się z martenzytu i bainitu natomiast dla czasu t8/5 = 24 s składa się
z bainitu i ferrytu. Również próbka, która była poddana wyżarzaniu przegrzewającemu,
przy zastosowaniu czasu chłodzenia t8/5 = 3 s, składa się z martenzytu i bainitu,
a dla czasu chłodzenia t8/5 = 24 s z bainitu i ferrytu. Struktura próbki, która miała
stan wyjściowy ulepszony cieplnie przy zastosowaniu czasu chłodzenia t8/5 = 3 s
składa się z bainitu i ferrytu, natomiast dla czasu chłodzenia t8/5 = 24 s składa się
z martenzytu i bainitu. Symulowane obszary przegrzania SWC dla czasu chłodzenia
t8/5 = 3 s charakteryzują się mniejszym ziarnem niż podczas zastosowania czasu
chłodzenia t8/5 = 24 s, w którym nastąpił znaczny rozrost ziaren [15].

W celu oszacowania podatności na niszczenie wodorowe badanej stali i
symulowanej strefy wpływu ciepła zastosowano próbę odkształcania z małą prędkością
(SSRT – Slow Strain Rate Test) zgodnie z PN-EN ISO 7539-7:2000 [16], stosując próbki
okrągłe gładkie o średnicy 5 mm zgodnie z PN-EN ISO 7539-4:2000 [17]. Długość
pomiarowa próbki wynosiła 50 mm. Symulowana strefa wpływu ciepła była umieszczona
w środku próbki. Próbę odkształcania z małą prędkością przeprowadzono w powietrzu
i w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4). Wodny roztwór kwasu siarkowego nie jest
rzeczywistym płynem, z którym mają kontakt konstrukcje spawane, ale wybrano je ze
względu na możliwość uzyskania wysokiego stopnia nawodorowania próbek. Prędkość
odkształcania wynosiła 10-6 s-1. Testy w środowisku kwaśnym przeprowadzono stosując
polaryzację katodową przy gęstości prądu: 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 mA/cm2.
Tablica IV. Względne wartości parametrów niszczenia wodorowego dla stali 18G2A w stanie
normalizowanym
Gęstość
prądu

Energia
zniszczenia, E

Wydłużenie, A

Przewężenie, Z

Wytrzymałość na
rozciąganie, Rm

mA/cm2
0
0,1
0,2
0,5
1
2
5
10
20

%
66,6
50,3
60,8
42,5
37,4
33,7
29,6
43,2
23,3

%
71,3
53,6
63,0
45,8
41,6
38,0
33,8
46,3
28,6

%
40,4
31,7
26,6
24,7
14,3
13,6
16,0
17,6
12,4

%
92,3
100,7
100,1
100,1
97,4
97,6
96,1
99,2
90,2

Rys. 3. Względne wartości wydłużenia (A) i przewężenia (Z) dla stali 18G2A w stanie normalizowanym w
zależności od gęstości prądu katodowego
Dla próbek z materiału rodzimego w stanie normalizowanym wykonano badania
podatności na niszczenie wodorowe podczas polaryzacji katodowej, w szerokim
zakresie gęstości prądu katodowego. Badania miały na celu wyznaczenie gęstości
prądy katodowego, przy którym występuje największa podatność stali na niszczenie
wodorowe. Parametrami, które wybrano jako wskaźniki niszczenia wodorowego są:

Rys. 2. Mikrostruktura stali 18G2A w stanie: a – normalizowanym, b – ulepszonym cieplnie, c – wyżarzonym przegrzewająco. Zgład wzdłużny. Traw. 4% nital
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Rys. 4. Względne wartości niszczenia wodorowego dla materiałów rodzimych w różnym stanie obróbki cieplnej. MRN – materiał rodzimy w stanie normalizowanym, MRP – materiał rodzimy w stanie
wyżarzonym przegrzewająco, MRU – materiał rodzimy w stanie ulepszonym cieplnie
energia zniszczenia (E), wydłużenie (A), przewężenie (Z) i wytrzymałość na rozciąganie
(Rm). Odpowiednie parametry określono, jako procentowy stosunek wartości zmierzonej
w środowisku kwaśnym do parametrów zmierzonych w powietrzu. Względne wartości
parametrów niszczenia wodorowego dla stali 18G2A w stanie normalizowanym
przedstawiono w tabl. IV. Na rys. 3 przedstawiono względne wartości wydłużenia
i przewężenia. Do dalszych badań wybrano wartość gęstości prądu katodowego
i=2 mA/cm2 dającą największy spadek własności plastycznych.
Następnie wykonano próby SSRT dla trzech stanów obróbki cieplnej przy wybranej
gęstości prądu katodowego i=2 mA/cm2. Wględne wartości parametrów niszczenia
wodorowego przedstawiono na rys. 4.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie próby odkształcania z małą prędkością dla
próbek z symulowaną SWC dla czasów t8/5= 3 s i t8/5= 24 s. Wyniki z próby SSRT dla
próbek z symulowaną SWC dla czasów t8/5= 3 s i t8/5= 24 s przedstawiono na rys. 5 i 6.
Ponieważ wartości parametrów niszczenia wodorowego dla próbek z symulowaną SWC dla
czasów t8/5= 24 s, o różnym wyjściowym stanie obróbki cieplnej, nie różniły się znacząco
dlatego obliczono odchylenia standardowe i przedstawiono na rys. 6.
Wszystkie próbki z symulowaną SWC rozciągane w środowisku kwaśnym pękały w
materiale rodzimym przy czym problem z określeniem miejsca pęknięcia pojawił się dla
próbek z symulowaną SWC dla czasu t8/5=3 s w stanie normalizowanym (rys. 7b). W celu
określenia dokładnego miejsca pęknięcia wykonano dodatkowe badania metalograficzne,
które potwierdziły, że również te próbki pękły w materiale rodzimym (rys. 7c).
W celu określenia rodzaju przełomów przeprowadzono badania próbek po testach SSRT
na skaningowym mikroskopie elektronowym PHILIPS XL30. Ponieważ próbki z symulowaną
SWC pękały w materiale rodzimym dlatego przedstawiono tylko wyniki obserwacji SEM dla
materiałów rodzimych w różnym stanie obróbki cieplnej (rys. 8).

Omówienie wyników badań
W zależności od wyjściowego stanu obróbki cieplnej badanej stali otrzymujemy różne
rodzaje struktur symulowanej SWC dla tych samych czasów chłodzenia t8/5. Zróżnicowanie
struktur symulowanych SWC jest przyczyną otrzymania różnych wartości twardości
symulowanej SWC dla tych samych czasów chłodzenia t8/5 (rys. 1). Zróżnicowanie
struktury i twardości symulowanych SWC wynika z wpływu stanu struktury wyjściowej na
hartowność SWC [15].
Z próby SSRT (rys. 3) wynika, że wydłużenie i przewężenie maleją do pewnej wartości
gęstości prądu katodowego. Największy spadek własności plastycznych jest obserwowany w

przypadku przewężenia dla gęstości prądu katodowego i=2 mA/cm2, natomiast największy
spadek wydłużenia dla gęstości prądu katodowego i=5 mA/cm2. Przy zastosowaniu
wyższej gęstości prądu katodowego następuje nieznaczny wzrost własności plastycznych
(spowodowany wytworzeniem osadów katodowych, hamujących wnikanie wodoru oraz
uzyskaniem nasycenia sieci wodorem) i przy dalszym wzroście gęstości prądu katodowego
znowu obniżenie własności plastycznych (spowodowane uszkodzeniem warstwy osadów
katodowych oraz tworzeniem nowych pułapek wodorowych). Nie obserwuje się znacznych
zmian wytrzymałości na rozciągania wraz ze zmianą gęstości prądu katodowego.
Próbki z materiału rodzimego rozciągane w próbie SSRT o wyjściowym stanie
normalizowanym wykazują największy spadek wartości względnych energii zniszczenia,
wydłużenia i przewężeniach w stosunku do próbek w stanie wyżarzonym przegrzewającym
i ulepszonym cieplnie (rys. 4). Może to sugerować, że najbardziej podatna na niszczenie
wodorowe podczas polaryzacji katodowej jest stal w stanie normalizowanym.
Ponieważ struktura uzyskana po ulepszaniu cieplnym składa się z sorbitu (ferryt +
drobne, kuliste wydzielenia cementytu) dlatego jest mniej podatna na niszczenie wodorowe
od struktur ferytyczno-perlitycznych (ferryt + perlit) uzyskanych po normalizacji i
wyżarzaniu przegrzewającym. Mniejsze ziarna tworzą większą gęstość pułapek wodorowych
dlatego struktura sorbityczna będzie posiadała mniejszy współczynnik dyfuzji sieciowej w
stosunku do struktury ferrytyczno-perlitycznej.
Próbki z symulowaną SWC, dla różnych stanów obróbki cieplnej, rozciągane w próbie
odkształcania z małą prędkością zarówno w powietrzu jak i w środowisku kwaśnym pękały
w materiale rodzimym. Przyczyną są niższe własności materiału rodzimego w stosunku do
własności wytrzymałościowych symulowanej SWC. Symulowana SWC posiada wyższą
twardość i wytrzymałość niż materiał rodzimy. Pomimo tego, jej podatność na niszczenie
wodorowe w postaci kruchości wodorowej i opóźnionego pękania wodorowego jest
niewystarczająca do zainicjowania pękania. Pękanie wspomagane wodorem powstaje
w strefie odkształceń plastycznych, w materiale rodzimym, o niższej wytrzymałości.
Czynnikiem inicjującym pękanie, jest zatem czynnik mechaniczny, a wodór tylko wspomaga
pękanie.
Największy spadek własności plastycznych i energii zniszczenia dla próbek z
symulowaną SWC, w przypadku zastosowania czasu t8/5=3 s, zaobserwowano dla próbek
o materiale rodzimym w stanie normalizowanym. Szczególnie duży spadek zaobserwowano
dla przewężenia. Jego względna wartość wynosi tylko 7%. Nie zaobserwowano, dla tych
próbek, znacznych zmian wartości względnej wytrzymałości na rozciąganie (rys. 5).
W przypadku rozciągania próbek z symulowaną SWC dla czasu t8/5=24 s
stwierdzono, że różnica pomiędzy wartościami wydłużenia dla trzech stanów obróbki
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Rys. 5. Względne wartości niszczenia wodorowego dla próbek z symulowaną SWC przy zastosowaniu czasu chłodzenia t8/5= 3s. SWN – strefa wpływu ciepła o materiale rodzimym w stanie normalizowanym, SWP
– strefa wpływu ciepła o materiale rodzimym w stanie wyżarzonym przegrzewająco, SWU – strefa wpływu ciepła o materiale rodzimym w stanie ulepszonym cieplnie

Rys. 6. Względne wskaźniki niszczenia wodorowego wraz z odchyleniami standardowymi dla próbek z symulowaną SWC przy zastosowaniu czasu chłodzenia t8/5= 24 s. SWN – strefa wpływu ciepła o materiale
rodzimym w stanie normalizowanym, SWP – strefa wpływu ciepła o materiale rodzimym w stanie wyżarzonym przegrzewająco, SWU – strefa wpływu ciepła o materiale rodzimym w stanie ulepszonym cieplnie
cieplnej jest niewielka. To samo zaobserwowano dla pozostałych wskaźników niszczenia
wodorowego. Po uwzględnieniu odchyleń standardowych można powiedzieć, że spadek
danego parametru niszczenia wodorowego dla różnego stanu obróbki cieplnej jest na
jednakowym poziomie (rys. 6).
Spadek własności plastycznych wskutek działania wodoru spowodował zmianę
charakteru przełomu. Próbki rozciągane w powietrzu makroskopowo posiadały przełom
plastyczny natomiast przy większych powiększeniach stwierdzono, że są to przełomy
ciągliwe i quasi-łupliwe. Próbki rozciągane w środowisku kwaśnym makroskopowo
posiadały przełom kruchy natomiast przy większych powiększeniach stwierdzono, że są
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to przełomy quasi-łupliwe i łupliwe. Największy udział przełomu łupliwego posiadała
próbka o wyjściowym stanie normalizowanym, i tym samym największą podatność na
niszczenie wodorowe (rys. 8).

