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Zakład Spawalnictwa, Politechnika Szczecińska
Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
zapraszają do udziału w
49. Krajowej Konferencji  Spawalniczej
„Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu”
Szczecin, 4–7 września 2007

CEL KONFERENCJI
Prezentacja postępów w obszarze nowych materiałów, nowych  technologii i organizacji spajania, analiza możliwości zastosowań nowych materiałów i technologii spajania w przemyśle okrętowym i maszynowym, wymiana poglądów nt. kierunków
dalszych badań w tym zakresie.
TEMATYKA KONFERENCJI
Nowe techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych, metalurgia, metaloznawstwo i modelowanie procesów spajania,
metody badań struktury i właściwości złączy,  charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów, automatyzacja i robotyzacja
procesów spajania,  klejenie stopów metali i spawanie tworzyw polimerowych,  szkolenia, przepisy i normalizacja.
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Campanile Szczecin i Politechnika Szczecińska
KOMITET ORGANIZACYJNY
Jerzy Nowacki – przewodniczący, Zbigniew Szefner – sekretarz, Wojciech Gendek, Michał Kawiak, Ryszard Pakos,
Adam Sajek, Marek Saperski
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze, wystawy i pokazy, spotkania towarzyskie, wycieczki
SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr inż. Zbigniew Szefner, Politechnika Szczecińska, Instytut Inżynierii Materiałowej,
Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. 0-91 449 42 41
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Materiały konferencyjne będą publikowane w Przeglądzie Spawalnictwa
strona www Konferencji: http://www.nowemat.ps.pl;
e-mail Konferencji:: nowemat@ps.pl;
strona www Zakładu Spawalnictwa PS: http://www.z-spaw.ps.pl

Zakład Spawalnictwa ITMiA Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP
zapraszają do udziału
w 2. Międzynarodowej Konferencji  Naukowo–Technicznej
pod hasłem

„POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA” WROCŁAW 2007

Wrocław, 24-26 września 2007
aula A1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5
Politechnika Wrocławska

• sesje referatowe • wystawy techniczne • imprezy towarzyszące
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji do skontaktowania się
z Zakładem Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wrocławskiej: tel./fax: (0-71) 320 27 35
Joanna Guga – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. (0-71) 320 21 45
e-mail: joanna.guga@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr – Sekretarz Komitetu Naukowego
tel. (0-71) 320 21 48
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. (0-71) 320 21 42
e-mail: zbigniew.mirski@pwr.wroc.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres: Komitet Organizacyjny 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
„Postęp w technologiach lutowania”. Politechnika Wrocławska, Zakład Spawalnictwa, ITMiA
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
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Wykrawanie
laserowe
według
Bystronic

Technologia wykrawania laserowego nie
ogranicza się wyłącznie do obrabiarki. Jeżeli
czas cięcia ma zostać zminimalizowany, a wydajność cięcia zwiększona, to wymagana jest
pełna integracja wszystkich podzespołów biorących  udział w tym procesie.
Technologia cięcia laserowego rozwijała  się
przez ostatnie dwie dekady w bardzo intensywnym tempie. Dzisiejsze maszyny – w porównaniu z poprzednimi – charakteryzują się szczególnie przemyślanym i starannym wykonaniem,
podwojoną mocą rezonatorów, a techniki cięcia
dopracowano w nich do perfekcji.
Firmy działające w branży obróbkowej
stają przed wyborem maszyn o najlepszych  
możliwościach  produkcyjnych, które pozwolą
zrealizować zlecenia w jak najkrótszym czasie.  
Jeżeli są wyposażone w systemy laserowe pozwalające na szybką i efektywną obróbkę, to
mogą sprostać konkurencji  na coraz bardziej
wymagającym rynku.
Z punktu widzenia użytkowników laserów,
decydującą rolę odgrywa szybkość przetwarzania. Istotnym czynnikiem jest połączenie
elementu projektowania i wykonania części
w taki sposób, aby jej parametry obróbkowe
były zgodne z możliwościami roboczymi maszyny.  
Wydajny system cięcia laserowego charakteryzuje się szybkością i łatwością obsługi na
każdym etapie obróbki: od momentu konturowania części w oprogramowaniu typu CAD/

CAM, poprzez przekaz danych części wraz z
wprowadzoną technologią cięcia do maszyny,
ustawienie parametrów maszyny i jej załadowanie, cięcie części, aż do rozładowania po
zakończeniu procesu cięcia. Wydajny system
produkcyjny musi gwarantować dokładność
cięcia i wysoką powtarzalność obrabianych
części. Sukces może odnieść tylko ta firma,
która panuje nad wszystkimi czynnikami:
oprogramowaniem CAD/CAM, wykrawarką laserową (z uwzględnieniem mocy lasera, sterowników i dopracowaną   do perfekcji technologią cięcia) oraz automatyzacją procesu
załadowczo-rozładowczego. Aby maszyna była
niezawodna, wszystkie jej podzespoły powinny pochodzić od jednego producenta. Tak
się dzieje w przypadku urządzeń szwajcarskiej
firmy Bystronic.  

Technologie cięcia
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za
szybką i dokładną obróbkę części jest tryb
pracy lasera. Dzięki bliskiej współpracy firmy  
Bystronic z indywidualnymi użytkownikami
wykrawarek laserowych, zostały opracowane
takie technologie cięcia, jak skanowanie, pozycjonowanie ARC i modulacja.          
Skanowanie to innowacyjna metoda służąca do obróbki elementów prostokątnych
i okrągłych, która jest wykorzystywana w wykrawarce laserowej typu Byspeed,  przystosoPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 6/2007



● małe obciążenie łożysk, eliminujące nagłe skoki głowicy i zużycie napędów.
Innym efektywnym czynnikiem zwiększającym jakość cięcia jest modulacja, która
pozwala na dostosowanie mocy lasera do
uzyskiwanych prędkości. Jeżeli   prędkość jest
mniejsza (np.  przy cięciu  konturów lub zmianie kierunku), to moc lasera  jest automatycznie redukowana w odpowiedniej proporcji,
w celu uzyskania   wysokiej jakości na całym
wycinanym  obwodzie.  
Rys. 1. Porównanie rezultatów cięcia. Detal pośrodku z CPP
(Controlled Pulsed Piercing); po lewej i prawej cięcie bez CPP

Nowe metody wpalania startowego

W ostatnim czasie pojawiło się wiele udoskonaleń w dziedzinie wpalania startowego.  
wanej do  cięcia z przyśpieszeniem do 3g. Ot- Jednym z nich jest   kontrolowane przewory nie są wycinanie tradycyjnie – w całości bicie pulsacyjne (Control Pulse Piercing –
jeden po drugim, ale najpierw przetwarzane CPP), które służy do cięcia blach do grubości
są elementy znajdujące się wzdłuż osi X, a 25 mm. W dwufazowym procesie wpalania
następnie te, które znajdują się wzdłuż osi Y.   startowego najpierw następuje przebicie arDzięki tej metodzie możliwe jest na przykład kusza przy dużej   odległości głowicy od arkuwycinanie 5,5 kwadratowych  otworów o roz- sza (ok.  8 mm),  w celu zabezpieczenia dyszy
miarach 4 x 4 mm w ciągu 1 sekundy lub 600 i soczewek przed nadmiernym zanieczyszczeokrągłych w ciągu minuty.  
niem.  Następnie ma miejsce zakończenie wykonania otworu startowego z  odległości głoWykorzystując pozycjonowanie kątowe wicy od materiału równej 0,6÷0,2mm. Czujnik
ARC, można uzyskiwać duże prędkości nie tylko w głowicy (poprzez pomiar odbitego światła)
przy cięciu wzdłuż osi X i Y, ale również przy sygnalizuje maszynie wykonanie otworu starcięciu elementów łukowych. Automatyczny do- towego. Maszyna natychmiast rozpoczyna  
bór optymalnego pozycjonowania głowicy zwią- proces cięcia. Cała procedura nie tylko pozany jest z kierunkiem ciętego konturu. Tego zwala na zaoszczędzenie czasu, ale również
typu procedura  zapewnia użytkownikowi:
na zmniejszenie średnicy otworu startowego
● dużą prędkość pozycjonowania, która do 1 mm (na przykład przy grubości   blachy
może być utrzymywana w sposób ciągły,
równej 10 mm – rys. 1). Dodatkową   funk-

Rys. 2. Ścieżka dojazdowa głowicy powstała
w efekcie lead in – procesu bezpośredniego
cięcia
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Rys. 3. Dzięki technologii ARC średnica wiązki lasera jest stała na całej powierzchni roboczej

cją realizowaną przez  CPP  jest zwiększenie
bezpieczeństwa  procesu cięcia  poprzez zredukowania temperatury  blachy. Zapobiega to
zakleszczaniu się części w arkuszu.  
Nowym rozwiązaniem jest również wpalenie startowe (Lead in). Jest to proces  umożliwiający cięcie bezpośrednie na konturze, bez
dodatkowego czasu na wykonanie otworu
startowego. Proces ten może być stosowany
na blasze o grubości do 8 mm. Na rysunku
2 przedstawiono głowicę tnącą dojeżdżającą
do miejsca cięcia w ruchu po łuku. Gdy znajdzie się ona w odpowiedniej pozycji, natychmiast następuje proces cięcia. Po wykonaniu
konturu następuje – bez żadnych spowolnień
– przejście od wpalenia do cięcia.  W porównaniu z tradycyjnym przebiciem, metoda ta
pozwala na zredukowanie czasu cięcia o 35%.

Napęd i rezonator
Stosowanie omówionych technologii możliwe jest na „inteligentnej”  maszynie, wyposażonej w sterowniki  i źródło lasera (rezonator).
Przy obróbce grubych blach jednym z ważnych elementów jest moc lasera. Podobnie
ważnym czynnikiem jest niezawodność rezonatora, a szczególnie uzyskiwanie stałej mocy
lasera i odpowiedniej  jakości promienia. Przykładowo, w celu realizacji   funkcji wpalania  
rezonator musi mieć funkcję zwiększania lub
zmniejszania mocy bez wpływu na prędkość
posuwu głowicy. Bez tej funkcji nawet przy
największej mocy lasera  redukcje czasu przy
wpaleniach startowych są nieosiągalne.  
Warunkiem uzyskania wysokiej jakości
cięcia jest zachowanie stałej średnicy wiązki
na całej powierzchni wycinanego materiału,
szczególnie przy stosowaniu laserów o dużej
mocy.  Jest to możliwe dzięki zastosowaniu re-

Rys. 4. Dzięki pełnej integracji wszystkich elementów nawet najbardziej
skomplikowane elementy mogą zostać
wykonane w czasie tylko 18 s
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Rys. 5. Wykrawarka laserowa Byspeed – szybka i dokładna

Rys. 6. Przygotowanie technologii cięcia części; przyjazne
dla użytkownika oprogramowanie typu CAD/CAM Bysoft

Rys. 7. Nowe standardy określania prędkości cięcia – Terminal operatora ByVision
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zonatora Bylaser o mocy 5200 ARC, z funkcją  
Adaptive Radius Control polegającą na dywergencji i korekcji wiązki lasera (rys. 3).  Laser
o mocy 5,2 kW  ma zdecydowanie więcej mocy
niż potrzeba do wykrawania blach o grubości
25 mm z wysoką dokładnością (bez gradu na
obrabianej krawędzi). Aby uzyskać jeszcze
większą wydajność lasera, od wiosny 2006 r.
można wyposażać maszynę w rezonator  ByLaser 6000. Nowa konstrukcja rezonatora
o mocy 6 kW umożliwia obróbkę bardzo grubych blach (szczególnie blach nierdzewnych)
z wysoką precyzją cięcia.
W celu wykorzystania powyższych technologii wykrawarka musi mieć również odpowiednie układy mechaniczne. Przy procesie skanowania bardzo ważnym elementem jest układ
napędu, przystosowany do dużych prędkości. Do tego celu Bystronic zastosował napęd
DHM (Direct Helical Motor), dzięki któremu
na osiach x/y udało się optymalnie dostosować wszystkie istotne parametry. Uzyskuje się
przy tym równie wysoką siłę napędową przy
wykorzystaniu zaledwie ułamka powierzchni
magnetycznych konwencjonalnych silników
liniowych. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową część z wyciętymi  21  otworami  o
średnicach 3÷8 mm. Średnica zewnętrznego
konturu wynosi 75 mm. Część wycięta z blachy o grubości 6 mm została wyprodukowana
na laserze Byspeed w ciągu 18 s.

