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Co dalej ze Spawalniczymi Targami INTERWELDING?
Szanowni Czytelnicy!
W PS 7/2006 zamieszczona została krótka informacja
o problemach związanych z organizacją Spawalniczych Targów
INTERWELDING. Informacja ta zakończona została wnioskiem, że
kolejne Targi INTERWELDING powinno się odłożyć do października
2008 roku.
Początek 2007 roku jest dobrym momentem, aby wrócić do
Targów INTERWELDING. Tym bardziej, że pojawiła się nowa, bardzo
atrakcyjna oferta wystawiennicza.
Oprócz Międzynarodowych Targów Katowickich bardzo uszczuplonych powierzchniowo ubiegłoroczną katastrofą, ﬁrmy SILESIA
EXPO nie dysponującej własnymi terenami wystawienniczymi oraz
Polskiej Grupy Targowej (obejmującej Targi Warszawskie i Gdańskie)
wchodzącej na teren śląski od 1 stycznia 2007 roku z zamiarem
korzystania z katowickiego „SPODKA”, powstała ﬁrma EXPO SILESIA.
Firma ta związana jest z ﬁrmą KOLPORTER EXPO Sp. z o.o. wchodzącą w skład Grupy Firm Kolporter (Holding Kolporter).
Firma EXPO SILESIA ma śmiałe plany zbudowania nowych pawilonów wystawienniczych w bardzo krótkim czasie. W porozumieniu
z władzami miasta Sosnowiec przejęła tereny o łącznej powierzchni
ponad 17 hektarów i budynki po bardzo nowoczesnej, ale niestety
upadłej fabryce silników elektrycznych „Silma”. Kosztem 45 mln. złotych, do lipca 2007 roku zamierza uruchomić halę wystawienniczą
o powierzchni 13 000 m2 z salami konferencyjnymi i pełnym zapleczem technicznym (pierwsze targi zostały już zaplanowane na koniec
sierpnia i potem na początek września 2007 roku). W krótkim terminie później, kosztem kolejnych 100 mln. zl., planowane jest oddanie centrum wystawienniczego z prawdziwego zdarzenia o łącznej
powierzchni ponad 30 000 m2. Planowane jest też zaadaptowanie
istniejącego budynku biurowca na wysokiej klasy hotel.
Atutem lokalizacji nowych targów jest możliwość dotarcia nowoczesnymi, istniejącymi drogami ekspresowymi w ciągu: 10 minut
do centrum Katowic, 10 minut do autostrady A4, 20 minut do lotniska Pyrzowice, 40 minut do lotniska Balice, 55 minut do Krakowa.
W obszarze oddalonym o 1 godzinę jazdy samochodem od obiektu EXPO SILESIA zamieszkuje i pracuje 8 mln. potencjalnych konsumentów.
Powołana została Rada EXPO SILESIA, której przewodniczy
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
były wicepremier Janusz Steinhoff. Zadaniem Rady jest pomoc
w szybkim rozwoju nowego ośrodka targowego, zgodnie z potrzebami makroregionu Polski południowej. W skład Rady wchodzi szereg
prominentnych osób, m.in.: Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Katowicach, Kanclerz Loży Katowickiej BCC,

Widok ogólny Targów

2

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Prezes
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezes Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
Prezes Kolporter EXPO, Prezydent Izby Budownictwa z siedzibą
w Katowicach, Przewodniczący Oddziału Polskiej Izby Turystyki
w Katowicach, Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Częstochowie, Kanclerz Loży Opolskiej BCC, Prezes Okręgowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach, Prezes Zarządu Opolskiej Izby
Gospodarczej, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków–Balice, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Wspierania
Przedsiębiorczości, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC, Prezes Zarządu
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach,
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, Prezes
Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu, Prezes Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Prezes Zarządu Izby
Gospodarczej Metali Nieżelaznych, Przewodniczący Rady Głównej
JBR, Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Rektor Politechniki Śląskiej, Rektor Uniwersytetu
Śląskiego, Rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej, a także dyrektorzy śląskich jednostek
badawczo-rozwojowych: Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu
Metali Nieżelaznych, Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica oraz Instytutu Spawalnictwa.
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, jak trudne jest zaplanowane
przedsięwzięcie i jak krótki jest czas przewidziany na jego realizację.
Wiemy też doskonale jak często w naszym kraju plany rozmijają się
z rzeczywistością. Trudno jednak podejrzewać, że tak renomowana
i bogata ﬁrma jak Holding Kolporter, współpracująca ze znanymi i ważnymi osobami wchodzącymi w skład Rady EXPO SILESIA zawiedzie
i nie spełni złożonych obietnic.
Będziemy pilnie śledzić postęp prac w nowym centrum wystawienniczym. Przyjrzymy się targom zaplanowanym w EXPO SILESIA
w 2007 roku i na początku 2008 roku (powinno to być kilkanaście
imprez). Ufamy, że wszystko odbędzie zgodnie z planami i wyrażamy
nadzieję, że w październiku 2008 roku spotkamy się na XII Targach
Spawalniczych INTERWELDING w nowym, godnym Śląska miejscu.
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Dyrektor Instytutu Spawalnictwa

Pawilony targowe

Drodzy i Szanowni Czytelnicy,
W 2007 roku pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności
i szczęścia w życiu prywatnym oraz samych sukcesów i satysfakcji w działalności zawodowej Czytelnikom, Sympatykom, Członkom Rady Programowej
i Kolegium Redakcyjnego, Autorom, Współpracownikom oraz Zespołowi
Redakcyjnemu.
Rok 2007 poprzedza jubileusz 80-lecia Przeglądu Spawalnictwa,
który wypada w 2008 roku. Przez cały ten długi okres istnienia, Przegląd
Spawalnictwa jako krajowe forum dyskusji dobrze służył środowisku spawalników w Polsce i obecnie jest liczącym się czasopismem na krajowym rynku
wydawniczym, jak również znajduje uznanie w wymianie międzynarodowej.
Miniony 2006 rok oceniam jako dobry dla Przeglądu Spawalnictwa. Czasopismo dorobiło się internetowej strony www i nowej skrzynki adresowej poczty elektronicznej mającej możliwość przyjmowania dużych
plików. Okładka i szata graficzna zostały istotnie zmodyfikowane. Prawie dwukrotnie zwiększyła się objętość
Czasopisma przy niezmienionej cenie. W związku z ważnymi konferencjami naukowymi w Polsce wydano trzy
numery specjalne o objętości dodatkowo powiększonej w stosunku do standardowej. Zwiększyła się także liczba artykułów, zarówno tych o charakterze naukowym jak i praktycznym oraz informacyjnym, publikowanych
w regularnych wydaniach miesięcznika. Ponadto wprowadzono streszczenia artykułów w języku angielskim i
została opracowana stała strona z informacjami Wydawcy, która umieszczana jest na końcu numeru. Obecnie
teka redakcyjna jest wypełniona artykułami w stopniu pozwalającym na płynność procesu wydawniczego.
Wzrasta liczba prenumeratorów.
Zakupiono nowe komputery i oprogramowanie oraz nowoczesne elektroniczne wyposażenie i przeprowadzono remont pomieszczenia redakcji. Zatrudniono także dwóch nowych młodych redaktorów.
Nowa Rada Programowa zgromadziła wybitnych i życzliwych Przeglądowi Spawalnictwa specjalistów
reprezentujących instytucje naukowe lub ważne dla gospodarki organizacje przemysłowe.
Mam świadomość ogromu pracy jaka musi być zrobiona, aby nasze Czasopismo, jako jedyny w kraju miesięcznik naukowo-techniczny, stawało się coraz lepsze. Plany zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z posiedzenia Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa w numerze 11/2006.
Rozwojowi Czasopisma pomoże również postulowana zasada publikowania materiałów z Krajowych
Konferencji Spawalniczych Sekcji Spawalniczej SIMP oraz wszystkich liczących się konferencji spawalniczych
popieranych przez Sekcję Spawalniczą SIMP. W 2007 roku są już planowane co najmniej dwie konferencje spawalnicze, których materiały będą publikowane na łamach Czasopisma.
Uczestnictwem, artykułami i reklamą popierajmy w pierwszym rzędzie te konferencje, które publikują
swoje dobrze przygotowane materiały w uznanych czasopismach o szerokim zasięgu.
Aby Czasopismo dobrze służyło całemu środowisku spawalników polskich i dobrze je reprezentowało
potrzebny jest wspólny wysiłek. Wasza pomoc i poparcie w formie prenumeraty, publikacji ambitnych artykułów, informacji i ogłoszeń oraz cytowania Przeglądu wszędzie tam gdzie jest to możliwe i konieczne, bez tego
redaktor naczelny z wyjątkowo małym zespołem redakcyjnym niewiele może zrobić.
Listę Autorów i instytucji zamieszczających w Przeglądzie Spawalnictwa artykuły i ogłoszenia w 2006 roku
przedstawiono w spisie treści w numerze 12/2006.
Pragnę też podziękować wszystkim za współpracę i troskę o losy Czasopisma.
Jestem pewien, że Rok 2007 przyniesie nam wszystkim wiele radości.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Poprawa jakoœci i niezawodnoœci
zgrzewanych elementów

LOGWeld/QWeld
System pomiarowy do kontroli jakoœci
po³¹czeñ zgrzewanych rezystancyjnie
do stosowania ze zgrzewarkami pr¹du przemiennego i sta³ego

System na podstawie pomiaru parametrów elektrycznych procesu,
tj. pr¹du i napiêcia na bie¿¹co monitoruje parametry zgrzewania
w produkcji przemys³owej, sygnalizuje wadliwe po³¹czenie
zgrzewane, umo¿liwia ograniczenie kosztów zwi¹zanych z brakami

System wykonuje pomiary, rejestracjê, analizê i archiwizacjê
parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego
System pomiarowy w 2006 r. zosta³ wyró¿niony
w X Edycji Konkursu "Polski Produkt Przysz³oœci"
oraz nagrodzony z³otym medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
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I co z tym spawalnictwem?
Naczelny rozmawia z profesorem dr hab. inż. Andrzejem Kolasą dyrektorem Instytutu Technologii Materiałowych i kierownikiem Zakładu
Inżynierii Spajania w Politechnice Warszawskiej

pierwszym stopniu, umożliwiając im zdobycie dyplomu inżyniera na kierunkach technicznych lub licencjata na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych czy medycznych. W uczelni ciechanowskiej spawalnictwo, podobnie jak i inne technologie, nie
jest specjalnością dyplomowania, a jedynie częścią programu kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Być może
częścią trochę uprzywilejowaną, w porównaniu do innych technologii, nie tylko dlatego, że rektor jest spawalnikiem, ale, że
wiedza spawalnicza bardzo się kształconym tam inżynierom przydaje w późniejszej
pracy zawodowej po studiach. Rozwijający
się tam przemysł, a głównie nowe inwestycje związane z branżą elektroniczną lokowane w Mławie i Ciechanowie stwarzają zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych
do wykonywania swojego zawodu między
innymi i inżynierów spawalników. Dlatego
też już od początku przyszłego roku akademickiego otworzymy nowe, dobrze wyposażone laboratorium spawalnicze w budowanym obecnie budynku.
JN: Ale wróćmy jeszcze do pierwszego pytania. Nie powiedziałeś nic o Polskiej Izbie Spawalniczej. Co to za organizacja, jaka jest jej rola i czy jest ona
w ogóle potrzebna jeśli mamy już Sekcję
Spawalniczą SIMP i Polskie Towarzystwo
Spawalnicze?

Jerzy Nowacki: Jesteś dyrektorem
Instytutu Technologii Materiałowych
i kierownikiem Zakładu Inżynierii Spajania
w Politechnice Warszawskiej ale jednocześnie rektorem Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Dodatkowo jesteś prezesem Polskiej Izby Spawalniczej i członkiem Zarządu Głównego
Sekcji Spawalniczej SIMP. Jak radzisz sobie
z wszystkimi tymi obowiązkami?
Andrzej Kolasa: Rzeczywiście mam
sporo obowiązków wynikających z moich
miejsc i stanowisk pracy, z wywiązywaniem się z których mam coraz więcej problemów, ale sądzę, że radzę sobie z nimi
dobrze. Trudno mi oczywiście oceniać moją
pracę, bo mogę być nieobiektywny, ale dość
powiedzieć, że Instytut jak i Zakład, którymi
kieruję są w dobrej kondycji i funkcjonują
bardzo dobrze. Zresztą od 1970 roku, kiedy
jednostki te zostały utworzone w wyniku
zmian struktury organizacyjnej Politechniki
Warszawskiej zarówno Instytut złożony
z czterech zakładów: Obróbki Plastycznej,
Odlewnictwa, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Inżynierii Spajania, jak i każdy
z tych zakładów, zajmuje znaczącą, i ugruntowaną pozycję w kraju i za granicą legitymując się istotnym dorobkiem naukowym,
i edukacyjnym.

Podobnie ciechanowska uczelnia, którą
kieruję już piąty rok, rozwija się bardzo
dynamicznie. Kiedy zostałem po raz pierwszy wybrany rektorem tej, istniejącej wtedy
zaledwie od roku uczelni, nie miała ona żadnego majątku i kształciła 148 studentów
na dwóch specjalnościach. Dziś kształcimy blisko dwa tysiące studentów na siedmiu kierunkach studiów, a majątek uczelni szacowany jest na ok. 35 mln zł, wliczając w to realizowany aktualnie projekt inwestycyjny o wartości ok. 20 mln zł współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach ZPORR.
Oczywiście praca na dwóch etatach
wymaga większego zaangażowania i poświęcenia, konieczności zapomnienia o wolnych sobotach, i niedzielach, czy tylko
ośmiu godzinach pracy dziennie. W rezultacie najbardziej zaniedbaną częścią mojego
życia jest rodzina, której nie mogę poświęcić tyle czasu, ile chciałbym.
JN: Rozumiem, że w ciechanowskiej
uczelni, którą kierujesz, powstanie zakład
czy katedra spawalnictwa, czy może już
powstała?
AK: Nie, Zakład Spawalnictwa tam nie
powstanie, gdyż Państwowe Wyższe Szkoły
Zawodowe kształcą studentów tylko na

AK: To bardzo dobre pytanie i dziękuję za nie. Jeśli pozwolisz, to jeszcze raz
przedstawię cele statutowe i zadania
Polskiej Izby Spawalniczej. Jest ona organizacją o charakterze samorządu gospodarczego skupiającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną,
handlową, usługową lub inną, związaną ze
spawalnictwem. Izba posiada osobowość
prawną i zgodnie z rejestracją w Krajowym
Rejestrze Sądowym może prowadzić nie
tyko działalność stowarzyszeniową, ale
też różnorodną działalność gospodarczą.
Różni się ona zatem istotnie od wspomnianych przez Ciebie organizacji, będących
stowarzyszeniami branżowymi skupiającymi inżynierów i techników. Z tego powodu ma inne cele i zadania, które najogólniej
można określić jako pomoc swoim członkom w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez promocję, dostarczanie aktualnych informacji związanych z tą działalnością, pośrednictwo w nawiązywaniu więzów kooperacyjnych, transferze technologii
i innowacji oraz reprezentowanie członków
w kontaktach z innymi organizacjami czy
władzami. Izba jest organizacją non proﬁt współpracującą z innymi izbami gospodarczymi i organizacjami, jak chociażby Technology Partnership, ośrodkami
transferu innowacji czy centrami transferu
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007
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technologii. Jest tu też duże pole do
współpracy z istniejącymi w kraju stowarzyszeniami spawalniczymi, jak SIMP
i PTS, ośrodkami naukowymi i naukowodydaktycznymi, instytucjami dozorowymi
i innymi, również z Redakcją Przeglądu
Spawalnictwa.
Izba organizuje szkolenia dla swoich
członków i nie tylko członków, pomoc we
wdrażaniu systemów jakości i certyﬁkacji,
pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na wsparcie działalności gospodarczej, organizuje wspólne
ekspozycje na targach i wystawach spawalniczych, dzięki czemu koszty wystawiennicze dla uczestników są znacznie redukowane, udziela rekomendacji ﬁrmom, wyrobom czy usługom, która jest wyrazem uznania, i swoistą gwarancją jakości udzieloną
przez własne środowisko zawodowe. Takie
Świadectwo Rekomendacji Polskiej Izby
Spawalniczej, uzyskanie którego wymaga
pewnej, określonej regulaminem procedury
z koniecznością audytu, jest coraz bardziej
cenionym dokumentem marketingowym
w kraju i poza granicami.
Sądzę, że przy postępującej sukcesywnie integracji gospodarczej polskich ﬁrm
i przedsiębiorstw w ramach Unii Europejskiej
i szerszej na rynku globalnym, znaczenie branżowych gospodarczych organizacji samorządowych będzie stale rosło.
W Polsce takich organizacji, zrzeszonych
w Krajowej Izbie Gospodarczej jest już
ponad sto pięćdziesiąt i dobrze się stało,
że spawalnictwo też taką swoją organizację posiada. Narazie należy do niej niewiele, bo około siedemdziesięciu ﬁrm, ale
mam nadzieję, że liczba ta wkrótce zacznie
się powiększać i coraz więcej krajowych
podmiotów gospodarczych wyrazi zainteresowanie zrzeszeniem w silnej organizacji samorządowej dbającej o ich interesy.
A siła, skuteczność i znaczenie takiej organizacji zależy od ilości i siły zrzeszonych
w niej członków.
JN: W ubiegłym roku Zakład Inżynierii
Spajania Politechniki Warszawskiej obchodził jubileusz 55-lecia istnienia. Jak oceniasz swój Zakład dziś?
AK: Tak, z okazji tego jubileuszu zorganizowaliśmy w końcu września ubiegłego
roku Zjazd Absolwentów Katedry i Zakładu
Spawalnictwa, a od 1994 roku Zakładu
Inżynierii Spajania, który tradycyjnie w naszej
uczelni organizujemy co pięć lat. Przybyłym
na Zjazd absolwentom przedstawiliśmy
aktualny stan Zakładu, jego dorobek naukowy i dydaktyczny, i tematykę prowadzonych
prac badawczych. Były też wspomnienia
z historii Katedry i Zakładu prowadzone
przez świadków tej historii, tj. profesora
Stanisława Piwowara i doktora Kazimierza
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Ferenca. Oczywiście odbyło się też udane
spotkanie towarzyskie, bez którego, tego
typu wydarzenia nie miałyby właściwego
klimatu i atmosfery, i mogłyby zostać szybko zapomniane.
Zakład Inżynierii Spajania dziś, to zgrany,
utalentowany zespół pracowników naukowodydaktycznych złożony z dwóch profesorów: Jacka Senkary i mnie, sześciu adiunktów ze stopniem doktora, dwóch asystentów, jednego starszego wykładowcy, dwóch
pracowników inżynieryjno-technicznych
i obsługi sekretariatu. Kształcimy studentów
na trzech kierunkach studiów: Mechanice
i Budowie Maszyn, Automatyce i Robotyce,
i Zarządzaniu i Marketingu w trybie dziennym i zaocznym zarówno na pierwszym,
jak i na drugim stopniu kształcenia akademickiego. Prowadzimy też studia doktoranckie w ramach dyscypliny Budowa
i Eksploatacja Maszyn. Główne kierunki
badań naukowych to: podstawy procesów
spajania, modyﬁkacja powierzchni części
maszyn i urządzeń, spajanie inżynierskich
materiałów zaawansowanych, konstrukcja i właściwości urządzeń spawalniczych,
automatyzacja procesów spajania, projektowanie konstrukcji spawanych i techniki komputerowe w spawalnictwie CAW.
W dorobku pracowników Zakładu jest wiele
wartościowych publikacji i ok. 2–3 wdrożeń przemysłowych rocznie. Każdego roku
zdobywamy nagrody i wyróżnienia bądź to
za osiągnięcia w pracach naukowych, bądź
dydaktycznych. Współpracujemy z kilkoma
ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą
oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi.
Są to w mojej ocenie dobre wyniki, a ponieważ zespół pracowników jest jeszcze stosunkowo młody, ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju.
JN: A co jest z Twoją pracą naukową,
jeśli w natłoku obowiązków zawodowych
masz czas na naukę i badania.
AK: Czas na pracę naukową musi się
znaleźć, po pierwsze dlatego, że bardzo
lubię prowadzić badania, poznawać i odkrywać nowe rzeczy, po drugie sprawuję opiekę naukową nad doktorantami, którzy wykonują badania pod moim kierunkiem, a tak
w ogóle, to bez prowadzenia badań naukowych i projektowych nasza praca na uczelni straciłaby sens. Oczywiście dzisiaj prowadzenie badań naukowych wiąże się z dostępem do środków ﬁnansowych, z którymi
coraz trudniej, ale, co równie ważne, z posiadaniem dobrego zespołu, a ten w Zakładzie
Inżynierii Spajania Politechniki mam bardzo
dobry, stąd i efekty nie są takie złe.
Sam interesuje się problematyką zjawisk
dynamicznych w układach źródło zasilania
- łuk spawalniczy, ﬁzyką łuku, właściwościami technologicznymi spawalniczych źró-

deł zasilania łuku w różnych warunkach
i metodach spawania. Prowadzę też prace
badawcze i projektowe w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych oraz spawalniczych metod modyﬁkacji powierzchni części maszyn i urządzeń technicznych. Te ostatnie bardziej pod
kątem konkretnych aplikacji, które często
wykonujemy w ramach projektów celowych
współﬁnansowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzimy
też wspólnie z naukowcami z Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN
badania nad procesami i technologiami laserowymi.
JN: No i na zakończenie pytanie, które
zadaję wszystkim moim rozmówcom, co
z tym spawalnictwem?
AK: To nie jest łatwe pytanie, żeby jednoznacznie na nie odpowiedzieć, bo zawsze
trudno jest przewidywać co wydarzy się
w przyszłości tej bliskiej i tej dalszej. Ale
sądzę, że przed spawalnictwem, jako technologią roztaczają się dobre perspektywy. Świadczy o tym duże zainteresowanie ze strony przemysłu coraz doskonalszymi technologiami spawalniczymi, duża
aktywność wielu ośrodków naukowych,
duże zainteresowanie technikami remanufacturingu (to nieładna, spolszczona nieco
nazwa z angielskiego, ale nie wiem jak to
określić w naszym języku), w którym techniki
i technologie spawalnicze odgrywają ogromną rolę. Jak potężna jest to dziedzina techniki
i technologii i jakim cieszy się zainteresowaniem, to widać np. na dużych światowych targach lub wystawach, takich jak targi spawalnicze organizowane co cztery lata w Essen.
Tam widać, jak olbrzymi postęp dokonuje się
w konstrukcji urządzeń spawalniczych, produkcji materiałów dodatkowych do spajania, automatyzacji itp. Doskonale wiemy,
że bez nowoczesnego spawalnictwa nie da
się zrealizować nowoczesnych konstrukcji, nowych maszyn i urządzeń oraz niezliczonej liczby wyrobów, tych dużych w skali
makro, i tych małych w skali mikro. Z tego
punktu widzenia perspektywy dla spawalnictwa są dobre.
Ale w pytaniu chodzi zapewne o to,
co ze spawalnictwem w Polsce. Tu mamy
dobre ośrodki i zespoły badawcze, które
stać na wiele dokonań oraz dobre efekty i wyniki prac badawczych. Jedyny problem: dać im szansę i stworzyć warunki do pracy. Tu należy odwołać się do
tak unikanej przez władze kraju Strategii
Lizbońskiej. Bez jej wdrożenia, do czego
jesteśmy zobowiązani jako członek społeczności europejskiej, również i w spawalnictwie wyniki prac badawczych będą niezadowalające i nie spełnią oczekiwań nowoczesnego przemysłu. Bez wyraźnej zmiany

w tym zakresie należy się spodziewać,
że już w najbliższej przyszłości również
i młodzi, zdolni polscy naukowcy spawalnicy, biorąc przykład ze spawaczy, poszukają swojej szansy w naukowych ośrodkach
zagranicznych. Należy też przywrócić rangę
oraz znaczenie zawodu spawalnika zarówno
inżyniera, jak i technika i spawacza. A to jest
już zadanie dla polityków i działaczy gospodarczych. Niestety takich ludzi wywodzących
się ze środowiska spawalników polskich
i rozumiejących potrzeby tego środowiska nie mamy. Trudno jednak oczekiwać
takiej sytuacji, kiedy sami nie zawsze ze
sobą potraﬁmy się dogadać. Dowód: istniejące organizacje i stowarzyszenia, które
wszystkie chcą dobrze, ale pod warunkiem,
żeby osobno. Trudno jest w takiej sytua-

cji wylansować spójną politykę i zadbać
o dobro branży w dziedzinie nauki, gospodarki, i edukacji. Uważam, że powinniśmy mieć w kraju jedno silne stowarzyszenie spawalników polskich skupiające zdecydowaną większość inżynierów i techników zawodowo zajmujących się spawalnictwem oraz jedną silną organizację samorządu gospodarczego skupiającą większość zakładów i ﬁrm stosujących techniki spawalnicze lub w inny sposób związane
z branżą spawalniczą, będącą silnym partnerem dla władz zarządzających krajową
gospodarką. Wtedy uda nam się osiągnąć
nasze cele, zdobyć pieniądze na badania
i rozwój i w efekcie przywrócić polskiemu
spawalnictwu należne mu miejsce. Pytanie:
jak to zrobić w naszych warunkach? Tkwiąc

w polskim spawalnictwie już blisko czterdzieści lat odpowiem szczerze: nie wiem.
Ale przy optymistycznym nastawieniu, do którego skłania Nowy Rok, chcę
wierzyć, że spawalnictwo w Polsce, tak jak
i w innych krajach, czeka dobra przyszłość
bogata w wiele osiągnięć na miarę tradycji
wywodzących się od inżyniera Stanisława
Olszewskiego, profesora Stefana Bryły i Ich
dzieł. Tego Tobie, kierowanej przez Ciebie
Redakcji Przeglądu Spawalnictwa i wszystkim polskim spawalnikom serdecznie życzę.
JN: Dziękuję za rozmowę i życzę Ci
kolejnych sukcesów na wszystkich sprawowanych przez Ciebie funkcjach.
rozmawiał prof. Jerzy Nowacki