(Dokończenie artykułu na stronie 25.)

Tomasz Podgórski
Dyrektor Zarządzający, BE Stal i Metal

Istnieje coś, co wyróżnia sposób obsługi Klientów
BE Stal i Metal.
Jesteśmy inni, tworzymy rozwiązania dopasowane
dokładnie do potrzeb.
Dzięki naszej przynależności do międzynarodowego koncernu hutniczego, BE Group, stosujemy
nowoczesne rozwiązania logistyczne, które pomagają
naszym Klientom osiągnąć wysoką efektywność
produkcji, obniżenie zaangażowanego kapitału oraz
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więcej niż dystrybutorem wyrobów hutniczych, stajemy
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Sala Prezydialna i Sala Kominkowa FSNT NOT , Warszawa, 5 października 2006
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Uczestnicy V Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego
(Referaty wygłoszone podczas seminariów spawalniczych Wybrzeża opublikowano w numerze specjalnym „Przeglądu Spawalnictwa” 8/2006)

48. Krajowa Naukowo-Techniczna
Konferencja Spawalnicza

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE

SYSTEMY SPAWALNICZE

Zakład Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej i Sekcja Spawalnicza SIMP zorganizował kolejną Krajową Konferencję pt. ”Innowacje w Spawalnictwie”, która odbyła się w dniach
20-22 września 2006 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Poraju k. Częstochowy.
W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy reprezentowali zakłady przemysłowe, firmy i przedsiębiorstwa handlowe, Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego,
a także uczelnie techniczne. W specjalnie wydanym numerze 9-10/2006 Przeglądu Spawalnictwa, poświęconym tej Konferencji, zostały opublikowane wszystkie referaty, które wygłoszono podczas Konferencji.
W pierwszym dniu Konferencji odbyła się Sesja poświęcona pamięci Pana Profesora Andrzeja Zająca, który zmarł nagle w maju b.r. Wspomnienie o Zmarłym wygłosił dr inż. Gracjan
Wiśniewski, a minutą ciszy wszyscy uczcili odejście tego Wspaniałego Spawalnika, Kolegi i
Przyjaciela. Podczas tej Sesji zostały wygłoszone również dwa referaty. Wieczorem zorganizowano spotkanie koleżeńskie przy ognisku.
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Technika robotyzacji Cloosa:
zapewnia niezaleønoúÊ i stwarza
nowe moøliwoúci produkcyjne.
Ca≥kowicie spÛjny system wszystkich
elementÛw stanowiska, pochodzπcych
od jednego producenta i profesjonalny serwis.
Pe≥ny komfort pracy, jakoúÊ, wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dr inż. Jan Plewniak, w drugim dniu Konferencji odbyła się miła uroczystość wręczenia Medali im. St. Olszewskiego, przyznawanych
za wybitne osiągnięcia w spawalnictwie. Medale te wręczali: Prezes Zarządu Głównego Sekcji
Spawalniczej dr inż. Jan Plewniak oraz Przewodniczący Kapituły Medalu im. St. Olszewskiego
prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak.
W tym roku uhonorowano następujące osoby:
• mgr inż. Piotr Lewandowski – Ośrodek Szkolenia „PAS”, Zielona Góra
• mgr inż. Edward Jawor – Mostostal, Kraków
• mgr inż. Adam Kocoń – Energopol, Kraków
• mgr inż. Adam Pilawski – Huta Sendzimira, Kraków

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

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

Referaty zostały zaprezentowane podczas siedmiu Sesji, których przewodniczącymi byli:
prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, prof. dr hab. inż.
Roman Kensik, prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, prof. dr hab.
inż. Stanisław Piwowar, prof. dr hab. Jacek Senkara.
Podsumowania Konferencji dokonał dyrektor Instytutu Spawalnictwa prof. dr hab. inż.
Jan Pilarczyk. Z dużą satysfakcją podkreślił fakt, że wygłoszono 21 referatów, wszystkie miały
bardzo starannie dobraną tematykę, a ich przygotowanie i profesjonalna prezentacja zasługują
na uznanie. W dyskusji poruszano wiele problemów, aktualnie nurtujących środowisko spawalników.
Wieczorem odbył się bankiet, podczas którego można było podziwiać m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz prowadzić długie spawalników rozmowy w bardzo miłej,
koleżeńskiej atmosferze.
W ostatnim dniu Konferencji zostały zorganizowane dwie wycieczki krajoznawcze. Jedna
Szlakiem Orlich Gniazd, na którą zgłosiła się duża liczba osób, a drugą wybrali miłośnicy
żeglarstwa, biorąc udział w rejsie jachtem po Zalewie w Poraju.
opr. Irena Wiśniewska
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(fot. Ryszard Krawczyk,
Piotr Lewandowski)

certyfikacja prowadzona w ponad 30 bran¿ach przemys³u i us³ug
110 w³asnych auditorów na terenie ca³ej Polski
mo¿liwoœæ jednoczesnego uzyskania uprawnieñ od UDT do napraw i modernizacji
urz¹dzeñ technicznych
certyfikacja systemów zarz¹dzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO
14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-I-07799:2005 / ISO 27000-1:2005
certyfikacja systemów jakoœci w spawalnictwie wg normy PN-EN 729:1997

certyfikacja konstrukcji spawanych
certyfikaty wyrobów UDT-CERT doceniane w szczególnoœci w bran¿y: energetycznej,
paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej
mo¿liwoœæ znakowania wyrobów znakiem “wyrób certyfikowany przez UDT-CERT”
doskonale wyposa¿ona sieæ laboratoriów

najwiêksza w Polsce liczba certyfikowanych wg PN-EN 437:2002 osób
wykonuj¹cych badania nieniszcz¹ce w przemyœle
10 oœrodków egzaminacyjnych w badaniach nieniszcz¹cych
Program Certyfikacji Personelu NDT uznany przez Europejsk¹ Federacjê
Badañ Nieniszcz¹cych EFNDT
certyfikacja spawaczy

najwiêksza jednostka notyfikowana w Polsce
ponad 8000 wystawionych certyfikatów od 1 maja 2004 roku
notyfikacja do 11 dyrektyw (w tym dotycz¹cych m.in.: urz¹dzeñ ciœnieniowych i
transportowych urz¹dzeñ ciœnieniowych, dŸwigów, maszyn, sprzêtu elektrycznego)
320 ekspertów na terenie ca³ej Polski

szeroki zakres badañ, w tym kwalifikowanie technologii spawania
730 rzeczoznawców na terenie ca³ej Polski
doskona³e wyposa¿enie pomiarowo-badawcze
weryfikacja maszyn pod wzglêdem zgodnoœci z minimalnymi wymaganiami
bezpieczeñstwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG tzw. narzêdziowej

AKADEMIA UDT
10000 osób przeszkolonych w zakresie: norm i przepisów prawnych, w tym
dyrektyw europejskich, systemów zarz¹dzania jakoœci¹, bezpiecznej eksploatacji
urz¹dzeñ technicznych
szkolenia dostosowane do specyfiki bran¿y / firmy, opracowywane zgodnie z
sugestiami klienta

(Dokończenie artykułu ze strony 16.)

Podsumowanie
1. Podczas ochrony katodowej stali o podwyższonej wytrzymałości może
zachodzić niebezpieczeństwo kruchego pękania wskutek wnikania wodoru i
obniżenia własności plastycznych.
2. Szczególnie podatny na niszczenie wodorowe jest materiał rodzimy w stanie
wyżarzonym normalizująco ponieważ wnikający wodór powoduje powstawanie
przełomu łupliwego prawie na całym przekroju próbki.
3. Przy nawodorowaniu SWC jest mniej podatna na niszczenie wodorowe niż
materiał rodzimy ponieważ do zainicjowania pęknięcia niezbędne jest odkształcenie
plastyczne, a ono najpierw występuje w materiale rodzimym o niższej granicy
plastyczności w stosunku do SWC.
4. Przy nawodorowaniu w trakcie eksploatacji zarówno stale, jak i symulowane
SWC w stanie ulepszonym cieplnie nie wykazują większej podatności na
niszczenie wodorowe w porównaniu ze stalami i symulowanymi SWC w stanie
normalizowanym, przy tym samym składzie chemicznym.

Rys. 7. Próbki po próbie odkształcania z małą prędkością (SSRT): a) próbka zrywana w powietrzu; b) próbka
zrywana w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4) przy gęstości prądu katodowego 2 mA/cm2, c) miejsce
zerwania próbki w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4) przy gęstości prądu katodowego 2 mA/cm2.
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Dokumentowanie i uznawanie technologii lutowania
Documenting and accepting of brazing technology

STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest kontrola i dokumentowanie technologii lutowania
twardego od certyfikacji personelu poprzez opracowanie i uznanie technologii
do badań kontrolnych i odbiorowych gotowej konstrukcji. Przedstawiono
klasyfikację typowych niezgodności występujących w złączach lutowanych i
podział badań złączy lutowanych, strukturę dokumentacji technologicznej i badań
złączy lutowanych. Zaprezentowano dwa przykładowe dokumenty: Formularz
Instrukcji Technologicznej Lutowania Płomieniowego i Formularz Świadectwa
Egzaminu Lutowacza.

Wstęp
Lutowanie twarde, podobnie jak spawanie, uznawane jest jako proces specjalny,
którego efekty są trudne, kosztowne lub niemożliwe do pełnej kontroli lub nie mogą być w
pełni sprawdzone podczas dalszej kontroli. Sterowanie warunkami i parametrami procesu
specjalnego stanowi podstawę osiągnięcia oczekiwanej jakości wyrobu. Technologia
lutowania wymaga więc właściwej organizacji procesu i jego kontroli wstępnej
i ostatecznej, wykonanej na egzaminacyjnych złączach próbnych oraz stosowania
ujednoliconej dokumentacji lutowania.