Rys. 8. Najnowsze
rozwiązanie
– ByVention – najmniejsza
wykrawarka laserowa do
standardowych formatów arkuszy blach

Oprogramowanie i kontrola
Wykrawarki Bystronic są wyposażone
w firmowe oprogramowanie CAD/CAM Bysoft (rys. 6). Bysoft jest programem, który
w sposób automatyczny dobiera odpowiednią technologię cięcia dostosowaną do geometrii części. Uwzględniając rodzaj materiału,
jego grubość i rodzaj gazu do cięcia, program dobiera odpowiednią sekwencję cięcia
i jego prędkość. Program Bysoft jest modułowy; umożliwia obróbkę części w sposób
przyjazny dla użytkownika.  
Istotnym elementem składowym całego
procesu jest sterownik CNC, który – w celu
zoptymalizowania procesów cięcia – powinien
pochodzić od tego samego producenta.  Kilka
miesięcy temu firma Bystronic zaprezentowała
ByVision – szybki sterownik bardzo łatwy w
obsłudze (rys. 7). Nawet duże plany cięcia
mogą być przesyłane z szybkością przekazywania danych 100 MB w czsie 5 s. Na ekranie dotykowym pojawiają się tylko te funkcje,
które w danym momencie są potrzebne.  

Integracja
W pełni wydajny system  do cięcia laserem to
taki, który integruje wszystkie wywodzące się od
tego samego producenta elementy omówione w
artykule. Dlatego firma Bystronic od lat stosuje  tę
samą filozofię:  wszystko z jednego źródła. Nowo
opracowane, udoskonalone technologie cięcia są
natychmiast wdrażane do oprogramowania, dzięki
czemu użytkownik ma do nich bezpośredni dostęp.  Ponadto eliminowane jest ryzyko wynikające
z kompromisów między urządzeniami Bystronic a
urządzeniami od innych dostawców.
Bystronic jest światowym dostawcą jakościowych rozwiązań do ekonomicznego
przetwarzania metali i innych materiałów
niemetalowych. Ofertą produkcyjną Bystronic obejmuje systemy do cięcia laserem,
wodą oraz urządzenia do gięcia blach. W celu
zapoznania się z najnowszym produktem
firmy Bystronic, najmniejszą na świecie wykrawarką laserową ByVention zapraszamy
na stoisko nr 197 pawilon nr 5 na targach
Mach-Tool, które odbędą się w dniach 11-14
czerwca 2007 roku w Poznaniu.

Bystronic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38
Janki
05-090 Raszyn
T +48 22 33 13 770
F +48 22 33 13 771
www.bystronic.pl
kontakt:  michal.goreczny@bystronic.com
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Jacek Buława

Wpływ składników kosztów
eksploatacji lasera na koszt cięcia
Influence of laser operating
costs on cutting cost
Streszczenie
Gdy pojawia się nowa technologia, głównym obszarem
zainteresowania są możliwości technologiczne jakie z sobą
niesie. Nowe możliwości decydują o jej atrakcyjności i zakresie wykorzystania, jednakże działalnością człowieka rządzi w
głównej mierze ekonomia. Stąd też, czy dana technologia jest
atrakcyjna czy nie, zależy od kosztów jakie jej towarzyszą.
W artykule analizowano, jakie składniki kosztów wpływają na koszt cięcia i w jakim stopniu zmiana warunków
pracy urządzenia oraz kosztu materiałów eksploatacyjnych
wpływa na zmianę tego kosztu.

Założenia do obliczeń
Można szukać wielu modeli obliczania kosztów eksploatacji urządzeń i oddzielić koszty materiałów eksploatacyjnych
od kosztów pracy i kosztów związanych z zakupem urządzenia.
Natomiast nie ma wątpliwości, że koszt zakupu urządzenia jest
jednym z elementów – składników kosztów eksploatacji. Warto
więc, a nawet trzeba go wziąć pod uwagę. Ma to szczególne
znaczenie, gdy urządzenie jest drogie i wymaga znacznych nakładów w formie środków własnych, bądź gdy na zakup urządzenia trzeba posiłkować się kredytem lub leasingiem.
Do rozważań posłużył arkusz kalkulacyjny: KOSZT EKSPLOATACJI LASERA. W arkuszu uwzględniono:
• koszt roczny maszyny, na który składa się amortyzacja urządzenia, założony zysk roczny, koszt roczny obsługi oraz koszt
powierzchni roboczej;
• czas pracy maszyny w liczbie efektywnych godzin pracy, wynikający z ilczby zmian i założonego obciążenia maszyny;
• koszt maszynowy wynikający z obsługi i pracy urządzenia:
koszt operacyjny, koszty energii, koszty narzędzi do obsługi,
koszty programowania oraz koszty transportu;
• koszt „robocizny”: koszty wynagrodzenia, koszty ogólne
i socjalne;
• koszty materiałów eksploatacyjnych: energii, gazów laserowych i technologicznych, części zamienych;
• parametry pracy urządzenia.
Jako wynik oblicza się jednostkowy koszt cięcia oraz godzinowy
koszt cięcia.
Podstawę obliczeń oraz wielkość odniesienia stanowi koszt
cięcia stali węglowej o grubości 2 mm.
Praca urządzenia – system dwuzmianowy, praca efektywna
60%.
Gaz technologiczny – tlen 3.5 (99,95%).
Mgr inż. Jacek Buława – Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
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Abstract
When a new technology appears, the main area of
interest is focused on the technological possibilities, which
are involved in it. New possibilities decide on its attractiveness and the scope of its utilisation. Nevertheless, the economy governs in large measure in human activity. So they
are the costs which are associated with the technology,
which decide whether it is considered to be attractive or
not. This paper is to present which elements of costs have
impact on cutting cost and to what extent the change to
operating  conditions of a device and to the cost of consumable materials influences the change of this cost.

Składniki kosztów
eksploatacji lasera
Na koszt cięcia składają się:
Koszty zmienne
• gaz laserowy
• gaz technologiczny (do cięcia)
• energia elektryczna
• elementy optyki (soczewki)
• części eksploatacyjne (dysze)
Koszt maszyny
Koszt pracy
Koszt ogólny
W tablicy I przedstawiono składniki kosztu cięcia w ujęciu kwotowym PLN/m cięcia oraz udział procentowy poszczególnych składników. Kolorem szarym wyróżniono udział kosztów gazów. Jak widać,
dla blachy ze stali węglowej o grubości 2 mm udział kosztów gazów
w całkowitym koszcie cięcia wynosi ok. 5,12%. Największy udział
w kosztach cięcia stanowi koszt maszyny.
Tablica I. Koszt cięcia blachy ze stali węglowej o grubości 2 mm
Jedn.

Wartość

Udział

Gaz laserowy

Składnik kosztów

PLN/m

0,0068

0,55%

Gaz do cięcia

PLN/m

0,0566

4,57%

Elektryczność

PLN/m

0,0243

1,96%

Soczewki

PLN/m

0,0071

0,58%

Dysze

PLN/m

0,0014

0,12%

Koszt maszyny

PLN/m

1,0476

84,55%

Koszt pracy

PLN/m

0,0714

5,76%

Koszty ogólne

PLN/m

0,0238

1,92%

Jednostkowy koszt cięcia

PLN/m

1,2391

Godzinowy koszt cięcia

PLN/m

260,207

kosztu cięcia o ok. 73%, natomiast praca trzyzmianowa obniżenie do poziomu ok. 72% (o 24%). Wyniki analizy przedstawiono na rysunku 3.

Wpływ kosztów robocizny
Pracodawca, inwestor podczas każdej kalkulacji kosztów
bardzo dokładnie analizuje udział robocizny. W przypadku laserów przemysłowych wynagrodzenie pracownika nie wpływa istotnie na koszt cięcia. Pozycja 2 na rysunku 4 oznacza
wynagrodzenie wyjściowe. Pozycja 1 oznacza obniżenie wynagrodzenia o 50%, a pozycja 3 wzrost płacy o 100%. Dla
tych wartości notujemy odpowiednio: spadek kosztu cięcia o
ok. 3% i wzrost kosztu cięcia o ok. 6%.
Wynagrodzenie nieznacznie wpływa na jednostkowy koszt cięcia.

Rys. 1. Struktura kosztów cięcia

Wpływ kosztów
inwestycyjnych
Z rysunku 1 wynika, że największy udział w jednostkowym
koszcie cięcia ma koszt maszyny.
Można przyjąć, że obecnie rynek nowych urządzeń w Polsce
stanowi ok. 65% wszystkich urządzeń laserowych do zastosowań
przemysłowych cięcia i spawania. W obliczeniach przyjęto, że koszt
nowej maszyny wynosi 1.700.000 PLN.
Wielu inwestorów nie decyduje się na zakup nowego urządzenia. Często kupuje urządzenia używane kilkuletnie, a nawet starsze.
Na rysunku 2 pozycja 1 przedstawia urządzenie nowe, a pozycje 2 i 3
lasery używane; odpowiednio trzy- i sześcioletnie. W przypadku gdy
koszt zakupu używanego urządzenia stanowi ok. 58% ceny nowego,
jednostkowy koszt cięcia wynosi ok. 71% kosztu cięcia dla maszyny
nowej. Zakup urządzenia starszego, którego cena stanowi ok. 47%
ceny nowego powoduje, że koszt cięcia wynosi już ok. 62%.
Z tych względów obniżenie kosztów zakupu urządzenia zdecydowanie zmniejsza jednostkowy koszt cięcia. Pozostałe składniki
kosztu cięcia: koszty zmienne, koszt pracy i koszt ogólny nie ulegają
zmianie. W obliczeniu, z powodu braku danych nie uwzględniono
dodatkowych kosztów obsługi wynikających ze stanu technicznego
maszyny, przeznaczonych na utrzymanie jej sprawności.

Rys. 2. Wpływ kosztu zakupu urządzenia na koszt jednostkowy
cięcia i jego składowe

Rys. 3. Wpływ charakteru pracy urządzenia na koszt jednostkowy
cięcia i jego składowe

Obciążenie maszyny
Jak wcześniej wspomniano, decydujący wpływ na koszt cięcia
ma koszt maszyny. Z tą wielkością bezpośrednio związany jest sposób użytkowania urządzenia. Dla urządzeń kosztownych duże znaczenie ma to, czy urządzenie pracuje na jedną zmianę, czy na trzy,
gdyż znacząco zmienia się wówczas jednostkowy koszt eksploatacji.
Dodatkowym parametrem jest stopień efektywności wykorzystania
urządzenia. W obliczeniach przyjęto system pracy jedno-, dwu- i
trzyzmianowy, przy efektywności czasu pracy urządzenia (wykorzystaniu) 60%.
Jeżeli przyjmiemy, że praca dwuzmianowa stanowi poziom odniesienia, to praca na jedną zmianę powoduje wzrost

Rys. 4. Wpływ wynagrodzenia na koszt jednostkowy cięcia i jego
składowe
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Grubość materiału
a koszt cięcia
Koszt cięcia jest bezpośrednio związany z grubością materiału. W przypadku składowych najwolniej rośnie udział
kosztu gazu do cięcia (rys 5).
Tablica II. Jednostkowy koszt cięcia materiału o grubości 1, 2
i 3 mm
Grubość materiału [mm]

1

2

3

Gaz laserowy

PLN/m

0,005

0,0068

0,0095

Gaz do cięcia

PLN/m

0,050

0,0566

0,0660

Elektryczność

PLN/m

0,018

0,0243

0,0340

Soczewki

PLN/m

0,005

0,0071

0,0100

Dysze

PLN/m

0,0014

0,0020

0,0020

Koszt maszyny

PLN/m

0,797

1,0476

1,4667

Koszt pracy

PLN/m

0,054

0,0714

0,1000

Koszty ogólne

PLN/m

0,018

0,0238

0,0333

Jednostkowy koszt cięcia

PLN/m

0,9500

1,2391

1,7215

Rys. 7. Wpływ czystości gazu na koszt jednostkowy cięcia
i jego składowe

Tlen 3.5 a tlen 2.5
Wymagania producentów urządzeń oraz zalecenia producentów i dystrybutorów gazów do cięcia laserowego jednoznacznie wskazują na używanie do cięcia stali węglowych
i niskostopowych tlenu o czystości 99,95%. W powszechnie
stosowanym oznaczeniu producentów nazywany jest on tlenem 3.5. Na rysunku 6 przestawiono zależność prędkości
cięcia od czystości tlenu. Z tego zestawienia wynika, że używając tlenu 3.5, można przyśpieszyć cięcie o 10÷30%, co  
znakomicie wpływa na wykorzystanie urządzenia.
W obliczeniach wzięto pod uwagę spadek szybkości cięcia o 15% (pozycja 2) oraz o 30% (pozycja 1), uwzględniono
również różnicę ceny gazu.