Udane debiuty Wystawy Spawalnictwo
i Polskiej Izby Spawalniczej na Targach Kielce

W dniach 27–29 września 2006 roku odbyła się na terenach
Kieleckich Targów wystawa SPAWALNICTWO. Wystawa ta zorganizowana została po raz pierwszy w Kielcach i była drugą w roku imprezą
targową poświęconą spawalnictwu, po Targach Poznańskich, odbywanych tradycyjnie w czerwcu każdego roku. Wysoka frekwencja
zarówno wystawców jak i zwiedzających na obydwu imprezach targowych była następstwem, spowodowanej tragiczną katastrofą hali targowej, nieobecności w kalendarzu imprez spawalniczych popularnych
targów Interwelding, tradycyjnie organizowanych w Katowicach.
Debiutanckiej wystawie SPAWALNICTWO towarzyszyły odbywające się w tym samym czasie trzy cyklicznie organizowane już impre-

zy targowe, a mianowicie: XII Międzynarodowe Targi Technologii dla
Odlewnictwa METAL, V Targi Technologii Przetwórstwa i Zastosowania
Metali Nieżelaznych NONFERMENT oraz VI Targi Przemysłowej Techniki
Pomiarowej CONTROLTECH. Organizacja w tym samym miejscu
i w tym samym czasie czterech, w dużej mierze powiązanych ze sobą
tematycznie imprez targowych, zdała egzamin i okazała się dobrym
pomysłem. Dała możliwość osobom zwiedzającym targi zapoznanie
się nie tylko z ofertą ﬁrm spawalniczych, odlewniczych czy kontrolno-pomiarowych, ale poszukiwanie bardziej kompleksowych rozwiązań technologicznych, np. możliwość spawania odlewów ze stopów
magnezu, czy wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych do
oceny jakości spoin, czy stabilności procesu spawania. Potwierdzało
to wielu wystawców podkreślając inną, niż spotykaną dotychczas na
targach poświęcanych tylko jednej branży, dużą grupę osób zwiedzających – potencjalnych nowych klientów. I to właśnie pojawienie się
na poszczególnych stoiskach innej, niż dotychczas spotykanej na tradycyjnych targach w Katowicach lub Poznaniu, grupy osób zwiedzających ekspozycje była najczęściej wypowiadanym komentarzem
wystawców na pytanie jak oceniają kieleckie targi.
Wystawie SPAWALNICTWO, najmniejszej pod względem ilości stoisk wystawienniczych czy zajmowanych powierzchni wystawienniczych w porównaniu z wystawami METAL, NONFERMET czy
CONTROLTECH udział wzięło 60-ciu wystawców, prezentujących
bogaty asortyment urządzeń spawalniczych, materiałów dodatkowych
spawania, urządzeń do mechanizacji i automatyzacji oraz urządzeń
i sprzętu ochrony stanowisk spawania. Spośród instytucji naukowo-badawczych obecny był Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a instytucji szkoleniowych- Europejskie Centrum Spawalnictwa w Kielcach.
Ze szczególnym zainteresowaniem zarówno zwiedzających, jak
i organizatorów spotkała się ekspozycja debiutującej na tego typu
imprezach POLSKIEJ IZBY SPAWALNICZEJ. Izba jest dobrowolnym
stowarzyszeniem podmiotów gospodarczych, których działalność
produkcyjna, handlowa, usługowa lub inna związana jest ze spawalnictwem. Stowarzyszenie to, o charakterze samorządu gospodarczego, stawia sobie za cel wspieranie w różny sposób działalności swoPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007

7

ich członków. Między innymi w ramach akcji promocyjnych organizuje wspólne ekspozycje targowe dla grupy zainteresowanych członków,
obniżając im w ten sposób jednostkowe koszty uczestnictwa zachowując wysoki standard stoisk wystawowych. Izba przyjęła już patronat zarówno nad targami w Poznaniu jak i w Kielcach, które odbędą się
odpowiednio w czerwcu, i we wrześniu. Wspólne stoisko POLSKIEJ
IZBY SPAWALNICZEJ składało się z ekspozycji ośmiu ﬁrm, członków
Izby, a mianowicie:
• ACONEXIM S.J., S.Śliwiński, D. Śliwińska z Warszawy będącej
wiodącym partnerem handlowym ﬁrmy Georg Fischer Systemy
Rurociągowe oraz przedstawicielem ﬁrmy Georg Fischer RUT
GmbH oferujący sprzęt i doradztwo techniczne w zakresie budowy
rurociągów z tworzyw sztucznych. W ofercie ﬁrmy znajduje się też
sprzęt ﬁrmy Magnatech i Mans (spawarki orbitalne i rozwalcówki).
• ELKO–77 Zakład Elektrotechniczny Krzysztof Świstalnicki z Pruszkowa specjalizującej się w produkcji urządzeń do mechanizacji
procesów spawalniczych (manipulatory, obrotniki, słupowysięgniki) w pełnym asortymencie oraz dostawie kompletnych stanowisk
spawania łukowego, cięcia plazmowego i zgrzewania oporowego
w oparciu o własne opracowania konstrukcyjno-technologiczne.
• ENERGOINSTAL S.A z Katowic specjalizującej się w wytwarzaniu
i montażu nowoczesnych kotłów energetyczno-przemysłowych
występując jako generalny wykonawca projektujący i dostarczający kompletne urządzenia z całą infrastrukturą. Jest również producentem palników olejowo-gazowych o mocy 1-20MW i 1-50MW
do kotłów gazowych i modernizowanych kotłów węglowych.
• EUROMAT Sp. z o.o. z Wrocławia kierowanej przez znanego spawalnika dr inż. Huberta Drzeńka, posiadającej wieloletnie doświadczenie w pracach badawczych i wdrożeniowych w zakresie technologii powierzchniowych oferującej doradztwo i szeroki asortyment materiałów i urządzeń do natrysku termicznego, lutowania
i spawania.
• GAMBIT Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe mgr Grażyna
Łukowska-Rachwał z Gliwic oferującej zaawansowane oprogramowanie CAM (PROFIL, LANTEK), bazę danych stali EQUIST, doradztwo
i wdrożenia przecinarek i maszyn sterowanych CNC oraz opracowywanie dokumentacji systemów jakości i uzyskiwania znaku CE.
• KEMPPI Sp. z o.o. z Ząbek k/Warszawy kierowanej przez mgr inż.
Jacka Rutkowskiego, będącej przedstawicielem znanej ﬁrmy spawalniczej z Finlandii lidera w dziedzinie technologii spawalniczych
oferującej pełen asortyment urządzeń do spawania MIG/Mag, TIG
i MMA od prostych urządzeń do spawania ręcznego po zaawansowane systemy wieloprocesowe zgodnie z ﬁrmowym sloganem
reklamowym Radość Spawania.
• MEXPOL Sp. z o.o. z Opola założonej i kierowanej przez znanego działacza gospodarczego w zakresie spawalnictwa mgr inż.
Kazimierza Adamusa, prowadzącej doradztwo oraz sprzedaż materiałów i urządzeń spawalniczych, sprzętu BHP w bardzo szerokim
asortymencie począwszy od elektrod otulonych, a na kompletnych
stanowiskach, liniach technologicznych, instalacjach ﬁltrowentylacyjnych oraz wyspecjalizowanych urządzeniach do automatycznego cięcia kształtowego blach skończywszy.
• PROMIS S.C z Warszawy doświadczonych inżynierów spawalników mgr inż. Marka Kaźmierczaka, mgr inż. Andrzeja Momota
tworzących własne Biuro Konstrukcji, Technologii i Mechanizacji
dla Spawalnictwa oferujące kompleksową obsługę i serwis dla
wielu ﬁrm krajowych i zagranicznych. Jest też dealerem ﬁrmy
Kemppi z Finlandii (urządzenia do spawania łukowego) oraz ﬁrmy
Hyperthrm (urządzenia do cięcia plazmowego), współpracuje
z ﬁrmą KEMPER (instalacje ﬁltrowentylacyjne) i ﬁrmą Speedglas
(środki ochrony oczu i dróg oddechowych spawaczy).
Oprócz przedstawionych tu ﬁrm występujących wspólnie pod
szyldem POLSKIEJ IZBY SPAWALNICZEJ w targach udział wzięło cały
szereg ﬁrm oferującej sprzęt, urządzenia, materiały i wiele gotowych
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rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych dla szeroko rozumianych prac spawalniczych. Spośród nich warto wymienić: ART.-WENT P.P.H.U z Konstantywowa Łódzkiego, BOC Gazy
Sp. z o.o z Warszawy, CENTRO-SPAW Sp. z o.o. P.U.H. z Masłowa,
CERDI Budowa Maszyn Sp. z o.o. z Gryfowa, CEWAR P.U.H. Więch
& Więch S.J. z Lublina, P.T.H. COMART Zbigniew Dziembowski
z Gliwic, CONTROL z Mikołowa, DIAMON Sp. z o.o. z Wielunia, EMABrzezie Sp. z o.o z Raciborza, ENEL Sp. z o.o. z Gliwic, FERIMP S.J.
Janusz Kubinka, Krzysztof Łysoń ze Świdnicy, HEATMASTERS Sp.
z o.o z Sosnowca, IDAL UMDS Sp. z o.o z Gdyni, KALLA Sp. z o.o
z Katowic, LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A z Bielawy, LUT-SPAW
Przedsiębiorstwa Inżynieryjne z Wrocławia, MAX SCHÖN Sp. z o.o.
ze Szczecina, MECHANIC SYSTEM Sp. z o.o z Siewirza, MENEGON
& CO Stanisław Menegon z Gdańska, MITTAL STEEL POLAND
S.A Oddział w Sosnowcu, MULTIMET Sp. z o.o z Przemkowa,
NEDERMAN Polska Sp. z o.o z Katowic, NORGPOL Czerwiński
S.J. z Warszawy, PATRON Sp. z o.o. z Wrocławia, POL-WELT
Jolanta Ganczarek, Maszyny – Narzędzia – Zaopatrzenie Przemysłu
z Katowic, RAIS - Narzędzia Mocujące z Poznania, ROBOPROJEKT
BOC Sp. z o.o z Siewierza, ROYALE P.U.H. z Rzeszowa, RYWAL
- RHC Sp. z o.o z Torunia, SCITEEX Sp.o.o. z Warszawy, SOYER
P.U.H Sp. z o.o z Torunia, SCITEEX Sp. z o.o. z Warszawy, SOYER
BOLZENSCHWEISSTECHNIK GmbH (Niemcy) Przedstawiciel PTH
COMPART – Z Dziembowski z Gliwic, Spajanie metali i tworzyw
w praktyce, Wydawnictwo LEKTORIUM z Wrocławia, SPAW-TECH
z Miedzianej Góry, SPINEX S.C z Warszawy, STAMAR Maria Stańczyk
z Radomia, STRIMA Sp z o.o z Tarnowa Podórnego, SZWED Sp.
z o.o z Rzeszowa, TURIMEX Sp. z o.o z Miedzianej Góry, WELDI
z Wyr, WITT POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia, www.spawalnictwo.com.
pl – P.info z Chorzowa, ZALCO Sp. z o.o z Warszawy, ZASO Zakład
Aparatury Spawalniczej z Warszawy i ZBUS Zakład Budowy Urządzeń
Spawalniczych z Gliwic.
Firmy biorące udział w targach miały możliwość zgłaszania
nowego wyrobu lub technologii do wyróżnienia w konkursie Nowości
Targowe. Spośród ﬁrm spawalniczych do konkursu stanęły: ﬁrma
RAIS zgłaszając wyroby: docisk poziomy pneumatyczny i docisk
pchający pneumatyczny stosowane w oprzyrządowaniu spawalniczym, ﬁrma STRIMA: skoncentrowany antyprzywieracz spawalniczy
w spray’u SPIRIT 48 i profesjonalne krzesła obrotowe SYSTEM PRO
oraz ﬁrma SZWED technologię EWM – forceArc – silny łuk pozwalający na 30%-owy wzrost szybkości spawania grubych blach ze
stali wysokostopowych i aluminium. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka, dyrektora Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach wyróżniła wyrób SPIRIT 48.
Targom kieleckim towarzyszą zawsze konferencje i seminaria
tematyczne. Podobnie było i tym razem, z tym jednak, że nie obejmowały one tematyki spawalniczej. Odbyły się natomiast cztery konferencje o tematyce: „Krzepnięcie i krystalizacja metali”, „Nowe technologie
w przemyśle metali nieżelaznych”, „Ocena stanu polskiego odlewnictwa na tle rynku globalnego” oraz „Surowce i ochrona środowiska”.
Należy przypuszczać, że już w przyszłym roku podczas targów spawalniczych w Kielcach, planowanych 26–29 września 2007 roku, zorganizowana będzie konferencja lub seminarium pozwalające na prezentację najnowszych osiągnięć ﬁrm spawalniczych lub omawiających stan
i perspektywy rozwoju urządzeń i technologii spawalniczych.
Biorąc pod uwagę zasłyszane opinie wystawców i odwiedzających wystawę SPAWALNICTWO na Targach Kielce należy uznać debiut
tej wystawy za udany, podobnie jak debiut Polskiej Izby Spawalniczej
na tej imprezie targowej. Być może kielecka impreza targowa zapoczątkuje nową tradycję, która na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń spawalniczych w kraju, tym bardziej mającą szansę rozwoju wobec, coraz
bardziej widocznego ożywienia koniunktury gospodarczej, również
w zakresie spawalnictwa.
oprac. prof. Andrzej Kolasa

Jerzy Nowacki
Maciej Urbański
Piotr Zając

Spawanie zmechanizowane i zautomatyzowane złączy
teowych ze spoinami czołowymi zbiorników ładunkowych
ze stali duplex w statkach-chemikaliowcach budowanych
w Stoczni Szczecińskiej Nowa
Mechanized and automatic welding of tee joints with butt
welds of cargo tanks from duplex steel in chemical tankers
which are building in Szczecin Shipyard
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. we współpracy z Politechnika Szczecińską realizowała w latach 2004–2005 projekt, którego przedmiotem było opracowanie i wdrożenie technologii zautomatyzowanego i zmechanizowanego spawania złączy teowych ze
spoinami czołowymi konstrukcji zbiorników ładunkowych ze stali
duplex występujących w statkach–chemikaliowcach budowanych
w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., na etapie budowy kadłuba
na pochylni. Zautomatyzowanie i zmechanizowanie spawania złączy teowych miało wpływ na zwiększenie jakości wykonania złączy
i obniżenie kosztów produkcji statku. W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty wdrożenia.

Szczecin Shipyard New in co-operation with Technical
University of Szczecin was realizing during years 2004-2005 purposeful project which main aim was developing and implementation
of mechanized and automatic welding of tee joints with butt welds
of cargo tanks from duplex steel in chemical tankers which are building in Szczecin Shipyard, during the assembly stage of hull building
on the slipway. Mechanized and automated of tee joints welding
had an influence on improvement quality of the joints and decrease
building costs. This article presents the most important aspects
of implementation.

Wstęp
Spawanie złączy teowych z pełnym przetopem w warunkach
montażu w stoczni okazało się zadaniem bardzo trudnym w aspekcie
mechanizacji i automatyzacji. Automatyzacja i mechanizacja procesów spawania stali duplex na tym etapie (spawania na pochylni)
wymagała opracowania bardzo ścisłych i wąskich tolerancji dotyczących: geometrii rowka spawalniczego, parametrów spawania,
parametrów sterowania pracą automatów. Statki–chemikaliowce
serii B588-III (budowane w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.)
o konstrukcji zbiorników ładunkowych wykonanych ze stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex wymagają zastosowania najbardziej nowoczesnych i wyspecjalizowanych technologii spawania.
W połączeniach montażowych gotowych sekcji i bloków na pochylni
oraz na placach przedpochylniowych głównym problemem wykonawczym jest występowanie wysokich naprężeń, które mogą powodować
makro lub mikropęknięcia. Wymagania dotyczące wykonania połączeń
spawanych (zarówno ze stali duplex jak i stali niskowęglowych i niskostopowych) wymagane przez armatora opierają się na wytycznych
zawartych w publikacji nr 47 (Recommendation no 47-1996, rev. 1
August 1999) dotyczącej standardu jakości w budowie i naprawie
nowo–budowanych konstrukcji okrętowych (Shipbuilding and Repair
Quality Standard – part A) opracowanej przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Towarzystw Klasyﬁkacyjnych (IACS – International
Association of Classiﬁcation Societies) oraz normie zakładowej
nr B588-III/T100-2 pn. „Spawanie kadłuba” i zapisach kontraktowych.
Natomiast wymagania dotyczące jakości połączeń spawanych określone są przez instytucję nadzorującą budowę jednostek serii B588III: Towarzystwo Klasyﬁkacyjne Det Norske Veritas (DNV) i wynikają
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, mgr inż. Piotr Zając – Politechnika Szczecińska,
mgr inż. Maciej Urbański – Stocznia Szczecińska Nowa.

z przepisów DNV (DNV: Rules for classiﬁcation of ships, newbuildings,
material and welding. Part 2 chapter 3 – Welding, January 1996) oraz
z polskiej normy PN-EN 25817: Wytyczne do określania poziomów
jakości wg niezgodności spawalniczych, a zebrane są w instrukcji
nr B588-III/TT083-1x3–NDT Plan for ships B588-III/3 & next. Celem
przewodnim projektu było spełnienie wyżej wymienionych wymagań,
równocześnie mając na uwadze konieczność zmniejszenia kosztów
budowy jednostek serii B588-III wynikających głównie z niekorzystnej
zmiany cen składników stopowych (głównie niklu), które wpływają
w znacznym stopniu na wzrost ceny materiałów podstawowych
(blachy) oraz niekorzystnej relacji europejskiego euro do amerykańskiego dolara. Na bazie opracowanych założeń i wymagań dotyczących funkcji użytkowych automatów spawalniczych zaprojektowano
i wybudowano nowe automaty oraz zmodernizowano istniejące.
Ograniczona produkcja światowa tego typu statków wynikająca
z barier konstrukcyjno-materiałowo-technologicznych zatrzymywała do tej pory rozszerzenie obszaru automatyzacji i mechanizacji
procesów spawania, który zwykle ograniczano do etapów łatwo
podatnych na automatyzację (np. spawanie sekcji płaskich i usztywnień na etapie prefabrykacji). Projekt swoim zasięgiem objął obszary
dotąd zarezerwowane dla wyłącznie spawania półautomatycznego.
Automatyzacja i mechanizacja spawania blach nierdzewnych typu
duplex jest wysoko zaawansowaną i wyspecjalizowaną technologią.
Konstrukcja statku wymaga zastosowania szeregu skomplikowanych
połączeń spawalniczych blach i kształtowników o zróżnicowanej
grubości od kilku do kilkudziesięciu milimetrów (głównie w zakresie od 8 do 32 mm) wynikających z dużych ciężarów i wymiarów,
ograniczonego miejsca manipulacji oraz warunków zewnętrznych.
Prace spawalnicze wykonywane są w wyjątkowo trudnych warunkach, a ich efekty, czyli jakość wykonanych spoin musi być bardzo
wysoka i spełniać wymagane kryteria. Konsekwencją tych wymagań
było, oprócz wykonania badań, uzyskanie certyﬁkatów towarzystw
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007

9

kwaliﬁkacyjnych dopuszczających do stosowania zaprojektowane
połączenia.
Opracowano procedury spawalnicze WPS i uzyskano akceptację
Towarzystwa Klasyﬁkacyjnego (DNV) technologii spawania zautomatyzowanego metodą FCAW, SAW przy wykorzystaniu metody wysokowydajnej stali duplex połączeń konstrukcji zbiorników ładunkowych
w warunkach Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Przeprowadzono
zgodnie z obowiązująca procedurą próby dopuszczeniowe technologii
spawania zmechanizowanego i automatycznego. Opracowano raporty z prób (WPQT), które podlegały zatwierdzeniu przez Towarzystwo
Klasyﬁkacyjne DNV. Na podstawie otrzymanych akceptacji opracowano szczegółowe procedury spawalnicze WPS, które podlegały
zatwierdzeniu przez DNV i armatora. Wdrożono produkcyjnie technologię spawania zmechanizowanego i zautomatyzowanego złączy
teowych konstrukcji zbiorników ładunkowych statków–chemikaliowców w warunkach Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. dla niżej
wytypowanych węzłów konstrukcyjnych zbiorników ładunkowych
kadłuba statków–chemikaliowców serii B588-III. W dalszej części
pracy dokonano charakterystyki wybranych węzłów spawanych.

Rys. 2. Spawanie warstw wypełniających automatycznie metodą SAW

Połączenie na styku grodzi wzdłużnych-burtowych (GWB) do pokładu głównego (PG)
Dotychczas tego rodzaju połączenie – złącze jednorodne stali
duplex ze stalą duplex wykonywane było dopiero na etapie montażu
na pochylni w pozycji PD-PC. Po przeprowadzonej analizie, wykonanych próbach i badaniach uzyskano akceptacją spawania tego
rodzaju połączenia już na etapie przedmontażu na placach przed
pochylniowych (rys. 1, rys. 2).
Opracowano, zatwierdzono i wdrożono technologię spawania
zmechanizowanego i automatycznego w pozycji podolnej (PA) złączy
tego rodzaju, stosując geometrię przygotowania rowka spawalniczego tj. ukosowania blachy na „½ V” wg poniższych wariantów:
– warstwa przetopowa wykonywana półautomatycznie drutem
proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych. Warstwy
wypełniające wykonywane w sposób automatyczny metodą SAW
(rys. 3).
– warstwa przetopowa wykonywana przy zastosowaniu automatu
do spawania metodą wysokowydajną FCAW lub półautomatycznie drutem proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych.
Warstwy wypełniające wykonywane przy zastosowaniu automatu
do spawania metodą wysokowydajną FCAW (rys. 4). Na rysunku 5.
przedstawiono wygląd lica wykonanych spoin: a) i b) w sposób
automatyczny metodą SAW, c) i d) w sposób zmechanizowany
metodą wysokowydajną FCAW. Tak dobrana kombinacja parametrów materiałowo-technologiczno-spawalniczych pozwoliła na
uzyskanie bardzo wysokiej wydajności w porównaniu ze spawaniem półautomatycznym.