Kontrola wstępna złączy lutowanych
Kontrola wstępna dotyczy warunków lutowania oraz nieniszczących i niszczących
badań złączy. Badania niszczące wykonuje się zasadniczo w trybie uznawania technologii,
certyfikowania lutowaczy bądź przedprodukcyjnej oceny przydatności materiałów

ABSTRACT
Control and documenting of brazing technology starting from certification of
the personnel through the working out and accepting of the technology for check
and acceptance tests of a ready-made construction is the subject of the paper.
Classification of typical inconsistencies occurring in welded joints and division of
welded joints tests, structure of technological documentation and welded joints
tests were presented. Two documents as examples were shown: Technological
Instruction for Flame Welding Form and Welder’s Exam Certificate Form.

termin przydatności materiałów dodatkowych do lutowania. Szczególnie istotne jest to w
przypadku past lutowniczych, których ważność sięga kilku miesięcy a ponadto wymagają
specjalnego przechowywania,
2. Badania technologiczne, które wytwórca może wykonać przed właściwym
lutowaniem. Stosowane głównie w przypadku uruchamiania seryjnej produkcji. Badania
te przeprowadzane być muszą dla każdego zestawu spoiwo – topnik – materiał lutowany.
Próby technologiczne obejmują: badania kapilarności, rozpływności i zwilżalności.
W zakresie badań kapilarności obowiązują dwie normy: PN-89/M-69791 - „Metoda
badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki płaskiej” oraz PN-89/M-69792
- „Metoda badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki cylindrycznej”
[1, 2]. Określenie rozpływności i zwilżalności lutu opiera się na wynikach pomiaru kąta
zwilżania:
- jednakowo przygotowanej powierzchni różnymi lutami,
- różnie przygotowanych powierzchni (różne sposoby czyszczenia, odtłuszczania i
trawienia lub różne topniki),
3. Kontrola montażu (poprawności przygotowania powierzchni oraz wielkości
szczeliny.

Kontrola ostateczna złączy lutowanych

Rys. 1.

Podział badań złączy lutowanych

dodatkowych. Badania nieniszczące są typowe dla poprodukcyjnej kontroli gotowych
wyrobów. Kontrola wstępna dotyczy czynności poprzedzających operację lutowania i
obejmuje trzy grupy zagadnień
1. Weryfikacja składu chemicznego i jakości materiałów podstawowych i
dodatkowych przez jednostkę certyfikującą. Potwierdzeniem kontroli jest atest (świadectwo
jakości) zgodności składu chemicznego z założonym. Ważnym elementem jakości jest
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, inż. Marcin Chudziński, inż. Przemysław Zmitrowicz - Politechnika Szczecińska.
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Kontrola ostateczna ma na celu wykrycie ewentualnych niezgodności występujących
w lutowinie oraz ocenę tzw. poziomu jakości złącza według występowania i udziału
wykrytych niezgodności. Kontrola ostateczna złączy lutowanych obejmuje liczną grupę
badań nieniszczących i niszczących, których podział przedstawiono na rys. 1.
Badania nieniszczące mają na celu określenie stanu złącza w aspekcie jakości,
obecności, lokalizacji i rozmiarów wad oraz niezgodności. Badania wykonywane są
metodami niewymagającymi pobierania wycinków lub uszkodzenia konstrukcji. Badania
nieniszczące stosowane są w czasie wytwarzania i eksploatacji.
Badania niszczące mają na celu określenie zachowania się konstrukcji pod
wpływem rzeczywistych obciążeń oraz ustalenie właściwości mechanicznych użytych
materiałów i wykonanych złączy. Stosuje się je także w formie prób technologicznych
pozwalających sprawdzić właściwości wykonanego połączenia oraz prawidłowość
technologii. Badania te przeprowadza się bądź przy użyciu złączy próbnych wykonanych w
tych samych warunkach technologicznych jak konstrukcja, bądź na specjalnych próbkach
do badań wyciętych ze złączy.

Niezgodności złączy lutowanych

Tablica I. Charakterystyka niezgodności występujących w złączach lutowanych
wg PN-EN 12799:2003 i PN-EN 12797:2002 [3, 4]
Grupa

A.1
Niepełne wpłynięcie
lutowiny w złączu i
kapilarze

Grupa

A.2
Pęknięcia wzdłużne

Grupa

Oznaczenie

Określenie

A.1–1

Spoiwo stopione, brak
wpłynięcia

A.1–2

Brak wpłynięcia w szczelinę
kapilarną

Oznaczenie

Określenie

A.2–1

Pęknięcie w spoiwie

A.2–2

Pęknięcie w materiale
podstawowym

A.2–3

Pęknięcie międzyfazowe

Oznaczenie

Określenie

A.3–1

Pęknięcie w połączeniu
lutowanym na twardo

A.3–2

Pęknięcie przechodzące do
materiału podstawowego

Oznaczenie

Określenie

A.4–1

Pęcherz gazowy

A.4–2

Łańcuch pęcherzy

A.4–3

Skupienie małych pęcherzy

A.4–4

Wtrącenie topnika

Grupa

Oznaczenie

Określenie

A.5
Erozja

A.5

Erozja

Grupa
A.6
Nadmierny wypływ
spoiwa

Oznaczenie

Określenie

A.6

Nadmierny wypływ spoiwa

Grupa

Oznaczenie

Określenie

A.7
Nieprawidłowe
złożenie zespołu

A.7

Nieprawidłowe złożenie
zespołu

A.3
Pęknięcia poprzeczne

Grupa

Szkic

Szkic

Szkic

Niezgodności złączy lutowanych sklasyfikowane zostały w polskich normach:
PN-EN 12799:2003 - „Lutowanie twarde. Badania nieniszczące złączy lutowanych
na twardo” oraz PN-EN 12797:2002 - „Lutowanie twarde. Badania niszczące złączy
lutowanych na twardo” [3, 4] (tab. 1). Niezgodności mogące wystąpić w złączach
lutowanych na twardo podzielono na siedem grup:
Niezgodności grupy: A.1, A.4 są najczęściej wynikiem niewłaściwego
oczyszczenia łączonych materiałów, nadmiernej chropowatości powierzchni spajanych,
zmieniającej się szerokości szczeliny lutowniczej, zbyt małej, zbieżnej lub też
nadmiernej szerokości szczeliny. Istotny wpływ na tworzenie się tych niezgodności
wywiera również niedogrzanie złącza, brak otworu odpowietrzającego, zbyt mała ilość
lutu doprowadzonego do złącza lub nadmierna długość drogi lutu w szczelinie.
Grupa A.5 niezgodności jest spowodowana tworzeniem się stopu lutu z materiałem
podstawowym w wyniku zbyt wysokiej temperatury lutowania. Warstwa przejściowa
utworzona w wyniku erozji ma zwykle niskie właściwości mechaniczne. Jednocześnie
następują niekorzystne zmiany składu chemicznego lutowiny.
Niezgodności z grupy: A.2 i A.3 tworzą się w wyniku nieprawidłowego doboru
parametrów lutowania, nadmiernej prędkości chłodzenia złączy, oddziaływania na
krzepnącą lutowinę naprężeń skurczowych oraz spadku wytrzymałości lutowiny pod
wpływem erozji materiału podstawowego.
Niezgodności z grupy: A.6 i A.7 są skutkiem niewłaściwej techniki lutowania,
niedogrzania lub przegrzania złącza oraz braku oprzyrządowania lub niewłaściwego
jego użycia.

Dokumentowanie i uznawanie technologii
Szkic

A.4
Pęcherze i wtrącenia

Szkic

Szkic

Szkic

Dokumentowanie technologii lutowania twardego może się odbywać w trzech
etapach wytwarzania konstrukcji, zaczynając od certyfikacji personelu i opracowania oraz
uzyskania uznania technologii, kończąc na badaniach kontrolnych i odbiorowych gotowej
konstrukcji. Struktura dokumentacji lutowania jest wielopoziomowa i hierarchiczna. W
zakresie dokumentowania technologii lutowania twardego obowiązują normy PN-EN
13133:2002 – „Lutowanie twarde. Egzaminowanie lutowaczy” i PN-EN 13134:2004
– „Lutowanie twarde. Uznawanie technologii” [5, 6]. Z normami tymi wiążą się
dokumenty wskazane na rys. 1:
• BPS (Brazing Procedure Specification – Instrukcja Technologiczna
Lutowania) – zapis technologii lutowania zawierający wszystkie zmienne
i parametry procesu w zależności od metody lutowania; przed uznaniem
– pBPS (preliminary Brazing Procedure Specification – wstępna Instrukcja
Technologiczna Lutowania)
• BPAR (Brazing Procedure Approval Record – Protokół Uznania Technologii
Lutowania) – wystawiany przez jednostkę inspekcyjną certyfikat uznający
technologię wytyczoną w BPS za właściwą do stosowania i umożliwiającą
uzyskiwanie złączy o określonych właściwościach, spełniających określone
kryteria
• ŚEL (Świadectwo Egzaminu Lutowacza) – dokument potwierdzający
zadowalające umiejętności lutowacza w zakresie wykonywania metodą
lutowania płomieniowego złączy według założonej instrukcji BPS
• PBZ (zbiorczy Protokół Badania Złącza) – zbiorczy dokument zestawiający
wyniki wszystkich przeprowadzonych badań złącza, (nieniszczących –
wg PN–EN 12799 oraz niszczących – wg PN – EN 12797) [7, 8].
Według obowiązujących norm wymienione dokumenty powiązane są zgodnie
z rys. 2. Do Protokołu Uznania Technologii Lutowania załączona musi być Instrukcja
Technologiczna Lutowania, którą uznano, oraz zbiorczy Protokół Badania Złącza, jeśli
uznanie odbyło się przez przeprowadzenie odpowiednich badań procedury lutowania.
Podobnie Świadectwo Egzaminu Lutowacza musi zawierać Instrukcję Technologiczną
Lutowania, według której wykonywano złącze egzaminacyjne, oraz PBZ tego złącza.
W normie dotyczącej egzaminowania lutowaczy umieszczono następujące
informacje:
• definicjestosowanychwnormiepojęć,parametrówdotyczącychlutowaniaifunkcji
personelu lutowniczego,

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 11/2006

27

Rys. 2. Struktura dokumentacji lutowania
• ogólne wytyczne ustaleń dotyczących złącza próbnego, warunków jego wykonania,
przygotowania próbek, zakresu badań,
• warunki przeprowadzania egzaminu,
• rodzaje badań (wymaga się wykonania badania podstawowego - wizualnego oraz
co najmniej jednego dodatkowego, na ogół niszczącego),
• okresy ważności uzyskanych uprawnień.
Do normy załączono rysunki typowych złącz próbnych, (rys. 3.) oraz zalecaną formę
Świadectwa Egzaminu Lutowacza i Protokołu Badania Złącz egzaminacyjnych.
Certyfikat potwierdzający uprawnienia lutowacza składa się, jak już zaznaczono,
z trzech odrębnych dokumentów:

Rys. 3. Przykłady egzaminacyjnych złączy próbnych (wg PN-EN 13133) [5]
Ll – długość całkowita, b1 – szerokość, g – grubość, b2 – długość zakładki
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• zbiorczego Protokołu Badania Złącz egzaminacyjnych (zawiera on dane wytwórcy
i jednostki egzaminującej, zakresy i wyniki badań nieniszczących z numerami
odpowiednich protokołów każdego badania oraz zakres i wyniki badań niszczących
z numerami odpowiednich protokołów każdego badania),
• Instrukcji Technologicznej Lutowania BPS, według której lutowano złącze
egzaminacyjne,
• Świadectwo Egzaminu Lutowacza, które zgodnie z normą zawierać winno
następujące informacje:
• dane wytwórcy,
• dane jednostki egzaminującej,
• dane lutowacza (imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, data
i miejsce urodzenia, miejsce pracy, ocena wiedzy fachowej, zakres posiadanych
dotychczas uprawnień),
• informacje o zdobytych uprawnieniach.
W normie PN-EN 13134:2002 [6], dotyczącej uznawania technologii lutowania
zawarto następujące informacje:
– definicje dotyczące personelu, instrukcji operacyjnych, próbek,
– ogólne wytyczne do ustaleń wstępnych dotyczących: specyfiki materiałów
podstawowych, charakterystyki zastosowanej metody lutowania, stosowanego
spoiwa i topnika, projektu złącza, złącz próbnych i próbek, szczegółów kontroli,
kryteriów oceny i zakresu uznania,
– drogi uznania technologii: przez przedłożenie dokumentacji potwierdzającej
doświadczenie w zakresie nowego uznania, przez przedłożenie stosownej procedury
uznanej wcześniej przez inną Jednostkę Egzaminującą, przez przeprowadzenie