Rys. 5. Wpływ grubości materiału na koszt jednostkowy cięcia i jego
składowe

Jak widać na rysunku 7., spadek szybkości cięcia powoduje znaczny wzrost jednostkowego kosztu cięcia. I tak dla
pozycji 1 – przyrost kosztu cięcia wynosi ok. 39%, a dla pozycji 2 – ok. 14%. Znaczna różnica ceny gazu nie jest w stanie
wpłynąć na korzystny wynik cięcia.

Wnioski
1.

2.
3.
4.
Rys. 6. Wpływ czystości gazu na szybkość cięcia
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Największy udział w kosztach cięcia stanowi koszt maszyny. Koszt zakupu urządzenia wpływa na strukturę
składników kosztu cięcia. Im lepsze wykorzystanie urządzenia tym niższy koszt cięcia.
Robocizna wpływa na koszt cięcia nieznacznie.
Znaczny wzrost kosztów cięcia powoduje wzrost grubości materiału oraz spadek szybkości cięcia.
Zastosowanie tlenu 2.5 nie powoduje obniżenia kosztu
cięcia.

Od lat jesteśmy
największym
dostawcą paliwa
do rakiet NASA.
Od dziś jesteśmy
też największą firmą
gazową w Polsce.

Być może już znasz Air Products.
Dostarczamy ciekły wodór do rakiet
NASA. Jesteśmy największym na świecie
dostawcą helu. Teraz, po zakupie firmy
BOC Gazy, staliśmy się również
największym w Polsce dostawcą gazów
przemysłowych.
Prowadzimy działalność handlową w
15 krajach europejskich od Wielkiej
Brytanii i Francji po Słowację i Czechy.
Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni,
stosujemy te same wysokie standardy
obsługi klienta, troski o środowisko
naturalne, naszych pracowników i
lokalne społeczności.
Odwiedź naszą stronę internetową
www.airproducts.com/standardy i
sprawdź, dlaczego wierzymy w nasz
sukces w Polsce.
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Mark Faerber

Cięcie laserowe – aktualny
stan rozwoju technologii
Laser cutting – current state of
the technology development
Streszczenie

Abstract

W procesie cięcia laserem decydujące znaczenie ma
rodzaj zastosowanego gazu. W początkowych latach do laserowej obróbki materiałów stosowany był przede wszystkim tlen, który przy niskich mocach pierwszych urządzeń
laserowych stanowił źródło dodatkowej energii dla procesu.
Dzięki temu możliwe było uzyskiwanie   wyższej prędkości
przecinania i cięcie materiałów o większej grubości. Jednakże wraz z rosnącą grubością materiału prędkość przecinania gwałtownie zaczęła spadać i dla danej mocy lasera, począwszy od pewnej grubości materiału, stała się ona
równie niska jak przy cięciu tradycyjną technologią acetylenowo-tlenową.
Cięcie laserowe jest najnowocześniejszą technologią
cięcia. Charakteryzuje ją różnorodność zarówno ciętych
materiałów (od stali po tytan, ceramikę, tworzywa sztuczne
itd.), różnorodność metod (od przecinania na zimno po cięcie na gorąco), oraz stosowanych produktów  (od drobnych
części po wielkowymiarowe elementy) oraz ich wykończenia (od elementów częściowo wykończonych po produkty
gotowe).

The kind of gas used in laser cutting process has a decisive
importance. First of all oxygen was used in the beginning
years for laser processing of materials, which was a source of additional energy for the process in the case of the
first laser devices with low power output. Due to that it was
possible to gain higher cutting off and cutting speeds for
materials of bigger thickness. However, the cutting off speed
rapidly decreases when the material thickness increases, and
starting from a certain material thickness it becomes as low
as in the case of cutting by means of the acetylene-oxygen
traditional technology.
Laser cutting is the most advanced cutting technology. It can
be used for cutting various materials (from steel to titanium,
ceramics, plastics etc.), various methods can be used (from
cold cutting to hot cutting process), various products can
be processed (from fine components to large-size elements)
and various finish can be obtained (from elements partially
finished to ready-made products).

Wstęp

Cięcie laserowe z użyciem tlenu

Coraz wyższa moc produkowanych w następnych latach
urządzeń laserowych umożliwiła zastosowanie w technologii
przecinania azotu, który wykazuje liczne zalety, takie jak na
przykład brak utlenionej krawędzi uniemożliwiającej stosowanie na stalach niestopowych powłok proszkowych, brak utraty odporności antykorozyjnej w przypadku stali nierdzewnych
oraz wyższą jakość obróbki w materiałach ze stopów tytanowych i aluminiowych. Z drugiej jednak strony wadą tego
rozwiązania jest brak dopływu energii z procesu egzotermicznego, co znacznie ogranicza prędkość przecinania i grubość
obrabianego materiału (rys. 1).

Obecnie oferowane są w sprzedaży systemy do cięcia
materiałów o mocy 5, 6, a nawet 8 kW. Czy oznacza to jednak, że cięcie tlenowe umożliwia uzyskanie wysokiej prędkości (powyżej 10 m/min) przecinania w przypadku materiału
o niewielkiej grubości? Bynajmniej. Podczas cięcia cienkiego
materiału moc lasera musi zostać zredukowana, aby nie dopuścić do przegrzania i niekontrolowanego utlenienia materiału, które może mieć miejsce również w znacznej odległości
od krawędzi cięcia. A zatem nie jest możliwe wykorzystanie
całej dostępnej mocy lasera do zwiększenia prędkości przecinania (rys. 2).

Rys. 1. Prędkość przecinania
stali niestopowej
laserem 1,5 kW
w porównaniu z
cięciem acetylenowo-tlenowym
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Dr inż. Mark Faerber – Linde AG
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Rys. 2. Prędkość przecinania stali niestopowej – regulacja mocy lasera do grubości materiału

Należy zatem omówić, jak wygląda przecinana szczelina
i sam proces przecinania. Wiązka laserowa pada na górną powierzchnię materiału, powodując odparowanie żelaza. Atomy
żelaza wchodzą natychmiast w reakcję z tlenem, uwalniając
znaczne ilości energii, która wywołuje odparowanie jeszcze
większej ilości żelaza itd., powodując przesuwanie się czoła
przecinania w zamierzonym kierunku cięcia, tj. w głąb materiału [1]. Czoło przecinania będzie się przesuwało w kierunku
cięcia szybciej niż sama wiązka lasera do momentu, aż spowodowane przewodnictwem cieplnym straty energetyczne
staną się zbyt duże i w górnej części (rys. 3 z lewej) szczeliny zaniknie proces spalania. Przesuwająca się wiązka lasera
szybko ponownie dotrze do nienaruszonego materiału (rys.
3 w środku) i spowoduje nagrzanie powierzchni, ponownie
rozpoczynając proces odparowania i palenia w górnej części
materiału, co prowadzi do jego całkowitego przetopienia (rys.
3 z prawej). Proces ten można zaobserwować na klatkach
z filmu wykonanego kamerą z prędkością 5000 klatek na sekundę (rys. 3).

O2

gaz

Fe

Fe

stały

Rys. 4. Powierzchnia cięcia stali
niestopowej 8 mm z zastosowaniem procesów utleniania [źródło:
Linde]

O2 FeO Fe + Fe Fe
stały
+ O2 FeO

gaz

Rys. 3. Klatki z przyspieszonego filmu cięcia laserowego. Z lewej:
zanik spalania w górnej części materiału; w środku: ponowne zapalenie się materiału; z prawej: wypływ całkowicie stopionego materiału
[źródło: Linde]

Cięcie laserowe jest procesem nieciągłym, w którym ma
miejsce wielokrotny start i wygasanie reakcji spalania w górnej części materiału. W wyniku wspomnianego wyżej procesu
utleniania w materiale wytwarzają się kanaliki, w których zachodzi reakcja spalania, skutkujące dobrze znanymi z praktyki charakterystycznymi prążkami w górnej części przecinanej
powierzchni. Im większa prędkość przecinania, tym drobniejsze i bardziej zagęszczone kanaliki spalania, a zatem – drobniejsze prążki i gładsza powierzchnia materiału po obróbce
(zob. rys. 4 u góry).  
W głębi materiału proces spalania przebiega inaczej niż
na jego powierzchni ze względu na brak dostatecznej energii powodującej odparowanie materiału, a poza tym na czole
przecinania powstaje cienka warstwa stopionego materiału.
Tlen, aby dotrzeć do żelaza, musi przeniknąć przez stopioną warstwę, zawierającą przede wszystkim FeO (zob. rys. 4
u dołu). Grubość tej warstwy wzrasta w kierunku dolnej części materiału. Wynika stąd, że proces spalania przebiega stosunkowo powoli i wraz z rosnącą grubością warstwy staje się
coraz wolniejszy, a prążki bardziej nieregularne (zob. rys. 4
u dołu). Na proces dyfuzji tlenu znaczny wpływ ma ewentualna obecność ciał obcych, np. zanieczyszczeń gazowych.
Uzyskiwanie większej prędkości przecinania dzięki lepszej
czystości tlenu to fakt powszechnie znany z praktyki. Jest to
spowodowane tym, że w fazie przemiany gazowo-ciekłej zanieczyszczenia ulegają wzbogaceniu i utrudniają dyfuzję tlenu i proces palenia.
Maksymalna prędkość przecinania jest uwarunkowana
maksymalną prędkością czoła spalania oraz prędkością topienia materiału. Przykładowo, do zwiększenia prędkości spalania w dolnej części materiału konieczna jest większa koncen-

tracja tlenu. Zgodnie z [1] można to osiągnąć, zwiększając
w procesie przecinania ciśnienie doprowadzanego tlenu lub
zapewniając turbulentny strumień gazów.
Cięcie acetylenowo-tlenowe oraz cięcie laserowe z użyciem tlenu są więc w pewnym stopniu do siebie podobne.
W obu przypadkach mamy do czynienia z fazą wstępnego
nagrzewania materiału, a w cięciu laserowym dochodzi nawet do osiągnięcia temperatury odparowania. Proces cięcia
potrzebuje dodatkowego wkładu energetycznego z procesu
spalania tylko w przypadku cięcia acetylenowo-tlenowego,
podczas gdy w cięciu laserowym wiązka lasera dostarcza
energii na całej grubości materiału, w istotny sposób wpływając na prędkość topienia. Jednakże począwszy od pewnego
punktu grubość materiału okazuje się zbyt duża i jedynym
źródłem energii na czole przecinania jest   również proces
spalania. Jest to ten punkt na schemacie rysunkowym, w
którym wykres prędkości przecinania laserowego spotyka się
z wykresem przecinania acetylenowo-tlenowego.  

Cięcie laserowe z użyciem azotu
Alternatywą technologii tlenowej jest cięcie laserowe z użyciem azotu. Należy porównać poszczególne prędkości przecinania
i regulacje mocy przedstawione na rysunku 5 dla lasera o mocy 5
kW. Pełna moc lasera może być użyta również przy małych grubościach materiału. W przypadku materiałów bardzo cienkich, niezależnie od rodzaju – stal niestopowa, stal nierdzewna, aluminium
– osiągnięto prędkości dużo powyżej 10 m/min.  Przy przecinaniu
grubszych materiałów prędkość przecinania spada o wiele szybciej
niż w przypadku cięcia tlenem i maksymalna grubość materiału
przecinanego z „laserową jakością” jest o wiele niższa (w przypadku stali niestopowej wynosi około 10 mm). Nieprzerwany dopływ
energii z egzotermicznej reakcji spalania w cięciu tlenowym daje
widoczne różnice przy cięciu grubszych materiałów.
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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.