Rys. 3. Schemat spawania automatycznego metodą SAW złącza teowego w pozycji PA, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana drutem proszkowym na
okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – warstwy wypełniające i licowa wykonywane metodą SAW z I strony, (1-n)II – spoina pachwinowa wykonywana drutem
proszkowym z II strony, A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 4. Schemat spawania zmechanizowanego metodą wysokowydajną FCAW
złącza teowego w pozycji PA, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana na
okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – warstwy: wypełniające i licowa wykonywane metodą wysokowydajną FCAW (1-n)II – spoina pachwinowa wykonywana
drutem proszkowym z II strony, A – okrągła podkładka ceramiczna
a)

b)

c)

Rys. 1. Widok połączenia grodzi wzdłużnej-burtowej (GWB) do pokładu głównego
(PG) przygotowanej do spawania zmechanizowanego w pozycji poziomej (PA),
gdzie:1 – gródź wzdłużna burtowa (GWB), 2 – fragment pokładu głównego (PG)
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d)

Rys. 5. Wygląd lic spoin: a), b) wykonanych w sposób automatyczny metodą SAW;
c), d) wykonanych w sposób zmechanizowany metodą wysokowydajną FCAW

Połączenie na styku grodzi poprzecznych-falistych (GPF) do dna wewnętrznego (DW),
które jest złączem jednorodnym tj. połączeniem stali duplex ze stalą duplex
Połączenie to stanowi złącze teowe ze spoiną czołową z pełnym
przetopem, które jest wykonywane na etapie montażu na pochylni
w pozycji podolno-naściennej (PB-PC) – rys. 6. W ramach przeprowadzonych prób i badań opracowano, zoptymalizowano, zatwierdzono i wdrożono produkcyjnie technologię spawania zmechanizowanego i automatycznego tego rozwiązania w pozycji PB-PC przy
geometrii przygotowania rowka do spawania na „K symetryczne” wg
założonych poniższych wariantów:
– spawanie warstwy przetopowej półautomatycznie drutem proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych. Spawanie warstw
wypełniających z obu stron złącza automatycznie metodą SAW
(rys. 7).
W wyniku przeprowadzonych wielu prób optymalizacyjnych
spawania przy różnej konﬁguracji parametrów prądowo-technologiczno-materiałowych stwierdzono, że nie ma możliwości wykonywania
całej spoiny dla takiego rodzaju złącza (spawanego w pozycji PB-PC)
za jednym przejściem automatu, gdyż tak wykonane warstwy charakteryzowały by się złą jakością, a wykonane badania potwierdziły
zaleganie wtrąceń żużlowych. Pomimo zastosowania technologii spawania łukiem krytym, spoina musi być podzielona na poszczególne
warstwy, tj. warstwy wypełniające oraz warstwa licowa, które składają
się z określonej ilości ściegów, znacznie mniejszej niż w przypadku
spawania półautomatycznego, ale zależnej od konkretnej geometrii
rowka spawalniczego (dla większej geometrii – większego odstępu
progowego większa ilość warstw). Na rysunku 8. przedstawiono
wygląd prawidłowo wykonanej spoiny w pozycji PB-PC przy zastosowaniu automatu do spawania metodą SAW.
Przeprowadzone próby i badania udowodniły, że opracowana
technologia spawania tego rodzaju złączy metodą wysokowydajną
FCAW, przy zastosowaniu specjalnej techniki spawania pozwala na
uzyskanie ilości ściegów zbliżonej jak przy spawaniu automatycznym
SAW i znacznie mniejszej niż w przypadku spawania ręcznego czy
półautomatycznego.
– spawanie warstwy przetopowej półautomatycznie drutem proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych oraz spawanie
zmechanizowane z obu stron przy wykorzystaniu metody wysokowydajnej FCAW (rys. 9).
Na rysunku 10. przedstawiono wygląd lica spoiny wykonanego
tą metodą.

Rys. 7. Schemat złącza spawanego automatycznie metodą SAW, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana drutem proszkowym na okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – ściegi warstw wypełniającej i licowej wykonywane metodą SAW
z I strony, (1-n)II – ściegi warstw graniowej, wypełniającej i licowej wykonywane
metodą SAW z II strony, A –okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 8. Lico spoiny wykonane w pozycji PB-PC automatycznie metodą SAW

Rys. 9. Schemat złącza spawanego w sposób zmechanizowany przy wykorzystaniu metody wysokowydajnej FCAW, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana
na okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – warstwy: wypełniające i licowa wykonywane metodą wysokowydajną FCAW z I strony, (1-n)II – warstwy: wypełniające
i licowa wykonywane metodą wysokowydajną FCAW z II strony, A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 10. Lico spoiny wykonane w pozycji PB-PC w sposób zmechanizowany metodą wysokowydajną FCAW

Rys. 6. Widok połączenia grodzi poprzecznej-falistej (GPF) do dna wewnętrznego
(DW), gdzie: 1 – gródź poprzeczna-falista (GPF), 2 – dno wewnętrzne (DW)

Rys. 11. Automatyczne spawanie warstw wypełniających z obu stron złącza metodą SAW
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Połączenie na styku grodzi wzdłużnych-koferdamowych (GWK) do dna wewnętrznego
(DW), które jest złączem jednorodnym tj.
połączeniem stali duplex ze stalą duplex
Połączenie to stanowi złącze teowe ze spoiną czołową z pełnym
przetopem, które jest wykonywane na etapie montażu na pochylni
w pozycji podolno-naściennej (PB-PC) – rys. 12.
W ramach przeprowadzonych prób i badań opracowano, zatwierdzono i wdrożono produkcyjnie technologię spawania zmechanizowanego i automatycznego tego rozwiązania w pozycji PB-PC przy
geometrii przygotowania rowka do spawania na „½V” wg założonych
poniższych wariantów:
– spawanie warstwy przetopowej półautomatycznie drutem proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych. Spawanie ściegów
warstwy wypełniającej i licowej od strony ukosowanej złącza
automatycznie metodą SAW (rys. 13).
Na rysunku 14. przedstawiono wygląd prawidłowo wykonanej
spoiny w pozycji PB-PC przy zastosowaniu automatu do spawania
metodą SAW.
– spawanie warstwy przetopowej półautomatycznie drutem proszkowym na okrągłych podkładkach ceramicznych oraz spawanie
zmechanizowane przy wykorzystaniu metody wysokowydajnej
FCAW (rys. 15).
Na rysunku 16. przedstawiono wygląd lica spoiny wykonanego
tą metodą.

Rys. 12. Połączenie grodzi wzdłużnej-koferdamowej (GWK) do dna wewnętrznego (DW), gdzie: 1 – gródź
wzdłużna-koferdamowa
(GWK),
2 – dno wewnętrzne (DW)

Rys. 13. Schemat złącza spawanego automatycznie metodą SAW, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana drutem proszkowym na okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – ściegi warstw wypełniającej i licowej wykonywane metodą SAW
z I strony, (1-n)II – spoina pachwinowa wykonywana drutem proszkowym z II
strony, A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 14. Lico spoiny wykonane w pozycji PB-PC automatycznie metodą SAW

12

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007

Rys. 15. Schemat złącza spawanego w sposób zmechanizowany przy wykorzystaniu metody wysokowydajnej FCAW, gdzie: 1 – warstwa przetopowa wykonywana na okrągłej podkładce ceramicznej, (2-n)I – warstwy: wypełniające i licowa
wykonywane metodą wysokowydajną FCAW z I strony, (1-n)II – spoina pachwinowa wykonywana z II strony, A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 16. Spawanie warstw wypełniających z obu stron złącza
w sposób zmechanizowany automatem Bugo-matic

Rys. 17. Fragment lica spoiny
wykonanego w pozycji PB-PC
w sposób zmechanizowany automatem Bugo-matic

Połączenie na styku grodzi wzdłużnych-koferdamowych (GWK) z pokładem głównym (PG)
Złącza tego rodzaju wykonywane są na etapie montażu na pochylni w pozycji spawania naścienno-pułapowej (PD-PC) – rys. 18.
Geometria rowka spawalniczego, ze względu na grubość blachy
ukosowanej do 15 mm zakłada ukosowanie na „½ V”. Opracowano
technologię spawania zmechanizowanego tego rodzaju połączeń
w następującym zakresie:
– wykonywanie warstwy przetopowej na okrągłych podkładkach
ceramicznych. Wyniki przeprowadzonych badań modelowych
i testowych w czasie produkcji wykazały konieczność wykonywania tej warstwy w sposób półautomatyczny.
– wykonywanie warstw wypełniających i warstwy licowej z pierwszej strony złącza w sposób zmechanizowany drutem proszkowym przy zastosowaniu automatu typu Bugo-matic. Opracowano
oryginalny sposób prowadzenia końcówki palnika, polegający
na wykonywaniu ruchu zakosowego o zmiennej trajektorii. Taki
sposób umożliwia wykonanie jakościowe połączeń. Na rys. 19
przedstawiono schematycznie kolejność układania poszczególnych ściegów spoiny, a na rys. 20 wygląd wykonanego lica przy
zastosowaniu automatu Bugo-matic.

Rys. 18. Widok grodzi
wzdłużnej koferdamowej
(GWK) wraz z fragmentem pokładu (PG), gdzie:
1 – gródź koferdamowa
wzdłużna, 2 – pokład
główny z widocznymi
zamontowanymi usztywnieniami I rzędu

Rys. 19. Schemat spawania zmechanizowanego złącza teowego w pozycji PD-PC przy zastosowaniu automatu typu Bugo-matic, gdzie:
(1-n)I – warstwy: przetopowa, wypełniające i licowa, (1-n)II – spoina pachwinowa (druga strona złącza), A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 24. Schemat spawania zmechanizowanego złącza teowego w pozycji PD-PC przy zastosowaniu automatu typu Bugo-matic, gdzie:
(1-n)I – warstwy: przetopowa, wypełniające i licowa, (1-n)II – spoina pachwinowa (druga strona złącza), A – okrągła podkładka ceramiczna

Rys. 25. Wygląd lica spawanego w sposób zmechanizowany w pozycji PD-PC
(fragment połączenia GPF z PG)
Rys. 20. Fragment lica spoiny wykonanej w pozycji PD-PC w sposób zmechanizowany automatem typu Bugo-matic (fragment połączenia GWK z PG)

Rys. 26. Spawanie warstw wypełniają- Rys. 27. Fragment lica spoiny wykonacych w sposób zmechanizowany auto- nego w pozycji PD-PC w sposób zmechanizowany automatem Bugo-matic
matem Bugo-matic

Podsumowanie
Rys. 21. Spawanie warstw wypełniających w sposób zmechanizowany automatem Bugo-matic

Rys. 22. Fragment lica spoiny wykonanego w pozycji PD-PC w sposób zmechanizowany automatem Bugo-matic

Połączenia na styku grodzi poprzecznych-falistych (GPF) z pokładem głównym (PG)
Ze względu na grubość blach połączenia te (rys. 24) przygotowywane są z geometrią rowka „½ V”.
Na podstawie przeprowadzonych prób i badań opracowano optymalną technologię spawania tego rodzaju złączy, która polega na:
– wykonywaniu warstwy przetopowej na okrągłych podkładkach
ceramicznych półautomatycznie metodą FCAW.
– wykonywaniu warstw wypełniających i warstw licowych z obu
stron złącza w sposób zmechanizowany drutem proszkowym przy
zastosowaniu automatu typu Bugo-matic.
Na rysunku 24. przedstawiono schematycznie kolejność układania poszczególnych ściegów spoiny, a na rysunku 25. wygląd wykonanego lica przy zastosowaniu automatu Bugo-matic.

Rys. 23. Widok grodzi poprzecznej falistej (GPF) wraz z fragmentem pokładu (PG), gdzie:
1 – gródź falista poprzeczna,
2 – pokład główny z zamontowanymi usztywnieniami I
i II rzędu.

Głównym celem prac rozwojowych było wdrożenie zautomatyzowanej i zmechanizowanej technologii spawania dla uzyskania
wysokiej jakości i powtarzalności wyników.
Do głównych efektów wdrożenia technologii zautomatyzowanego i zmechanizowanego spawania zaliczyć można:
– podwyższenie jakości wykonywanych połączeń spawanych,
– zmniejszenie kosztów całkowitych budowy statków,
– rozszerzenie zamówienia o budowę kolejnych dwóch jednostek
dla obecnego armatora, polepszenie warunków pracy, humanizacja miejsc pracy oraz wysoka specjalizacja pracowników.
Dzięki automatyzacji i mechanizacji procesów spawania
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. staje się bardziej atrakcyjna
dla armatorów, staje się przedsiębiorstwem o stabilnej pozycji na
rynku dając bezpieczeństwo socjalne zatrudnionym pracownikom
i ich rodzinom, przeciwdziała bezrobociu.
Poprzez zmniejszenie zakresu prac w warunkach szkodliwych prace przy budowie statku stają się mniejszym zagrożeniem
dla zdrowia zatrudnionych pracowników.
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Pękanie spoin w procesie krzepnięcia
Fracture of joints during solidification process
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Scharakteryzowano mechanizmy powstawania pęknięć krystalizacyjnych w spoinach oraz w streﬁe wpływu ciepła, różnych stopów i podano możliwe sposoby ich ograniczenia.

Mechanisms of crystallizing fracture formation in the joints and in
the heat-affected zones in the case of various of alloys were characterised, and feasible methods were given to keep them within limits.

Pęknięcia krystalizacyjne w spoinie
Charakterystyczną cechą pęknięć krystalizacyjnych jest ich usytuowanie wewnątrz spoiny najczęściej w osi (rys. 1). W procesie spawania krystalizujący metal spoiny znajduje się pod wpływem naprężeń
rozciągających. Naprężenia te powstają w wyniku nieswobodnego
skurczu spoiny i stygnięcia nierównomiernie nagrzanego materiału
spawanego. Pod wpływem tych naprężeń metal spoiny odkształca się,
a przy niedostatecznej zdolności do odkształceń – pęka.

powstawania mikropęknięć (mikroszczelin) po granicach krystalitów,
na których proces krystalizacji jeszcze nie zakończył się. Powstałe
pęknięcia (szczeliny) nie są usuwane w wyniku dopływu ciekłego
metalu, przez tzw. ”samozaleczenie”, gdyż postępujący proces krystalizacji zamyka jego dopływ. W procesie dalszego chłodzenia krzepną
warstwy międzydendrytyczne, a ich wytrzymałość osiąga poziom
umożliwiający przejęcie przez kryształy odkształceń plastycznych. Od
tego momentu odkształcenie metalu zachodzi na drodze transkrystalicznych poślizgów, a zerwana próbka ma już określone wydłużenie
(przewężenie) większe od zera. Temperaturę, w której to zachodzi
nazywa się temperaturą DRT lub dolną granicą ZKW.

Rys. 1. Pęknięcie krystalizacyjne w spoinie: a) – stali niestopowej, b) stali austenitycznej

Pękanie spoin w procesie krzepnięcia uwarunkowane jest składem chemicznym metalu spoiny i zakresem temperatur krzepnięcia
oraz warunkami i charakterem procesu krystalizacji. Ponadto istotny
jest stopień rozwoju wewnątrzkrystalicznej niejednorodności, a także
konstrukcją i sztywnością połączenia spawanego.
Proces pękania w czasie krzepnięcia przebiega w tzw. zakresie
kruchości wysokotemperaturowej (ZKW), który jest ograniczony od
góry tzw. temperaturą wytrzymałości zerowej (nil strength temperature, NST), to znaczy najniższą temperaturą, przy której materiał
ulega zerwaniu przy zerowym poziomie naprężeń. Natomiast od dołu
temperaturą powrotu ciągliwości (ductility recovery temperature,
DRT), położenie tych temperatur ilustruje rysunek 2. Na rysunku tym
zaznaczono również temperaturę ciągliwości zerowej (nil ductility
temperature, NDT), czyli temperaturę, przy której podczas nagrzewania materiał pęka z przewężeniem równym zero.
W procesie krystalizacji po ochłodzeniu do temperatury NST
ziarna zaczynają się ze sobą stykać tworząc „mostki” (rys. 3).
Utrudniona zostaje wówczas swobodna cyrkulacja cieczy odpowiedzialna za plastyczność stopu. Poniżej temperatury NST metal
spoiny ma już pewną wytrzymałość mechaniczną, jednak granice
styków krystalitów nie są jeszcze zdolne do przenoszenia odkształceń
plastycznych. Temperaturę, w której to występuje nazywamy górną
granicą ZKW. Odkształcenia skurczowe mogą więc doprowadzić do
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Rys. 2. Schemat zmian plastyczności stopu podczas nagrzewania i chłodzenia oraz
lokalizacja: temperatury ciągliwości zerowej (NDT), temperatury zerowej wytrzymałości (NST) i temperatury powrotu ciągliwości przy chłodzeniu (DRT)

Rys. 3. Charakterystyczne miejsca styku dendrytów – „mostki” (M) na powierzchni
pęknięcia gorącego w spoinie stali a) St3S, b) 18G2A. Istotnym czynnikiem wpływającym na skłonność do pękania krystalizacyjnego jest charakter struktury powstającej
w czasie krzepnięcia. Wpływ charakteru krystalizacji na zapas plastyczności stopu,
a tym samym skłonność do pęknięć krystalizacyjnych ilustruje rysunek 4

Rys. 4. Wpływ charakteru krystalizacji na plastyczność stopu (wielkość dopuszczalnych odkształceń)

Istotnym czynnikiem wpływającym na skłonność do pękania
krystalizacyjnego jest charakter struktury powstającej w czasie
krzepnięcia. Wpływ charakteru krystalizacji na zapas plastyczności
stopu, a tym samym skłonność do pęknięć krystalizacyjnych ilustruje
rysunek 4.
Z przedstawionego schematu wynika, że największą skłonność
do pękania posiadają spoiny, w których w czasie krzepnięcia powstaje struktura komórkowa. Pękaniu tych spoin sprzyjają stosunkowo
gładkie powierzchnie granic komórek, na których występuje silna
segregacja niskotopliwych składników. Przy krzepnięciu komórkowodendrytycznym powierzchnia właściwa granic krystalitów jest większa, a zatem stężenie niskotopliwych faz na jednostkę powierzchni
mniejsze i mniejsza skłonność do pękania. Ponadto podczas wzrostu, dendryty komórkowe wzajemnie „zazębiają” się bocznymi gałęziami, przez co spoina uzyskuje dodatkowy wzrost wytrzymałości
i obniżenie skłonności do pękania. Przy płaskim froncie krzepnięcia
występującym przeważnie w czystych metalach, nie ma segregacji
a zatem odporność tych spoin na pękanie krystalizacyjne jest duża.
Austenityczne stale chromowo-niklowe mają w porównaniu ze
stalami ferrytycznymi znacznie wyższy współczynnik rozszerzalności
cieplnej a jednocześnie niższy współczynnik przewodnictwa cieplnego.
Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej dla stali ferrytycznych
wynosi ok. 12 · 10-6 1/K, natomiast stali austenitycznych 18 · 10-6
1/K. W związku z tym występują znaczne odkształcenia cienkościennych połączeń spawanych względnie duże naprężenia spawalnicze
w połączeniach grubościennych, znacznie wyższe aniżeli w stalach
niestopowych. W połączeniach grubościennych istnieje zatem niebezpieczeństwo wystąpienia pęknięć w czasie krzepnięcia spoiny
(pęknięcia krystalizacyjne) jak i w czasie ponownego nagrzewania
materiału podstawowego i spoiny (pęknięcia segregacyjne). Schemat
uzyskiwania peknięć w złączu spawanym przedstawia rysunek 5.
Skłonność austenitycznych stali chromowo-niklowych do pękania na gorąco uzależniona jest w dużym stopniu od jej składu
chemicznego, a tym samym od sposobu i charakteru krzepnię-

Rys. 5. Miejsca usytuowania pęknięć w złączach spawanych stali austenitycznych Cr-Ni

cia oraz rodzaju pierwotnie krzepnącej fazy (austenit czy ferryt).
W zależności od rodzaju krystalizującej pierwotnej fazy, segregujące
domieszki mogą skutecznie zwiększać skłonność do pękania. Spoiny
austenityczne krzepnące z pierwotnie wydzielonym austenitem są
bardziej skłonne do pęknięć niż spoiny krzepnące pierwotnie jako
ferrytyczne lub ferrtyczno-austenityczne. Jest to związane z tym, że
zanieczyszczenia takie jak S, P, Si, Sn, Sb, itd. znacznie rozszerzające
zakres temperatur krzepnięcia, mogą w czasie pierwotnej krystalizacji
ferrytycznej z uwagi na większą rozpuszczalność w ferrycie łatwiej
się w nim rozpuszczać i tym samym zmniejszać stężenie domieszki
na granicach ziaren. Wśród składników stopowych i towarzyszących:
nikiel, tantal, krzem, tytan i niob – zwiększają skłonność do pękania,
natomiast chrom, wolfram, molibden, mangan i azot zmniejszają.
Składniki dodatkowe i zanieczyszczenia: cyrkon, bor, siarka
i fosfor zwiększają skłonność do pękania. Szkodliwość i segregacja
niektórych składników można wyjaśnić następująco:
Na skutek segregacji składników w końcowym etapie krzepnięcia
powstaje ciekła błonka międzydendrytyczna o niskiej temperaturze
topnienia, która pozbawia strukturę spójności, w momencie t.j.
gdy zaczynają występować naprężenia spowodowane skurczem.
W ten sposób można wyjaśnić wpływ fosforu, boru oraz siarki, które
tworzą złożone eutektyki o niskiej temperaturze topnienia, szczególnie
z niklem. Odnosi się to również do niobu, który tworzy złożone
eutektyki z węglem, azotem, krzemem, żelazem oraz manganem.
Niekorzystny wpływ krzemu na skłonność do pękania austenitu
chromowo-niklowego można wyjaśnić następująco. W pierwszym
okresie krzepnięcia metal spoiny zawierającej np. 18% Cr i 8% Ni
krzepnie tworząc kryształy ferrytu δ bogatego w chrom oraz krzem.
Tym samym pozostała ciecz ubożeje w te składniki a wzbogaca się
w nikiel. W miarę spadku temperatury tworzą się kryształy austenitu
bogate w nikiel. Następnie kryształy ferrytu δ wzbogacone w krzem
przemieniają się w austenit, który wykazuje dużą skłonność do
tworzenia pęknięć. Stwierdzono również, że w temperaturze krzepnięcia krzem tworzy z żużlem niskotopliwe związki wydzielające się
na granicach ziaren, obniżając tym samym wytrzymałość metalu
w wysokich temperaturach.

Sposoby ograniczenia skłonności do pękania
krystalizacyjnego spoin
Istotnym czynnikiem wpływającym na skłonność do pękania
gorącego spoin jest stopień wymieszania. Na rysunku 6 pokazano

Rys. 6. Orientacyjne stopnie rozcieńczenia spoiwa przy przy różnym sposobie
przygotowania krawędzi i rodzaju spawania.
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Optymalizacja kształtu spoiny
O wielkości naprężeń spawalniczych decyduje również kształt ułożonego ściegu. Spoina krzepnąc kurczy się i ostatni ścieg w zależności
od sposobu układania może być wklęsły lub wypukły. Na rysunku
Rys. 7. Wpływ stopnia wymieszania stopiwa na skłonność
do pęknięć gorących (schemat) [1]

Rys. 9. Wpływ kształtu jeziorka spawalniczego na stan naprężeń w środowej części powierzchni lica spoiny

jak rodzaj złącza i sposób ukosowania wpływa na rozcieńczenie spoiwa, a zatem na skłonność do pękania. Ma to szczególne znaczenie
przy spawaniu stali austenitycznych spoiwami na bazie niklu. Na
rysunku 7 przedstawiono przykład jak stopień wymieszania stopiwa
przy spawaniu stali austenitycznej zawierającej 6%Mo elektrodą
EL-NiCr20Mo9Nb wpływa na skłonność spoin do pękania na gorąco.
Z danych przedstawionych na rysunku widać, że podwyższenie
zawartości niklu w stopiwie od 30 do 45% i stopień wymieszania
ponad 35% podwyższają skłonność do pękania.
Zgodnie z tym, przygotowanie brzegów elementów spawanych,
jak też technologia spawania powinny być tak dobrane, aby nie przekroczyć maksymalnego wynoszącego 35% stopnia wymieszania.
Zawartość niklu w przedziale 30±45% oddziałuje bardzo niekorzystnie
na odporność stopiwa na pęknięcia gorące. Sposobem zabezpieczenia w spoinie wystarczającej ilości czystego stopiwa na bazie niklu jest
odpowiednie przygotowanie rowka do spawania z odstępem 2±3 mm
i kątem ukosowania powyżej 70o.
Do oceny skłonności spoiny do pęknięć gorących krystalizacyjnych podczas spawania materiałów różnorodnych, można wykorzystać wykres Schaefﬂera (rys. 8).
Zakładając, że stale St3S i 1H18N9T w równym stopniu przechodzą do spoiny (w stosunku 1:1) łączymy ten punkt z punktem określającym skład elektrody. Jeśli w spoinie udział materiałów rodzimych
będzie 20%, punkt odpowiadający 20% udziałowi materiału rodzimego
określa nam strukturę otrzymanej spoiny. W tym przypadku struktura
spoiny będzie austenityczno-ferrytyczna z 16% udziałem ferrytu,
a zatem znajdzie się w obszarze wykresu, w którym struktury spoin
nie wykazują skłonności do pęknięć gorących ani nie są kruche
w wyniku wydzielania fazy σ.

pokazano że przy ściegu wypukłym naprężenia się rozkładają i redukują, a tendencja do zainicjowania pęknięcia na powierzchni zewnętrznej
zmniejsza się. Jednakże wypukły ścieg może powodować powstanie
podtopień, przez co obniża się wytrzymałość zmęczeniowa oraz
odporność na pękanie wodorowe od brzegu spoiny. Przy spawaniu

Rys. 10. Wpływ kształtu jeziorka spawalniczego na pękanie krystalizacyjne przy
spawaniu wielościegowym: a – ściegi wklęsłe, b – ściegi wklęsłe i głęboki przetop,
c – małe wtopienie i ściegi lekko wypukłe

wielowarstwowym pęknięcie może być zainicjowane na powierzchni
ostatniego ściegu, jeśli ściegi są zbyt szerokie i wklęsłe (rys. 10).
Ściegi wypukłe obniżają skłonność do pękania krystalizacyjnego,
zwiększają jednak możliwość powstania niezgodności spawalniczych
w postaci zażużleń przy brzegu spoiny, spowodowanych trudnościami
z dokładnym usunięciem żużla.