Płomieniowe

Indukcyjne

Piecowe

Próżniowe

X

X

X

X

Typ, gatunek

X

X

X

X

Forma

X

X

X

X

Miejsce i sposób aplikacji

X

X

X

X

Typ, gatunek

X

X

X

Forma

X

X

X

Miejsce i sposób aplikacji

X

X

X

Miejsce i sposób aplikacji

X

X

X

X

Sposób montażu części

X

X

X

X

Metoda czyszczenia przed lutowaniem

X

X

X

Metoda czyszczenia po lutowaniu

X

X

X

Obróbka cieplna po lutowaniu (temperatura – czas cyklu)

X

X

X

X

Czas i temperatura lutowania

X

X

X

X

Gazy podgrzewające (typy, ciśnienia)

X

Rozmiar dyszy/palnika

X

Zmienna procesu lutowania

P

ZE

K

A

A

Lutowanie

C

NIK

Tablica II. Wybrane zmienne procesu lutowania wg PN-EN 13134:2004 [6]

ITECH
OL
Zakład
Spawalnictwa
SZ

odpowiednich do uzyskania uznania badań procedury lutowania,
– informacje o zawartości protokołu uznania technologii lutowania (BPAR).
Do normy dołączono tabelę zmiennych lutowania występujących w najczęściej
stosowanych metodach oraz informacyjne przykłady zawartości formularzy: Protokołu
Uznania Technologii Lutowania, zatwierdzonej Instrukcji Technologicznej Lutowania i
Protokołu Badania Złącz Próbnych.
Zdefiniowanie zmiennych procesu lutowania i podanie ich w tabelarycznej postaci
zawiera bardzo przydatne informacje dotyczące opracowania technologii. Ustalono i
zapisano wszystkie parametry technologiczne dla większości metod lutowania. Pozwala
to w łatwy sposób praktycznie ustalić zawartość instrukcji technologicznych dla tych
procesów. BPS bowiem zawierać musi, oprócz tych informacji, tylko dane wytwórcy i
jednostki inspekcyjnej oraz dane identyfikacyjne dokumentu. Zmienne procesu twardego
lutowania dla metod najczęściej stosowanych zawiera tab. II. Zbiorczy Protokół Badania
Złącz wygląda identycznie jak w przypadku badania złączy egzaminacyjnych lutowaczy.
Natomiast Protokół Uznania Technologii Lutowania (BPAR) zawiera dane wytwórcy i
jednostki inspekcyjnej oraz informacje o uznaniu (droga uznania, zakres uznania, inne
przedłożone dokumenty).

CIēS

INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA
LUTOWANIA (BPS)
Nr

Złącze

Rysunek

WYTWÓRCA

JEDNOSTKA INSPEKCYJNA

ZŁĄCZE
Typ złącza
DługoĞü / ĝrednica [mm]
SzerokoĞü [mm]
Powierzchnia lutowiny [mm2]
Szczelina [mm]

Szkic

MATERIAŁY RODZIME
Materiał 1

SPOIWO
Oznaczenie handlowe
Wymiary [mm]

Oznaczenie wg normy
Forma
Miejsce aplikacji

TOPNIK
Oznaczenie handlowe
Sposób aplikacji

Oznaczenie wg normy
Forma

TECHNIKA
Czas

Metoda lutowania
Przygotowanie powierzchni
Czyszczenie:
Trawienie:
Odtłuszczanie:
Parametry procesu
Gaz 1:
Gaz 2:
Palnik:
Dysza:
Obróbka złącza po lutowaniu
Czyszczenie:
Obróbka cieplna:

Tepm. [0C]
MontaĪ - szkic

Rys 4. Formularz Instrukcji Technologicznej Lutowania Płomieniowego
których wykonywana jest kontrola, i kryteria odbioru określane są na rysunku zespołu
lub w złożonych przypadkach, na rysunku wykonanym w tym celu. Dwa przykładowe
dokumenty: Formularz Instrukcji Technologicznej Lutowania Płomieniowego i Formularz
Świadectwa Egzaminu Lutowacza przedstawiono na rys 4 i 5.

ITECH
OL
Zakład
Spawalnictwa

Induktor (kształt, pozycja względem złącza)

X

Typ pieca
X

Ciśnienie próżni

X

Gaz neutralny (typ, ciśnienie)

A
ZE

CIēS

ĝWIADECTWO EGZAMINU
LUTOWACZA (ĝEL)
Nr

WYTWÓRCA

Utworzono

JEDNOSTKA INSPEKCYJNA

DANE LUTOWACZA
ImiĊ i Nazwisko
Dokument toĪsamoĞci
Seria i numer dok. toĪsamoĞci
Data i miejsce urodzenia
Miejsce pracy
Ocena wiedzy fachowej:
POSIADANE DOTYCHCZAS UPRAWNIENIA
Zakres uprawnieĔ (jeĞli ma)
Nr dokumentów potwierdzających

X

Atmosfera ochronna (skład, czystość, wydatek)

A

X

SZ

Generator (typ, częstotliwość, ustawienia)

C

NIK

P

Topnik

………………………………….
Data i podpis

Rys 4. Formularz Instrukcji Technologicznej Lutowania Płomieniowego

K

Spoiwo

Materiał 2

Typ
Gatunek (norma)
Skład chemiczny
GruboĞü / wymiary [mm]

………………………………….
Data i podpis

Materiały łączone (typy, gatunki, wymiary)

Utworzono

X

X
X

ZDOBYTE UPRAWNIENIA
Stwierdza siĊ, Īe wymieniony lutowacz, stosując instrukcjĊ
technologiczną lutowania twardego
spełnił wymagania nastĊpujących norm i innych
równorzĊdnych dokumentów
i uzyskał uprawnienia waĪne
do dnia
PRZEDŁUĩENIE UPRAWNIENIA
przez pracodawcĊ (co 6 miesiĊcy)
przez jednostkĊ egzaminującą (co 3 lata)
ImiĊ i Nazwisko
podpis
data
ImiĊ i Nazwisko
podpis
data

X

W zakresie badań złączy lutowanych obowiązują normy PN-EN 12799:2003
– „Lutowanie twarde. Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo” i PN-EN
12797:2002 – „Lutowanie twarde. Badania niszczące złączy lutowanych na twardo”
[3, 4]. Z normami tymi wiążą się dokumenty wskazane na rys. 2. Lutowane złącze
podlega kontroli zgodnie ze szczegółowym zakresem i kryteriami kontroli. Zakres kontroli
jest ustalany dla każdego lutowanego elementu przed rozpoczęciem badań. Miejsca, w

………………………………….

………………………………….

Data i podpis

Data i podpis

Rys. 5. Formularz Świadectwa Egzaminu Lutowacza
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Tablica III. Propozycje wytycznych do określania poziomów jakości złączy [9]

Określenie niezgodności

Oznaczenie
niezgodności

Uwagi

Wymiary graniczne niezgodności
dla poziomów jakości
Wymagania
Wymagania
Wymagania ostre
łagodne
średnie
B
D
C
b1 ≤ 2 mm

b1 ≤ 1,5 mm

b2 ≤ 0,2.

b2 ≤ 0,1.

Nie dopuszcza się

Niepełne wpłyniecie lutowiny

A.1

Pęknięcia wzdłużne

A.2

Wszystkie rodzaje pęknięć z wyjątkiem mikropęknięć
(∆.L ≤1mm2)

Nie dopuszcza się

Pęknięcia poprzeczne

A.3

Wszystkie rodzaje pęknięć z wyjątkiem mikropęknięć
(∆.L ≤1mm2)

Nie dopuszcza się

Pęcherz gazowy

A.4–1

Maksymalny wymiar pojedynczego pęcherza:

d ≤ 0,5.s
d ≤ 5mm

d ≤ 0,4.s
d ≤ 4mm

d ≤ 0,3.s
d ≤ 3mm

Łańcuch pęcherzy

A.4–2

Maksymalny wymiar pojedynczego pęcherza:

d ≤ 0,5.s
d ≤ 5mm

d ≤ 0,4.s
d ≤ 4mm

d ≤ 0,3.s
d ≤ 3mm

Skupienie małych pęcherzy

A.4–3

Maksymalny wymiar pojedynczego pęcherza:
Maksymalny wymiar pęcherza w gnieździe:

d ≤ 0,5.s
d ≤ 4mm

d ≤ 0,4.sd ≤
3mm

d ≤ 0,3.s
d ≤ 2mm

Wtrącenie topnika

A.4–4

Maksymalny wymiar pojedynczego wytrącenia:
Maksymalny wymiar wtrąceń stałych:

h ≤ 0,5.s
h ≤4mm

h ≤ 0,4.s
h ≤3mm

h ≤0 ,3.s
h ≤2mm

∆h ≤ 1,5mm

∆h≤1,0mm

∆h≤0,5mm

Wymagane jest łagodne przejście

Erozja

A.5

Nadmierny wypływ spoiwa

A.6

Nieprawidłowe złożenie zespołu

–

A.7

Występowanie wielu niezgodności

Suma pól powierzchni niezgodności, Pn

Dopuszczenie jest uwarunkowane obróbką

∆α = ±20’

∆α = ±45’