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
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Megalas® – z mocą światła

Nieustanny wzrost wymagań w zakresie wydajności i jakości procesów
produkcyjnych wymusza stosowanie coraz nowocześniejszych rozwiązań
technologicznych. Często odpowiedzią na nowe potrzeby rynkowe jest
zastosowanie laserowych technik obróbki metali oraz innych materiałów.
Dzięki wysokiej gęstości mocy promienia przekraczającej 106 ÷ 107 W/cm2
możliwe jest spawanie, cięcie i obróbka cieplna czy napawanie z dużymi
prędkościami. Właściwy dobór gazów, ich parametry i właściwości decydują o przebiegu wszystkich procesów laserowych. Dlatego firma Messer
Polska do oferty w tym zakresie przykłada szczególną wagę.
W przypadku każdego zastosowania lasera istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej jakości wiązki laserowej. Proces cięcia laserowego wymaga właściwej symetrii i jakości promienia (K > 0,8; TEM00).
Moc rezonatora w urządzeniach do cięcia laserowego to zazwyczaj od 1,5
do 6 kW, co pozwala na obróbkę niektórych gatunków stali konstrukcyjnych nawet do grubości 30 mm. W procesie spawania laserowego wykorzystuje się wiązkę skupioną poprzez soczewki o większych ogniskowych.
Średnica skupionej wiązki przy spawaniu laserowym waha się pomiędzy
0,1 mm a 0,8 mm. Urządzenia wykorzystywane do takiego procesu charakteryzują się mocą rzędu od 6 do kilkunastu kW (K > 0,6; TEM01).
Dostępne na rynku polskim gazy rezonatorowe Megalas® cechuje
gwarantowana wysoka czystość oraz ciągła kontrola parametrów wpływających na żywotność rezonatora, co pozwala na zapewnienie jego
stabilnej pracy oraz uzyskanie maksymalnych parametrów eksploatacyjnych. W przypadku mieszanin gazów rezonatorowych, tzw. Premixów, podczas całego procesu produkcji zwracana jest szczególna
uwaga na dotrzymanie precyzji składu oraz stabilności mieszanki,
która musi być zachowana przez cały okres użytkowania butli z gazem.
W wielu przypadkach dochodzi on do roku. Gotowe mieszaniny rezonatorowe wytwarzane w zakładach Grupy Messer, posiadających wieloletnie doświadczenie w  produkcji gazów specjalnych, są dostępne w
ciągłej sprzedaży dla wszystkich typów rezonatorów, m.in. najpopularniejszych na rynku polskim: Bystronic, Fanuc, Mitsubishi, Panasonic,
Rofin Sinar. Ich skład i czystość ściśle odpowiadają wymogom określanym przez producentów rezonatorów.
Zapewnienie właściwego zasilania rezonatora gazami laserowymi to
także zastosowanie właściwych materiałów do wykonania przewodów
zasilających oraz elementów armatury. Także w tym zakresie specjaliści
Messer Polska stosują się do wytycznych producentów urządzeń laserowych oraz bogatych doświadczeń spółki Messer Cutting & Welding
w obszarze produkcji armatur do zasilania gazami czystymi. Rozwiązania techniczne proponowane przez Messer Polska mają za zadanie zagwarantowanie wysokiej jakości gazu oraz bezpiecznego obchodzenia
się z butlami gazowymi. Wszystkie elementy armatury Messer są zatem
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 6/2007
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poddawane opatentowanemu procesowi oczyszczania SPETRO-CLEAN®,
a przyjazna eksploatacja armatur do poboru gazów rezonatorowych to
jedna z kluczowych kwestii. W tym właśnie celu zaprojektowano przyłącza pozwalające na łatwą wymianę butli z gazem bez użycia narzędzi.
Za jakość generowanego promienia i jego średnicę odpowiadają dostosowane układy optyczne. Przy prowadzeniu wiązki na odległość powyżej 5 m stosuje się optyczne elementy kompensujące kąt rozbieżności
promienia (rzędu < 1,5 mrad). W urządzeniach o mocy 4 kW i więcej
coraz częściej stosuje się przedmuchiwanie toru prowadzenia wiązki azotem o czystości 99,996% i wyższej oraz ciśnieniu rzędu 3-4 bar. Zmniejsza to wpływ odległości na proces rozszczepienia wiązki, chroniąc zarazem elementy optyczne przed utlenianiem w wysokich temperaturach.
Megalas® to nie tylko gazy rezonatorowe. Rozwiązania indywidualne
lub standaryzowane? – podobne pytanie często występuje w zakresie
zastosowań laserowych. W procesie cięcia standardowo stosuje się
podstawowe gazy techniczne, jednakże dopiero wykorzystanie specjalistycznych mieszanek osłonowych gwarantuje optymalne charakterystyki
złącz spawanych laserowo.
Zastosowanie mieszanek wieloskładnikowych Megalas® – na bazie
helu lub argonu, wraz z domieszką innych składników pozwala, obok
zmian zasadniczych parametrów procesu (mocy wiązki, prędkości, zogniskowania), na dodatkową modyfikację własności spoiny. Messer Polska
oferuje gamę mieszanek dostosowanych do łączenia różnorodnych materiałów, które mogą być spawane laserowo. W każdym przypadku specjaliści Messer służą klientom pomocą przy doborze właściwej mieszanki
oraz przeprowadzeniu prób z jej wykorzystaniem.
Przykładowe zastosowania mieszanek Megalas® to:
Materiał

Gaz osłonowy

Fe 1.00
Fe 1.10

Stal konstrukcyjna i drobnoziarnista
Stale jakościowe

Fe 1.40

Stale nierdzewne i kwasoodporne

Al 3.0
Al 3.x

Aluminium
Stopy aluminium

Megalas®
Megalas®
Megalas®
Megalas®
Megalas®
Megalas®

X4
He30 X1
H7
He68 H2
He50
He70 N

Pracownicy Messer Polska posiadają bogate doświadczenie w zakresie zastosowań gazów technicznych do technik laserowych, które
nieustannie pogłębiają dzięki specjalistycznym szkoleniom oraz ścisłej
współpracy z wiodącymi producentami urządzeń laserowych. To dzięki
temu firma Messer zapewnia klientom profesjonalną realizację systemów zasilania gazami, w oparciu o uznaną armaturę wysokiej klasy.
Wśród specjalistów Messer w zakresie stosowania gazów laserowych znajdziecie Państwo kompleksowe wsparcie techniczne i technologiczne, które jest nieocenione w trakcie realizacji nowych projektów oraz
w czasie późniejszej eksploatacji urządzeń laserowych. O zaletach proponowanych przez nas układów zasilania gazami można przekonać się,
odwiedzając Targi ITM 2007 w Poznaniu i zapoznając się szczegółowo z
naszą ofertą na wielu stoiskach targowych wiodących dostawców urządzeń laserowych, zlokalizowanych w pawilonie 5 salonu MACH-TOOL.
Jest to także doskonała okazja do bezpośredniej rozmowy ze specjalistami Messer Polska skierowana zarówno do dotychczasowych klientów,
jak i firm planujących dopiero zakup urządzenia laserowego.
Opracowali:
Robert Nierobisch
Bartłomiej Graf

e-mail: lasery@messer.pl
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Spawanie poprzez przewodnictwo
cieplne:
1 – Wiązka lasera
2 – Stopiony metal
3 – Strefa krzepnięcia

Spawanie z głębokim wtopieniem:
4 – Kanał gazodynamiczny
5 – Wiązka lasera
6,7 – Plazma i pary metalu
8 – Stopiony metal
9 – Strefa krzepnięcia

Gazy i instalacje laserowe

Jakoœæ i precyzja
Promieñ lasera CO2 to nowoczesne i trwa³e narzêdzie, zapewniaj¹ce wysok¹
powtarzalnoœæ realizowanych zadañ. Zdaniem specjalistów kluczowe dla jego
precyzji s¹ gazy rezonatorowe wysokiej czystoœci, dziêki którym powstaje
fala œwietlna. Nasze gazy czyste oraz gotowe mieszaniny rezonatorowe
Megalas® przygotowujemy œciœle wed³ug wymagañ producentów rezonatorów.
Z uwag¹ ws³uchujemy siê w sugestie producentów i u¿ytkowników
urz¹dzeñ laserowych wymagaj¹cych profesjonalnej obs³ugi na najwy¿szym
poziomie. To w celu zaspokojenia ich oczekiwañ stosujemy ostr¹ kontrolê
jakoœci naszych gazów, elementów armatury oraz realizowanych us³ug.
W tym miejscu najostrzej widaæ znaczenie, jakie Messer przywi¹zuje do
rozwoju nowoczesnych technik produkcji.
W ka¿dej chwili wyjaœnimy interesuj¹ce Pañstwa kwestie oraz zaproponujemy
najbardziej optymaln¹ formê zasilania Pañstwa urz¹dzenia laserowego
najwy¿szej jakoœci gazami laserowymi Messer.
Czekamy na Pañstwa zapytania pod adresem poczty elektronicznej:
lasery@messer.pl

Messer. Œwiadomy wybór profesjonalistów.

Messer Polska Sp. z o .o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
Tel. (32) 77 26 000
Fax (32) 77 26 115
messer@messer.pl
www.messer.pl

Zdjêcie g³ówne wykonane w firmie Ro-Ma, Warszawa
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Cięcie plazmowe stali,
czysto, szybko i ekonomicznie
Trident Steel z Afryki Południowej stawia
na technologie firmy Messer
Cięcie laserowe czy cięcie plazmowe? – do niedawna
podjęcie decyzji w tej sprawie dzieliło użytkowników technologii cięcia termicznego na dwie grupy: zwolennicy cięcia
laserowego chwalili bardzo wysoką jakość ciętych krawędzi
otrzymywanych przy stosowaniu tej metody, zwolennicy cięcia plazmowego natomiast większą szybkość faworyzowanego przez nich procesu cięcia. Od czasu stworzenia nowej
generacji portalowych maszyn do cięcia termicznego OmniMat®  firma Messer & Cutting Systems oferuje swoim klientom
również w czasie stosowania technologii cięcia plazmowego
bardzo wysoką jakość krawędzi ciętych i jednocześnie dużą
szybkość cięcia – wszystko za niezwykle korzystną cenę.
Wysoka jakość krawędzi cięcia nie decyduje w każdym przypadku o zastosowaniu metody cięcia laserowego.
W przypadku konieczności cięcia termicznego stali o grubości ponad 8 mm, często decydującym czynnikiem jest duża
szybkość cięcia plazmowego. Wynikiem konsekwentnych prac
rozwojowych prowadzonych przez specjalistów firmy Messer
Cutting & Welding w Groβ-Umstadt jest obecnie znaczący postęp w dziedzinie cięcia plazmowego.

Południowoafrykańskie przedsiębiorstwo Trident Steel
grupy Aveng, z główną siedzibą w Roodekop, przetwarza bardzo duże ilości stali na kręgi, płyty, na rolkach albo za pomocą
cięcia termicznego. W przedsiębiorstwie tym stosowane jest
zarówno cięcie tlenowe, plazmowe, jak i laserowe.

Sukcesy uzyskane dzięki zastosowaniu
cięcia plazmowego
Na początku lat dziewięćdziesiątych wdrożono
w przedsiębiorstwie Trident Steel technologię cięcia plazmowego, a w roku 2003 znacznie rozszerzono zdolność produkcyjną tego przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu portalowej
maszyny do cięcia plazmowego Omni-Mat® z systemem HiPerformance-Plasma System firmy Messer Cutting & Welding
Systems. Jimmy Claven, dyrektor oddziału w firmie Trident
Steel, powiedział przy tej okazji: „Po wdrożeniu tej nowej
maszyny do cięcia termicznego poznaliśmy od razu znaczenie postępu technicznego osiągniętego w technologiach cięcia plazmowego. Jakość ciętych krawędzi znacznie wzrosła,
a elementy maszyn takie jak dysze i elektrody zużywały się
zdecydowanie wolniej. Wymienione fakty pozwalają nam oferować naszym klientom wysoką jakość i jednocześnie bardzo
korzystną cenę za nasze usługi”.
W 2006 roku firma Trident ponownie znacznie zwiększyła swoją zdolność produkcyjną, zakupując i wdrażając największą na świecie instalację do cięcia plazmowego
typu HiPerformance: dwie maszyny portalowe Omni-Mat®
o szerokości po 8,8 m i długości 78 m, każda wyposażona
w trzy palniki do cięcia plazmowego typu HPR 260. Technologia cięcia laserowego jest w dalszym ciągu, zwłaszcza
przy obróbce cieńszych materiałów, bardzo korzystną metodą
przede wszystkim z uwagi na jakość i prostopadłość ciętych
krawędzi. „W licznych zastosowaniach technologii cięcia plazmowego, zwłaszcza przy cięciu stali o grubości powyżej
8 mm za pomocą instalacji HiPerformance, metoda ta jest
najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym” – stwierdził
Jimmy Claven.