Pęknięcia segregacyjne w SWC
Występowanie pęknięć na gorąco w streﬁe wpływu ciepła
stali niskowęglowych i stopowych obserwuje się przede wszystkim
w strukturze obszaru leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie spoiny, tj.
w obszarze częściowego stopienia oraz w obszarze przegrzania (rys.
11, 12). Mają one charakter pęknięć międzykrystalicznych usytuowanych najczęściej prostopadle do kierunku działania naprężeń cieplnych. Pęknięcia segregacyjne mają z reguły przebieg dwustopniowy.

Rys. 11. Makrostruktura spoiny wykonanej
łukiem krytym z widocznym pęknięciem
segregacyjnym rozwijającym w pobliżu linii
wtopienia (w streﬁe
wpływu ciepła i w spoinie)
Rys. 8. Sposób określania składu i struktury spoiny
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Rys. 12. Pęknięcia segregacyjne w SWC w pobliżu linii wtopienia: a) stal maraging;
b) stal St3SJ

Rys. 13. Równowagowe nadtapianie się węglików tytanu oraz związków międzymetalicznych i wtrąceń niemetalicznych w SWC; a – w stali austenitycznej żaroodpornej, b – w stali maraging. Nadtopione obszary wokół cząstek zaznaczono
strzałkami

Pierwszy stopień określony jako początek tworzenia się pęknięć
jest wywołany obecnością ciekłych warstw na granicach ziaren, na
których znajdowały się wtrącenia niemetaliczne np. siarczki, węgliki
lub fazy międzymetaliczne (rys. 13). Pojawienie się fazy ciekłej jest
wynikiem procesu równowagowego nadtapiania się tych związków
a jak wiadomo płynne
warstewki cieczy działają osłabiająco, gdyż
nie przenoszą odkształcenia plastycznego
spowodowanego działaniem naprężeń rozciągających.
Schemat mechanizmu równowagowego
nadtapiania pokazano
na rysunku 14 i dotyczy
on nadtapiania się poniżej temperatury solidus
stopów o składzie C1
zawierających cząstki AxBy, kolejne etapy
tworzenia się cieczy
na cząstkach związku
Rys. 14. Równowagowe nadtapianie się związAxBy. W temperaturze
ku międzymetalicznego AxBy w SWC: a) – układ
T1 skład fazy α (osnopodwójny stopu, b) – stopniowe rozpuszczanie
wy)
jest Cx. Kiedy stop
się AxBy w różnych temperaturach i tworzenie
C1 jest nagrzewany
cieczy

Rys. 15. Mikrostruktura strefy wpływu ciepła w stopie Al-4,5Cu; a) – nadtapianie
się fazy Al2Cu i przy krzepnięciu powstawanie eutektyki (α+Al2Cu), b) – powstawanie pęknięć w obszarach występowania cienkiej błonki eutektyki

bardzo powoli powyżej temperatury solvus Tv, związek AxBy rozpuszcza się całkowicie fazie α i powstaje jednorodny roztwór fazy
α o stężeniu C1. Kiedy stop C1 podczas spawania jest poddany
szybkiemu nagrzewaniu do temperatury powyżej TV, np. T2 związek
AxBy zaczyna się rozpuszczać i faza α w kontakcie ze związkiem
AxBy osiąga skład C2. Związek nie zdąży się jednak rozpuścić i może
istnieć w temperaturze wyższej niż TE. Zatem w temperaturze TE
współistnieją faza α oraz pozostałości związku AxBy. W wyniku reakcji
AxBy z otaczającą fazą α (rozpuszczanie związku AxBy w osnowie α)
w streﬁe wpływu ciepła na powierzchni rozdziału faza α – związek
AxBy tworzy się ciekła eutektyka o składzie CE. Przy nagrzewaniu
powyżej TE zachodzi w dalszym ciągu rozpuszczanie się AxBy
w osnowie i tworzenie większej ilości fazy ciekłej. W temperaturze T3 będą zatem współistniały faza α o składzie C3 i faza ciekła
o składzie C4. Przykładem tworzenia się w SWC fazy ciekłej poniżej
temperatury solidus, czyli w pewnej odległości od linii wtopienia może
być nadtapianie się fazy Al2Cu w stopie Al-Cu (rys. 15), Al2CuMg
w stopie Al-Cu-Mg (stopy serii 2000), Mg2Si w stopie Al-Mg-Si (seria
6000), Zn2Mg w stopie Al-Zn-Mg (seria 7000), siarczków tytanu
w stali maraging zawierającej 18%Ni, NbC lub fazy Ni2Nb w stopie Inconel 718 i 625, węglików w super stopach na osnowie Ni,
w stalach nierdzewnych itp. Mikrostruktura na rysunku 13 przedstawia przykład tworzenia się poniżej temperatury solidus, cieczy wokół
cząstek wydzieleń w SWC stali austenitycznej żaroodpornej i stali
maraging. Jeśli faza ciekła występuje na granicach ziaren i ma mały
kąt zwilżania z osnową, następuje jej rozpływanie po granicach ziaren.
Sprzyjają temu naprężenia, jakie występują w SWC. Rozpływanie
się ciekłych faz po granicach ziaren jest szczególnie wyraźne w stali
maraging czy stopach na osnowie niklu. Powstałe pęknięcia w wyniku
skurczu rozwijają się w kierunku spoiny (rys. 16, 17).

Rys. 16. Powstawanie ciekłej fazy Rys. 17. Pękanie stali austenitycznej
w pasmach segregacji związków mię- w paśmie segregacji w SWC i rozwijadzymetalicznych w wyniku równowa- nie się pęknięcia do spoiny
gowego (kontaktowego) nadtapiania
oraz tworzenie mikropęknięć w czasie
krzepnięcia i skurczu. Stal maraging

Mechanizm tworzenia pęknięć segregacyjnych na przykładzie
nadtapiania siarczków przedstawiono schematycznie na rysunku 18.

Rys. 18. Mechanizm tworzenia się pęknięć segregacyjnych w wyniku równowagowego nadtapiania siarczków w streﬁe częściowego stopienia (SCS): a – siarczek
MnS przed spawaniem, b – rów-nowagowe nadtapianie się siarczków w streﬁe
częściowego stopienia, c – krzepnięcie spoiny z pozostawieniem na granicach
krystalitów cieczy bogatej w domieszkę, d – tworzenie pęknięć w wyniku działania
naprężeń skurczowych i krystalizacja siarczków w postaci eutektycznej, A – obszar
ujednorodnienia siarki
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Rys. 19. Nadtapianie się siarczków manganu w stali 18G2A w wyniku działania cyklu
cieplnego spawania i powtórna ich krystalizacja w formie eutektycznej: a wygląd eutektyk na zgładzie (zaznaczono strzałkami); b eutektyki siarczkowe na linii wtopienia

Siarczki, które znalazły się w SWC ulegają w wyniku równowagowego nadtopienia stopieniu z utworzeniem warstewki cieczy (rys.
18b). Część cieczy bogatej w siarkę jest usytuowana na granicach ziaren w streﬁe częściowego stopienia, natomiast część
cieczy znajdzie się w spoinie. Przy linii stopienia ciecz bogata
w siarkę nie zostaje wymieszana z metalem spoiny z uwagi na istnienie
w pobliżu linii stopienia warstwy nieruchomej (tzw. warstwy Nernsta).
W czasie chłodzenia krystalizują najpierw obszary o wyższej temperaturze krzepnięcia (uboższe w domieszkę), a więc sąsiadujące
z cieczą bogatą w siarkę (rys. 18c). Ciecz zostaje więc zamknięta
na granicach ziaren. Już sam proces krzepnięcia zamkniętych objętości cieczy może spowodować powstanie porów skurczowych
i nieciągłości. Jednakże w obszarach, w których występują załamania linii wtopienia z uwagi na zwiększone odkształcenia, granice
ziaren pokryte warstewką cieczy nie mogą przenieść odkształceń
i następuje pękanie (rys. 18d). Powierzchnie pęknięć i sąsiadujące
z nimi granice ziaren są więc pokryte eutektykami siarczkowymi.
Przykład nadtapiania się siarczków manganu i tworzenia eutektyk na
granicach ziaren potwierdzający przedstawiony mechanizm pękania
pokazano na rysunku 19. Powstałe w wysokich temperaturach
pęknięcia w czasie chłodzenia mogą dalej rozprzestrzeniać się.
W początkowym okresie pęknięcia mają przebieg międzykrystaliczny.
Dalsze chłodzenie i przemiany fazowe mogą powiększyć mikropęknięcia do wielkości makropęknięć. Rozwój pęknięć może przyspieszyć
dyfundujący wodór.
Stwierdzono, że wrażliwość stopu do pęknięć krystalizacyjnych
zależy od zakresu temperatur krystalizacji oraz od ilości i rozmieszczenia cieczy bogatej w domieszkę. Większy zakres temperatur
krzepnięcia zwiększa rozmiar obszaru stało ciekłego wrażliwego na
pękanie, które zarówno ciągnie się za jeziorkiem spawalniczym jak
i występuje w streﬁe częściowego stopienia. Stopy niklu typu Inconel
625 podlegają trzystopniowej krystalizacji [2, 3]. Najpierw w temperaturze likwidus 1368oC z cieczy L wydziela się austenit (L→γ), potem
w temperaturze ok.1350oC rozpoczyna się wydzielanie eutektyki
węglikowej L → γ(γ+NbC), a w temperaturze 1152oC krystalizacja
kończy się utworzeniem eutektyki L → γ(γ+faza Lavesa Ni2Nb). Tak
więc zakres temperatur krzepnięcia wynosi ponad 200oC. Tak szeroki
zakres krzepnięcia sprzyja powstawaniu pęknięć gorących w spoinie.
Reakcje te mają również istotne znaczenie w procesie inicjowania pęknięć w streﬁe wpływu ciepła w wyniku równowagowego
nadtapiania. Mechanizm pękania na gorąco w SWC stopów inconel
przedstawiono schematycznie na rysunku 20. W streﬁe wpływu

Rys. 20. Mechanizm tworzenia się mikropęknięć w streﬁe wpływu ciepła w wyniku równowagowego nadtapiania się węglików NbC i ponownej krystalizacji cieczy
w formie eutektyki (γ+faza Lavesa Ni2Nb)
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ciepła w temperaturze powyżej 1350oC, a poniżej temperatury solidus następuje nadtapianie się węglików niobu z utworzeniem cieczy.
Ponieważ węgliki znajdują się głównie na granicach ziaren, powstała
ciecz dobrze zwilża granice i pod wpływem naprężeń rozpływa się po
nich. Podczas chłodzenia ciecz zostaje szybko ochłodzona poniżej
temperatury wydzielania eutektyki γ+faza Lavesa Ni2Nb. Krzepnięcie
eutektyki i związany z tym skurcz może powodować pojawienie się
pęknięć po granicach ziaren. Przykład rozpuszczania się w SWC
węglika NbC i tworzenie wokół niego fazy Lavesa Ni2Nb przedstawiono na rysunku 21.

Rys. 21. Równowagowe nadtapianie się węglików NbC
w SWC i ponowna krystalizacja cieczy w formie eutektyki
(γ+faza Lavesa Ni2Nb)

Podsumowanie
Przedstawione w artykule mechanizmy powstawania pęknięć są podstawą do weryﬁkacji metod, parametrów spawania oraz doboru materiałów spawalniczych. Odpowiedni dobór tych czynników pozwoli na obniżenie skłonności
do powstawania pęknięć. Projektując węzły spawalnicze należy zwracać uwagę
na zminimalizowanie sztywności połączenia w procesie spawania. Istotne
znaczenie ma również szybkość narastania odkształceń w czasie krzepnięcia.
Badania Yanga [4] wskazują, że istnieje możliwość ograniczenia skłonności
do pękania poprzez wzrost szybkości krzepnięcia. W stopie aluminium 2024
spawanym metodą GTAW, uniknięto pęknięć kierując strumień ciekłego azotu
na spoinę (poza jeziorkiem), co zwiększyło szybkość chłodzenia i krzepnięcia.
Podczas spawania długich sekcji blach np. w stoczniach, pęknięć gorących można uniknąć przez odpowiedni dobór elastycznej płyty wybiegowej [5],
która zmniejsza gwałtowną zmianę sztywności przy przejściu łuku z blachy
spawanej na płytę wybiegową.
Odpowiedni dobór materiałów spawalniczych, właściwy stopień wymieszania stopiwa z materiałem spawanym oraz kontrolowany (wypukły) kształt
lica jest podstawą do uzyskania spoin bez pęknięć w stalach austenitycznych
i w stopach niklu.
Podstawową przyczyną pękania gorącego w SWC jest obecność segregacji wtrąceń niemetalicznych. Proces równowagowego nadtapiania powoduje,
że nawet w dalszej odległości od linii wtopienia może pojawić się niewielka ilość
fazy ciekłej, która przy współdziałaniu z naprężeniami skurczowymi prowadzi do
powstania mikropęknięć po granicach ziaren.
W stopach na bazie niklu procesowi pękania sprzyja szybkie chłodzenie
i możliwość tworzenie się niskotopliwej eutektyki (g+faza Lavesa Ni2Nb)
o temperaturze krzepnięcia 1152oC. Obecność węgla i zmniejszenie szybkości
chłodzenia prowadzi do powstania eutektyki (g+NbC), której krzepnięcie
rozpoczyna się w temperaturze 1350oC. Zmniejsza się więc zakres temperatur
krzepnięcia co znacznie podnosi odporność do pękania na gorąco.
W stopach Al–Cu podstawową przyczyną pękania w SWC jest obecność dużych cząstek związków międzymetalicznych Al2Cu lub związków
międzymetalicznych aluminium z żelazem, które w wyniku równowagowego
nadtapiania, tworzą w SWC lokalne skupiska cieczy. Duży skurcz aluminium
w procesie chłodzenia prowadzi do rozpływania się cieczy po granicach ziaren
w postaci cienkiej błonki, co jest bezpośrednią przyczyną pękania.
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50-LECIE POZNAŃSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP
Dnia 22 października 2006 roku w siedzibie NOT w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji 50 – lecia istnienia SEKCJI
SPAWALNICZEJ SIMP oddział w Poznaniu,
która powstała 5 czerwca 1956 roku.
Z inicjatywy inż. Alfonsa Kuleczki oraz
siedmiu członków SIMP - sympatyków
spawalnictwa został zatwierdzony oddział
Poznański, który skupiał spawalników z czterech sąsiadujących ze sobą województw:
poznańskiego, wrocławskiego, bydgoskiego
i zielonogórskiego. Pierwsze zwyczajne zebranie plenarne członków sekcji odbyło się 22
czerwca 1956 roku.
Miło nam poinformować, że zaproszenie do uczestnictwa w obchodach przyjęli
i niezawodnie przybyli znakomici goście tacy
jak: Honorowy Prezes OGÓLNOPOLSKIEJ
SEKCJI SPAWALNICZEJ - prof. dr hab. inż.
Stanisław Piwowar, Dyrektor INSTYTUTU
SPAWALNICTWA w Gliwicach prof. dr hab.
inż. Jan Pilarczyk, Redaktor Naczelny PRZEGLĄDU SPAWALNICTWA prof. dr hab. inż.
Jerzy Nowacki oraz dr inż. Jan Plewniak
– Przewodniczący OGÓLNOPOLSKIEJ
SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również dr inż.
Piotra Janickiego – Prezesa SIMP oddział
w Poznaniu. Ponadto w uroczystości wzięły udział kadry zarządzające czołowych
Wielkopolskich zakładów. Największą jednak
grupę uczestników stanowili członkowie sekcji
których przybyło ponad 70 osób. Zebranych
gości powitał Prezes mgr inż. Stanisław
Nowakowski. Najważniejszym punktem programu był bardzo ciepło przyjęty referat kolegi

Romana Walkowiaka (H. Cegielski) zatytułowany „Rys historyczny rozwoju spawalnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce”, który obﬁtował w wiele ciekawych archiwalnych zdjęć
dokumentujących długą drogę jaką przebyło
spawalnictwo na terenie Wielkopolski. Ukazał
także ogromny postęp technologii spawalniczych jaki się dokonał przez ostatnie półwiecze. Wystąpienie to stało się zaczątkiem ciekawej wspólnej dyskusji oraz wielu wystąpień
i przemówień zaproszonych gości. Po dyskusji kolega Mirosław Nowak odczytał listy gratulacyjne i życzenia, które spłynęły na ręce
Zarządu Sekcji.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień wśród których najważniejszym był przyjęty z ogromną satysfakcją przez kolegów z sekcji medal
im STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO dla
POZNAŃSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ, który
osobiście wręczył dr inż. Jan Plewniak. Bardzo dobrą inicjatywą Zarządu Sekcji okazało się uhonorowanie zasłużonych jej członków dyplomem uznania, podczas wręczania
którego, wyróżnieni koledzy nie kryli ogromnego wzruszenia. Warto nadmienić, iż dyplom uznania otrzymali także: INSTYTUT
SPAWALNICTWAz w Gliwicach, PRZEGLĄD
SPAWALNICTWA oraz najbardziej zasłużone wielkopolskie zakłady takie jak: FUGO
Konin, HCP Poznań, HCP FSA Poznań, FPS
Poznań, TASKOPROJEKT Poznań, TECHNIKA
SPAWALNICZA Poznań oraz VOLKSWAGEN
Poznań.
Część oﬁcjalną uświetnił występ zespołu tańca ludowego – MAŁA WIELKOPOLSKA.

Prezes Sekcji Spawalniczej w Poznaniu
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Dodatkową satysfakcją dla naszego kolegi
Staszka Nowakowskiego był fakt, iż w zespole tym swoje umiejętności prezentowały między innymi Jego wnuki.
Po części oﬁcjalnej uczestnicy przenieśli
się do klubu NOT, w którym przy obﬁcie zastawionym stole do późnych godzin wieczornych
trwały rozmowy i wnikliwe .dyskusje.
Reasumując, poznańskie spotkanie było
świetną okazją do przypomnienia sylwetek
postaci szczególnie zasłużonych dla spawalnictwa, oraz wymianę poglądów doświadczonych długoletnich członków sekcji, zaproszonych gości oraz młodego pokolenia inżynierów i techników, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność w Stowarzyszeniu.
Zaprezentowany referat pokazał wieloletnią
tradycję spawalnictwa na terenie Wielkopolski
oraz przypomniał zasługi Wielkopolan dla tej
dziedziny techniki.
oprac. Mirosław Nowak