∆α = ±10

∆h ≤ 0,25.g

∆h≤ 0,25.g

∆h≤ 0,25.g

∆h ≤ 5 mm

∆h ≤ 4 mm

∆h ≤ 3 mm

Pn ≤ 25%Pz

Pn ≤15%Pz

Pn ≤ 5%Pz

b1 – długość zakładki lub grubość materiału (przy złączach doczołowych) lutowanego złącza; b2 – wymiar niezgodności (wysokość lub szerokość); ∆h - wymiar erozji; d
– średnica pęcherza; ∆α – tolerancja kąta; L – długość krótszego ramienia (do 400mm); ∆t – wartość równa tangensowi kąta (odpowiada tolerancji ogólnej); g – grubość blachy
(mniejsza wielkość); Pn - suma pól powierzchni niezgodność; Pz – pole powierzchni złącza lutowanego
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Podsumowanie
W normach: PN-EN 12797:2002 i PN-EN 12799:2003 [3. 4] brak takich
danych dotyczących warunków badań niszczących, jak liczba próbek, które należy
poddać badaniu i badaniom powtórkowym, sposobu pobierania próbek oraz
kryteriów akceptacji.
W normie dotyczącej egzaminowania lutowaczy znaleźć można pewne braki:
- brak wskazania metody oceny złącz i próbek egzaminacyjnych; wprawdzie
w normie zapowiedziano określenie tych wytycznych w serii kolejnych
arkuszy tej normy, lecz ich brak utrudnia racjonalne certyfikowanie
lutowaczy,
- brak systemu znakowania kodowego uprawnień i ustalania zakresu
uprawnień, np. rodzajów materiałów, ich grubości i rodzajów spoiw,
które obowiązuje uprawnienie uzyskane w wyniku wykonania określonego
egzaminacyjnego złącza, stosowana opisowa forma zapisu zakresu
uprawnienia jest nieścisła,
- certyfikowanie lutowaczy dotyczy ręcznego lutowania płomieniowego,
rozsądnym wydaje się wprowadzenie certyfikowania lutowaczy i operatorów
lutujących innymi metodami.
Norma dotycząca uznawania technologii, podobnie jak w poprzedniej,
wskazać można braki w obszarze kryteriów oceny złączy próbnych:
- zawiera ona odwołania do norm dotyczących nieniszczących i niszczących
badań złączy lutowanych, lecz normy te nie określają dopuszczalnych
poziomów niezgodności, brak wskazania zakresu uznania.
Wobec braku kryteriów oceny, poziomów akceptacji niezgodności złącz
lutowanych w aktualnych normach, kontrola połączeń jest niejednoznaczna.
Godne rozważenia jest przyjęcie trzech poziomów jakości złączy lutowanych
(B - wymagania ostre, C - wymagania średnie, D - wymagania łagodne)
i granicznych wymiarów sklasyfikowanych wcześniej niezgodności (tab. III),

analogicznie do stosowanych w obszarze badań złączy spawanych w normie
PN-EN 25817:1997, pt. „Wytyczne do określania poziomów jakości według
niezgodności spawalniczych” [8] i normach AWS, ASTM.
Zaproponowane poziomy jakości złączy lutowanych mogą ujednolicić i
uściślić ocenę złączy lutowanych, wymaga to jednak odpowiednich modyfikacji
norm.
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Napawanie laserowe proszkiem niklowym żeliwa
sferoidalnego stopowego Si-Mo
Laser beam pad welding of Si-Mo spheroidal alloy
cast-iron with nickel powder

STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań wpływu podstawowych parametrów procesu
napawania laserowego proszkiem na osnowie niklu, żeliwa sferoidalnego
stopowego Si-Mo, na jakość i kształt napoin oraz udział materiału podłoża w
napoinie. Przeprowadzono badania przyczepności napoin do podłoża.

ABSTRACT
The research results of the influence of basic problems related to laser
beam pad welding process of Si-Mo spheroidal alloy cast-iron with nickel-base
powder on the quality and shape of a pad weld, and the substrate material
fraction in the pad weld were presented. Research work on pad weld adhesion
to the substrate was carried out.

Wstęp
Napawanie laserowe jest jedną z najnowocześniejszych technologii tworzenia warstw
wierzchnich o własnościach niemożliwych do osiągnięcia tradycyjnymi technologiami
napawania. Pomijając nadal wysoki koszt urządzeń laserowych, napawanie laserowe
z materiałem dodatkowym w postaci proszku i/lub drutu, zapewnia możliwość bardzo
dokładnej regulacji kształtu ściegu napoiny oraz, co najważniejsze, sterowanie udziałem
materiału podłoża w napoinie - U, (rys. 1).
W Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej opracowano technologie i techniki
napawania laserowego warstw wierzchnich ściegami prostymi i z ruchem wahadłowym,
w tym technikę napawania warstw gradientowych [1÷8]. Opracowana technika
napawania laserowego z jednoczesnym podawaniem materiału dodatkowego z dwóch
oddzielnych podajników proszku lub podajnika proszku i podajnika drutu, zapewnia
możliwość tworzenia warstw wierzchnich o prawie dowolnym składzie chemicznym, od
warstw metalowych, poprzez cermetalowe i ceramiczne. W technice tej możliwa jest,
przy odpowiednim doborze energii liniowej wiązki promieniowania laserowego, nie tylko
dokładna regulacja składu chemicznego warstwy wierzchniej, lecz również sterowanie
udziałem materiału podłoża w napoinie.
Napawanie laserowe pozwala na sterowanie udziałem materiału podłoża w napoinie,
w bardzo szerokich granicach od 5,0% do 100%, w przypadku techniki stopowania
warstw wierzchnich [1, 6, 7]. Zbyt duży udział materiału podłoża w napoinie zwiększa
koszty napawania, natomiast bardzo mały pozwala na uzyskanie już w pierwszej warstwie
napoiny o wymaganych własności eksploatacyjnych. Jednakże istnieje wtedy zagrożenie
wystąpienia w napoinie wad typu przyklejenie czy brak przetopu. Szczególnie trudnym do
napawania materiałem konstrukcyjnym jest żeliwo szare i żeliwo sferoidalne [1].
Przedstawione w artykule badania przeprowadzono w celu określenia jakości napoin
laserowych napawanych proszkiem na osnowie niklu na żeliwie sferoidalnym stopowym,
a w szczególności przyczepności napoin do podłoża.

Przebieg badań
Napawanie laserowe proszkowe
Wstępne badania procesu napawania laserowego proszkowego płytek z żeliwa
sferoidalnego stopowego Si-Mo, stosowanego w WSK Rzeszów na odlewane korpusy
Prof. dr hab. Andrzej Klimpel, prof. dr hab. h.c. Leszek A. Dobrzański - Politechnika
Śląska, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki - Politechnika Szczecińska.
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Rys. 1. Udział materiału podłoża w napoinie, gdzie: Hn – wysokość nadlewu napoiny, H – grubość
napoiny, Hw – głębokość wtopienia, b – szerokość napoiny, U - udział materiału podłoża w napoinie
[%], Fw – pole powierzchni wtopienia, Fn – pole powierzchni nadlewu napoiny

turbin gazowych, (tablica I), prowadzono na stanowisku automatycznym, wyposażonym
w stół sterowany numerycznie firmy Isel Automation oraz laser diodowy dużej mocy
HPDL DL020 ROFIN SINAR, (rys. 2). W celu symulacji warunków technologicznych
napawania naprawczego obszarów wad odlewniczych korpusów z żeliwa sferoidalnego
stopowego Si-Mo, jako materiału dodatkowego zastosowano proszek na osnowie niklu
EuTroLoy 16223 firmy Castolin, (tablica II). Proszek ten przeznaczony jest do napawania
plazmowego PTA warstw odpornych na korozję oraz utlenianie w podwyższonych
temperaturach i jest również odporny na ścieranie. Kulisty kształt proszku o ziarnistości
w zakresie 40-120 µm zapewnia bardzo stabilne i równomierne podawanie proszku do
obszaru jeziorka spawalniczego, (rys. 3). Proszek niklowy EuTroLoy 16223 zalecany jest
do napawania form szklarskich, matryc, zaworów, prowadnic, korpusów itp., odlewanych
z żeliwa szarego i sferoidalnego [1].

Tablica I. Skład chemiczny żeliwa sferoidalnego GGG Si-Mo
Skład chemiczny, % mas.

Gatunek
żeliwa

C

P

S

Si

Mn

Cr

Mo

GGG Si-Mo

3,6

0,05

0,015

3,0

0,15

0,04

0,8

Tablica II. Skład chemiczny i własności stopiwa proszku wykorzystanego w badaniach
Skład chemiczny stopiwa, % mas.

Rodzaj
proszku

Twardość

Ziarnistość

Ni

Cr

Si

Fe

B

C

[HRC]

proszku, µm

85

7

3,1
max

3
max

1,3

0,3

31 ÷ 36

40 ÷ 120

EuTroLoy
16223

• prędkości napawania 0,2 m/min,
• natężeniu przepływu gazu ochronnego – argonu 8,0 l/min,
• kąt ustawienia dyszy podawania proszku do powierzchni próbki - 450,
• odległości ogniskowej wiązki 82 mm,
• wymiarach wiązki 1,8x6,8 mm.
Badania jakości ściegów prostych napoin, (tablica III), na podstawie badań
wizualnych, penetracyjnych i ultradźwiękowych wykazały brak jakichkolwiek wad
wewnętrznych i zewnętrznych. Badania metalograficzne napoin potwierdziły wyniki badań

Tablica III. Parametry napawania proszkowego laserem HPDL ROFIN DL 020 prostych ściegów
napoin na płytkach z żeliwa sferoidalnego GGG Si-Mo oraz widok lica napoin

Oznaczenie
napoiny

1

Moc wiązki
lasera, kW

1,0

N
Natężenie
podawania
proszku,
g/min

5,6

Energia
liniowa,
kJ/cm

Widok lica
napoin

3,0

2

1,2

5,6

3,6

3

1,4

5,6

4,2

4

1,2

3,8

3,6

5

1,2

7,8

3,6

Próby napawania laserowego proszkiem EuTroLoy 16223 prostych ściegów
napoin przeprowadzono na płytkach o wymiarach 30×30×8 mm, odlanych z żeliwa
sferoidalnego stopowego GGG Si-Mo. Parametry napawania ustalono w zakresie
parametrów zalecanych w badaniach [2, 4]: moc wiązki 1,0-1,4 kW, natężenie podawania
proszku 4,0-8,0 g/min, (tablice III i IV). Pozostałe parametry napawania laserowego
utrzymywano na stałym poziomie:

Rys. 2. Widok stanowiska do napawania laserowego oraz procesu napawania laserowego płytki
próbnej: A – głowica lasera HPDL DL020, B – stół sterowany numerycznie, C – komputer sterujący,
D – dysza podawania proszku oraz koncentryczna z nią dysza gazu ochronnego, E – butla gazu
transportującego proszek (argon), F – butla gazu ochronnego (argon)

Tablica IV. Wpływ parametrów napawania proszkowego laserem HPDL ROFIN DL 020
na kształt napoin i udział materiału rodzimego w napoinie, (tablica III, rys. 3)
Nr.
napoiny

Szerokość
napoiny, b
mm

Grubość
napoiny,
H mm

Wysokość
nadlewu, Hn
mm

Głębokość
wtopienia,
Hw mm

Udział materiału
rodzimego w
napoinie, U %

1

5,4

0,81

0,59

0,12

11,0

2

5,5

0,84

0,62

0,22

18,5

3

5,7

0,93

0,60

0,33

30,8

4

5,1

0,70

0,43

0,27

40,1

5

5,5

1,06

0,96

0,10

8,0

Rys. 3. Granulki proszku EuTroLoy 16223, (pow. 300×)
nieniszczących, (rys. 4, 5). Obliczenia udziału materiału podłoża w napoinie potwierdziły
możliwość dokładnego sterowania kształtem i jakością napoin laserowych, (tablica
IV). Udział materiału podłoża w napoinie zwiększa się wraz ze wzrostem mocy wiązki
laserowej i obniżeniem natężenia podawania proszku. W przypadku badanych napoin,
uzyskano udział w zakresie 8,0% do 40%. Bez względu na udział materiału podłoża w
napoinie, we wszystkich ściegach stwierdzono równomierne wtopienie i brak pęknięć
podściegowych, (rys. 5).