Wysoka jakość ciętych krawędzi
bez szlifowania

Jednoczesne zastosowanie trzech palników plazmowych typu HPR
260 pozwala firmie Trident Steel uzyskiwać wysoką jakość ciętych
krawędzi oraz znakomitą wydajność procesu cięcia
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Decydującą różnicą między starą i nową techniką cięcia
plazmowego jest niezmienna, wysoka jakość ciętych krawędzi. Solidne wyniki zapewnia stabilna konstrukcja maszyn
typu Omni-Mat®, osiągana m.in. w wyniku zastosowania
wysokowydajnych napędów AC o bardzo małych obszarach
tolerancji, zapewniających prędkości pozycjonowania do
35 m/min, wysokie przyspieszenia i absolutną precyzję.
Jimmy Claven: „Celem osiągnięcia wysokiej jakości krawędzi
ciętych nie stosujemy już operacji szlifowania. Uwzględniając

powyższe fakty, moglibyśmy elementy wycinane termicznie ładować bezpośrednio z maszyn do cięcia na samochody transportujące
te części do klienta”.
Poza tym stwierdzono, że wymienione
maszyny nie muszą być nadzorowane przez
operatora maszyny w czasie procesów cięcia
termicznego, gdyż procesy te przebiegają w
cyklu automatycznym. Dzięki temu operatorzy mają więcej czasu na przygotowanie następnej operacji technologicznej, co prowadzi do dalszego wzrostu jakości i wydajności.
„Czynnikiem umożliwiającym automatyzację
procesu cięcia termicznego jest układ sterowania Global Control, który w sposób niezwykły ułatwia pracę, gdyż w szerokim zakresie
automatycznie steruje wszystkie procesy.
Układ ten jest tak skonstruowany, że obsługiwany jest intuicyjnie przez operatora, który
opanowuje wszystkie jego funkcje w bardzo
krótkim czasie” – stwierdza Jimmy Claven.

Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.: (0-32) 230 67 36, fax: (0-32) 230 67 39
e-mail: castolin@castolin.pl
www.castolin.pl

Minimalne koszty bieżące
Koszty bieżące, które zależą między innymi od liczby wymienianych części maszyny
zużywających się w czasie procesu cięcia,
muszą być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o instalowaniu nowych maszyn.
Koszty te są obecnie w przypadku eksploatacji
maszyn typu OmniMat® tak niskie jak nigdy
przedtem. Dla przykładu: poprzednio, podczas użytkowania starych maszyn do cięcia
plazmowego w firmie Trident, niezbędna była
wymiana dysz i elektrod niemalże po przecięciu każdej blachy. Obecnie, po zastosowaniu nowych wariantów maszyn typu Performance, wymiana dysz i elektrod odbywa się
zaledwie jeden lub dwa razy w ciągu dniówki
– zależy to w głównej mierze od liczby otworów przebijanych w ciętych blachach.
Takie przedsiębiorstwo jak firma Trident Steel pragnie dostarczać swoim klientom usługi najwyższej klasy. Możliwe jest to
dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
technologii, umożliwiających uzyskanie wyrobów najwyższej jakości przy bardzo korzystnej cenie. Jest to jedyna droga do długoletniego utrzymywania korzystnych kontaktów
handlowych. Jimmy Claven: „Dla stworzenia
takiej sytuacji konieczna jest ekstremalna
niezawodność eksploatowanych maszyn,
gdyż nasi klienci płacą nam za dostarczone
wyroby, a nie za przestoje użytkowanych
przez nas maszyn. Firma Messer wspiera nas
w tych dążeniach, oferując rozległy pakiet
usług serwisowych. W trudnych sytuacjach
inżynierowie firmy Messer szybko śpieszą
nam z pomocą – przestoje produkcyjne są
dla nas niedopuszczalne”.

Największe na świecie stanowisko do cięcia plazmowego zainstalowane jest w firmie
Trident Steel w Afryce Południowej. Dwa systemy OmniMat® dostarczone przez Messer Cutting & Welding, każdy o szerokości 8,8 m i długości 78 m, pozwalają na efektywną obróbkę blach stalowych

Proces precyzyjnego i szybkiego cięcia odbywa się w cyklu automatycznym
dzięki układowi sterowania Global Control firmy Messer

Oprac.: mgr inż. Artur Szyguła
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Dyplom uznania dla prezesa
Sekcji Spawalniczej SIMP
    W dniu 25 kwietnia 2007 roku w sali prezydialnej
Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa SIMP z prezesami Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP. Spotkaniu przewodniczyli kol.kol.: Antoni Milkiewicz i Czesław
Fromankiewicz, odpowiednio przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji ds. Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP. Uczestniczący w zebraniu kol.
Kazimierz Łasiewicki wręczył prezesom wyróżniających
się jednostek specjalistycznych następujące dyplomy:
dyplom najwyższego uznania dla kol. Jana Plewniaka
– prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP oraz dyplomy uznania dla kol.kol.: Zdzisława Kośmickiego – prezesa Sekcji
Maszyn i Ciągników Rolniczych Józefa Koszkula – prezesa Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych,
Ryszarda Dębskiego – prezesa Polskich Inżynierów
Lotnictwa i Bogumiła Banacha – prezesa Towarzystwa
Okrętowców Polskich „KORAB”.

Serdeczne gratulacje składa
				

Redakcja

Zaproszenie - 1. Mazurska Biesiada Spawalnicza w Olsztynie
Ubiegły rok był rokiem jubileuszy  w Regionie Północ firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
7 września odbyło się X Spotkanie Spawalników Wybrzeża na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Gdańskiej, natomiast 12 września odbyło się V Szczecińskie Seminarium
Spawalnicze na Politechnice Szczecińskiej. Żeby tradycji stało się zadość, ponownie po
upływie 5 lat, do dwóch dojrzałych już imprez branżowych dołączy w tym roku 1. Mazurska
Biesiada Spawalnicza w Olsztynie, organizowana na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zorganizowanie tego spotkania w murach uczelni stało się
możliwe dzięki życzliwości pana Profesora Tadeusza Rawy, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych UWM oraz Pana Doktora Krzysztofa Dutki. W tym miejscu pragniemy serdecznie
podziękować za udzieloną pomoc przy organizacji tej imprezy. Intencją spotkania jest – jak
to już stało się  w Gdańsku i Szczecinie – zbliżenie uczelni, a w szczególności Wydziału Nauk
Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
do firm z regionu  związanych z branżą spawalniczą.  
1. Mazurska Biesiada Spawalnicza odbędzie się 19 czerwca 2007 roku (wtorek).
Oficjalna część spotkania, na której zostanie zaprezentowanych szereg referatów naukowych
i „pokrewnych”, odbędzie się w auli Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie.
Na część nieoficjalną zapraszamy uczestników do Przystani Kortowskiej, znajdującej się na
terenie przepięknego miasteczka studenckiego, położonego nad samym jeziorem, gdzie
na gości czekać będzie jedzenie i picie biesiadne wraz z niespodziankami.
Organizatorzy: 							  mgr inż. Arkadiusz Gniazdowski
Rywal RHC
Linde Gaz Polska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
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Zbigniew Żurek
Gabriela Henel

Problemy jakości połączeń
zgrzewanych rozjazdów kolejowych
Quality problems of welded
joints in the railway turnouts
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono problemy występujące w procesie zgrzewania rozjazdów kolejowych. Wykazano, że przyczyną
nadmiernej kruchości staliwa manganowego jest nie tylko
niewłaściwa obróbka cieplna, ale i sposób badania. Zaproponowano zmianę sposobu odbioru odlewów manganowych. Wyjaśniono przyczynę nadmiernej kruchości połączeń zgrzewanych odkuwki dzioba z szynami dziobowymi.
Zbadano własności połączenia zgrzewanego po zmianie
sposobu wstępnego spawania. Wykazano, że tak wykonane połączenie zgrzewane ma wytrzymałość porównywalną
z wytrzymałością materiału odkuwki. W procesie łączenia
staliwa manganowego z szyną ze stali węglowej konieczne
jest wykonanie warstwy buforowej ze stali austenitycznej.
Jakość połączenia zgrzewanego zależy więc istotnie od jakości wykonania warstwy buforowej. Ustalono przyczynę
pękania złącza zgrzewanego w próbie prostowania.

This paper deals with problems occuring during resistance
butt welding of railway crossovers. It was proved, that brittleness of manganese cast steel is affected by wrong heat
treatment and type of testing of mechanical properties of
joints. A new procedure for manganese cast steel acceptance was suggested. A reason for excessive brittleness of
the pressure welded forging frog point with  rail was explained. Mechanical properties of the joint after modification
of initial welding process were examined. A strength of the
joint after this modification was similar to strength of the
forging material. During welding it is necessary to prepare
a buffer layer made of austenitic steel during joining of the
manganese cast steel with carbon steel. Therefore a quality of the joint strongly depends on a quality of buffer layer
quality. A reason for cracking of the resistance butt welding
during straightening process was established.

Pękanie połączeń
zgrzewanych w procesie
eksploatacji lub prostowania
W praktyce zdarzają się przypadki wystąpienia pęknięć w rozjazdach zgrzewanych. Pęknięcia mogą wystąpić już na etapie
produkcji, jak też w czasie eksploatacji. Przykłady pęknięć

Rys. 1. Wygląd pękniętego rozjazdu. Pęknięcie rozwija się tylko
w szyjce

Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, mgr inż. Zbigniew Żurek
– AGH Kraków, mgr inż. Gabriela Henel – KolTram Sp z o.o.
Zawadzkie.

Rys. 2. Przekrój wzdłużny pękniętego
rozjazdu. Pęknięcie rozwija się tylko w
szyjce

pokazano na rysunkach 1 i 2. Na
rysunku widać, że pęknięcie rozwija się tylko w szyjce jednej szyny.
Pęknięcie zostaje zatrzymane na
spoinach, gdyż szyny przed zgrzewaniem z dziobem kutym były ze
sobą łączone spoinami ułożonymi
na główce i stopce szyny (rys. 2).
Miejsce ułożenia spoin pokazano
na rysunku 3 (wersja 1).
Podobny charakter miało pęknięcie rozjazdu 2, które rozwinęło się
jednak również w główce i stopce szyny. Przeprowadzone badania makroskopowe wykazały, że pęknięcie miało charakter
kruchy i zarodkowało w szyjce szyny, w obszarze przekroju A,
zaznaczonego na rysunku 4. Wskazuje na to kierunek uskoków
na powierzchni pęknięcia. Pęknięcie kruche, rozwijające się
bardzo szybko, zostało początkowo wyhamowane w główce i
stopce szyny. Jednak w drugim etapie pęknięcie rozwinęło się
również w główce i stopce jednej szyny. Z porównania miejsca zarodkowania i charakteru rozwoju tych pęknięć wynika,
że mechanizm pękania obu rozjazdów jest taki sam. Podobny mechanizm pękania zaobserwowano w dziobie (rys. 5).
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Rys. 3. Sposoby łączenia szyn
przed procesem
zgrzewania

W celu wyjaśnienia przyczyny pękania wykonano zgład metalograficzny w płaszczyźnie A zaznaczonej na rysunku 4. Płaszczyzna ta przecinała najbardziej prawdopodobne miejsce rozpoczęcia pękania. Na rysunku 6 przedstawiono po złożeniu
szyny 1 i 2 zgrzane z odkuwką dziobu. Widać, że pęknięcie
rozwija się tuż obok linii zgrzania. Charakterystycznym elementem makrostruktury jest zapłynięcie szyny 2 w kierunku
szyny 1. Świadczy to o nierównomiernym płynięciu materiału
szyn w procesie spęczania przy zgrzewaniu. Można więc postawić tezę, że szyna 2 była bardziej plastyczna od szyny 1
i popłynęła w obydwie strony podczas spęczania. Możliwe
zatem było powstanie przyklejenia w miejscu zaokrąglenia
szyny zaznaczonym strzałką na rysunku 6.
Badania mikroskopowe wykazały wyraźne boczne odkształcenie szyny 1. Szczegółowa analiza mikrostruktury szyny 2
w miejscu zaokrąglenia przedstawionego na rysunku 6 wskazuje, że pęknięcie rozpoczęło się na linii zgrzania między
szynami. Linię tę zaznaczono na rysunku 7 linią przerywaną.
Linia ta przebiega praktycznie pod kątem 45o w stosunku do
linii zgrzania odkuwki do szyn. Ponieważ między szynami nie
ma wyiskrzania podczas zgrzewania, zanieczyszczenia powierzchniowe pozostają w zgrzeinie.

Aby zminimalizować możliwość nierównomiernego płynięcia w czasie zgrzewania oraz ścinanie spoiny łączącej w czasie eksploatacji, zmieniono sposób łączenia szyn
przed procesem zgrzewania. Sposób łączenia w wersji 2
pokazano na rysunku 3. Aby ocenić jakość wykonanego
połączenia, przeprowadzone zostały następujące badania:
• pomiary twardości w główce szyny (po usunięciu warstwy
   ok. 4 mm),
• rozkłady twardości wzdłuż złącza zgrzewanego i spoiny,
• badania mikroskopowe,
• badania własności wytrzymałościowych złącza.
Pomiaru twardości dokonano na główce szyny w obszarze złącza po zeszlifowaniu warstwy o grubości ok. 4 mm.
Na tak przygotowanym i wytrawionym zgładzie wykonano pomiary twardości aparatem Vickersa przy obciążeniu
293 N. Mapę rozkładu twardości przedstawiono na rysunku 8, na którym zaznaczono również linie AB i CD, wzdłuż
których zmierzono twardość. Przedstawione dane wskazują, że w obszarze zgrzeiny twardość wynosi ok. 300 HV,
a w materiale szyn obniża się do ok. 260 HV. Twardość odkuwki
jest nieco mniejsza i poza strefą zgrzeiny wynosi 250÷260 HV.