Widok sali obrad
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Doroczne spotkanie spawalników w Stanach Zjednoczonych
Atlanta, 30 października – 2 listopada 2006 roku
Największe doroczne spotkanie spawalników amerykańskich
nienia kobiet w zawodzie spawacza. W Rosji udział kobiet pracująz udziałem wielu spawalników z całego świata odbyło się w roku 2006 cych jako spawacze wynosi około 33%, w Stanach Zjednoczonych
w dniach od 30 października do 2 listopada w Atlancie, w stanie
natomiast tylko około 5%. Potrzebna jest szeroka akcja promująca
Georgia.
i równocześnie zachęcająca kobiety do zawodu spawacza. Nie lepiej
Miejscem spotkania było centrum wystawowo-kongresowe „The wygląda sytuacja w zawodzie inżyniera spawalnika, trudnego i nie najGeorgia Word Congress Centre”, a w programie spotkania znalazły się wyżej wynagradzanego w porównaniu do innych zawodów. Powinien
dwie tradycyjne imprezy: 87. Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia ulec wyraźnemu rozszerzeniu system szkolenia i kształcenia spawalSpawalniczego (American Welding Society - AWS Convention) oraz 54. niczego.
Wystawa Spawalnicza (2006 AWS Welding Show).
Uroczystość otwarcia zamknął tradycyjny wykład inauguracyjny
Wystawa Spawalnicza była połączona z Wystawą Przetwórstwa (The Comfort A. Adams Lecture) upamiętniający nazwisko założyciela
Metali. Trzy potężne organizacje: Amerykańskie Stowarzyszenie
i pierwszego prezydenta AWS. Wykładowcą był dr John M. Vitek z Oak
Spawalnicze, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wytwórców Wyrobów Ridge National Laboratory, a jego wykład został zatytułowany:
Stalowych (The Fabricators & Manufacturers Association, International „Modelowanie to wielka sprawa – ale co z tego wynika?”. WykłaFMA) oraz Stowarzyszenie Inżynierów Wytwórców (The Society of dowca zwrócił uwagę na ogromną liczbę dostępnych dzisiaj proManufacturing Engineers SME) połączyły swoje siły i zorganizowały gramów komputerowych pozwalających modelować lub symuloWystawę FABTECH & AWS WELDING SHOW. Na wystawie prezento- wać różnorodne procesy technologiczne. Liczba ta stale wzrasta.
wano: urządzenia, materiały i technologie spaTworzone są nowe programy, często w celu
walnicze, metody kształtowania wyrobów metaominięcia licencji, czasami dla wykazania się
lowych oraz wytwarzanie konstrukcji metaloautorstwem. Stosując programy komputerowe
wych, szczególnie rur i rurociągów. W wystawie
oszczędza się na laboratoriach technologiczo powierzchni 35 000 m2 udział wzięło 873
nych i ich kosztownym wyposażeniu. Powstaje
producentów oraz uczestniczyło ponad 21 000
jednak zasadnicze pytanie, jaka jest wiarygodzwiedzających.
ność wyników otrzymywanych przy pomocy
Zjazdowi i wystawie towarzyszyły dziesiątki
tych programów? Praktyka wykazuje, że wyniimprez technicznych i sesje wykładowe obejmuki te obarczone bywają zwykle dużymi błędające referaty na różne tematy związane z jednej
mi i należy je traktować ostrożnie, ze znacznym
strony z nowościami w metodach, materiałach
przybliżeniem.
konstrukcyjnych, materiałach dodatkowych,
Spotkanie spawalników amerykańskich
automatyzacji prac spawalniczych, projektoobejmuje bardzo dużo różnych wydarzeń.
waniu oraz badaniach spawalności, a z drugiej
Bardzo znaczącym wydarzeniem jest przyzna– z wytwarzaniem konstrukcji metalowych,
wanie nagród w ważnych dziedzinach działalPrezydent AWS dr Damian J. Kotecki wręczajągłównie spawanych.
ności zawodowej, naukowej i organizacyjnej.
cy dyplom prof. J. Pilarczykowi
Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia
Jedną z nagród jest odznaczenie za umacniaSpawalniczego został uroczyście otwarty 30
nie współpracy międzynarodowej w dziedzinie
października. Poczty sztandarowe wniosły sztanspawalnictwa INTERNATIONAL MERITORIOUS
dar narodowy, odegrano i odśpiewano hymn
CERTIFICATE AWARD. Każdego roku, począwamerykański, a Szkot w oryginalnym szkockim
szy od 1999, przyznawane są 1–3 nagrostroju wykonał tradycyjny przemarsz przez salę
dy, przede wszystkim osobom spoza Stanów
grając na kobzie. Urzędujący Prezydent AWS
Zjednoczonych. W 2006 roku odznacze(2005–2006), dr Damian J. Kotecki przedstawił
nie otrzymał prof. Jan Pilarczyk w uznaniu
członków prezydium, a pastor baptysta wygłosił
zasług dla międzynarodowej społeczności spakrótkie kazanie. Przemówienia powitalne wygłowalniczej (in recognition of their wise counsili przedstawiciele władz miasta Atlanta i stanu
sel, devotion, time and generous contribuGeorgia.
tions in promoting cordial global relations with
Jak zwykle, Prezydent AWS szczególnie
industry and with other organizations and for
serdecznie przywitał zaproszonych gości zagranicznych z licznych kra- their service to the International Welding Community). Odznaczenie
jów całego świata, prezentując każdego oddzielnie z wymienieniem kraju zostało wręczone przez Prezydenta AWS dr Damiana J. Koteckiego
i nazwiska. Ustępujący prezydent AWS złożył sprawozdanie z działalno- w trakcie uroczystego obiadu (luncheon) w obecności licznych gości.
ści AWS za mijający rok. Wręczone zostały odznaczenia stowarzyszeOtwarcie trzydniowej wystawy spawalniczej nastąpiło
niowe, nagrody, tablice pamiątkowe i dyplomy uznania dla wyróżnio- 31 października, a otwarcia dokonali wspólnie: nowo wybrany Prezynych osób. Wprowadzony został nowy prezydent AWS na rok 2007, dent AWS, Gerald D. Uttrachi, Przewodniczący Międzynarodowego
którym został Gerald D. Uttrachi oraz nowi wiceprezydenci.
Stowarzyszenia Wytwórców Wyrobów Stalowych, Roger Steele oraz
Nowo mianowany Prezydent przedstawił swoje plany na przy- Prezydent Stowarzyszenia Inżynierów Wytwórców, William Geart.
szłość. Za największy problem uznał brak personelu spawalniczego Otwarciu towarzyszyły krótkie przemówienia prezydentów, po których
i złe perspektywy w tym zakresie. Liczba spawaczy, szacowana obec- nastąpił kilkuminutowy popis wokalny śpiewaczki jazzowej.
nie na około 500 000 ulegnie wyraźnemu obniżeniu. Średnia wieku
Doroczne spotkanie spawalników i wystawa FABTECH & AWS
obecnych spawaczy to ponad 50 lat, należy więc oczekiwać znaczą- WELDING SHOW były ważnym wydarzeniem w Stanach Zjednoczocych przejść na emerytury. Niewystarczająca jest liczba nowych kan- nych, w którym wzięło udział tysiące osób z kraju i z zagranicy.
dydatów na spawaczy. Rozważane jest poważnie zwiększenie zatrudOpracował: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
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Instytut Spawalnictwa – Laureatem X Jubileuszowego
Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” jest organizowany coroczzawodności produkowanych wyrobów zgrzewanych.
nie, począwszy od 1997 roku. Jego inicjatorem była Agencja Nauki
Ważna jest strona ekonomiczna systemu, ponieważ pozwala on na
i Technologii (ATT) założona w 1966 roku. Od 2002 roku organizatorem
osiąganie wysokiej jakości zgrzein, zarówno na starszych, stale jeszKonkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
cze wykorzystywanych w produkcji zgrzewarkach prądu przemienneagencja rządowa podległa Ministrowi Gospodarki. Konkurs jest objęty
go, jak i na nowych zgrzewarkach inwertorowych.
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.
Przy opracowaniu systemu wykorzystano metody oparte zarówno
Celem konkursu „Polski Produkt Przyszłości” jest promocja i upona sztucznej inteligencji z zastosowaniem sieci neuronowych, jak i na
wszechnianie osiągnięć polskich twórców innowacyjnych technik
metodach statystycznych. System można scharakteryzować jako bari technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs jest
dzo łatwy w obsłudze i mobilny, tzn. może on być bez większych probprowadzony w dwóch kategoriach: „Wyrób Przyszłości” i „Technologia
lemów zainstalowany na każdym stanowisku zgrzewalniczym.
Przyszłości”. Wnioski konkursowe oceniane są przez niezależnych
Nowością i oryginalnym rozwiązaniem systemu jest koncepcja
ekspertów. Na podstawie ich opinii Kapituła Konkursu wyłania zwyoceny jakości w procesie zgrzewania polegająca na pomiarze jedynie
cięskie projekty.
parametrów elektrycznych procesu, tj. prądu i napięcia. W wyniku tych
W przeprowadzonych dotychczas dziesięciu edycjach Konkursu
pomiarów możliwa jest analiza wielkości pochodnych tj.: rezystancji,
„Polski Produkt Przyszłości” zgłoszono ponad 400 projektów, spomocy chwilowej i energii. Na podstawie tych wielkości, które jak stwierśród których nagrodzono 20, a 40. projektom przyznano wyróżnienia.
dzono w wyniku badań, odzwierciedlają zmiany technologiczne zachoNajwięcej zgłoszeń pochodzi z jednostek badawczo-rozwojowych.
dzące w procesie, możliwe jest prognozowanie własności złączy zgrzeW X Jubileuszowym Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” przywanych, które wpływają na cechy eksploatacyjne każdego zgrzewanego
znano dwie nagrody i trzy wyróżnienia. Wyróżnienie w kategorii „Wyrób
elementu konstrukcyjnego.
Przyszłości” uzyskał projekt zgłoszony przez Instytut Spawalnictwa
Analiza procesu na podstawie parametrów elektrycznych to nowe
w Gliwicach – „System pomiarowy do kontroli jakości połączeń zgrzepodejście do oceny jakości uwzględniające wpływ wszystkich czynniwanych”.
ków zewnętrznych procesu. Stanowi znaczne ułatwienie i uproszczeOpracowany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach system
nie, polegające na pomiarze wielkości elektrycznych, których analiza
pomiarowy do kontroli jakości połączeń zgrzewanych jest pierwszym
dokonywana jest w systemie komputerowym. Dzięki temu ocena jakotego rodzaju systemem w Polsce, a jego innowacyjność jest porównyści dokonywana jest bardzo szybko. Gwarantuje to uzyskanie informawalna z rozwiązaniami światowymi.
cji o jakości bezpośrednio po procesie zgrzewania.
Istota systemu polega na możliwości pełnej 100% kontroli proceTwórcami projektu są pracownicy Instytutu Spawalnictwa: dr inż.
su zgrzewania w wyniku integracji systemu ze stanowiskiem do zgrzeZygmunt Mikno, inż. Marian Piątek, mgr inż. Tadeusz Szebeszczyk, mgr
wania. Dzięki analizie procesu za pomocą sygnałów doprowadzonych
inż. Jarosław Kozaczyński, inż. Piotr Stodolny oraz mgr inż. Leszek
do systemu komputerowego i dużej szybkości prowadzonych obliZadroga.
czeń kontrola jakości dokonywana jest dla każdego połączenia zgrzeNagrodzony „Wyrób Przyszłości” był prezentowany w czerwcu 2006
wanego.
roku w Poznaniu na Targach: „Innowacje – Technologie – Maszyny”
Producent uzyskuje potwierdzenie poprawności przebiegu prooraz został nagrodzony złotym medalem Międzynarodowych Targów
cesu technologicznego. W przypadku zakłóceń system informuje
Poznańskich w 2006 roku.
o powstaniu wadliwego wyrobu, który może zostać automatycznie wycofany z dalszego
procesu produkcyjnego.
Obecnie potwierdzenie jakości lub wykrycie niezgodności wykonanych złączy zgrzewanych odbywa się najczęściej
przy wykorzystaniu badań niszczących, takich jak próby wytrzymałościowe lub badania metalograﬁczne. Badania te z uwagi na
czasochłonność i duże koszty
są przeprowadzane w sposób
wybiórczy i nie dają pełnej informacji o jakości całej serii zgrzein. Zastosowanie systemu ogranicza do niezbędnego minimum
ilość badań, umożliwia obniżkę kosztów produkcji, zapewnia ograniczenie przerw technologicznych, zmniejsza koszty związane z brakami (wymiany
gwarancyjne, zwroty itp.) oraz
Wręczający nagrody i laureaci Konkursu, w środku (z lewej) prezes PARP Danuta Jabłońska i wicepremier Zyta Gilowska (z prawej)
gwarantuje wzrost jakości i niePRZEGLĄD SPAWALNICTWA 1/2007
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Uroczystość wręczenia nagród i listów gratulacyjnych podpisanych przez Premiera RP, Laureatom X Edycji Konkursu
Polski Produkt Przyszłości odbyła się 1 grudnia 2006 roku
w Sali Balowej Hotelu WESTIN w Warszawie. W uroczystości
udział wzięli: Zyta Gilowska – wicepremier i Minister Finansów
(w zastępstwie Honorowego Patrona Konkursu, Premiera
Jarosława Kaczyńskiego), Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Kaczmarek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Olaf Gajl – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele Rządu, rektorzy Uczelni Wyższych, dyrektorzy Jednostek
Badawczo-Rozwojowych, członkowie Kapituły Konkursu Polski
Produkt Przyszłości, laureaci oraz liczni goście. Po wystąpieniach
gości honorowych dokonano ogłoszenia wyników Konkursu oraz
wręczono laureatom nagrody. Uroczystość uświetnił okolicznościowy koncert oraz zamknął wspólny, towarzyski koktajl.
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Gratulacje od pani wicepremier Zyty Gilowskiej

Spawalnictwo

Pragnę zaanonsować ukazanie się nowej książki dr inż. Kazimierza
Ferenca pt. „Spawalnictwo”. Jest to kolejna książka z obszaru inżynierii
spajania tego uznanego Autora wydana przez Wydawnictwa Naukowo
– Techniczne.
Ukazanie się książki przyjmuje z tym większą satysfakcją, że dr inż.
Kazimierz Ferenc jest członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu
Spawalnictwa, w którym sprawuje funkcję Redaktora Działu Konstrukcje
Spawane. Autor jest wybitnym specjalistą z obszaru spawalnictwa
a Jego doświadczenie zdobyte w wyniku pracy dydaktycznej, naukowej
i eksperta wywarło istotny wpływ na kształt książki.
Autor zaprezentował w 12. rozdziałach zagadnienia, które są
uważane za podstawowe w spawalnictwie, a mianowicie: procesy
cieplne i metalurgiczne spawania, procesy zgrzewania i lutowania,
procesy napawania i natryskiwania powłok, spawalność i technologię
spawania różnych metali i stopów, materiały dodatkowe do spawania i
ich dobór, naprężenia i odkształcenia spawalnicze, zasady projektowania połączeń i ich cechy eksploatacyjne, cięcie termiczne i cięcie wodą,
kontrolę i ocenę jakości połączeń spawanych.
Książkę tę Autor skonstruował jako podręcznik na poziomie akademickim, w którym w sposób przystępny i usystematyzowany, logicznie
i we właściwej kolejności, przedstawił wiedzę składającą się na
całokształt spawalnictwa. Wiele cennych informacji znajdzie w niej
też praktykujący personel zajmujący się projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji spawanych w zakładach przemysłu metalowego,
energetyki, budownictwa stalowego, budowy aparatury chemicznej
i procesowej. Książka powinna wzbudzić zainteresowanie i dotrzeć do
szerokiego kręgu odbiorców tym bardziej, że na rynku księgarskim od
dawna brak jest pozycji o tym charakterze.
W książce zawarto bardzo dużo zasadniczych, trafnie zestawionych informacji, podanych w sposób skondensowany, tworzących
logiczny ciąg wiedzy, wyważonych pod względem wartości poznawczej
użytkowej, którym poświęcono określoną ilość miejsca w książce.
Problemy i procesy spawalnicze Autor prezentuje w przystępnej
formie i właściwej kolejności, a mianowicie: podaje deﬁnicję zjawiska lub procesu, wyjaśnia je, charakteryzuje stosowane urządzenia,
techniki i parametry, ocenia ich zalety i niedostatki, wreszcie wskazuje
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Wydawnictwa
Naukowo–Techniczne
Warszawa 2007
wydanie I, styczeń 2007 r.
cena 39 zł
Książka obejmuje
262 stronice
157 rysunków
23 tablice
zbiór literatury i norm

Spawalnictwo
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Kazimierz Ferenc

Kazimierz Ferenc

w

zakres i dziedziny stosowania. Regułą jest wykorzystywanie aktualnych
norm europejskich przy charakterystyce i doborze materiałów podstawowych i spoiw, ocenie jakości złączy spajanych na podstawie badań
niszczących i nieniszczących.
Na uwagę zasługuje staranne przygotowanie redakcyjne tekstu,
zwięzłe i jasne prezentowanie zjawisk i zagadnień technicznych, poprawny styl, właściwy dobór rysunków, zdjęć i tablic, co podnosi dydaktyczny
i praktyczny walor podręcznika, i niewątpliwie ułatwi czytelnikowi
przyswajanie treści.
Uwypuklone powyżej walory prezentowanej książki wynikają m.in.
z faktu, że Autor ma bogate doświadczenie dydaktyczne (ponad 40 lat
pracy w Politechnice Warszawskiej), przemysłowe i wydawnicze. Jest
bowiem autorem lub współautorem cenionego na uczelniach i wśród
praktykujących inżynierów podręcznika pt. „Konstrukcje spawane”
(wyd. 2000, 2003, 2006 r.), monograﬁi „Spawalnicze gazy osłonowe
i palne” (2005), „Poradnika Inżyniera. Spawalnictwo” (2003) i kilku
skryptów wydanych w PW.
Warto przy tej okazji zaanonsować nową publikację zbiorową,
która ukaże się w przyszłym miesiącu pod redakcją K. Ferenca, a mianowicie poradnik w formie segregatora o luźnych kartkach (cyklicznie
rozszerzany i uaktualniany) pt. „Technika spawalnicza w praktyce”,
wydawany przez Verlag Dashőfer Polska.
Gorąco polecam lekturę tej wartościowej książki.
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Tadeusz Furmański
Edmund Tasak

Technologia spawania w warunkach
montażowych rurociągów ze stali L415MB
metodą kombinowaną 141
Technology of welding under installation
conditions of L415MB steel pipelines by
combined process

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W pracy przedstawiono wyniki badań własności i struktury
połączeń rurowych wykonanych metodą kombinowaną GTAW i FCA,
w warunkach montażowych. Pozytywne wyniki badań pozwoliły
opracować instrukcję WPS. Technologia spawania wg tej instrukcji
została wielokrotnie sprawdzona w warunkach budowy rurociągów
gazowych. Otrzymane złącza spełniały kryteria akceptacji i miały
wszystkie wymagane własności.

The research results of properties and structure of pipe
connections under the conditions during installation carried out by
GTAW and FCA combined processes were presented in the paper.
Positive research results made it possible to draw up the WPS
specification. The technology of welding applied according to this
specification was repeatedly checked under installation conditions
of gas pipelines. The resulted joints satisfied the criteria for
acceptance, and they were characterised by all required properties.

Wstęp
Rosnące zużycie energii i wzrost zapotrzebowania na nośniki
energii, a zwłaszcza na gaz ziemny, decyduje o rozwoju sieci rurociągów przemysłowych. Znaczne odległości dzielące źródła gazu
ziemnego i ropy od miejsca ich zużycia, wymagają budowy tranzytowych rurociągów o bardzo dobrych parametrach eksploatacyjnych.
O jakości sieci gazowej decyduje rodzaj materiałów przeznaczonych do jej budowy, a także zastosowana technologia spajania.
Poprawność opracowanej technologii spawania musi zostać poddana
procesowi uznania (wg norm grupy EN 288) lub kwaliﬁkowania (wg
norm grupy EN 15600). Pozytywny wynik wszystkich badań złącza
próbnego wykonanego według wymogów tych norm pozwala opracować roboczą instrukcję technologiczną spawania WPS.
Celem opracowania było sprawdzenie możliwości uzyskania
złącza spawanego o wysokich właściwościach wytrzymałościowych
i plastycznych przy użyciu metod spawania, które dotychczas nie znalazły większego zastosowania przy spawaniu w warunkach budowy.

Założenia do opracowania
technologii spawania
Opracowanie technologii spawania przeprowadzono w ﬁrmie
Stalbud Tarnów Sp. z o.o., która - oprócz wykonywania budowlanych konstrukcji stalowych specjalizuje się w wytwarzaniu, montażu
i naprawach urządzeń technicznych dla przemysłu chemicznego,
wydobywczego i gazowniczego. Wykonawstwo prac spawalniczych
na stacjach gazowych i tłoczniach wymaga dobrej organizacji, umiejętności i fachowości zarówno brygad bezpośrednio wykonujących
zadanie, jak i nadzoru. Prawdziwym jednak wyzwaniem dla wykonującego prace spawalnicze jest połączenie tych obiektów rurociągami.
Podczas budowy gazociągu wykonawca musi być przygotowany
Mgr inż. Tadeusz Furmański – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak – AGH, Kraków.

na to, że warunki atmosferyczne i przeszkody terenowe będą miały
wpływ na powstawanie błędów wykonawczych, a te z kolei mogą
spowodować opóźnienie w wykonaniu prac.
Innym bardzo istotnym powodem utrudniającym prowadzenie
prac, zwłaszcza remontowych, jest trudność usunięcia z gazociągu
substancji palnych, co powoduje możliwość pojawienia się ognia
bezpośrednio pod łukiem elektrycznym w czasie prac spawalniczych.
Dlatego bardzo istotne jest wykonanie złączy spawanych przy użyciu
metoda gwarantująca czystość metalurgiczną złącza, a więc dobrą
jakość i niezawodność oraz krótki czas wykonania. Pierwsze próby
spawania gazociągów metodą kombinowaną 141/136 przeprowadzono w roku 2004 w czasie remontu gazociągów DN 300, 400, 500
na Tłoczni Gazu Rembelszczyzna. Instrukcje technologiczne spawania WPS, dotyczące tego remontu, były opracowane na podstawie
dwóch oddzielnych protokołów WPAR dla poszczególnych metod
spawania 141 i 136. Kolejne próby wykorzystania metody kombinowanej potwierdziły jej przydatność w warunkach budowy, jednak
wymagała ona formalnego opracowania i zbadania. Uznanie zostało
przeprowadzone w roku 2006, zgodnie z wymaganiami określonymi
w normach PN-EN 15614-1 oraz PN-EN 288-9 i obejmowało badanie
spoiny wykonanej w warunkach budowy oraz naprawy spoiny przy
pełnym przetopie i naprawy wewnętrznej.

Dobór metod i materiałów dodatkowych
Najpopularniejszą metodą spawania podczas budowy rurociągów w terenie jest spawanie elektrodami otulonymi. Do spawania
rurociągów o mniejszych średnicach stosuje się zazwyczaj elektrody
w otulinie zasadowej lub rutylowej. Wielkośrednicowe rurociągi
dalekiego zasięgu spawa się przede wszystkim elektrodami o otulinie celulozowej, ze względu na możliwość skrócenia czasu operacji
spawania, dzięki możliwości spawania „z góry na dół”. Spawanie
elektrodą otuloną, zwłaszcza w pozycji przymusowej, wymaga od
spawacza dużych umiejętności i odpowiedniej praktyki zawodowej,
a w proces wykonania musi się wliczyć, oprócz spawania operacje
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usuwania żużli spawalniczych i czyszczenie złącza przed położeniem
kolejnego ściegu, co znacznie wydłuża proces. Technika spawania
elektrodą celulozową również nie należy do najprostszych, zwłaszcza, jeżeli chodzi o wykonanie przetopu i warstwy gorącej, która
musi być położona w bardzo krótkim czasie po położeniu pierwszego
ściegu. Skrócenie czasu spawania ze względu na kierunek spawania nie jest jednak w stanie zrekompensować czasu potrzebnego
do wyszkolenia i nabycia odpowiedniej praktyki podczas spawania tą metodą. Wymienione aspekty spowodowały, że przystępując do opracowania technologii spawania rurociągów, przydatnej
w warunkach budowy, należało dobrać takie metody spawania,
aby uzyskać odpowiednio dobre złącze w możliwie krótkim czasie,
wykonane przez spawacza o relatywnie krótkiej praktyce spawalniczej. Kolejnym krokiem były przeprowadzone praktyczne próby,
mające na celu dobór odpowiednich materiałów dodatkowych do
spawania. Materiały te musiały spełniać wymagania wytrzymałościowe określone w normach przedmiotowych i nie mogły stwarzać
dodatkowych trudności podczas wykonywania złączy spawanych
w pozycjach przymusowych.

Dobór materiału podstawowego
na złącze próbne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe (D.U. Nr 97 z 11 września 2001 r., poz.1055) w § 11
mówi: Gazociąg stalowy powinien być wykonany z rur stalowych dla
mediów palnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich
Normach. Rury stalowe do budowy gazociągu powinny charakteryzować się wymaganymi wartościami udarności, określonymi
w odrębnych przepisach, i potwierdzonymi badaniami w przewidzianych temperaturach roboczych. Normą spełniającą te wymagania jest
norma EN 10208-2+AC:1996, która w roku 1999 uzyskała status
Polskiej Normy.
Normy europejskie EN 10208 dzielą rury na dwie klasy: A i B.
Podział ten zależy od składu chemicznego i własności wytrzymałościowych materiału rury. Rury wykonuje się z blach lub taśm ze
stali niskostopowych (%): (C max: 0,16C; Si max: 0,55Si; Mn max:
1,9Mn) często z mikrododatkami Nb i Ti, które mogą być normalizowane w procesie obróbki cieplnej lub walcowania (oznaczone literą
N), jak również obrabiane cieplno-plastycznie (termomechanicznie) w
procesie walcowania (oznaczone literą M), a także ulepszone cieplnie
(oznaczone literą Q).
Złącze próbne wykonano z rury o średnicy 406 x 12,0 w gatunku
L415MB o równoważniku węgla 0,38%.