Rys. 4. Makrostruktura napoiny (nr. 4), moc wiązki laserowej 1,2 kW, natężenie podawania proszku
3,8 g/min, (tablice III i IV)
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Badania przyczepności napoin do podłoża
W celu wyznaczenia przyczepności napoiny ze stopu niklu do podłoża z żeliwa
sferoidalnego stopowego, wykonanych w zakresie parametrów optymalnych, (tablica III),

obszar pod licem napoin

obszar środkowy napoiny

zastosowano opracowaną przez autora próbę kołkową, (rys. 6 i 7). Płytki o wymiarach
30x30x8 mm z otworem o średnicy 6,0 mm oraz dokładnie dopasowane kołki o średnicy 6,0
mm i długości 60 mm wykonano z żeliwa sferoidalnego GGG Si-Mo, (rys. 8). Na powierzchni
płytek próbek kołkowych wykonano sześć prostych ściegów napoin laserowych, z zakładką
ok. 25-30%, (rys. 9). Zerwanie próbek w ośmiu przypadkach nastąpiło w napoinie,
uszkadzając tym samym lico napoin, natomiast w przypadku czterech pozostałych próbek
kołkowych zerwanie nastąpiło w miejscu połączenia napoiny proszkowej z powierzchnią
czołową kołka, (tablica VI oraz rys. 10, 11). Badania wykazały bardzo dobrą przyczepność
napoin do podłoża. Zerwanie w obszarze stopienia, z wyraźnym odkształceniem się metalu
napoiny nad powierzchnią kołka, wystąpiło w próbkach kołkowych o dużej grubości napoiny
przy wyższym naprężeniu zerwania niż w przypadku wyrwania części napoiny, (tablica V, rys.
11). Próbki kołkowe nr I, III, IV i VI uległy zniszczeniu w wyniku ścięcia napoiny – wyrwania
części napoiny pokrywającej powierzchnię kołka, z uwagi na mniejszą powierzchnię
przekroju napoiny od powierzchni przekroju kołka.

obszar stopienia napoiny

Rys. 5. Mikrostruktura napoiny nr 4, (tablica III, pow. 200 x)
Tablica V. Wpływ parametrów napawania laserowego proszkowego na przyczepność napoin do
podłoża z żeliwa sferoidalnego stopowego GGG Si-Mo, (rys. 10 i 11)

Nr
napoiny

Moc
wiązki
lasera
[kW]

Natężenie
podawania
proszku
[g/min]

I

1,2

3,8

II

III

IV

V

VI

34

1,0

1,2

1,4

1,2

1,4

Siła
zerwania
[kN]

Naprężenie
zrywające
[MPa]

Obszar zerwania

4,45

157,5

W napoinie

4,4

155,7

W napoinie

7,85

277,8

W obszarze stopienia
napoiny z powierzchnią
czołową kołka

5,6

Rys. 6. Wymiary i widok próbki kołkowej po napawaniu

Rys. 7. Widok przyrządu do rozciągania sta- Rys. 8. Widok próbek przygotowanych do
tycznego próbki kołkowej, (rys. 6)

7,9

279,5

W obszarze stopienia
napoiny z powierzchnią
czołową kołka

7,3

258,3

W napoinie

7,0

247,7

W napoinie

6,65

235,3

W napoinie

6,1

215,8

W napoinie

7,6

268,9

W obszarze stopienia
napoiny z powierzchnią
czołową kołka

7,8

276,0

W obszarze stopienia
napoiny z powierzchnią
czołową kołka

6,05

214,1

W napoinie

5,8

205,2

W napoinie

napawania laserowego proszkowego próbek
kołkowych do badań przyczepności napoiny do
podłoża

5,6

5,6

Rys. 9. Widok próbek kołkowych po nadawaniu laserowym proszkowym

7,8

7,8
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Rys. 10. Widok próbek kołkowych po próbie przyczepności. Widoczne otwory w napoinach wyrwanych z kołkiem
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Praktyczne aspekty spawania stopów aluminium
Practical aspects of aluminium alloys welding process

STRESZCZENIE
Scharakteryzowano właściwości aluminium mające wpływ na spawalność
stopów aluminium. Omówiono wybrane aspekty spawalności stopów aluminium,
metody spawania stopów aluminium, dobór materiału dodatkowego, przygotowanie
elementów, dobór osłony gazowej, podgrzewanie wstępne. Na podstawie danych
literaturowych oraz badań własnych wytyczono szereg praktycznych wskazówek
służących prawidłowemu przygotowaniu procesu spawania stopów aluminium.

Wstęp
Do najczęściej stosowanych składników stopowych w stopach aluminium należą:
miedź, krzem, magnez, mangan, cynk. Stopy aluminium podlegają umocnieniu:
roztworowemu zgniotowemu i wydzieleniowemu dzięki czemu mogą mieć właściwości
mechaniczne nawet wielokrotnie wyższe od czystego metalu. Ze względu na dobre
właściwości mechaniczne połączone z małą gęstością, prawie trzykrotnie mniejszą od stali,
stopy aluminium cechują się znakomitą wytrzymałością właściwą, co czyni je materiałem

ABSTRACT
The properties of aluminium affecting aluminium alloys weldability were
discussed. Selected aspects of aluminium alloys weldability, welding methods
of aluminium alloys, selection of additional material, preparation of the elements,
selection of a gas shield, pre-heating were presented. A number of practical tips
for proper preparation of aluminium alloys welding process were detailed.

bardzo pożądanym przez konstruktorów. Ze względu na zastosowania ważną cechą stopów
aluminium jest ich spawalność.

Spawalność stopów aluminium
Niektóre cechy aluminium i jego stopów sprawiają, że proces jego spawania jak i
problemy jakości złączy stwarzają więcej trudności niż podczas spawania stali Przyczyną
ograniczonej spawalności aluminium i jego stopów jest szereg specyficznych właściwości
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aluminium, które mają wpływ na proces spawania. Wśród nich największe znaczenie
mają następujące cechy:
- duże powinowactwo do tlenu, efektem którego jest tworzenie na powierzchni
metalu szczelnej i ściśle przylegającej warstewki tlenku Al2O3;
- skłonność do tworzenia pęcherzy gazowych w spoinach, będąca konsekwencją
dużej rozpuszczalności wodoru w ciekłym aluminium;
- duża przewodność cieplna utrudniająca miejscowe nagrzanie metalu do
temperatury topnienia;
- niska wytrzymałość aluminium w temperaturach wyższych od ok. 500°C,
powodująca występowanie pęknięć gorących;
- duża rozszerzalność cieplna skutkująca powstawaniem znacznych naprężeń i
pękaniem spoin.
Powszechnie stosowane stopy odlewnicze aluminium z krzemem - siluminy (grupa
4000 wg oznaczenia numerycznego stopów wg PN EN 573-1:2006) uznawane są za
łatwo spawalne, przy właściwym doborze materiału dodatkowego. Ponieważ w łuku
elektrycznym krzem ulega wypaleniu, należy dobierać spoiwo o nieco większej (ok. 1%)
zawartości krzemu w stosunku do składu chemicznego materiału rodzimego.
Spawalność stopów aluminium do obróbki plastycznej można uszeregować
następująco [1]:
• stopy Al-Mn– stopy z grupy 3000,
• stopy Al-Mg (hydronalia) i Al-Mg-Mn (anticorodale) – grupa 5000,
• stopy Al-Zn-Mg – grupa 7000,
• stopy Al-Mg-Si – grupa 6000,
• stopy Al-Cu i Al-Cu-Mg (durale) – grupa 2000.
Stopy Al-Mn pod względem spawalności porównywane są do czystego aluminium
[6], zaliczane są więc do stopów łatwo spawalnych. Najlepsze efekty uzyskuje się
stosując spoiwo o symbolu 3103 (AlMn1) jako materiał dodatkowy do spawania stopów
Al-Mn (zalecane przez PN-EN ISO 18273:2004).
Stopy Al-Mg są uznawane za stosunkowo łatwo spawalne ale wymagają szczególnie
dokładnego przygotowania i oczyszczenia krawędzi przed spawaniem. Zaleca się
stosowanie materiału dodatkowego o składzie chemicznym analogicznym do składu
materiału rodzimego lub z niewielką (ok. 1%) nadwyżką magnezu (z uwagi na możliwość
wypalenia tego pierwiastka w łuku elektrycznym). Ponadto przy zwiększonej zawartości
magnezu w spoinie istnieje mniejsza skłonność do pęknięć spawalniczych, a złącze
cechuje się większą wytrzymałością. Jeżeli spawane są elementy o różnej zawartości
magnezu, skład chemiczny drutu należy dobrać do materiału o większej zawartości
magnezu, np. do spawania stopu 5083 (AlMg4,5Mn0,7) stosuje się spoiwo 5556
(AlMg5Mn) lub 5183 o składzie analogicznym do materiału podstawowego.
Stopy Al-Zn-Mg jako stopy obrabiane cieplnie podlegają zabiegom przesycania
i starzenia, które likwidują towarzyszące procesowi spawania zmniejszenie wytrzymałości
w strefie wpływu ciepła. W spawalnych stopach z grupy 7000 może zachodzić zjawisko
samostarzenia po spawaniu, co oznacza, że nawet bez poddania stopów obróbce
cieplnej, możliwy jest powrót właściwości wytrzymałościowych do poziomu sprzed
spawania. Stopy te łatwo pękają podczas spawania [6]. W pewnym stopniu można
ograniczyć skłonność tych stopów do pękania poprzez stosowanie spoiwa zawierającego
więcej magnezu, aniżeli materiał rodzimy.
Stopy Al-Mg-Si również wykazują dużą skłonność do pęknięć spawalniczych.
Można temu przeciwdziałać stosując spoiwa z większą niż w materiale rodzimym
zawartością krzemu (np. AlSi5) lub z naddatkiem magnezu (np. AlMg5). W stopach tych
również może zachodzić zjawisko „samostarzenia” po spawaniu; niewielkie elementy
można poddać utwardzaniu wydzieleniowemu.
Durale podczas spawania pękają tak łatwo, iż uznawane są za niespawalne.

Metody spawania stopów aluminium
Spawanie gazowe aluminium i jego stopów, ze względu na konieczność stosowania
topników, zostało niemal wyeliminowane z produkcji. Na korzyść spawania elektrycznego
przemawia także zachodzące w łuku elektrycznym zjawisko oczyszczania katodowego
(tj. rozpylanie warstewki Al2O3 w obszarze tzw. plamki katodowej pojawiającej się
na powierzchni jeziorka podczas spawania prądem zmiennym lub z biegunowością
dodatnią). Ponadto, ze względu na dużą reaktywność aluminium, konieczne staje się
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a)

b)

Rys. 1. Przykłady powierzchni blach ze stopów aluminium przygotowanych do spawania:
a) nieprawidłowe oczyszczenie – wyraźnie widać„rozmazane”tlenki aluminium; b) powierzchnia
frezowana, następnie czyszczona szczotką drucianą – widoczne rysy, ale powierzchnia jest
metaliczna.

izolowanie jeziorka spawalniczego przed dostępem powietrza. Podstawowymi metodami
spawania aluminium i jego stopów stały się więc metody spawania w osłonie gazów
obojętnych – elektrodą wolframową (TIG) prądem przemiennym oraz topliwą elektrodą
metalową (MIG) biegunowością dodatnią. Wytyczne dotyczące łukowego spawania
aluminium i stopów aluminium zawiera norma PN-EN 1011-4:2002.
Rosnącym wymaganiom dotyczącym jakości wykonanych spoin towarzyszy szybki
rozwój nowoczesnych technologii spawania aluminium (m.in. spawanie plazmowe,
zrobotyzowane wiązką laserową i strumieniem elektronów) oraz udoskonalanie
tradycyjnych metod spajania. Jednak obecnie, obok zaawansowanych technologii
lutospawania [2] podstawowymi sposobami spajania stopów aluminium są metody TIG
i MIG w osłonie argonu lub mieszanek argon/hel oraz, coraz częściej – MAG [3].
Stopy aluminium spawa się wąskimi ściegami, zakosowanie – maksymalnie 10
mm. Podczas spawania metodą MIG tak dobiera się wartości napięcia i natężenia prądu,
aby uzyskać drobnokroplowe lub natryskowe przenoszenie materiału dodatkowego w
łuku. Stopy aluminium zaleca się spawać w pozycji pionowej (PF), ewentualnie podolnej
(PA); nie należy wykonywać spoin w pozycji naściennej (PC) [4].
Aby zminimalizować ryzyko przegrzania i ograniczyć wielkość strefy wpływu ciepła
należy kontrolować temperaturę międzyściegową – nie powinna ona przekraczać 100°C
(80°C dla stopów z grupy 7000).