Rys. 6. Przekrój poprzeczny rozjazdu w płaszczyźnie A
zaznaczonej na rysunku 4

Rys. 4. Pęknięty
rozjazd 2. Wdoczne
pierwotne pęknięcie
szyjki szyny
Rys. 7. Mikrostruktura w obszarze zgrzania szyn do
odkuwki. Widoczne boczne płynięcie szyny 2

Rys. 5. Wygląd powierzchni przełomu odłamanej części
dzioba rozjazdu. Strzałką zaznaczono miejsce
rozpoczęcia pękania

24

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 6/2007

Rys. 8. Makrostruktura połączenia zgrzewanego z mapą
twardości

•

•
Rys. 9. Rozkład twardości wzdłuż linii AB

•
•

Rys. 10. Struktura spoiny łączącej szyny w obszarze zgrzania do
odkuwki. Widoczne „wyciskanie” metalu spoiny po linii zgrzania

Pomiary twardości przez zgrzeinę wzdłuż linii AB wykazały, że w zgrzeinie twardość wynosi ok. 255 HV5 i jest tego
samego rzędu co twardość w materiale szyny i odkuwki
(rys. 9). Twardość spoiny wynosiła 190÷200 HV5. Mikrostruktura przedstawiona na rysunku 10 wskazuje, że spoina zawiera ok. 40% ferrytu, co odpowiada 0,5% C. Cienka warstwa
struktury ferrytyczno-perlitycznej na linii zgrzania jest wynikiem „rozpływania” się metalu spoiny po linii zgrzania szyny
do odkuwki. Tak więc podwyższona zawartość ferrytu w linii
zgrzania jest wynikiem „rozpływania” się miękkiego materiału
spoiny po linii zgrzania w procesie spęczania.
W celu wyjaśnienia, czy podwyższona zawartość ferrytu w
linii zgrzania nie obniżyła własności wytrzymałościowych złącza, wykonano z główki dwie próbki wytrzymałościowe. Obydwie próbki pękły poza strefą zgrzewania w materiale odkuwki. Uzyskano następujące wyniki: Rm = 984 MPa, 984 MPa;
R0,2 = 527 MPa, 552 MPa; A5 = 7,9%, 6,2%. Ponieważ próbki
pękły poza strefą zgrzeiny, uzyskane własności są własnościami materiału odkuwki i wskazują, że w złączu zgrzewanym
są one wyższe niż w materiale odkuwki. Tak więc obecność
podwyższonej zawartości ferrytu w linii zgrzania nie obniża
własności wytrzymałościowych złącza.

Wnioski
• Przeprowadzone badania wykazały, że w analizowanych
przypadkach pękanie w obszarze zgrzeiny kutego dzioba
do szyn rozpoczyna się w szyjce szyn i rozwija się w strefie
wpływu ciepła bardzo blisko zgrzeiny. W zgrzeinie pęknięcie nie rozwija się z uwagi na bardziej plastyczny materiał

zgrzeiny, który w wyniku odwęglenia zawiera pewną niewielką ilość ferrytu. W ocenie mikroskopowej zawartość
węgla w zgrzeinie wynosi ok. 0,65%.
Analiza mikroskopowa wskazuje, że występuje nierównomierne płynięcie materiału obydwu szyn w procesie spęczania. Charakter płynięcia sugeruje, że jedna szyna jest
bardziej plastyczna i następuje jej płynięcie w obydwie
strony wzdłuż powierzchni zgrzewania. Taki sposób płynięcia materiału utrudnia właściwe połączenie drugiej szyny z odkuwką. Przyczyną różnej plastyczności szyn może
być różna temperatura w miejscu zgrzewania, co może
być wynikiem nierównego styku główek szyn ze szczękami
zgrzewarki.
W obszarze zgrzeiny między szynami spotyka się znaczną ilość wtrąceń usytuowanych w linii zgrzania. Przedstawione czynniki mogą powodować znaczne osłabienie styku między szynami. Obecność naprężeń wynikających z
nierównomiernego chłodzenia główki i szyjki szyny może
powodować powstanie zarodka pęknięcia. Dalsze nieznaczne odkształcenie nawet w procesie transportu czy
prostowania może powodować powstanie pęknięć na całą
szerokość połączenia. Możliwe jest również pozostawienie
mikropęknięcia w gotowym wyrobie. Konsekwencją tego
jest pęknięcie rozjazdu podczas przejazdu pierwszych pociągów.
Obecności ewentualnych pęknięć nie da się wykryć metodami nieniszczącymi ze względu na ich lokalizację na
styku szyn.
Przeprowadzone badania wykazały, że spawanie szyn
dziobowych w płaszczyźnie czołowej (zgrzewania) przed
zgrzewaniem ich z kutym dziobem zapewnia dobrą jakość
zgrzeiny. Tak pospawane szyny w procesie spęczania równomiernie przemieszczają się, nie powodują zgrzewania
szyn między sobą i zapobiegają „zapływaniu” jednej szyny
za drugą.

Wady powstające w procesie
wytwarzania rozjazdów ze staliwa
wysokomanganowego
Połączenie stali szynowej ze staliwem wysokomanganowym
wykonuje się z przekładką stopiwa ze stali austenitycznej. Po
zgrzaniu w czasie prostowania połączenia zgrzewanego szyny ze stali 900A z dziobem ze staliwa wysokomanganowego
występują niekiedy przypadki pękania połączenia. Pęknięcia
występują po stronie stali szynowej.
W celu wyjaśnienia przyczyn pękania przeprowadzono szczegółowe badania makroskopowe i mikroskopowe. Badania
penetracyjne wykazały, że pęknięcia występują zarówno w
materiale napoiny austenitycznej, jak i w obszarze szyny ze
stali 900A. Analiza struktur potwierdziła obecność pęknięć
i zażużleń. Na rysunkach 11, 12 i 13 przedstawiono obszar
w pobliżu linii wtopienia napoiny austenitycznej z widocznymi
wadami w postaci zażużleń, pęknięć i przyklejeń. Powstające
w spoinie pęknięcia są pęknięciami gorącymi i przenoszą się
ze spoiny do strefy wpływu ciepła.
W czasie opracowywania technologii napawania szyny ze stali
900A zastosowano podkładki miedziane w celu zabezpieczenia boków nakładanej warstwy przed spływaniem stopiwa.
Okazało się, że jakość połączenia zgrzewanego była niezadowalająca. W próbie zginania połączenia pękały. Badania
mikroskopowe wykazały, że przyczyną pękania są pęknięcia
gorące spowodowane nadtopieniem się podkładki miedzianej
i dostaniem się miedzi do spoiny (rys. 14).
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Wnioski

Rys. 11. Struktura w pobliżu linii wtopienia napoiny austenitycznej z widocznymi wadami w postaci zażużleń,
pęknięć i przyklejeń

• Przeprowadzone badania wykazały, że bezpośrednią przyczyną pękania w czasie prostowania połączenia zgrzewanego szyny ze stali 900A z dziobem ze staliwa wysokomanganowego jest niewłaściwa jakość napawanej przekładki
ze stali austenitycznej. W wykonanej napoinie stwierdzono
liczne wady w postaci zażużleń, porów i przyklejeń. Z istniejących wad w procesie krzepnięcia rozwijają się pęknięcia gorące, które dochodzą do linii wtopienia i dalej do
strefy wpływu ciepła materiału szyny. Obecność tych wad
nie gwarantuje dobrej jakości połączenia zgrzewanego.
Jedynym sposobem uniknięcia problemu pękania jest poprawne wykonanie napoiny ze stali austenitycznej na stali
szynowej 900A.
• W procesie napawania przekładki ze stali austenitycznej
niedopuszczalne jest stosowanie podkładki miedzianej.
Przypadkowe nadtopienie podkładki i dostanie się miedzi
do spoiny wywołuje pękanie na gorąco. Pęknięcia te rozwijają się do strefy wpływu ciepła stali szynowej, powodując
pękanie złącza.

Kryteria oceny własności
staliwa manganowego

Rys. 12. Struktura spoiny łączącej szyny w obszarze
zgrzania do odkuwki. Widoczne „wyciskanie” metalu
spoiny po linii zgrzania

Rys. 13. Pęknięcia gorące rozwijające się z zażużlenia

Rys. 14. Pęknięcie gorące w obszarze przetopienia
podkładki miedzianej
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Jednym z kryteriów odbioru staliwa wysokomanganowego
na rozjazdy kolejowe jest próba udarowego łamania zgodnie
z kodeksem IUC 886V. Próba polega na udarowym łamaniu
odlanej próbki o wymiarach 30 x 30 x 200 mm. Na próbkach wykonuje się karb o promieniu r = 1,5 mm i głębokości
t = 1,5 mm metodą wyciskania na prasie. Próbki układa się
na podporach ustawionych w odległości 150 mm i łamie na
młocie spadowym. Próbki muszą wytrzymać trzy kolejne uderzenia swobodnie spadającego z wysokości 3 m bijaka o masie 50 kg. Głębokość powstałych pęknięć na łamanej próbce
nie może przekroczyć 7 mm. Warunki te muszą być spełnione
dla dwóch próbek z danego odlewu. Ponieważ występowały niekiedy problemy ze spełnieniem tego warunku, podjęto
badania w celu wyjaśnienia niskich własności plastycznych
odlewów.
Podstawowymi czynnikami decydującymi o własnościach plastycznych odlewów manganowych jest jakość odlewu (brak
porowatości) oraz właściwie przeprowadzona obróbka cieplna, czyli przesycanie z temperatury ok. 1100°C i dostateczne
szybkie chłodzenie, aby uniemożliwić wydzielanie węglików.
Obecność węglików wydzielonych po granicach ziaren znacznie obniża własności plastyczne, co wykazano w referacie [1].
Przedstawiona próba miała więc służyć ocenie prawidłowości
przeprowadzonej obróbki cieplnej. Ponieważ pękały również
próbki, w których była właściwie przeprowadzona obróbka
cieplna, a odlewy nie zawierały porowatości, dokonano szczegółowej analizy zmian struktury pod wygniatanym karbem
oraz porównawczych badań udarności próbek z karbem wyciskanym i karbem nacinanym. Na próbkach przesyconych
z rożnych temperatur w zakresie od 1050 do 1150°C i chłodzonych w wodzie i na powietrzu nacinano karby V. Takie
same karby V wyciskano na prasie, a następnie próbki łamano
w temperaturze otoczenia. Wyniki badań udarności przedstawiono na rysunku 15. Z danych na rysunku wynika wyraźnie,
że próbki z karbem wygniatanym mają znacznie niższą udar-

ność. Aby wyjaśnić przyczynę tych różnic, dno karbu poddano
analizie na mikroskopie elektronowym skaningowym. Analiza
wykazała, że w procesie wykonywania karbu przez nagniatanie następuje pękanie stali w miejscu nagniatania (rys.
16). Powstają gotowe zarodki pęknięć, od których rozwija
się pęknięcie w próbie udarowego łamania (rys. 17, 18). Na
próbkach z karbem nacinanym takich pęknięć na dnie karbu

   i pod dnem nie obserwuje się. Drugim czynnikiem obniżającym udarność na próbkach z karbem wygniatanym jest
przemiana fazowa, jaka zachodzi pod narzędziem w procesie
wyciskania karbu. Badania rentgenowskie wykazały znaczny postęp przemiany austenitu w martenzyt. Przemiana ta
zwiększa twardość i znacznie obniża własności plastyczne.