Charakterystyka wybranych metod:
141 (GTAW) i 136 (FCA)
W procesie spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie
gazowej GTAW połączenie spawane otrzymuje się przez stopienie
materiału spawanego i materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między nietopliwą elektrodą a spawanym
przedmiotem w osłonie gazu obojętnego lub redukującego. Jest to
najczystszy z wszystkich procesów spawania łukowego, porównywany z metalurgicznego punktu widzenia do mikroodlewania łukowego
w osłonach obojętnych.
Podstawowymi ograniczeniami procesu spawania metodą GTAW
są mała wydajność spawania i znaczny wpływ zmian składu chemicznego spawanych materiałów, a zwłaszcza zawartości węgla
i zanieczyszczeń na głębokość przetopienia oraz stosunkowo mała
grubość złączy możliwych do spawania jednostronnego w jednym
przejściu.
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Należy jednak zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście małą
wydajność spawania należy zaliczyć do wad tej metody.
Jeziorko spawalnicze powstaje w wyniku nadtopienia brzegu
metalu rodzimego oraz przejścia kropli ciekłego metalu z drutu
elektrodowego. Wymiary jeziorka są ściśle związane z parametrami
spawania, głównie mocą źródła ciepła i szybkością jego ruchu.
Kształt jeziorka spawalniczego bardzo silnie zależy od szybkości spawania. Przy spawaniu z małymi prędkościami kształt jest eliptyczny,
natomiast przy dużych prędkościach wyraźnie - wydłużony i ostro
zakończony w osi spoiny.
Wiadomym jest, że struktura spoiny znacząco wpływa na jej
właściwości mechaniczne, a szczególnie plastyczność. Powstanie
drobnych ziaren w spoinie ma dwie zasadnicze korzyści: zmniejsza
podatność spawanego metalu do pękania na gorąco oraz zwiększa
ciągliwość i udarność spoin, szczególnie w przypadku stali węglowych i stali nierdzewnych.
Polepszenie własności lanego metalu spoiny, otrzymane
w rezultacie rozdrobnienia struktury, nie zawsze jest w stanie zapobiec
pęknięciom wywołanym przez zwiększone naprężenia rozciągające,
a szczególnie w tych przypadkach, kiedy spawany metal zawiera
znaczne ilości domieszek sprzyjających segregacji. Dlatego podczas
spawania stali węglowych, nisko i średniostopowych obniża się
szybkość chłodzenia stosując wstępne podgrzewanie, zmniejszające
wielkość naprężeń rozciągających. W takich przypadkach, kiedy
rozdrobnienie struktury osiągane są bez podwyższania szybkości
chłodzenia, mechaniczne własności spoin i ich odporność na powstawanie pęknięć znacznie wzrastają [1].
Dodatkowo, stosując spawanie prądem pulsacyjnym można
w efektywny sposób regulować kształt i rozmiary jeziorka spawalniczego oraz szerokość SWC, a także wpłynąć na krystalizację stopiwa
– spoina nie jest przegrzana, co w konsekwencji zwiększa prędkość
krzepnięcia i powoduje rozdrobnienie ziarna.
Bilansując wydajność procesu spawania metodą GTAW, należy
pamiętać również o tym, że czyszczenie ściegu po spawaniu przed
położeniem kolejnego jest bardzo proste i nie wymaga szczególnych
zabiegów zastosowania urządzeń mechanicznych.
Reasumując, można stwierdzić, że dzięki odpowiedniej wiedzy spawalniczej można wykorzystać pewne zjawiska występujące
w spoinie podczas i zaraz po spawaniu, a wówczas efekty powszechnie uważane za ograniczenia stają się naszymi sprzymierzeńcami
w osiągnięciu dobrych własności spawanego ściegu i ostatecznie
bilansują się po stronie korzyści.
Spawanie łukowe metodą 136, drutem z rdzeniem proszkowym
topnikowym lub metalicznym w osłonie gazowej, zwane potocznie
spawaniem drutem proszkowym w osłonie gazowej FCA (Flux Cored
Arc), polega na stopieniu brzegów łączonych przedmiotów i drutu
proszkowego ciepłem łuku spawalniczego jarzącego się w osłonie
gazowej między metalową osłoną rurkową ciągłego drutu elektrodowego mieszczącą rdzeń proszkowy a spawanym przedmiotem.
Jako gaz ochronny stosuje się prawie wyłącznie gazy aktywne
chemicznie: czysty CO2 lub mieszanki Ar + CO2 i Ar + O2.
Rdzeń topnikowy drutów proszkowych spełnia rolę podobną
do otuliny elektrod otulonych i topnika do spawania łukiem krytym,
a także tworzy warstwę żużla, która szybko krzepnąc kształtuje
i doskonale podpiera w pozycjach przymusowych jeziorko spoiny,
nawet o dużej objętości. Dodatkowo uzyskuje się wydajność spawania, dzięki ciągłemu podawaniu drutu elektrodowego. Szerokość
i głębokość przetopienia zależny od rodzaju i średnicy drutu oraz
parametrów prądowych procesu. Szerszy łuk spawalniczy drutu
proszkowego zapewnia większą tolerancję dokładności prowadzenia palnika wzdłuż linii spawania i mniejsze zagrożenie wystąpienia
przyklejeń w złączu w stosunku do spawania GMAW drutem pełnym.
Łuk spawalniczy podczas spawania drutami proszkowymi w osłonie
gazowej jest widzialny i bardzo elastyczny.
Druty proszkowe podczas spawania charakteryzują się lepszymi

własnościami, zwłaszcza mniejszym rozpryskiem, niż druty pełne.
Własności stopiwa wykonanego drutami proszkowymi mogą być, w
zależności od rodzaju drutów, tak dobre jak własności stopiwa wykonanego elektrodami otulonymi. Dotyczy to zwłaszcza udarności stopiwa w normalnej i ujemnej temperaturze. Druty proszkowe stapiane
w osłonach pozwalają na spawanie na otwartym powietrzu, podczas
gdy drutami pełnymi i samoosłonowymi nie zawsze można spawać na
otwartym powietrzu, zwłaszcza w warunkach wietrznej pogody [2].
Reasumując: zastosowanie do spawania drutu proszkowego
osłonowego przynosi bardzo wiele korzyści: daje możliwość regulacji
składu chemicznego stopiwa, szerokości ściegu oraz głębokości
wtopienia poprzez dobór odpowiednich ilości składników mieszaniny
gazów osłonowych. Uzyskana spoina ma odpowiednio wysokie
własności wytrzymałościowe i plastyczne. Jednak główną zaletą
zastosowania tej metody spawania jest duża prędkość spawania, czyli
skrócenie czasu wykonywania złącza spawanego.

Tablica I. Analiza wyników badań wizualnych, penetracyjnych i radiograﬁcznych

Wykonanie złącza próbnego

Tablica II. Analiza wyników próby rozciągania

Spawanie złącza próbnego przeprowadzono na podstawie
wstępnej instrukcji spawania pWPS. Wykonano je w warunkach
montażowych w wykopie. Warstwa przetopowa i ścieg nr 2 został
wykonany metodą 141, dwa ściegi wypełniające i lico – metodą
136. Do centrowania złącza użyto centrownika zewnętrznego, który
został ściągnięty po wykonaniu spoin sczepnych. Na rysunkach
1 i 2 przedstawiono wygląd spoiny po spawaniu. Można zaobserwować praktycznie całkowity brak odprysków i podtopień.

Rodzaj badania

Wymagany
poziom

Badania
wizualne

B

Badania
penetracyjne

1(2x)

Badania
radiograﬁczne

B

Stwierdzona niezgodność /
poziom jakości

Ocena

Uwagi

515 – wklęśnięcie w grani – B
5041 – miejscowy wyciek – B

pozytywna

1

nie stwierdzono

pozytywna

2

2011 – pęcherz kulisty
–B
515 – wklęśnięcie w grani – B
3041 – wtrącenie wolframu – B
5041 – miejscowy wyciek – B

pozytywna

3

Uwagi: 1: ocena spoiny wg normy PN-EN ISO 15614-1 p. 7.5 oraz PN-EN 288-9
p. 7.3.2 tabl. II;
2: wg normy PN-EN 12062 zał. A tabl. A2 poziom akceptacji 1 wg PN-EN
1289 odpowiada poziomowi jakości B wg PN-EN 25817 (EN ISO 5817);
3: wg normy PN-EN 12062 zał. A tabl. A5 poziom akceptacji 1 wg PN-EN
12517 odpowiada poziomowi jakości B wg PN-EN 25817 (EN ISO 5817), stwierdzone niezgodności spełniają kryteria akceptacji PN-EN 288-9 p. 7.3.2 tabl. II.

Rodzaj
badania

Wymagany poziom Uzyskany wynik Miejsce
Rm min [N/mm2]
Rm [N/mm2]
zerwania

Ocena

Uwagi

Rozciąganie 520

643

poza spoiną

pozytywna

-

Rozciąganie 520

626

poza spoiną

pozytywna

-

Ocena
powierzchni

Ocena

Uwagi

Tablica III. Analiza wyników próby zginania
Rodzaj
badania

Powierzchnia
rozciągania

Kąt zginania
o

bez wad

pozytywna

-

bez wad

pozytywna

-

Zginanie

2 próbki - lico

180

Zginanie

2 próbki - grań

180o

Tablica IV. Analiza wyników badania twardości
Miejsce
badania
Twardości
HV 10

Rys. 1. Wygląd spoiny po zakończeniu spawania metodą 141

Rys. 2. Wygląd lica spoiny po spawaniu metodą 136

Całkowity czas wykonania złącza próbnego w wykopie wyniósł
80 min., a czas wykonania poszczególnych ściegów był następujący:
• warstwa graniowa wraz z wycinaniem spoin sczepnych, (metoda
141) – 30 min;
• warstwa druga (metoda 141) – 15 min;
• ścieg nr 3 (metoda 136) – 10 min;
• ścieg nr 4 (metoda 136) – 13 min;
• wykonanie lica (metoda 136) – 12 min.
Dla porównania wykonanie takiego samego złącza z rury o średnicy 406,4 x 12 mm elektrodami otulonymi wg Katalogu Nakładów
Rzeczowych trwa 5,58 roboczogodziny.
Po wykonaniu spoiny przystąpiono do wykonania napraw przy
pełnym przetopie oraz naprawy wewnętrznej w miejscach określonych w normie EN 288-9. Po zakończeniu spawania, złącze próbne
poddano badaniom określonym w normach EN 288-9 i EN 15614-1,
dodatkowo wykonano badania mikroskopowe w celu oceny otrzymanej struktury złącza.

Analiza wyników badań
Warunkiem wystawienia przez jednostkę inspekcyjną protokołów uznania oraz kwaliﬁkowania technologii spawania (WPAR,
WPQR) jest uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich nakazanych
w odpowiednim arkuszu normy badań. Poniżej przedstawiono analizę

Maksymalny
Maksymalny
Najwyższy
poziom wg
Miejsce
poziom wg
wynik
występoPN EN 288-9
PN EN ISO 15614-1
w skali
(środowisko
wania 3)
p.7.4.6 tabl.2
HV 2)
kwaśne)

Materiał
rodzimy

275 1)

380

221

SWC lico

300

380

SWC grań

250

380

Spoina lico

275

Spoina grań

250

Ocena

NW

pozytywna

233

SPP

pozytywna

240

SPP/NZ

pozytywna

380

227

NZ

pozytywna

380

250

NW

pozytywna

Uwagi: 1: ze względu na brak wymagań w normie przedmiotowej określono wg
wymagań normy NACE MR 0175;
2: wpisane do tabeli najwyższe wyniki obejmują również spoiny naprawiane od wewnątrz oraz z pełnym przetopem;
3: NW– naprawa wewnętrzna; NZ– naprawa z pełnym przetopem; SPPspoina wykonana „po raz pierwszy” (bez naprawy).

otrzymanych wyników, uwzględniająca rodzaj badania oraz przyporządkowane im wymagania. Analizę przeprowadzono na podstawie
sprawozdania z badań złącza próbnego.

Badania makroskopowe i mikroskopowe
Po wykonaniu badań własności mechanicznych przeprowadzono
analizę wizualną próbek zginanych i udarnościowych. Próbki zginane
miały kąt zgięcia 180oC i nie wykazywały żadnych naderwań. Próbki
udarnościowe z SWC miały wysoki poziom udarności i przełom całkowicie plastyczny. Pozytywne wyniki miały również próbki udarnościowe
z naciętym karbem w osi spoiny. Przełom tych próbek zawierał również
pewien udział przełomu kruchego. Przykład wyglądu próbek zginanych
i próbki udarnościowej z SWC pokazano na rysunkach 3 i 4.
Badania makroskopowe zgładów poprzecznych spoin nie wykazały żadnych wad. Na rysunku 5 przedstawiono wygląd spoiny bez
naprawy, na rysunku 6 – makro spoiny z poprawką wykonaną od
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Tablica V. Analiza wyników badania udarności
Miejsce
nacięcia
karbu V
na próbce

Dopuszczalna
min. wartość
KV [J]
wg wymogów
UDT

Dopuszczalna
min. wartość
KV [J]
wg wymogów
Dyr.97/23/UE

Temperatura
próby
[°C]

Uzyskana
wartości
KV [J]

Ocena

Badanie wg wymagań PN-EN ISO 15614-1
Spoina - VWT

27

-30

39, 39, 35

pozytywna

SWC - VHT

27

-30

184, 94, 84

pozytywna

Spoina - VWT

40

SWC - VHT

40

Spoina - VWT

27

SWC - VHT

27

Spoina - VWT

40

SWC - VHT

40

27

0

65, 84, 76

pozytywna

0

235, 196, 184

pozytywna

Badanie wg wymagań PN-EN 288-9

27

-30

39, 39, 35

pozytywna

-30

184, 94, 84

pozytywna

0

65, 84, 76

pozytywna

0

235, 196, 184

pozytywna

Badanie wg wymagań PN-EN 288-9 – naprawa przy pełnym przetopie
Spoina - VWT

40

SWC - VHT

40

27

0

98, 76, 91

pozytywna

0

137, 257, 204

pozytywna

strony wewnętrznej, natomiast na rysunku 7 – spoinę z poprawką
wykonaną z pełnym przetopem.
Na rysunkach 6–13 przedstawiono mikrostrukturę różnych obszarów złącza spawanego. W strukturze spoiny (rys. 8) występuje ok.
80% ferrytu drobnopłytkowego i 20% ferrytu ziarnistego.

Rys. 12. Mikrostruktura
SWC, obszar niepełnej
normalizacji (niepełnego
przekrystalizowania)

Rys. 13. Mikrostruktura
materiału rodzimego stali
L415MB. Widoczne różne
wielkości ziaren ferrytu

Rys. 14. Mikrostruktura
SWC, z widocznym polem
wysp M-A (zaznaczonym
strzałką)

rytu i perlitu, w wyniku czego w strukturze tego obszaru występuje ferryt
o dwóch wyraźnie zróżnicowanych wielkościach ziarna (rys. 12).
Na rysunku 13 przedstawiono mikrostrukturę materiału rodzimego
stali L415MB; widoczny jest perlit oraz nierównomierne i spłaszczone
ziarna ferrytu, co jest dowodem prawidłowo przeprowadzonej obróbki
cieplno-plastycznej w procesie wytwarzania stali.
Charakterystycznym składnikiem strukturalnym występującym
w SWC jak również w spoinie, w stalach z mikrododatkami, w określonych warunkach chłodzenia są wyspy martenzytyczno-austenityczne
M-A. Ich wygląd pokazano na rysunku 14. Mechanizm ich powstawania
opisano w pracach [1–4]. Powstają one w stalach o granicy plastyczności powyżej 445 MPa, zawierających Nb, V i Mo. Granica plastyczności
stali L415MB wg normy EN 10208 powinna się zawierać pomiędzy 415
a 565 MPa, a według atestu materiałowego Re materiału podstawowego
badanej rury wynosi 489-498MPa. Stal ta ma również w swoim składzie
wymienione wyżej składniki, czyli niob, wanad i molibden, które sprzyjają powstawaniu wysp M-A. Obecność wysp M-A obniża własności
plastyczne (udarność). Jednak w tym przypadku, z uwagi na bardzo
wąską strefę gruboziarnistą z wyspami M-A, ich obecność nie wpłynęła
na istotne obniżenie udarności.
Podsumowanie

Rys. 3. Widok próbek po zginaniu od
strony lica (FBB) i od strony grani (RBB)

Rys. 4. Widok przełomu próbki z karbem
w SWC (temp. -30oC)

Taka struktura zapewnia duże własności plastyczne, co potwierdziły
badania udarności. Struktura strefy wpływu ciepła (rys. 10–12) jest
typowa dla stali L415MB.

Rys. 5. Widok zgładu spo- Rys. 6. Widok zgładu
iny z widoczną linią wto- spoiny naprawianej od
pienia, ściegami oraz SWC wewnątrz

Rys. 7. Widok zgładu
spoiny naprawianej przy
pełnym przetopie

W SWC w pobliżu linii wtopienia występuje struktura Widmanstattena
z drobnymi płytkami ferrytu (rys. 10). Obszar normalizowania (rys.
11) ma ziarno drobniejsze, niż materiał rodzimy poza SWC (rys. 13).
Nagrzanie materiału do zakresu temperatur Ac1 i Ac3 powoduje powstanie obszaru niepełnej normalizacji. Na skutek nagrzania dochodzi do
austenityzacji perlitu obecnego w strukturze materiału rodzimego, nie
wywołuje to jednak pełnej przemiany ferrytu, którego forma pozostaje
identyczna jak w materiale rodzimym. Podczas chłodzenia austenit
(powstały z perlitu) ulega przemianie na drobnoziarnistą mieszaninę fer-

• Wszystkie przeprowadzone badania nieniszczące i niszczące złącza
próbnego dały wyniki pozytywne. Otrzymanie takich wyników jest
podstawą do wystawienia Protokołu Uznania Technologii Spawania
WPAR wg EN 288-9 oraz Protokołu Kwaliﬁkowania Technologii Spawania WPQR według EN 15614-1. Protokoły te stanowią podstawę
do opracowywania Instrukcji Technologicznych Spawania WPS.
• Opracowana technologia spawania w warunkach montażowych
rurociągów ze stali L415MB metodą łączoną 141/136 pozwoliła
na wykorzystanie wszystkich zalet poszczególnych metod spawania. Otrzymano metalurgicznie czysty, łatwy do wykonania
przetop oraz odpowiednio wytrzymałe wypełnienie i poprawne
lico. Można zatem przyjąć, że spoiny wykonywane według tej
technologii, (z zachowaniem wszystkich rygorów technologicznych określonych w instrukcji WPS), są odpowiednio wytrzymałe
i zachowują dużą plastyczność nawet w obniżonej temperaturze,
pomimo obecności w strukturze SWC wysp M-A.
• Uzyskano znaczne skrócenie czasu wykonywania złącza spawanego rury o średnicy 406x12 do 80 min. Taki czas wykonania złącza
w warunkach montażowych, nie jest możliwy do osiągnięcia podczas spawaniu innymi metodami zapewniającymi małą zawartość
wodoru.
• Stosowanie tej metody jest szczególnie przydatne do spawania
większych średnic, ale sprawdza się praktycznie od średnic nominalnych powyżej 100 mm i grubości ścianki rury od 8 mm.
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Edmund Nowakowski

Obliczeniowe strumienie objętości gazów
stosowanych w spawalnictwie
Computational streams of gas volumes
used in welding engineering
STRESZCZENIE

ABSTRACT

Do wyznaczenia w instalacjach gazowych średnic przewodów
i spadków ciśnienia, konieczna jest znajomość obliczeniowych strumieni objętości projektowanego gazu. Niewiele jest informacji w literaturze dotyczących tego zagadnienia. Przedstawiona propozycja
ma umożliwić określenie natężenia przepływu gazu w rurociągach
z dokładnością wystarczającą do celów technicznych.

To establish pipe diameters and pressure drops in gas installations it is necessary to know computational streams of gas volumes
designed for usage. The information about this problem is not available in the reference literature. The proposal presented here is to
allow determination of gas flow rate in pipelines with an accuracy
sufficient for technical objectives.

Obliczeniowe strumienie objętości gazu
Obliczeniowe strumienie objętości gazu są zależne od przeznaczenia punktów czerpalnych. Jeżeli instalacja wyposażona będzie
tylko w jednotypowe punkty czerpalne, o uniwersalnym (wielofunkcyjnym) przeznaczeniu, obliczeniowe strumienie objętości, określić
można z wzoru:
Vog = Σ · (n · Vrg · β)

(1)

Wartość strumienia jednostkowego Vrg przewidzianego na jeden
punkt czerpalny, powinna być podana przez projektanta-technologa
zakładu.
Przy zasilaniu w gaz urządzeń (automatów lub linii technologicznej) występują dwie możliwości określania obliczeniowego strumienia
gazu Vog:
• na podstawie podanego w projekcie technologicznym maksymalnego godzinowego zużycia gazu Vhmax.
• według bilansu ustalonego dla podanego programu produkcji,
z określeniem przeznaczenia poszczególnych linii produkcyjnych,
rodzaju materiału używanego do produkcji, sposobów spawania
materiałów itp.
W większości przypadków instalacja gazowa jest przeznaczona do obsługi urządzeń (automatów, linii produkcyjnej) oraz zasila
punkty czerpalne o wielofunkcyjnym i pomocniczym przeznaczeniu.
Przy mieszanym układzie zasilania, obliczeniowe strumienie objętości
gazu, określić możemy z wzoru:
Vog = Σ (n1 · V1rg · β1 + n2 · V2rg · β2 + … nu · Vhmax ) βc

Vhmax = Kh · Vhśr = (1,4 – 2) Vhśr

(3)

Wartość współczynnika godzinowej nierównomierności rozbioru
gazu Kn jest zależna od cykliczności pracy urządzenia.

Współczynniki jednoczesności działania
punktów czerpalnych
Wartość współczynników jednoczesności działania punktów
czerpalnych gazu jest zależna od wielu czynników i dlatego trudna jest do jednoznacznego określenia. W literaturze niewiele jest
informacji o tych współczynnikach. Inne wartości współczynników
β przyjmować należy dla punktów czerpalnych ogólnego przezna-

(2)

Przewidziane dla urządzeń technologicznych lub punktów czerpalnych strumienie objętości gazu (Vrg, Vhmax) powinny być podane
w projekcie technologicznym. Jeżeli informacji takich technolog nie
określi, wartości strumieni objętości gazu określić należy na podstawie wskaźników zużycia potrzebnych do przewidywanych czynności
spawalniczych. Podane w literaturze wskaźniki zużycia gazu [1; 4; 5;
6] zestawiono w tablicach I i IV.
Stosując do osłony procesów spawania mieszaninę gazów,
Dr inż. Edmund Nowakowski – Politechnika Wrocławska

wskaźniki poszczególnych rodzajów gazu ustalić należy na podstawie
ich udziału w tym procesie.
Przewidując przyłącze gazu do urządzenia, obliczeniowy strumień objętości gazu powinien być podany przez producenta urządzenia. Gdy znane jest tylko średnie godzinowe zużycia gazu Vhśr,
potrzebne do obliczeń maksymalne godzinowe zużycie, określić
możemy z wzoru:

Rys. 1. Współczynniki jednoczesności działania punktów czerpalnych gazu
1 - sprężone powietrze [7; 8] i tlen [2]; 2 - dwutlenek węgla [3]; 3 - wartość
proponowana dla βmin = 0,7.
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Tablica I. Minimalne zużycie acetylenu w spawaniu tlenowo-acetylenowym (dm3/min)
Rodzaj złącza
1. Spaw. na styk czołowy:
- w poz. poziomej
- w poz. nachylonej
2. Spaw. kątowe:
- wewnętrzny
- zewnętrzny
3. Spaw. w poz. poziomej:
- bez fazowania
- fazowania V
- fazowanie X
4. Spaw. nad głową:
5. Cięcie mieszanką gazową C2H2, 02, H2:
- zapotrzebowanie acetylenu

Uwagi:

1

2

3

4

5

Grubość blachy, mm
6
8
10

12

14

16

18

1,7

3,5

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,7

20

20

23,6

30

-

20

2

4,2

6

8

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

3

4,5

6

7,5

10

11,4

15

-

-

-

-

-

-

2,2

4,1

4,8

6

6,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
5,3

5
7,7

5
8,9

7,5
12

10,3
14,9

11,7
-

13
-

16,3
-

18
-

20
-

-

-

-

-

3

-

-

3,6

-

-

-

-

4,2

1) Podane wskaźniki określono na podstawie informacji podanej przez Peszela [4] i dotyczą spawania metodą "w lewo", gdyż metoda "w prawo" jest mało stosowana.
2) Zużycie tlenu do spawania jest nieco wyższe od zużycia acetylenu, patrz uwaga w tabeli 1.
3) Wartości podane w dmw3/min. przeliczamy na zużycie godzinowe m3/h, przez zastosowanie mnożnika m = 0,06.

Tablica II. Orientacyjne zużycie argonu Ar do procesów spawalniczych (dm3/min)
Rodzaj spoiny i metody
A/ Spawanie łukowe
1. Spaw. aluminium:
-metoda TIG

do
do

-metoda MIG
2. Spaw. aluminium
-metoda TIG, spaw.:
poz. pozioma
poz. naścienna
pachwinowy
-metoda MIG, spaw.:
poz. pozioma
poz. naścienna
pachwinowy
3. Spawanie miedzi
-metodą TIG
4. Spawanie miedzi:
-metodą TIG, spaw.:
poz. pozioma
Poz. naścienna
Dwustronny
-metoda MIG, spaw.:
pzz. pozioma i pachwinowa
od
do
B/. Spawanie plazmowe
1/ Spoina czołowa
-na plazmę Ar
-na osłonę: Ar
H2
2. Stal kwasoodporna
dysze 2 mm:
- na plazmę Ar
-ma osłonę: Ar
H2
dysza 2,5 mm:
- na plazmę Ar
-na osłonę: Ar
H2

Uwagi:

Grubość blachy, mm
6
8

1

2

3

4

5

10

12

14

16

18

20

4
5
-

5
6
12

6
14

8
14

8
10
15

8
10
15

10
12
18

10
12
18

12
14
-

12
14
-

12
14
-

14
16
-

14
16
-

-

8
8
-

8
10
12

12
12
12

14
12
12

14
14
14

14
14
14

14
14
14

16
-

16
-

16
-

-

-

-

-

14

14

-

-

-

18
16

16

16

18

18

20

-

20

20

20

18
18

20
18

20
30

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

5

5

6

6

8

8

10

10

12

15

15

15

15

8
-

8
8

10
8
-

10
10
-

10
10
-

12
10

12
12

12
16

14
20

14
20

14
20

-

-

-

-

-

15
18

-

18
20

18
20

18
20

18
20

18
20

18
20

18
20

18
20

-

0,3
13
1

-

-

-

-

-

5,6
23
2

-

-

-

-

-

1
4,65
0,35

1
4,65
0,35

1,5
4,65
0,35

1,5
4,65
0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
4,65
0,35

1
4,65
0,35

1,5
4,65
0,35

1,5
4,65
0,35

2
7,44
0,56

2
7,44
0,56

2
7,44
0,56

-

-

-

-

-

-

-

1) Wskaźniki niższe dla spawania łukowego podaje Pilarczyk [5], wartości wyższe (szczegółowsze), Poradnik [1].
2) Wskaźniki podane w dm3/min, przeliczenie na zużycie m3/h za pomocą mnożnika m = 0,06.