Materiał dodatkowy
Podstawowym kryterium doboru spoiwa jest jego skład chemiczny – powinien
być zgodny ze składem chemicznym materiału rodzimego (ew. materiałów rodzimych).
Należy tutaj uwzględnić skłonność niektórych pierwiastków (m.in. krzemu, magnezu) do
wypalania w łuku elektrycznym, co powinno być rekompensowane większą zawartością
tych składników w spoiwie. Ponadto należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:
• właściwości mechaniczne (m. in. wytrzymałość na rozciąganie, udarność)
i plastyczne (np. ciągliwość), które powinna spełniać spoina,
• odporność na korozję,
• zgodność barwy materiału rodzimego i spoiwa,
• skłonność do pęknięć spawalniczych.
Klasyfikację materiałów dodatkowych do spawania aluminium i stopów aluminium
oraz skład chemiczny spoiw przedstawiono w normie PN-EN ISO 18273:2005.

Przygotowanie elementów
Łatwość utleniania aluminium wymusza szczególną dbałość o przygotowanie
powierzchni do spawania. Powstająca na powierzchni metalu warstwa Al2O3 istotnie
utrudnia proces spawania. Tlenek ten ma wysoką temperaturę topnienia (2040°C), więc w
temperaturze topnienia aluminium (ok. 658°C) pozostaje w stanie stałym i działa jak izolator,
zakłócając proces spawania. Również wokół każdej kropli roztopionego metalu tworzy się
powłoka tlenków, która utrudnia stapianie się jej z metalem jeziorka spawalniczego
[5]. Gęstość Al2O3 jest większa od gęstości aluminium (3,9 g/cm3), więc cząstki łatwo
opadają na dno jeziorka spawalniczego, zanieczyszczając spoinę. Przed przystąpieniem do
spawania należy dokładnie usunąć warstwę tlenków. W tym celu krawędzie czołowe blach i
powierzchnie do nich przylegające szlifuje się za pomocą szczotek drucianych (ręcznych lub
rotacyjnych). Należy czyścić także każdą kolejną warstwę spoiny. Należy stosować szczotki
z drutami ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Do usuwania tlenków z powierzchni metalu
nie wolno stosować papieru ściernego ani tarcz szlifierskich! Odłamki materiału ściernego
mogą wbijać się w metal a tlenki aluminium nie zostają usunięte z powierzchni blachy, ale
„rozmazane”, (rys. 1).
Stosowane jest również trawienie powierzchni kwasami, co prowadzi do wytworzenia
nietrwałej i porowatej warstewki Al2O3, która nie utrudnia spawania. Ponieważ po oczyszczeniu
z czasem grubość warstwy tlenków narasta, spawanie powinno się rozpocząć nie później niż
3÷5 godz. po oczyszczaniu. Należy również oczyścić powierzchnię spoiwa. W przypadku
drutów nawiniętych na szpuli, warto stosować tzw. golenie drutu, które umożliwia usuwanie
zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni spoiwa w trakcie spawania.
Obok właściwego doboru metody spawania, kluczowe znaczenie ma właściwe
przygotowanie elementów do spawania. Zalecenia dotyczące przygotowania złączy z
aluminium i jego stopów zostały szczegółowo przedstawione w normie EN ISO 96923:2001. Metodą TIG zazwyczaj spawa się elementy stosunkowo cienkie – do 6 mm.
Przykłady przygotowania elementów do spawania przedstawiono na rys. 2. Zdecydowanie
większą wydajność zapewnia spawanie metodą MIG umożliwiające łączenie elementów o
grubościach większych niż 5 mm [6]. W tej metodzie często konieczne jest stosowanie
podkładek ze stali nierdzewnej lub ceramicznych. Przykładowe przygotowania krawędzi
złączy przedstawiono na rys. 3.

Rys. 2. Przykłady przygotowania elementów z aluminium i jego stopów do spawania metodą TIG
(według PN-EN ISO 9692-3:2001)

Rys. 3. Przykłady przygotowania elementów z aluminium i jego stopów do spawania metodą
MIG (według PN-EN ISO 9692-3:2001)

Osłona gazowa
Podatność aluminium na utlenianie determinuje konieczność izolowania jeziorka
spawalniczego przed dostępem powietrza. Do spawania aluminium metodami TIG i MIG
stosuje się gazy obojętne – najczęściej argon, niekiedy hel oraz mieszanki tych gazów.
Według normy PN-EN 439:1999 osłonowe gazy i mieszanki obojętne oznacza się literą I
oraz cyfrą – odpowiednio: I1 – argon, I2 – hel, I3 – mieszanki argon + hel.
Argon jako cięższy od powietrza skutecznie izoluje płynny metal jeziorka spawalniczego
od atmosfery. Jest stosunkowo tani i zapewnia stabilne jarzenie łuku [7]. Do spawania
aluminium i jego stopów stosuje się argon o czystości 4.8 (99,998%).
Hel cechuje się wyższym niż argon potencjałem jonizacji, co skutkuje lepszym
przenoszeniem ciepła w łuku elektrycznym, a więc także głębszym wtopieniem w spawany
materiał. Hel jest lżejszy od powietrza, co jest korzystne jedynie przy spawaniu w pozycji
pułapowej i powoduje większe zużycie gazu podczas spawania [7]. Łuk elektryczny w helu
jest mniej stabilny i ciemniejszy niż łuk jarzący się w argonie, ponadto podczas spawania
w osłonie helu nie zachodzi zjawisko oczyszczania katodowego. Do spawania aluminium
stosuje się hel o czystości min. 4.8 (99,998%).
Stosowanie mieszanek argon+hel umożliwia połączenie pożądanych cech każdego
z gazów przy minimalizacji ich niekorzystnego wpływu na proces spawania. Dodanie 25%
helu do argonu sprawia, że łuk jarzy się stabilnie (choć jego zajarzanie jest nieco trudniejsze
niż w osłonie czystego argonu), a uzyskuje się głębsze wtopienie i wyższą wydajność
procesu spawania [7, 8]. Ponadto spoiny wykonane w osłonie mieszanek argonu z helem
cechują się mniejszą porowatością [9]. Mieszanki o większej zawartości helu, ze względu
na lepsze przenoszenie ciepła w łuku elektrycznym, doskonale nadają się do spawania
grubszych elementów. Jednocześnie – ze wzrostem zawartości helu w mieszance zmienia
się kształt i wysokość nadlewu, (rys.4).
Dodanie składnika aktywnego do mieszanki argonu i helu skutkuje zwiększeniem
gęstości prądu oraz poprawą stabilności łuku elektrycznego [8]. Dzięki niewielkiemu
dodatkowi tlenu (300÷500 ppm) wygląd spoiny poprawia się, a wielkość strefy wpływu
ciepła ulega zmniejszeniu. Mieszanki argonu i helu z 0,03% dodatkiem tlenu znalazły
zastosowanie do spawania stopów aluminium z krzemem – serii 4000 [3].
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a)

Podsumowanie

b)

c)

Rys. 4. Obraz lica spoiny wykonanej w osłonie mieszanek gazowych: a) argon 4.8;
b) argon + 30% helu; c) argon + 50% helu.

Wydatek gazu powinien zapewnić całkowitą izolację jeziorka spawalniczego od
atmosfery, z uwzględnieniem możliwości zwiewania osłony łuku przez podmuchy
powietrza.

Podgrzewanie wstępne
Aluminium i stopy aluminium wykazują szczególną skłonność do porowatości
i tworzenia pęcherzy gazowych. Wodór łatwo rozpuszcza się w ciekłym metalu (rys.
5) ale podczas stygnięcia metalu rozpuszczalność wodoru maleje, co powoduje
zatrzymanie gazu wewnątrz krzepnącej spoiny (rys. 6). Źródłem wodoru może być
wilgoć zgromadzona na warstwie tlenku aluminium, a także zanieczyszczenia organiczne
(oleje, smary). Aby zapobiec porowatości spoin, należy usunąć wszelkie potencjalne
źródła wodoru. Obok usunięcia tlenków, konieczne jest przemycie krawędzi do spawania
spirytusem w celu usunięcia resztek smaru. Nie stosuje się denaturatu, gdyż zawarty
w nim fioletowy barwnik pozostaje na elemencie. Najlepsze efekty odgazowania spoin
uzyskuje się gdy elementy są spawane w pozycji pionowej (PF) [4].
Przed spawaniem aluminium i jego stopów stosuje się podgrzewanie wstępne.
Zaleca się podgrzewanie blach palnikiem acetylenowo-tlenowym płomieniem neutralnym
do temperatury ok. 50÷80°C. Celem tego zabiegu jest usunięcie resztek wilgoci z

Rys. 5. Rozpuszczalność wodoru w aluminium w funkcji temperatury [10]
powierzchni łączonych elementów oraz zmniejszenie różnic temperatury pomiędzy
strefą wpływu ciepła a brzegami blach, dzięki czemu można zmniejszyć występowanie
naprężeń powodujących odkształcanie i pękanie spawanych elementów. Podczas
podgrzewania wstępnego niedopuszczalny jest płomień utleniający.