Rys. 15. Wpływ temperatury przesycania i sposobu wykonania karbu na udarność próbek z karbem V (chłodzenie na powietrzu)

Rys. 17. Otwieranie się pęknięć na dnie karbu w czasie próby udarowego łamania (chłodzenie na powietrzu)

Rys. 16. Pękanie stali pod dnem karbu w czasie jego wyciskania
(chłodzenie na powietrzu)

Rys. 18. Otwieranie się pęknięć na dnie karbu w czasie próby udarowego łamania (chłodzenie w wodzie) (chłodzenie w wodzie)

Wnioski
• Przyczyną niskich własności plastycznych w próbie udarowego łamania i niespełnienie wymagań podanych w przepisach kodeksu IUC 886V są:
– niewłaściwa obróbka cieplna i występowanie węglików
po granicach ziaren,
– wady odlewnicze w postaci porów i pustek,
– zmiany struktury i pękanie stali w procesie wytwarzania
karbu.
• Przy poprawnej obróbce cieplnej i braku wad odlewniczych
jedyną przyczyną niespełnienia wymagań jest uszkodze-

nie materiału pod karbem w procesie jego wytwarzania. Aby
tego uniknąć, proponuje się zmianę sposobu przygotowania
karbów. Karb może być wykonany już w procesie odlewania,
względnie nacięty metodą szlifowania lub frezowania. Innym
rozwiązaniem może być próba udarności na próbkach z karbem U lub V.

Literatura
[1] Tasak E.: Spawalność stali, Wyd. Fotobit, Kraków 2002.
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Aktualizacja wymagań normy PN-M-69009
dotyczącej kwalifikowania zakładów przemysłowych
Amendment to the requirements of PN-M-69009 standard
relating to classification of industrial enterprises
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wymagania stawiane zakładom
produkującym konstrukcje i wyroby spawane.  Dotyczą one
rodzaju konstrukcji spawanych, kwalifikacji personelu oraz
użytych technologii. Szczególną uwagę zwrócono na europejskie wymagania co do uprawnień personelu spawalniczego. Przedstawiając obecny stan norm, ukazano konieczność
ich aktualizacji i zaproponowano niezbędne zmiany mające
na celu podniesienie jakości produkcji spawalniczej.

The article presents the requirements which have to be satisfied by the plants manufacturing welded constructions
and products.  They relate to the type of welded constructions, personnel qualification and the technologies which
were used. Particular attention was drawn to the European
requirements with regard to welding personnel qualifications. While presenting current state of the standards, it
was revealed that their updating is necessary and needed
amendments were proposed in order to increase the quality
of weld production.

Wstęp
Spawanie jest procesem specjalnym, to znaczy takim, którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego
przebiegu. Wynik spawania jest widoczny dopiero po jego
zakończeniu. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie
warunków spawania (danych wejściowych procesu), które
pozwolą na uzyskanie wymaganej jakości złączy spawanych
i zapewnią jej powtarzalność. Jednym ze sposobów zapewnienia właściwych warunków do realizacji procesu spawania
jest określenie wymagań i wprowadzenie nadzoru nad ich
utrzymywaniem przez jednostkę niezależną.
Wymagania te dotyczą:
• organizacji zakładu stosującego produkcję spawalniczą,
• personelu nadzoru spawalniczego,
• spawaczy,
• personelu kontroli i badań,
• wyposażenia zakładu w urządzenia niezbędne do realizacji  
  procesów spawalniczych,
• kooperacji,
• realizacji procesów spawania oraz kontroli i badań.
Podstawową i najprostszą formą kwalifikacji zakładów
wykonujących produkcję spawalniczą jest kwalifikacja na
podstawie normy PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady
stosujące procesy spawalnicze. Podział”. Norma podaje wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać zakład
produkujący konstrukcje i wyroby spawane, aby mógł być
uznany za zdolny do wytwarzania wyrobów spawanych o wymaganej jakości.
Stosowanie tej normy nie jest obowiązkowe. Ubieganie
się zakładów o kwalifikację na podstawie normy PN-M-69009
jest całkowicie dobrowolne. O tym, czy zakład stosujący
procesy spawalnicze powinien być kwalifikowany, decyduje
wyłącznie rynek. Najczęściej jest to odbiorca, inwestor lub
zleceniodawca produkcji spawalniczej.

Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
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Nadawanie uprawnień zakładom przemysłowym w Polsce na podstawie normy PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo.
Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział” od 1987
roku prowadzi Spawalnicza Komisja Kwalifikowania Zakładów
Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
W 2006 roku Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa posiadało 669 zakładów przemysłowych. W ciągu
2006 roku Świadectwa Kwalifikacyjne uzyskało 439 zakładów przemysłowych, z czego 91 zakładów uzyskało je po raz
pierwszy.

Wymagania stawiane zakładom
produkującym konstrukcje
i wyroby spawane – stan obecny
Konstrukcje i wyroby spawane powinny być wykonywane
tylko przez przedsiębiorstwa reprezentujące odpowiednio
wysoki poziom techniczny, wyposażone w niezbędne urządzenia produkcyjne, dysponujące fachowym personelem do
wykonawstwa, nadzoru oraz kontroli produkcji spawalniczej,
stosujące sprawdzone i kwalifikowane technologie spawania.
Norma PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział” wyróżnia trzy kategorie
(grupy) zakładów pod względem spawalniczym:
– grupę I, obejmującą zakłady uprawnione do wykonywania
  konstrukcji klasy 1, 2 i 3;
– grupę II, obejmującą zakłady uprawnione do wykonywania
   konstrukcji klasy 2 i 3;
– grupę III, obejmującą zakłady uprawnione do wykonywa   nia konstrukcji klasy 3.
Klasyfikacji konstrukcji spawanej do odpowiedniej klasy
dokonuje się zgodnie z zaleceniami normy PN-87/M-69008
„Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych”. Klasa
konstrukcji spawanej powinna być uwidoczniona w dokumentacji technicznej.
Zakwalifikowanie zakładu do I lub II grupy zależy od wyposażenia technicznego oraz liczebności i poziomu kwalifikacji personelu nadzoru spawalniczego w zakładzie.

Wielkość zakładu pod względem spawalniczym zależy od
tzw. ekwiwalentnej liczby spawaczy, operatorów i zgrzewaczy
Se (wg normy PN-M-69009). Jeśli liczba ta nie przekracza 30,
to zakład uznaje się za mały pod względem spawalniczym,
natomiast jeśli ją przekracza, to za duży.
Zasadnicze znaczenie przy kwalifikacji zakładu mają kwalifikacje personelu nadzoru spawalniczego. Personel nadzoru
spawalniczego oraz pracownicy bezpośrednio wykonujący
prace spawalnicze muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
oraz wykazać się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
danego rodzaju prac. Zgodnie z wymaganiami omawianych
norm, spawacze wykonujący konstrukcje spawane powinni
mieć ukończone kursy o charakterze ponadpodstawowym,
a od 2000 roku uprawnienia uzyskane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 287-1 lub (od 2004 roku) PN-EN ISO
9606. Posiadacze Książki Spawacza z wpisem ukończenia
kursu o charakterze podstawowym mogą spawać tylko konstrukcje nieodpowiedzialne klasy 3. Operatorzy obsługujący
zmechanizowane stanowiska spawalnicze powinni posiadać
uprawnienia wg PN-EN 1418.
Istotne znaczenie dla produkcji spawalniczej ma personel nadzoru spawalniczego – osoba odpowiedzialna za całokształt prac spawalniczych oraz personel kontroli i badań.
W zakładzie I grupy osobą odpowiedzialną za całokształt prac
spawalniczych jest najczęściej  główny spawalnik. Za kontrolę
i badania odpowiada kierownik działu kontroli jakości lub, w
mniejszych zakładach, kontroler jakości. Funkcje te nie mogą
być łączone, a w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
osoby te nie powinny podlegać temu samemu przełożonemu.
Są one personalnie odpowiedzialne za nadzór nad produkcją
spawalniczą i kontrolę w zakładzie. Odpowiedzialność ta jest
podkreślona przez imienne wymienienie tych osób w Świadectwie Kwalifikacyjnym. Osoby te powinny mieć wykształcenie spawalnicze wyższe – w przypadku przyporządkowania
zakładu do grupy I lub średnie techniczne spawalnicze – w
przypadku przyporządkowania zakładu do grupy II oraz odpowiedni staż pracy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się również posiadanie wykształcenia o pokrewnej specjalności (metaloznawstwo, obróbka cieplna, przeróbka plastyczna
itp.) uzupełnionego o kurs specjalistyczny z zakresu spawalnictwa.
Personel kontroli i badań musi mieć stosowne przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie praktyczne w zakresie
co najmniej grupy wykonywanych metod kontroli (np. badań
ultradźwiękowych, badań radiograficznych itp.) Stopień przeszkolenia i uzyskane uprawnienia muszą być udokumentowane przez instytucje powołane do tego celu i/lub ogólnie
uznawane.
Norma PN-M-69009 wymaga posiadania przez zakład odpowiednich urządzeń spawalniczych i pomocniczych do spawania, takich jak: przyrządy mocujące, obrotniki, wysięgniki,
urządzenia do podgrzewania wstępnego i wyżarzania po spawaniu oraz urządzeń  do kontroli jakości złączy spawanych.
Podział konstrukcji na klasy dokonywany jest na
podstawie normy PN-87/M-69008 „Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych”. Według niej obecny podział wygląda następująco:
Klasa 3 – wymagania podstawowe
Obejmuje konstrukcje obciążone statycznie (nie narażone na zmęczenie), wykonane ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wyższej niż S235, o grubości materiału t nie przekraczającej 300 mm, jeśli nie występują w nich
szczególne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne i inne
warunki właściwe dla klasy 2 i 1.
Klasa 2 – wymagania podwyższone
Obejmuje konstrukcje obciążone statycznie lub dynamicznie (narażone na zmęczenie), wykonane ze stali konstrukcyj-

nej niestopowej lub niskostopowej kategorii nie wyższej niż
S355. Do tej klasy zalicza się również konstrukcje, w których
występują szczególne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, jak m.in. połączenia przygotowane do montażowego
spawania głównych elementów nośnych oraz elementów
o masie ponad 20 t.
Klasa 1 – wymagania specjalne
Obejmuje konstrukcje jak w klasie 2, których awaria pociągnęłaby za sobą znaczne zagrożenie życia lub duże straty
materialne. W szczególności dotyczy to konstrukcji, dla których w obliczeniach projektowych przyjęto współczynnik konsekwencji zniszczenia większy niż  1. Do tej klasy zalicza się
również konstrukcje o specjalnych wymaganiach co do kontroli i odbioru ze strony właściwych instytucji oraz konstrukcje, do których stosuje się materiały i procesy technologiczne
nie objęte normą.
Elementy konstrukcyjne wchodzące w skład całości
obiektu mogą być zaliczone do różnych klas (np. elementy
szkieletu obudowy do klasy 3, a elementy szkieletu nośnego
do klasy 2).
Norma PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział” jest przywołana w normie
PN-B-06200: 2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.
Norma ta wymaga posiadania właściwych dokumentów
kontroli (m.in. atestów hutniczych zgodnie z PN-EN 10204)
i deklaracji zgodności (wg PN-EN 45014) na wszystkie materiały i wyroby. Innym wymaganiem normy jest także stosowanie kwalifikowanych technologii spawania dla procesów
w pełni zmechanizowanych oraz spawania automatycznego,
a także gdy proces spawania wprowadza się w zakładzie po
raz pierwszy.
Jeśli chodzi o kwalifikacje wykonawców, to norma
wymaga posiadania przez zakład wytwarzający konstrukcje
budowlane zakładowego systemu jakości i aktualnego zakwalifikowania do I lub II grupy zakładów wg PN-M-69009.
Norma PN-B-06200 wprowadza podział zakładów na trzy
grupy:
Grupa III – zakłady wytwarzające konstrukcje klasy 3
Obejmuje ona zakłady posiadające Świadectwo Kwalifikacyjne zaliczające zakład do I lub II grupy wg PN-M-69009
i zakładowy system jakości produkcji, a jakość wykonywanych elementów konstrukcji poświadczana jest przez producenta Świadectwem Jakości.
Grupa II – zakłady wytwarzające konstrukcje klasy 2
Obejmuje zakłady posiadające Świadectwo Kwalifikacyjne zaliczające zakład do I grupy wg PN-M-69009 i spełniające wymagania jak dla zakładów grupy III.
Grupa I – zakłady wytwarzające konstrukcje klasy 1
Obejmuje zakłady spełniające wymagania jak dla zakładów grupy II, a zakład zamawiający zobowiązany jest
do ciągłego nadzorowania procesu wytwarzania konstrukcji
i weryfikacji wyników kontroli i badań prowadzonych przez
wykonawcę, który w ramach nadzoru zewnętrznego kompletuje dokumentację badań i kontroli końcowej wyrobów w zakresie ustalonym w planie kontroli i badań weryfikujących.