Tablica III. Zużycie dwutlenku węgla do spawania stali węglowych i nisko stopowych
Rodzaj złącza
A. Spaw. czołowe:
1. Nieukosowane:
- poz. podolna pojed.
podw.
- poz. naścienna pojed.
- poz. pionowa poj.
2.Ukosowane V i X - poz. podolna pojed.
podw.
- poz. naścienna - pojed.
- podw.
- poz. pionowa
B. Spaw. pachwinowe:
- poz. podolna
- poz. naścienna
- poz. pionowa
C. Spawanie punktowe:
-blachy o równej grubości

Uwagi:

2

3

4

5

Grubości blach, mm
6

8

10

12

15-20

8-10
8-10
8-10
-

8-10
8-10
8-10
8-10
-

8-10
12-15
9-11
8-11
8- 10
9-11
8-10
8- 10

12-15
8-10
12-15
8-10
8-10

12-15
8-10
12-15
8-10
8-10

14-17
8-10
12-15
8-10
9-11
8-10

8-10
12-15
8-10
12-15
8-10

8-10
12-15
8-10
12-15
8-10

8-10
12-15
8-10
12-15
8-10

8-10
8-10
8-10

12-15
9-11
8-10

12-15
12-15
8-10

15-18
15-18
8-10

15-18
15-18
8-10

15-18
15-18
8-10

15-18
15-18
8-10

15-18
15-18
8-10

-

18-20

18-20

18-20

20-25

-

-

-

-

-

Wartości wskaźników podane w dm3/min przeliczany na zużycie godzinowe w m3/h, stosując mnożnik m = 0,06.
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Tablica IV. Minimalne zużycie tlenu do spawania acetylenowego (dm3/min)
Rodzaj złącza

1
2
2,5
1,7

1. Spoina na styk: - poz. poziomy
- poz .nachylona
2. Spoina kątowa: - wewnętrzny
- zewnętrzny
3. Spoina w poz. poziomej:
- bez fazowania
- fazowanie V
- fazowanie X
4. Spoina w poz. nad głową:
5. Cięcie mieszanką tlen + acetylen + wodór:
- zużycie tlenu:
-

Uwagi:

Grubość blachy, mm
6
8
12
13,7

2
4,2
5
3,6

3
5
7,2
5,4

4
9,6
7,2

5
12
9

10
20
18

12
23
-

14
23
-

16
27
-

18
34,5
-

20
-

2,7

5

5,8

7,2

8,3

-

-

-

-

-

-

4,8
6,3

6
9,3

6
10,7

9
14,3

12
18

13,5
-

15
-

-

-

-

15,8
-

16,2
-

23
-

-

-

-

12,5

-

-

20

-

-

-

-

29,5

1) Jeżeli znane jest zużycie acetylenu do procesu spawania, zapotrzebowanie tlenu określić możemy wskaźnikiem udziału tlenu odniesionym do
acetylenu, który wynosi: - dla małych palników i grubości blach 1,2 - 1,3; - dla dużych palników i grubości blach 1,08 - 1,1.
2) Wartości podane w dm3/min przeliczamy na zużycie w m3/h, stosując mnożnik m = 0,06.

Oznaczenia:
n
– liczba punktów czerpalnych gazu o ogólnym
przeznaczeniu, szt.,
– liczba jednotypowpch punktów czerpalnych gazu, szt.,
n1, n2
nu
– liczba jednotypowych maszyn lub urządzeń o znanym
maksymalnym godzinowym zużyciu gazu, szt.,
– współczynnik godzinowej nierównomierności
Kh
zużycia gazu,
– obliczeniowy strumień objętości gazu w rozpatrywanej
Vog
instalacji gazowej, m3/h,
– obliczeniowy strumień objętości gazu przypadający
Vrg
na jeden punkt czerpalny, m3/h,
– średnie godzinowe zużycie gazu przez urządzenie
Vhśr
lub agregat, m3/h,
– maksymalne godzinowe zużycie gazu przez urządzenie
Vhmax
lub agregat, m3/h,
V1rg,V2rg – obliczeniowy strumień objętości gazu roboczego
przewidziany dla jednego i jednotypowego punktu
czerpalnego gazu, m3/h,
β
– współczynnik jednoczesności działania punktów
czerpalnych gazu o ogólnym ich przeznaczeniu,
– współczynniki jednoczesności działania jednotypowych
β1 ,β2
punktów czerpalnych gazu,
– współczynnik jednoczesności działania poszczególnych
βc
grup punktów czerpalnych gazu,
– minimalne wartości współczynników jednoczesności
βmin
działania jednotypowych punktów czerpalnych dla
liczby punktów (≥ 30 szt.).

czenia, służących do prac pomocniczych w zakładzie, a inne dla
jednotypowych urządzeń produkcyjnych lub linii produkcyjnych. Dla
punktów czerpalnych ogólnego przeznaczenia, niezależnie od zastosowanego gazu, wartość współczynników jednoczesności działania
β określić możemy z rysunku. Dla niektórych gazów wartość tych
współczynników jest podana w publikacjach: – dla tlenu [2], – dla
dwutlenku węgla [3], dla sprężonego powietrza [7]. Gdy punkty czerpalne gazu zasilają urządzenia lub stanowiska technologiczne, określić możemy minimalne wartości współczynników jednoczesności
działania punków czerpalnych (powyżej 30 szt. urządzeń) korzystając
z zaleceń podanych w literaturze [1]:
• dla produkcji jednostkowej
βmin = 0,3–0,4
βmin = 0,4–0,7
• dla produkcji seryjnej
βmin = 0,7–0,8
• dla produkcji wieloseryjnej i masowej
Jeżeli liczba urządzeń jest mniejsza niż około 30 szt. wartości
współczynników jednoczesności działania urządzeń określić możemy:
• dla produkcji jednostkowej, według rozkładu podanego na rysunku
dla punktów czerpalnych ogólnego przeznaczenia (krzywa 1),
• dla produkcji seryjnej i masowej, według zaproponowanego
na rysunku rozkładu dla przyjętego współczynnika βmin = 0,7
(krzywa 3).
Współczynniki jednoczesności działania β dotyczą jednotypowych punktów czerpalnych. Dobierając urządzenia zasilające
instalację (stacje redukcyjne, stacje odgazowania, stacje sprężonego powietrza) zastosować możemy współczynnik jednoczesności
działania poszczególnych grup punktów czerpalnych jednotypowych. Szacunkowa wartość tego współczynnika wynosi βc = (0,8
- 0,85).

Wnioski

Literatura

• Wobec skromnych informacji literaturowych dotyczących
określania strumieni objętości gazów stosowanych w spawalnictwie oraz równoczesności działania punktów czerpalnych tych gazów, przedstawiona propozycja ma umożliwić
właściwy dobór średnic instalacji gazowych.
• Zasady powyższe należy stosować szczególnie tam, gdzie
w projekcie technologicznym zakładu nie podano dostatecznych informacji do zaprojektowania instalacji gazowych.
• Ze względu na zbliżony przebieg wartości współczynników
jednoczesności działania punktów czerpalnych gazów: sprężonego powietrza, tlenu i dwutlenku węgla, wartości te mogą
być również stosowane dla innych gazów stosowanych
w spawalnictwie.
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Napawanie stali stosowanych
w energetyce stopami
na osnowie niklu
Pad welding of steels used in power
engineering with nickel base alloys

STRESZCZENIE

ABSTRACT

W artykule omówiono ogólne wymagania dotyczące wytwarzania ścian szczelnych kotłów do spalania odpadów. Przedstawiono
technologię montażowego wykonywania napoin na ścianach oraz
sposób pomiaru zawartości żelaza w napoinach. Opracowana technologia gwarantowała uzyskanie założonego poziomu Fe<10%.

General requirements relating to manufacturing of sheet piling
of boilers for wastes combustion was presented. The technology of
carrying out pad welds upon walls and measurement method of iron
content in the weld pads was discussed. The developed technology
guaranteed to reach the assumed level of Fe<10%.

Wstęp
Żeby zrozumieć, jakie znaczenie ma technologia napawania dla
przemysłu energetycznego, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy
warto inwestować w prace nad rozwojem projektów kotłów przeznaczonych do spalania śmieci?
Nie jest nowością to, że ludzie spalają śmieci. Robili to od dawna.

Rys. 1. „Destruktor” zbudowany
w 1874 r. w Nottingham (Anglia).
Przykład „nielegalnego”, domowego urządzenia do spalania
śmieci [2]

Biorąc pod uwagę, że „efektem ubocznym” spalania śmieci
może być energia, np. elektryczna sprawia, że prace nad rozwojem
w tym kierunku są uzasadnione, gdyż mamy do czynienia z zamianą
nieużytecznej formy materii w użyteczną formę energii. Ze spalenia
1 tony śmieci można uzyskać tyle energii, co ze spalenia 250 kg
węgla. Inne porównanie: spalenie 1 tony śmieci generuje około
525 kWh, jest to wystarczająca ilość energii do ogrzania typowego
budynku biurowego przez 1 dzień. Faktem jest, że uzyskanie energii
ze spalania śmieci kosztuje więcej niż ze spalania węgla, ale największą zaletą jest możliwość zredukowania od 60 do 90% wielkości
wysypisk śmieci i związanych z tym kosztów ich utrzymania [3, 4].
Wiele krajów posiada wyspecjalizowane spalarnie śmieci produkujące przy okazji energię. Wykres na rysunku 2 przedstawia światową czołówkę tych technologii. Japonia spala 62% produkowanych
śmieci dlatego, że posiada mało przestrzeni do ich składowania oraz
ze względu na niewielką ilość źródeł energii [4].

Mgr inż. Jacek Jarosiński, mgr inż. Michał Błaszczyk – Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.,
prof. dr hab. inż. Edmund Tasak – AGH
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Największym problemem do rozwiązania jest zapewnienie na
właściwym poziomie emisji spalin. Podczas spalania śmieci wydziela
się wiele toksycznych związków, które muszą być zneutralizowane
przez wysoce zaawansowany technologicznie system ﬁltrów.
Najbardziej znane zanieczyszczenia powstające podczas spalania
śmieci to: dioksyny i furany, dwutlenek węgla, tlenek węgla, rtęć, kadm,
ołów, tlenki azotu, pyły i opary związków organicznych oraz gazy kwaśne [5].
Dwutlenek siarki – jest typowy dla kotłów opalanych węglem,
natomiast dla kotłów, w których spalane są śmieci większym
problemem jest obecność chlorowodoru. Tworzą go chlor i chlorki
powstające ze spalania papieru, PVC i soli [5].

Rys. 2. Światowi liderzy
w pozyskiwaniu energii
ze spalania śmieci
– pierwsza piątka [4]

Materiały stosowane
do budowy kotłów WTE1)
Chlorowodór jest bardzo aktywnym gazem, wywierającym
negatywny wpływ na materiał, z którego zbudowana jest komora
paleniskowa kotła.
Z tego właśnie powodu zdecydowano się na wykonanie części
paleniskowej kotła z rur kompozytowych lub z rur ze stali węglowej
napawanych specjalnym stopem na osnowie niklu typu INCONEL. Stop
1)

WTE – ang. Waste to Energy – energia z odpadów

zredukować prawie o 50% objętość materiału przeznaczonego na
wykonanie warstwy napawanej.

Wymagania jakościowe dla napoin ze
stopów na osnowie niklu oraz możliwe
sposoby przeprowadzenia badań

Rys. 3. Wykres wspomagający projektowanie urządzeń do pracy w środowisku
chlorowodoru [6]

ten jest szczególnie odporny na korozję wżerową i szczelinową (rys. 3).
Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykłady rury kompozytowej
(dwuwarstwowej) i fragment ściany szczelnej napawanej. W obydwu
przypadkach materiał od zewnątrz jest stopem na osnowie niklu, który
jest odporny na korozyjne działanie chlorowodoru. W tabeli I podano
składy chemiczne materiałów rur i napoin stopu niklowego.

Rys. 4. Rura Sandvik Sanicro
63 [11]

Rys. 5. Fragment ściany rurowej 15Mo3 napawanej stopem niklu, materiałem MT NiCro 625

Tablica I.
SKŁAD CHEMICZNY [%] DLA MATERIAŁÓW:
Tabela I

Rys. 4

Rys. 5

Rura Sanicro 63
Pierwiastek

wewnątrz
10CrMo9-10
1.7380

Ni

Rura

Napoina

zewnątrz
2.4856 (Mo)

15Mo3
1.5415

stopiwo
2.4831

64,6

0,08

osnowa

Cr

3,19

21,4

0,13

22

Mo

0,49

8,5

0,28

9

Fe

0,99

1

Mn

0,54

0,38

0,68

0,2

Si

0,33

0,32

0,21

0,2

Ti

0,25

Cu

0,14

Al
C

0,25

Co

0,019

0,01

0,012

0,17

P

0,009

0,005

0,007

S

0,021

0,001

0,001

Nb+Ta

0,02

0,01
0,01
3,3

Zastosowanie rur kompozytowych, oprócz zalet technologicznych, jest rozwiązaniem bardziej estetycznym, niestety, wciąż bardzo
drogim. Stosowanie napawanych paneli ścian gazoszczelnych jest
tym bardziej korzystne, że nie ma potrzeby stosowania warstw stopowych na zewnętrznej stronie ścian kotła. Zatem stosowanie technologii napawania jest wciąż uzasadnione ekonomicznie, bo pozwala

Ze względu na to, że technologia napawania elementów kotłowych na skalę przemysłową jest stosunkowo nowa, nie ma wiele
przepisów, które podawałyby podstawowe kryteria, jakie powinny
spełniać napoiny. Oprócz wymagań narzuconych przez klienta, często będących wynikiem własnych doświadczeń, można powoływać
się na przepis VdTUV-Merkblatt 1166 – „Wytwarzanie i badania
napawanych ścian gazoszczelnych przeznaczonych do budowy
kotłów”.
Z praktyki wynika, że najważniejszym kryterium, jakie musi
spełniać napoina ze stopu na osnowie niklu, to określona zawartość
żelaza (Fe) mierzona na jej powierzchni. Zawartość Fe nie może
przekraczać 6% w przypadku napoin wykonywanych automatycznie
i 10% w przypadku napoin wykonywanych ręcznie. Zaleca się również
stosowanie podstawowych materiałów do napawania o zawartości
żelaza nie większej niż 1%.
Mimo to, że VdTUV-Merkblatt 1166 nie narzuca aż tak ostrych
warunków, specyﬁkacje techniczne będące, często załącznikami do
kontraktu, zmuszają zleceniobiorcę do podjęcia wszelkich działań, by
spełnić te wymagania.
Analizę składu chemicznego gotowego wyrobu można prowadzić:
• metodą iskrową (analiza widma),
• metodą rentgenowską.
1 – źródło wzbudzania.
2 – sonda pomiarowa.
3 – wzmocnienie światła.
4 – siatka dyfrakcyjna.
5 – elementy
światłoczułe CCD.
6 – komputer
przetwarzający dane
Rys. 6. Zasada działania przenośnego analizatora metali [7]

Iskrowa metoda badania z zastosowaniem przenośnego analizatora, przedstawiona schematycznie na rysunku 6, polega na
optycznej analizie emitowanego widma promieniowania świetlnego.
Próbka materiału ulega odparowaniu na skutek zajarzenia łuku lub
wyładowania elektrycznego. Atomy i jony znajdujące się w oparach
zostają pobudzone i emitują promieniowanie widzialne. Wyemitowane
promieniowanie jest następnie przekazane za pomocą światłowodu
do układu optycznego spektrometru, gdzie zostaje rozszczepione na
poszczególne składniki widma. Zależnie od długości fali emitowanej,
charakterystycznej dla danego pierwiastka, właściwa linia spektrum
jest mierzona za pomocą światłoczułych układów CCD [7].
Natężenie promieniowania świetlnego, proporcjonalne do zawartości danego pierwiastka w próbce, jest przeliczane przez układ
elektroniczny, bazujący na zapisanym w pamięci zestawie krzywych
kalibracyjnych i zwracane przez urządzenie jako wartość procentowa
zawartości danego pierwiastka [7].
Analizatory XRF (X-Ray Fluorescence) określają skład chemiczny
próbki poprzez pomiar charakterystycznego promieniowania X emitowanego przez różne pierwiastki zawarte w próbce pobudzone kwantami promieniowania o dużej energii (promienie X lub gamma) [8].
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Napawanie ręczne połączeń
montażowych elementów ciśnieniowych
stopiwem na osnowie niklu
INCONEL 625
Firma SEFAKO S.A. w ramach kilku projektów wykonywała
warsztatowy montaż elementów kotłowych napawanych stopem
INCONEL 625. W zakresie prac należało wykonać standardowe
złącza doczołowe z rur ze stali węglowo-manganowej dla uprzednio
napawanych paneli ścian gazoszczelnych wraz z następującą po tym
operacją napawania ręcznego stopiwem INCONEL 625.
Mając na uwadze wymagania jakościowe (Fe<10%), aby spełnić oczekiwania klienta, opracowano technologię napawania ręcznego, metodą MIG dla połączeń montażowych elementów pokrytych
warstwą stopu INCONEL 625.
Zgodnie ze sztuką, opracowano pWPS oraz wykonano próbę
napawania w obecności inspektora jednostki notyﬁkowanej.

Rys. 7. Schemat
napawania z zaznaczoną
kolejnością wykonania
napoin na rurze

Przed wykonaniem napoiny powierzchnia rury została dokładnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń tlenkowych. Żeby uzyskać
właściwy skład chemiczny, zalecono, aby poszczególne ściegi tworzące napoinę zachodziły na siebie w 50%. Szerokość pojedynczego
ściegu nie powinna przekraczać 10 mm.
Do osłony łuku spawalniczego zastosowano mieszankę gazową
Ar-He (wg klasyﬁkacji EN 439 – I3: Cronigon He30s – CO2 = 0,14%;
H2 = 2%; He = 23,3%; Ar = dopełnienie) zapewniającą korzystniejszą geometrię wtopienia, wynikającą z właściwości ﬁzycznych He.
Kolejność układania ściegów przedstawia rysunek 7.
Do wykonania napoiny zastosowano materiał dodatkowy MTNicro 625 (drut lity, Ø=1,0 mm) o składzie chemicznym podanym
w tablicy II.
Tablica II
Skład chemiczny, %
Ni

C

Cr

Fe

Mn

Mo

Nb+Ta

S

Si

osnowa

0,02

22

1

0,2

9

3,3

0,01

0,2

Wyniki badań

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych twardości (wg VdTUVMerkblatt 1156) [10]
Tablica III. Wyniki pomiaru twardości (HV5). Ocenie poddano MR oraz SWC,
kryterium wg EN 288-3; wynik ≤ 380 HV
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MR – 15Mo3

SWC

NAPOINA

183
190
175

X

X

X

191
185
181

X

X

X

254
254
254

Badanie makroskopowe
Wygląd makroskopowy napoiny pokazano na rysunku 9. Badania
nie wykazały niedopuszczalnych niezgodności. Występowało jedynie
nieregularne wtopienie napoiny w podłoże.

grubość napoiny
amin = 3,2 mm
amax = 4,2 mm

Rys. 9. Fotograﬁa zgładu makro,
trawione nitalem

Badanie mikroskopowe
Wyniki badań mikroskopowych przedstawionych na rysunkach
10, 11, 12 wykazały typowe struktury występujące w napoinie wykonanej spoiwem typu INCONEL. Napoina ma strukturę dendrytyczną
z wydzieleniami faz międzymetalicznych. W obszarze linii wtopienia
występuje struktura przegrzania charakterystyczna dla stali 15Mo3.
W mikrostrukturze nie stwierdzono obecności mikropęknięć oraz
niezgodności spawalniczych.

Wykonane napoiny poddano następującym badaniom:
• Badanie wizualne – nie stwierdzono niezgodności, wynik pozytywny.
• Badanie penetracyjne – nie wykryto wskazań, wynik pozytywny.
• Badanie RT – stwierdzono obecność drobnych pęcherzy
gazowych spełniających założone kryteria (AD HP 5/3), wynik
pozytywny.
• Próba zginania próbek poprzecznych z rozciąganiem od strony
napoiny, kąt zginania 180o, nie stwierdzono rys i pęknięć, wynik
badania pozytywny.
• Badanie twardości.
Badanie twardości
Pomiar twardości przeprowadzono na zgładzie zgodnie ze
schematem pokazanym na rysunku 8. Wyniki pomiarów zestawiono
w tablicy III. Stwierdzona twardość jest niższa od dopuszczalnej
380HV (wg EN 288-3).
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Rys.10. Mikrostruktura napoiny. Widoczne dendryty oraz fazy międzymetaliczne
w przestrzeniach międzydendrytycznych. Trawiono elektrolitycznie w 10% CrO3

Rys. 11. Struktura
obszaru linii wtopienia
do materiału rodzimego.
Widoczna dendrytyczna
struktura napoiny oraz
martenzytyczno-bainityczna struktura SWC.
Trawiono elektrolitycznie
w 10%CrO3 oraz nitalem

Rys. 12. Ferrytycznoperlityczna struktura
materiału rodzimego.
Trawiono nitalem

Badanie zawartości żelaza w napoinie
Zawartość żelaza badano na próbkach schodkowych. Próbkę
schodkową wykonano metodą obróbki skrawaniem według schematu
przedstawionego na rysunku 13. Następnie poddano ją badaniom
składu chemicznego zarówno metodą iskrową, jak i RT. Urządzenia,
których użyto do badań to: Spektrometr emisyjny SPECTROTEST
TJF FC02F oraz analizator RT Niton XLt 898. W obydwu przypadkach
otrzymano bardzo zbliżone wyniki. Średnie z tych badań przedstawiono w tablicy IV.

Rys. 13. Próbki
schodkowe do badania
zawartości żelaza
w napoinach

Tablica IV. Wyniki pomiaru grubości warstwy napoiny oraz zawartości żelaza
Ozn. próbki

PRÓBKA NR 1

PRÓBKA NR 2

Nr stopnia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grubość napoiny [mm]

2,8

2,2

1,9

1,3

0,8

0,2

3,4

3,1

2,7

2,2

Zawartość Fe [%]

4,93 5,66 4,3 8,33 9,84 2,55 6,13 3,28 4,37 4,97

z obszaru wtopienia w kierunku lica napoiny. Przykład niejednorodności
wywołanych konwekcją pokazano na rysunku 14. Otrzymane wyniki
pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że napoiny wykonane zgodniez
zaproponowaną technologią o grubości min. 3 mm spełnią założone
kryteria dotyczące zawartości żelaza <10%.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęta została technologia napawania zapewniająca otrzymanie napoin o żądanym składzie
chemicznym. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo otrzymania
napoin nie spełniających podanych kryteriów zawartości żelaza,
wykonywano napoiny o grubości 4 mm. Odbiorca wymagał jednak
pomiaru i dokumentowania grubości warstw w cyklu produkcyjnym
napoin w zakresie 100%. Pomiar wykonywano stosując urządzenie
do pomiaru powłoki malarskiej, z sondą dwuzakresową umożliwiającą
pomiar do 5 mm grubości warstwy pozbawionej właściwości ferromagnetycznych na warstwie o właściwościach ferromagnetycznych.
Typ urządzenia ELCOMETER 456 + sonda F12 i sposób pomiaru
pokazano na rysunku 15.