Rys. 6. Pęcherze gazowe w spoinie wykonanej na blachach ze stopu EN-AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7);
a) zgład makroskopowy złącza spawanego, b) fragment powierzchni próbki.
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Stopy aluminium w zależności od składu chemicznego mają bardzo
zróżnicowaną spawalność. Przygotowanie spawania musi, tak jak dla innych
tworzyw metalicznych, uwzględniać następujące czynniki:
• materiał rodzimy – spawalny stop aluminium,
• materiał dodatkowy wg PN-EN ISO 18273:2005,
• gaz ochronny I1 – argon, I2 – hel o czystości min. 4.8, I3 – mieszanki
argon + hel,
• przygotowanie elementów do spawania:
- przygotowanie złącza: cięcie mechaniczne piłą, cięcie plazmowe,
ukosowanie głowicą frezarską,
- oczyszczenie powierzchni: usunięcie warstwy tlenków szczotkami
drucianymi lub trawienie, odtłuszczenie powierzchni styku spirytusem,
- ukosowanie w spawaniu metodą TIG wg PN-EN ISO 9692-3:2001,
w spawaniu metodą MIG wg PN-EN ISO 9692-3:2001,
• wstępne podgrzanie blach do temperatury ok. 80°C,
• metoda spawania – TIG, MIG lub inna,
• układanie kolejnych ściegów spoiny – pozycja spawania PF lub PA; wąskie
ściegi, zakosowanie – maksymalnie 10 mm, drobnokroplowe lub natryskowe
przenoszenie materiału dodatkowego w łuku,
• kontrola temperatury międzyściegowej - nie powinna przekraczać 100°C
(80°C dla stopów z grupy 7000),
• czyszczenie szczotką drucianą i przemywanie spirytusem jako zabiegi
międzyoperacyjne,
• kontrola jakości wykonanych spoin:
- oględziny zewnętrzne,
- badania ultradźwiękowe lub radiologiczne (w zależności od wymagań
stawianych spoinie) ewentualnie penetracyjne.
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SEKCJA SPAWALNICZA SIMP
Za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa Medalem imienia inż. Stanisława Olszewskiego
Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej SIMP uhonorował w 2006 roku
• Sekcja Spawalnicza SIMP w Poznaniu, z okazji 50-lecia działalności.
Sekcja Spawalnicza Oddziału SIMP w Poznaniu powstała 5 czerwca 1956 roku z
inicjatywy inż. A. Kuleczki. Od początku powstania do podstawowych celów działalności
Sekcji należało skupienie wielkopolskich spawalników w zawodową organizację branżową, podnoszenie ich kwalifikacji fachowych w zakresie wszelkich zagadnień spawalnictwa oraz szerzenie postępu technicznego z dziedziny spawalnictwa. Cele te realizowano
m.in. poprzez wygłaszanie referatów i odczytów podczas zebrań plenarnych Sekcji
(łącznie ponad 380 referatów) oraz 63 wycieczek technicznych połączonych z dyskusją
i wymianą doświadczeń zawodowych. Podczas zebrań Sekcji wystąpiło ok. 75 prelegentów, w tym m.in. pracownicy naukowi Zakładu Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej
oraz zaproszeni autorzy spoza Poznania. W latach 1999-2004 Sekcja Spawalnicza SIMP
współorganizowała w Poznaniu corocznie ogólnokrajowe konferencje lub seminaria o
tematyce spawalniczej. Od 1980 r. prezesem sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu jest
mgr inż. Stanisław Nowakowski.
• mgr inż. Piotr Lewandowski, absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział
Budowy Maszyn (1980r.), inż. EWE /IWE, w swojej działalności zawodowej związany
jest z Ziemią Lubuską. Pracował najpierw w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych
COZAMET w Nowej Soli(1980-1986), następnie jako główny spawalnik w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych ZIMSTAL (1986-1993). Od 1991 r.
jest właścicielem firmy PAS, a od 2003 prowadzi własny Ośrodek Szkolenia Spawaczy,
mający duże zasługi w dziedzinie szkolenia spawaczy. Mgr inż. Piotr Lewandowski jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, obecnie Przewodniczącym Oddziału
Zielonogórskiego.

• inż. Adam Kocon, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1986), inż. EWE/IWE, w latach 1982 – 1991 pracował jako specjalista ds.
Spawania i Napawania w Hucie im. T. Sędzimira w Krakowie. Od roku 1992 pracował
na stanowiskach głównego spawalnika na Wydziale Spawalni Huty Sędzimira, Energomontażu Południe, Przedsiębiorstwa NAMAROL, a od 2001 r. jako współwłaściciel i
główny spawalnik firmy „Grupa Konsultingowo-Usługowa 2000”. Inż. Adam Kocon w
swojej działalności zawodowej oprócz dużych osiągnięć przy opracowywaniu i wdrażaniu technologii spawalniczych zajmuje się organizacją szkoleń spawaczy i dozoru
technicznego.
• inż. Edward Jawor, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1982), inż. EWE/IWE. Działalność zawodowa inż. Edwarda Jawora związana
jest z Mostostalem Kraków, gdzie przeszedł wiele stanowisk, począwszy od specjalisty
ds. spawalnictwa, poprzez koordynatora ds. spawalnictwa na budowach prowadzonych
zagranicą, mistrza w Wytwórni Konstrukcji Spawanych, a obecnie kierownika Biura
Kontroli Jakości. Inż. Edward Jawor opracowywał technologie spawania, nadzorował i
odbierał wiele obiektów mostowych, kotłów, rurociągów, zbiorników, konstrukcji hal, a
także prowadził działalność dydaktyczną jako wykładowca na kursach kontrolerów robót
spawalniczych, spawaczy i personelu inżynieryjno-technicznego.
• inż. Adam Pilawski, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1970), inż. EWE, związany jest w swojej działalności zawodowej z Hutą im. T.
Sędzimira w Krakowie, a także częściowo z firmą Energopol i Naftokrak. Uczestniczył
w opracowywaniu technologii i wytwarzaniu stalowych konstrukcji do urządzeń technologicznych stosowanych w hutnictwie, a także dźwignic, kotłów, mostów itd. Ciekawym doświadczeniem inż. A. Pilawskiego jest udział w budowie krzyży na cmentarz
w Miednoje (stal austenityczna) oraz pomnika kosynierów w Racławicach (spawanie

listy do redakcji
Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się ze specjalnym wydaniem numeru 9-10/2206 „Przeglądu Spawalnictwa”. Jest to zeszyt konferencyjny zawierający wszystkie
referaty wygłoszone podczas 48. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
pt. „Innowacje w Spawalnictwie”, zorganizowanej w Częstochowie-Poraju przez Zakład Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej i Sekcję Spawalniczą SIMP.
Korzystne doświadczenia, staranne opracowanie i terminowe wydanie tego numeru
konferencyjnego pozwalają wnioskować, aby w przyszłości wszystkie krajowe konferencje
spawalnicze były obsługiwane przez Zespół Redakcyjny wydawaniem zeszytów specjalnych
„Przeglądu Spawalnictwa”. W tym numerze czasopisma szczególnie moją uwagę zwróciłem
na skład Zespołu Redakcyjnego oraz Rady Programowej. Redaktor Naczelny po objęciu stanowiska powołał dla potrzeb redakcyjnych dwóch swoich zastępców; do spraw naukowych
i do spraw wydawniczych. Wydaje się bardzo słuszne powołanie też nowych redaktorów
działowych i przydzielenie im konkretnych tematów, takich jak przepisy, normy, konstrukcje
spawane, lutowanie, materiały itp.
Również w Radzie Programowej powołanej przez ZG SIMP zaszły istotne zmiany, zapewniające dobór odpowiednich specjalistów. Ponadto liczba członków Rady z 13 wzrosła do 20 osób. Istotne jest jednak to, że funkcję Przewodniczącego Rady Programowej
zgodził się piastować poprzedni , wieloletni Redaktor Naczelny „Przeglądu Spawalnictwa”.
Uwzględniając Jego długoletnią pracę w czasopiśmie i dobrą znajomość członków Rady

Programowej, jest On w stanie wybrać optymalnych informatorów i najlepszych autorów
interesujących publikacji, zamieszczanych w ,,Przeglądzie Spawalnictwa’’ które zainteresują
szerokie grono spawalników. Bardzo mobilizujący jest również fakt, że mgr. inż. Irena Wiśniewska, która przeżyła najtrudniejszy okres w rozwoju czasopisma jest nadal niezbędna.
Powołanie mgr Magdaleny Brzuszkiewicz, osobiście mi znanej, na sekretarza Redakcji uważam za cenny nabytek dla Zespołu Redakcyjnego.
W historii rozwoju „Przeglądu Spawalnictwa” (Forum Spawalników Polskich) zawsze
Rada Programowa odgrywała twórczą rolę w kształtowaniu tematyki czasopisma. Wśród
wielu wprowadzonych zmian, ale także kontynuowaniu poprzednich form, pożyteczne jest
wprowadzenie tłumaczeń na język angielski streszczeń i tytułów publikowanych artykułów.
Niezwykle interesujące i zalecane jest dalsze przeprowadzenie wywiadów „I co z tym spawalnictwem”? Odpowiedzi są zawsze ciekawe i twórcze . Sugeruję następne nazwiska np.
prof. Jana Węgrzyna .
Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany będą pomocne w dalszym działaniu i
rozwoju „Przeglądu Spawalnictwa”, a także korzystne dla wszystkich spawalników. Czego
serdecznie życzę Redakcji i przesyłam pozdrowienia.
Doc. Henryk Zatyka
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INFORMACJE WYDAWCY
Profil czasopisma
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane oryginalne artykuły dotyczące: technik spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia
tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier
spawalników i ich doświadczeń zawodowych.
Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 10 stron, a komunikatu 1 - 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times
New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy - 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami
(np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice - cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny być odpowiedniej wielkości.
Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR,
*.AI (czcionki zamienione na krzywe). Jednostki - układ SI.
Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 0,5 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub dyskietce wraz z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu
w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji.

Zamieszczenie ogłoszeń
„Przegląd Spawalnictwa” - czasopismo w nakładzie do 2 tysięcy egzemplarzy dociera do wszystkich ośrodków naukowych, dydaktycznych i organizacji przemysłowych w Polsce
zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych.
Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów techniczno-informacyjnych.
W celu zamówienia ogłoszenia prosimy o kontakt z Redakcją.

WARUNKI PRENUMERATY
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie i mogą
one obejmować dowolny okres. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest
otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument
wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można
dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki pod adresem redakcji:
Bank BPH SA
konto nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
oraz
GARMOND PRESS SA
31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel./fax (0-12) 412 75 60

Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa”
wg zdeklarowanego okresu
Cena prenumeraty

półrocznie

84,- zł

rocznie

168,- zł

ilość zamawianych egzemplarzy

KOLPORTER SA
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (0-41) 368 36 20, fax: (0-41) 345 15 71

Podpis

imię i nazwisko
firma

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

NIP

Redakcja „PRZEGLĄD SPAWALNICTWA”
adres

Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79

tel./fax, e-mail:
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e-mail: pspaw@ps.pl

Kemppi
FastMig™
Basic
Jeszcze
nigdy spawanie
MIG/MAG nie by³o takie ³atwe!
FastMig™ Basic wyprzedza znane dotąd rozwiązania techniczne w dziedzinie konstrukcji półautomatów MIG/MAG.
Nowa koncepcja inwertora umożliwiła zbudowanie lekkich źródeł spawalniczych o prądach 300, 400, 500 A
i wysokich cyklach pracy.
Są one o 70% lżejsze i zużywają aż o 10% mniej energii
od urządzeń konwencjonalnych o podobnej mocy.
Dzięki płynnemu zadawaniu napięcia i szybkości podawania
drutu umożliwiają łatwe i dokładne ustalanie parametrów
spawania.

Podajnik drutu jest starannie przystosowany do pracy
w trudnych warunkach. Jego elegancko wyproﬁlowana
obudowa o podwójnych ściankach została wykonana
ze specjalnego tworzywa odpornego na silne uderzenia.
Jest on lekki, a z jego wnętrza usunięto wrażliwą
na uszkodzenia elektronikę, przenosząc ją do źródła
zasilającego.

FastMig™ Basic może być wyposażony w urządzenie
zapewniające cyrkulację płynu chłodzącego uchwyt
spawalniczy.

Wszystko to za cenę tradycyjnego urządzenia konwencjonalnego.
FastMig™ Basic

KM 300

KM 400

KM 500

Prąd maksymalny
Zakres napięcia
Sprawność
Moc biegu jałowego
Masa źródła

300 A / 100%
10…..37 V
87%
25 W
34 kg

400 A / 80%
10…..39 V
87%
25 W
35 kg

500 A / 60%
10…..42 V
87%
25 W
36 kg
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