Rys.15. Sposób pomiaru grubości warstwy napoiny

Wdrożenie powyższej technologii napawania pozwoliło uniknąć
wysokich kosztów związanych z zakupem, bądź wypożyczeniem drogiego sprzętu badawczego. Jednak w przypadku dużych powierzchni
napawanie ręczne nie jest jednak możliwe z uwagi na dużą pracochłonność i niejednorodność składu chemicznego w pobliżu linii wtopienia.
Do napawania dużych powierzchni ścian gazoszczelnych powinno
stosować się zautomatyzowane napawanie. Przemawiają za tym
zarówno względy ekonomiczne, gdyż możliwe jest uzyskanie warstwy
napoiny o żądanym składzie chemicznym w jednym ściegu, a zatem
występuje oszczędność drogiego materiału napoiny. Nie bez znaczenia
są również względy technologiczne. Napawanie dużych powierzchni
płatów ścian gazoszczelnych wymaga intensywnego odprowadzenia
ciepła, a grubsza napoina oznacza więcej wprowadzonego ciepła oraz
większy skurcz spawalniczy i związane z tym problemy otrzymania
właściwych wymiarów dla elementu końcowego.
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Kotłów SEFAKO S.A., rok 2005. Dok. nr V232D (4834P5164/5/V011).
http://www.smt.sandvik.com/composite
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Zak≥ad Spawalnictwa ITMiA Wydzia≥u Mechanicznego
Politechniki Wroc≥awskiej i Dolnoúlπska Sekcja Spawalnicza SIMP
Zapraszajπ do udzia≥u w:

II MI DZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
pod has≥em:

PostÍp w technologiach lutowania Wroc≥aw 2007

Wroc≥aw, 24-26 wrzeúnia 2007


sesje referatowe



wystawy techniczne



imprezy towarzyszπce

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udzia≥em w konferencji do skontaktowania siÍ z Zak≥adem
Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wroc≥awskiej: tel./fax: (071)320-27-35
ï Joanna Guga ñ Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: tel. (071) 320- 21- 45
ï dr hab. inø. Andrzej Ambroziak, prof. PWr. ñ Sekretarz Komitetu Naukowego:
tel. (071) 320-21-48, e-mail:andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
ï dr hab. inø. Zbigniew Mirski ñ Przewodniczπcy Komitetu Organizacyjnego:
tel. (071) 320-21-42, e-mail:zbigniew.mirski@pwr.wroc.pl
KorespondencjÍ prosimy kierowaÊ pod adres:
Komitet Organizacyjny II MiÍdzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
ÑPostÍp w technologiach lutowaniaî
Politechnika Wroc≥awska, Zak≥ad Spawalnictwa, ITMiA
Wybrzeøe WyspiaÒskiego 27, 50-370 Wroc≥aw

Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
Polskie Towarzystwo BadaÒ Nieniszczπcych i Diagnostyki Technicznej
Biuro Techniki Spawalniczej ÑBMî
Zapraszajπ do udzia≥u w:

XII NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ
na temat:

ÑPostÍp, innowacje i wymagania jakoúciowe procesÛw spajaniaì
MiÍdzyzdroje 29-31.05.2007 (hotel ÑRybakî)
sesje referatowe + wystawa techniczna + imprezy towarzyszπce (29-30.05)
wycieczka techniczna (31.05)
Waøniejsze daty:
zg≥oszenia uczestnictwa do 15.05
przes≥anie gotowego tekstu referatu merytorycznego do 15.04
zg≥oszenie uczestnictwa w wystawie technicznej 25.05
zamieszczenie reklamy w materia≥ach konferencyjnych do 18.05 (nak≥ad 120 egz.)
zg≥oszenie wystπpienia promocyjnego (referat / komunikat) do 18.05
Dodatkowe informacje:
Bogus≥aw Olech (badania nieniszczπce) tel.: 601-795-718; e-mail: boguslawolech@wp.pl
Marek Saperski (spawalnictwo) tel.: 601-669-521; e-mail: msaperski@interia.pl
KorespondencjÍ prosimy kierowaÊ do Biura Konferencji pod adres:
PrzedsiÍbiorstwo ÑBMî
ul. £ukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin
(fax: +91/48-788-19)

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk (1935-2007)
– Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej

W dniu 3 stycznia 2007 roku odszedł nagle, w pełni sił twórczych, mając wielkie plany na przyszłość, prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk. Pomimo osiągnięcia
wieku emerytalnego, nadal pracował w Instytucie Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Odszedł od nas człowiek niezwykły, wybitny uczony, zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, doktorantów, habilitantów i
profesorów, jeden z największych polskich metaloznawców, znany na całym świecie
lider śląskiej szkoły metaloznawczej. Profesor przez 35 lat kontynuował dzieło swojego Mistrza, profesora Fryderyka
Stauba doktora honoris causa Politechniki Śląskiej, pod którego okiem stawiał pierwsze kroki. Był nie tylko wybitnym autorytetem naukowym, niezwykle pracowitym i dociekliwym, ale również wielkim przyjacielem studentów i
swoich współpracowników.
Profesor Jan Adamczyk urodził się 20 grudnia 1935 r. w Zarzeczu koło Żywca. Po ukończeniu Technikum
Mechanicznego w Bielsku-Białej, rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które
ukończył w 1958 r. w specjalności „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna”. Następnie podjął pracę zawodową, początkowo jako technolog, a później jako asystent w Katedrze Metaloznawstwa profesora Fryderyka Stauba, przekształconej kolejno w Katedrę, a później w Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa, następnie w Instytut Metaloznawstwa,
a w końcu w Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, w którym pracował do ostatnich dni.
W 1964 roku obronił pracę doktorską, której tematem były procesy wydzieleniowe oraz przemiana spoidalna
w stali austenityczno-ferrytycznej Cr-Ni-Mo-Ti duplex, odpornej na korozję. W 1968 r., w wieku 33 lat, jako najmłodszy w historii Wydziału Mechanicznego Technologicznego, obronił rozprawę habilitacyjną, której tematem były
procesy wydzielania i ich wpływ na własności stali austenitycznej żarowytrzymałej Cr-Ni-W-Ti. W tym samym roku
objął stanowisko docenta. W 1975 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Odbył kilka staży naukowych m.in. w Instytucie Naukowo-Badawczym
Metalurgii Żelaza „CNIICZERMET” w Moskwie, w Hucie Aluminium na Węgrzech, na Wydziale Reaktorów
Jądrowych Huty „Škoda” w Czechach, w Zakładach Rowerowych w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Bielskiej
Fabryce Maszyn Włókienniczych „Befama” w Bielsku-Białej.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Politechnice Śląskiej m.in. dyrektora Instytutu Metaloznawstwa (19921997), zastępcy dyrektora Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (1997-2006), zastępcy dyrektora Instytutu Metaloznawstwa (1975-1992), prodziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz kierownika Zespołu (1972-1975), kierownika Zakładu (1975-2006), w tym przez ostatnich 9 lat – Inżynierii Materiałów
Konstrukcyjnych i Specjalnych.
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i w działalności licznych
organizacji i instytucji naukowych. W latach 1970-1985 był Przewodniczącym Krajowej Komisji Ekspertów
ds. Wyrobów Hutniczych, przez 5 lat wiceprzewodniczącym Kolegium Redakcyjnego Periodyku Naukowego
PAN „Archiwum Nauki o Materiałach”, a przez pięć kolejnych lat redaktorem Działu „Mechanika” Wydawnictw
Naukowych Politechniki Śląskiej. W ostatnich latach swego życia był członkiem Editorial Board anglojęzycznego
„Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”. Był również członkiem World Academy
of Materials and Manufacturing Engineering, od 1992 roku członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii Nauk
Inżynieryjnych, oraz członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. W ciągu ostatnich 35. lat
wielokrotnie wybierano Go do licznych Sekcji Naukowych Komitetów Hutnictwa, Nauki o Materiałach, Budowy
Maszyn oraz Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkanaście lat był członkiem Komisji Hutnictwa oraz
Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Był jednym z zało-
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życieli kilku towarzystw naukowych, gdzie pełnił z wyboru Środowiska różne odpowiedzialne funkcje, zarówno
w Zarządach jak i Komisjach Rewizyjnych m.in. Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, Polskiego Towarzystwa
Materiałoznawczego oraz Association of Computational Materials Science and Surface Engineering. Profesora wielokrotnie powoływano w skład Komitetów Organizacyjnych i Programowych Ogólnopolskich i Międzynarodowych
Konferencji Naukowych m.in. Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, „Advances in Materials and Technologies”,
„Advances in Materials and Processing Technologies”, „Achievements of Mechanical and Materials Engineering”,
„Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science”, „Achievements in Materials,
Mechanical and Manufacturing Engineering”, „Stale szybkotnące”. Prowadził również wieloletnie seminaria monotematyczne, zaś przez kilka ostatnich lat prowadził regularnie seminaria naukowe dla doktorantów.
Zgromadził imponujący dorobek naukowy, utrwalony w 250 artykułach m.in. „listy filadelfijskiej” oraz 30 patentach i wzorach użytkowych, najczęściej wdrożonych w praktyce przemysłowej.
Wynikiem prac wykonanych w ostatnich latach było opracowanie dwóch rodzajów wysokowytrzymałych stali
niskostopowych dla przemysłu samochodowego, DP o strukturze martenzytyczno-ferrytycznej oraz TRIP o strukturze ferrytyczno-bainitycznej wraz z technologią wykonania blach cienkich z tych stali.
Był wybitnym specjalistą w zakresie metodyki badania materiałów, należał do elitarnego grona prekursorów
mikroskopii elektronowej w Polsce. Przez wiele lat był głównym operatorem pierwszego w Polsce transmisyjnego
mikroskopu elektronowego, a umiejętności swe w tym zakresie doskonalił pod kierunkiem profesorów rosyjskich
m.in. Lwa Markowicza Utiewskiego i Aleksandra Pawłowicza Gulajewa. Ostatnia Jego praca dotyczyła badań strukturalnych materiałów inżynierskich m.in. z użyciem dyfrakcji elektronów w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. O Jego bardzo wysokiej pozycji naukowej, którą zdobył, świadczył również fakt, że liczne Rady Wydziałów
powołały Go na recenzenta w 20 przewodach doktorskich, 13 przewodach habilitacyjnych, do zaopiniowania 13
wniosków do tytułu naukowego profesora oraz w 10 postępowaniach o mianowanie na stanowiska profesorskie.
Należał do najbardziej aktywnych osób piszących na temat metaloznawstwa i inżynierii materiałowej. Był autorem książek m.in. „Metaloznawstwo teoretyczne”, „Inżynieria wyrobów stalowych” i „Inżynieria materiałów metalowych”. Był także współautorem wielokrotnie wznawianego „Metaloznawstwa”, a także „Atlasu mikrostruktur stali
– mikroskop elektronowy”, „Ćwiczeń laboratoryjnych z metaloznawstwa i obróbki cieplnej”, a także „Materiałów
metalowych dla energetyki jądrowej”. Podręczniki i monografie Jego autorstwa zawsze znajdywały szerokie grono
czytelników wśród studentów, doktorantów i doświadczonych naukowców.
Za swe wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne uzyskał liczne nagrody indywidualne
i zespołowe przyznane przez Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej i Przemysłu oraz JM
Rektora Politechniki Śląskiej. Był odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor w 70. roku życia otrzymał tytuł Honorowego
Profesora Politechniki Śląskiej.
Teraz trudno sobie wyobrazić, że nie zajmie się już żadnym nowym problemem, że nigdy już nie opracuje żadnej nowej książki naukowej. Już nigdy nie będzie można z Nim podyskutować o ostatnio przeczytanej książce lub
o operze albo o dziełach muzyki poważnej, z których wiele znał na pamięć. Nie usłyszymy już nigdy Jego „Kurdesza”,
który śpiewał doniosłym tenorem, podczas spotkań towarzyskich, gdy był w dobrym humorze. Niestety, już nigdy
nie zaprosi nas na herbatkę, parzoną przez Niego osobiście, niezmiennie przez 40 lat w tym samym tulskim samowarze, który przywiózł jeszcze ze stażu w Rosji. Niestety te „Spotkania u Jasia” przeszły do jednej z sympatycznych legend Uczelni.
W ostatniej drodze Profesora na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach towarzyszyli Mu przyjaciele, delegacje różnych środowisk naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk, władze Politechniki Śląskiej oraz bardzo wielu ośrodków akademickich, instytutów naukowych i zakładów przemysłowych, koledzy ze studiów, a także wychowankowie, studenci i sąsiedzi. Mogiłę pokryły niezliczone ilości wieńców i kwiatów, a uroczystość zakończyła rzęsista
ulewa, symbolicznie łącząc się z płaczem tych, których zostawił w głębokim żalu.
Dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
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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.

cena promocyjna: 120 zł

SYSTEMY SPAWALNICZE

WYDANIE V – poprawione i rozszerzone

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE

Nowa edycja cenionego poradnika zawierającego kompleksowe ujęcie zagadnień
związanych z projektowaniem, budową,
kontrolą jakości i eksploatacją rurociągów
dalekosiężnych.
820 stron, twarda okładka.
ISBN 978-83-86010-15-8.
Poradnik jest do nabycia w redakcji Przeglądu Spawalnictwa
lub w sprzedaży wysyłkowej u wydawcy:
Fundacja ODYSSEUM,
04-997 Warszawa, ul. Werbeny 1, tel./ fax (+48 22) 872-04-30,
www.rurociagi.com, e-mail: w.michalowski@rurociagi.com.

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

Pipelines for transporting materials have had tremendous growth during the
past one hundred years and today they make major contributions to our economy
and society. So far as I know no one has written a book on all the facets of transmission pipelines, until now.
Witold Michałowski and Stanisław Trzop have written one which covers the extremes of the wishdom for what to do and the skill how to do it. It tells of the science
and the art, from digging the ditch, welding the pipe, inspection, coating, cathodic
protection. All based on experience, in several parts of the world.
Let us hope it will be available to pipeliners in other countries, as well as Poland.
(-) HERSHEL ADAMS SOSNIN
b. Prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Spawalników oraz Związku
Zawodowego Budowniczych Rurociągów; jeden a autorów normy API-1104.
Autorom i Wydawcy gratuluję inicjatywy. Przez ostatnie dziesięć lat od poprzedniego wydania Rurociągów dalekiego zasięgu sektor paliwowy zdążył
i zmienionej bardzo podnosi jej wartość. Docenią to zwłaszcza praktycy, którzy
nie mogą się obyć bez dobrej teorii – na co dzień.
Piotr Woźniak
Minister Gospodarki

TECHKOMP s.c.

K O M P E N S AT O R Y

MIESZKOWE

Mieszkowe kompensatory k¹towe,
przestrzenne do kompensacji instalacji
CLAUSA w PKN ORLEN
Podstawowe dane techniczne:
• Pr – ciœnienie robocze, 1,0 MPa
• Tp – temperatura pracy, 450°C
• DN – œrednica nominalna, 800mm
• mieszek dwuwarstwowy o gruboœci 0,5+0,5 mm
Ten sam typ kompensatorów (mieszkowe,
k¹towe, przestrzenne o œrednicach
DN400-DN900 zaprojektowane i wykonane
w TECHKOMP S.C. w 1998 r. w liczbie ponad
30 szt., zastosowano w instalacji CLAUSA.
Kompensatory te pracuj¹ bez awaryjnie do
chwili obecnej.

7-letni okres bezawaryjnej pracy
w instalacji, potwierdza w³aœciw¹ ich
konstrukcjê, wykonanie i zadowalaj¹c¹
trwa³oœæ kompensatorów.

Kompensatory osiowe – lateralne DN150

Badania zmêczeniowe DN150

38

Zastosowane do kompensacji z³o¿onych odkszta³ceñ
w budowie aparatury chemicznej
• œrednica do 150mm
• kompensacja osiowa ±20mm
• mo¿liwoœæ kompensacji odkszta³ceñ lateralnych

Zak³ad produkcyjny
00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114
(48-22)
839 91 54, (48-22) 822 24 02, 48-602 181 866
PRZEGLĄD Tel./fax:
SPAWALNICTWA
1/2007

UKONSTYTUOWANIE SIĘ I PIERWSZE DECYZJE
PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY SIMP
W DNIU 18 LISTOPADA 2006 ROKU
• Przed rozpoczęciem obrad miała miejsce uroczystość wręczenia
nagród i dyplomów Prezesa SIMP oraz pucharów ufundowanych
przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, laureatom nagród
głównych VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę
dyplomową o proﬁlu mechanicznym:
1. Krzysztofowi Rojczykowi z Politechniki Śląskiej za pracę
„Modelowanie i badanie układów mechatronicznych drgających
skrętnie” – nagroda główna I stopnia,
2. Arturowi Sitce z Politechniki Gdańskiej za pracę „Wpływ laserowego
nadtapiania na właściwości korozyjne brązu manganowo-aluminiowego” – nagroda główna II stopnia,
3. Zbigniewowi Kubowiczowi z Politechniki Wrocławskiej za pracę
„Cyfrowy generator sygnałów pneumatycznych” – nagroda główna
II stopnia,
4. Grzegorzowi Szapajko z Politechniki Śląskiej za pracę „Komputerowy
system kontroli eksploatacji Elektrociepłowni ELCHO” – nagroda
główna II stopnia,
5. Adamowi Graczykowi z Politechniki Łódzkiej za pracę „Samochód
sportowy. Projekt przedniego zawieszenia” – nagroda główna III
stopnia,
6. Michałowi Rządowi z Politechniki Śląskiej za pracę „Wirtualny model
wibratora do zagęszczania mas ceramicznych” – nagroda główna III
stopnia.
• Oﬁcjalne obrady otworzyło wystąpienie prezesa SIMP - Andrzeja
Ciszewskiego, w którym pokrótce zostały zaprezentowane wyniki
obrad XXXI Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w dniach 21-22 października 2006 roku w Zamku w Rydzynie. Następnie prowadzący
obrady serdecznie podziękował czterem kolegom, tj: Lubosławowi
Pruszkowskiemu (O/Lublin), Tadeuszowi Nowakowi (O/Kalisz),
Antoniemu Milkiewiczowi (O/Poznań) oraz Janowi Salamończykowi
(O/Warszawa), którzy w bieżącej kadencji nie pełnią funkcji członków Zarządu Głównego, prosząc ich o dalszą współpracę w ramach
komisji roboczych ZG SIMP.
• W dalszej części spotkania ukonstytuował się Zarząd Główny SIMP,
wnastępującysposób:AndrzejCiszewski–prezesSIMP(wybranyprzez
Zjazd), Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP, Andrzej Gołąbczak
– wiceprezes SIMP, Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, Ryszard
Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP oraz Kazimierz Łasiewicki
– sekretarz generalny SIMP.
• Powołano także przewodniczących niżej wymienionych stałych
komisji Zarządu Głównego SIMP, na okres kadencji 2006-2010:
1. Kwaliﬁkacyjnej Wykładowców SIMP – Wiesław Raczyński
(O/Płock)
2. Kwaliﬁkacyjnej Rzeczoznawców SIMP – Andrzej Gołąbczak
(O/Łódź)
3. Statutowo-Regulaminowej – Lubosław Pruszkowski (O/Lublin)
4. Seniorów – Jan Łakomy (O/Warszawa)
5. ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP – Antoni Milkiewicz (O/Poznań)
6. ds. Specjalizacji Zawodowej – Jan Pilarczyk (O/Katowice)
7. ds. Informacji i Promocji SIMP – Andrzej Ciszewski (O/Łódź)

8. ds. Odznak i Wyróżnień – Mieczysław Murawski (O/Toruń)
9. ds. Oddziałów SIMP – Jerzy Stawarz (O/Gdańsk)
10. ds. Uczelnianych i Uczniowskich Kół SIMP – Maciej Szafrański
(O/Poznań)
11. ds. Historii i Tradycji SIMP – Zdzisław Moliński (O/Leszno)
12. ds. Nauki, Edukacji i Wydawnictw – Kazimierz Oczoś (O/Rzeszów)
13. ds. Współpracy z Zagranicą – Jan Siuta (O/Gorzów Wlkp.)
14. ds. Współpracy z Wojskiem – Jan Figurski (O/Warszawa)
15. ds. Gospodarowania Nieruchomościami SIMP – Ryszard
Wycichowski (O/Toruń)
16. ds. Działalności Gospodarczej i Finansów SIMP – Ryszard
Wycichowski (O/Toruń)
17. ds. Rekomendacji Technicznych – Piotr Gębiś (O/Tarnów)
18. Kwaliﬁkacyjnej ds. Nadawania Autoryzacji Wykonywania Samodzielnej Funkcji w Zawodzie – Jan Salamończyk (O/Warszawa)
• Głównej Komisji Konkursowej (prace dyplomowe absolwentów
wyższych uczelni) – Jan Pilarczyk (O/Katowice)
• Głównej Komisji Konkursowej pn. TECHNIK – ABSOLWENT –
Stanisław Królikowski (O/Bielsko - Biała).
• Dokonano wyboru niżej wymienionych kolegów na pełnomocników
Prezesa SIMP :
1. Jana Salamończyka – ds. Uprawnień Zawodowych,
2. Ryszarda Wycichowskiego – ds. Systemu Zarządzania Jakością,
3. Gracjana Wiśniewskiego – ds. Ochrony Logo SIMP.
• Na okres kadencji 2006-2010 zebrani powołali Andrzeja Ciszewskiego
oraz Lubosława Pruszkowskiego na delegatów SIMP do Rady
Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
• Do pozostałych istotnych decyzji oraz spraw dyskutowanych przez
Zarząd Główny SIMP w dniu 18 listopada 2006 roku, należy zaliczyć:
- powołanie z dniem 1 stycznia 2007 r. Oddziału SIMP w Gliwicach,
- sprawozdanie dot. wyników jednostek działalności gospodarczej
SIMP oraz wpływów od ﬁrm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów franszyzy - za okres 3 kwartałów bieżącego
roku,
- nadanie tytułu Dyplomowanego Rzeczoznawcy SIMP kolegom:
Janowi Kuminkowi – 0/Bielsko-Biała, Henrykowi Mackiewiczowi
– 0/Jelenia Góra, Jerzemu Nawrockiemu i Piotrowi Sylwesiukowi
– 0/Poznań,
- nadanie tytułu Godności Zasłużonego Seniora SIMP: koleżance Irenie
Kozik oraz kolegom Marianowi Budzie i Stanisławowi Książkowi
– 0/Rzeszów,
- nadanie Honorowej Zbiorowej Odznaki SIMP dla Oddziału SIMP
w Bielsku – Białej.
• Na zakończenie sekretarz generalny SIMP - Kazimierz Łasiewicki
omówił najważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia
w okresie od 23 października 2006 roku do 17 listopada 2006 roku.
Prezes SIMP - Andrzej Ciszewski
Sekretarz Generalny SIMP - Kazimierz Łasiewicki
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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.

O G ŁO S Z E N I A I A R T Y K U ŁY P R O M O C Y J N E
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w "Przeglądzie Spawalnictwa" - czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu i nakładzie do 2 tysięcy egzemplarzy są skuteczną i tanią formą reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania.
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 zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty

półrocznie
rocznie

84,- zł
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
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam
firmę do wystawienia faktury bez podpisu.
Redakcja „PRZEGLĄD SPAWALNICTWA”
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

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
konkurencyjność w swojej branży.
Oprócz usług produkcyjnych: cięcia gazowego,
cięcia aluminium i logistyki, oferujemy także wsparcie
oraz kompendium wiedzy technologicznej i
doświadczeń zgromadzonych w BE Group.
Rozumiejąc biznes naszych Klientów, stajemy się
więcej niż dystrybutorem wyrobów hutniczych, stajemy
się prawdziwym partnerem.

www.bestal.com.pl

Hilanders

NIEZBEDNA
WSPÓŁPRACA

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

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

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

Wszystko to za cenę tradycyjnego urządzenia konwencjonalnego.
FastMig™ Basic

KM 300

KM 400

KM 500

Prąd maksymalny
Zakres napięcia
Sprawność
Moc biegu jałowego
Masa źródła

300 A / 100%
10…..37 V
87%
25 W
34 kg

400 A / 80%
10…..39 V
87%
25 W
35 kg

500 A / 60%
10…..42 V
87%
25 W
36 kg

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