Propozycje aktualizacji wymagań
Od czasu ustanowienia normy PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział”
minęło dwadzieścia lat. Równocześnie liczba zakładów stosujących procesy spawalnicze, które ubiegają się o uzyskanie
świadectwa kwalifikacyjnego na podstawie tej normy, stale
wzrasta. Stan ten potwierdza wynikającą z warunków rynkowych potrzebę stosowania tej normy.  Norma PN-M-69009
tworzona była w innych warunkach funkcjonowania zakładów
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spawalniczych i obowiązywała w „otoczeniu” innych  norm niż
obecnie stosowane. Również lata praktyki w kwalifikowaniu
zakładów ujawniły potrzebę uściślenia pewnych jej wymagań.
W ostatnich latach coraz więcej zakładów wytwarza konstrukcje i wyroby spawane dla zleceniodawców zagranicznych.
Zleceniodawcy ci coraz częściej wymagają zatrudnienia  osób
posiadających dyplomy Międzynarodowego/Europejskiego
Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE) lub Międzynardowego/Europejskiego Technologa Spawalnika (IWT/EWT) i coraz częściej Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika
(IWS/EWS). Wymagania dotyczące personelu nadzoru spawalniczego określała norma PN-EN 719, zastąpiona następnie
normą PN-EN ISO 15431.
W 2000 roku została ustanowiona, a następnie w 2004
roku znowelizowana norma PN-EN 287-1 dotycząca egzaminowania spawaczy.
Organizacja i przebieg procesów kontroli produkcji spawalniczej są dość często znacznie zróżnicowane u różnych
wytwórców, co w dużej mierze jest uzależnione od charakteru i zakresu wymaganej kontroli procesów spawalniczych
oraz rodzaju odbioru gotowych wyrobów. Równocześnie w  
1999 roku ustanowiono normę PN-EN 473 „Kwalifikowanie
i certyfikowanie personelu badań nieniszczących”.
Znowelizowana w 2002 roku norma PN-B-06200 zaostrzyła wymagania dotyczące wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych, dostosowując je do wymagań europejskich.
W 1997 roku została ustanowiona seria norm PN-EN 729
określająca wymagania jakości w spawalnictwie, zastąpiona
następnie w 2006 roku serią norm PN- EN ISO 3834.
Serię norm PN-EN 288 zastąpiono obecnie serią norm PNEN ISO 15614 dotyczącą kwalifikowania technologii spawania.
To wszystko sprawia, że konieczne staje się „unowocześnienie” normy PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady
stosujące procesy spawalnicze. Podział” i dostosowanie określonych w niej wymagań do obecnie funkcjonujących norm.
Jako sposób aktualizacji wymagań przyjęto opracowanie wytycznych Instytutu Spawalnictwa uzupełniających  wymagania normy.
W opracowywanych wytycznych przewidywane jest
uwzględnienie następujących  zagadnień:
1. Określenie wymagań dla personelu nadzoru spawalniczego nawiązujące do wymagań normy PN-EN ISO 15431.
W zależności od grupy i wielkości zakładu przewidywane
jest wprowadzenie wymagań dotyczących zatrudnienia
Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika
(IWE/EWE), Międzynardowego/Europejskiego Technologa
Spawalnika (IWT/EWT) oraz Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika (IWS/EWS).
2. Określenie wymagań dla personelu kontroli i badań nawiązujące do wymagań normy PN-EN 473 i PN-EN ISO
15431. W zależności od grupy i wielkości zakładu przewidywane jest wprowadzenie wymagań dotyczących zatrudnienia Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego na
stanowisku kierownika Działu Kontroli Jakości oraz jednoznaczne określenie liczebności personelu kontroli i badań
z uprawnieniami VT-2 w zależności od liczby zmian pracy
w zakładzie i liczby spawaczy.
3. Jednoznaczne określenie ilczby spawaczy posiadających
świadectwo kwalifikacyjne egzaminu spawacza zgodnie
z normą PN-EN 287-1 lub serią norm PN-EN ISO 9606 – w
zależności od grupy i wielkości zakładu.
4. Wprowadzenie wymagania posiadania kwalifikowanych
technologii spawania przez zakłady duże należące do
I grupy.
5. Usankcjonowanie zapisem w przewidywanych wytycznych
wymaganego posiadania przez zakłady WPS-ów.
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6. Wprowadzenie wymagania utrzymywania przez zakłady
zapisów (przynajmniej w formie uproszczonej) z kontroli
jakości złączy spawanych.
7. Dostosowanie wymagań dotyczących wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych do wymagań normy
PN-B-6200.

Podsumowanie

Przedstawiony stan obecny oraz   wymagania poszczególnych przytoczonych norm wskazują na konieczność dostosowania do nich wymagań normy PN-M69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy
spawalnicze. Podział”. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne propozycje zmian wymagań tej normy.
Szczegółowe wymagania zostaną przedstawione w wytycznych Instytutu Spawalnictwa, które mają zostać wydane do końca  bieżącego roku.
Równocześnie mamy nadzieję, że dostosowanie wymagań normy PN-M-69009 do obecnie funkcjonujących
norm dotyczących personelu nadzoru spawalniczego,
personelu kontroli i badania, spawaczy, kwalifikowania
technologii spawania oraz utrzymywania zapisów z kontroli złączy spawanych wpłynie korzystnie na podniesienie jakości produkcji   spawalniczej i konkurencyjności
zakładów stosujących procesy spawalnicze.
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Kwalifikowanie spawaczy stali zgodnie
z wymaganiami norm europejskich
i międzynarodowych
Certification process of steel welder
on the basis of the requirements of European
and International standards
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe różnice w egzaminie kwalifikacyjnym spawaczy wykonujących konstrukcje stalowe zgodnie z wymaganiami europejskiej normy
PN-EN 287-1 (2007) i międzynarodowej normy pr. ISO/CD
9606-1. Dokonano tabelarycznego zestawienia najważniejszych zagadnień dotyczących procesów spawania oraz zasad kwalifikacji dla materiałów podstawowych, materiałów
dodatkowych oraz pozycji spawania.

Basic differences between the qualification examination for welders of steel constructions conducted on
the basis of  the requirements provided by the PN-EN
287-1 (2007) European standard   and by the ISO\CD
9606-1 international standard were presented in the
article. A tabular statement of the most essential issues
relating to welding processes and the rules of qualification for primary materials, additional materials and
welding positions was worked out.

Wstęp
Nadawanie spawaczom uprawnień następuje po sprawdzeniu ich umiejętności i wiedzy, zgodnie z:
• PN-EN 287-1 – Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie.
Część 1. Stale;
• normami serii PN-EN ISO 9606 – Egzaminowanie spawaczy.
Spawanie… np.:
PN-EN ISO 9606-2 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spa– wanie. Część 2. Aluminium i stopy aluminium,
PN-EN ISO 9606-3 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spa– wanie. Część 3. Miedź i stopy miedzi,
PN-EN ISO 9606-4 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spa– wanie. Część 4. Nikiel i stopy niklu,
PN-EN ISO 9606-5 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spa– wanie. Część 5. Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu.
Europejska norma EN 287-1 na egzaminowanie i uprawnianie spawaczy stali ma już ponad 14-letnią historię. Ustanowiona została 21 lutego 1992 roku w kilkanaście lat po
powstaniu Unii Europejskiej, Uchwałą z dnia 11 sierpnia 1998
roku przez Polski Komitet Normalizacyjny, a weszła do praktyki spawalniczej z dniem 1 stycznia 2000 roku [1]. W ostatnich latach w Komitetach Technicznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), jak również w Europejskim
Komitecie Normalizacyjnym (CEN) podjęto prace zmierzające
do wprowadzenia zmian do norm na egzaminowanie spawaczy stali. Członkowie Komitetu Technicznego Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego (CEN), mając na uwadze ujed-

nolicenie przepisów dotyczących kwalifikowania spawaczy nie
tylko w Unii Europejskiej, szukali kompromisu przez wzorowanie się na projekcie międzynarodowej normy ISO 9606-1.
W ostatnich latach historia norm ISO 9606-1 i EN 287-1
była podobna, ponieważ do obu norm wprowadzono istotne
zmiany. Członkowie Komitetów Technicznych ISO, jak również
i CEN prowadzili intensywniejsze działania nad opracowaniem
wspólnej wersji normy na egzaminowanie spawaczy stali,
z jednakowym numerem 9606-1. W roku 2002 opublikowano
projekty końcowe obu norm, jednak ze względu na odmienne
stanowisko Stanów Zjednoczonych w ISO nie doszło do ostatecznego ustanowienia wspólnej normy. 2 stycznia 2004 roku
zobowiązano wszystkie kraje członkowskie CEN do wprowadzenia w życie znowelizowanej normy europejskiej EN 287-1:
2004. W Polsce odpowiednikiem tej normy była norma PN-EN
287-1: 2005 (U). 16 lutego 2007 roku została zatwierdzona
przez Prezesa PKN krajowa norma PN-EN 287-1: 2007, w której uwzględniono poprawkę do normy AC: 2004 oraz zmianę
A2: 2006. Jest to na dzień dzisiejszy ostateczna wersja tej
normy, która jednocześnie jest powiązana z zasadniczymi
wymaganiami dyrektywy UE 97/23/WE [3]. Ostatnio opublikowano również projekt międzynarodowej normy ISO/CD
9606-1: 2006, która także wprowadza istotne zmiany do
pierwotnych wersji. Czy w najbliższym czasie doczekamy się
wspólnej normy 9606-1 obowiązującej wszystkie kraje, nie
tylko europejskie – zobaczymy.
W artykule przedstawiono najistotniejsze różnice w aktualnych normach 287-1 i 9606-1.

Dr inż. Ryszard Pakos – Zakład Spawalnictwa Instytut Inżynierii
Materiałowej Politechnika Szczecińska
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Najistotniejsze różnice
wynikające z porównania norm
EN 287-1 i pr. ISO/CD 9606-1
Procesy spawania

Tablica I. Zasada kwalifikowania grubości spoiny wykonanej łukiem
zwarciowym wg pr. ISO/CD 9606-1

Grubość spoiny złącza egzaminacyjnego wykonanej łukiem
zwarciowym

Maksymalna kwalifikowana
grubość spoiny do wykonywania
łukiem zwarciowym

s  ≤  12 mm

1,3 s

s > 12 mm

według tablicy [2]

Procesy spawania wg 287-1
111 	
114 	
121 	
125 	
131 	
135 	
136 	
141 	
15  	
311 	

ręczne spawanie łukowe;
spawanie łukowe samoosłonowym łukiem proszkowym;
spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym;
spawanie łukiem krytym drutem proszkowym;
spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (spawanie metodą MIG);
spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (spawanie metodą MAG);
spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem
proszkowym;
spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów
obojętnych (spawanie metodą TIG);
spawanie plazmowe;
spawanie acetylenowo-tlenowe.

Procesy spawania wg pr. ISO/CD 9606-1
111 	
114 	

spawanie łukowe elektrodą otuloną;
spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym;
121 	
spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym;
125 	
spawanie łukiem krytym drutem proszkowym;
131 	
spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych (spawanie MIG);
131-D 	 spawanie metodą MIG, zwarciowe przechodzenie
metalu;
131-G 	 spawanie metodą MIG, kroplowe przechodzenie
metalu;
131-S 	 spawanie metodą MIG, natryskowe przechodzenie
metalu;
135 	
spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (spawanie MAG);
135-D 	 spawanie metodą MAG, zwarciowe przechodzenie
metalu;
135-G 	 spawanie metodą MAG, kroplowe przechodzenie
metalu;
135-S 	 spawanie metodą MAG, natryskowe przechodzenie
metalu;
136 	
spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem
proszkowym;
136-D 	 spawanie drutem proszkowym w osłonie aktywnego
gazu, zwarciowe przechodzenie metalu;
136-G 	 spawanie drutem proszkowym w osłonie aktywnego
gazu, kroplowe przechodzenie metalu;
136-S spawanie drutem proszkowym w osłonie aktywnego
gazu, natryskowe przechodzenie metalu;
141
spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów
obojętnych (spawanie TIG);
15 	
spawanie plazmowe;
311 	
spawanie acetylenowo-tlenowe.
Dla procesów 131, 135 i 146 z zastosowaniem litego drutu
elektrodowego lub drutu proszkowego o rdzeniu metalowym,
spawanie złącza egzaminacyjnego łukiem zwarciowym kwalifikuje tylko do spawania łukiem zwarciowym. Zastosowanie
do wykonania złącza egzaminacyjnego kroplowego lub natryskowego przechodzenia metalu kwalifikuje do obu sposobów
przechodzenia metalu przez łuk (tablica).
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Skróty dotyczące szczegółów materiałów
dodatkowych i wykonania spoiny
Zgodnie z PN-EN 287-1
nm 	
A 	
B 	
C 	
M 	
P 	
R 	

Z 	

bez materiału dodatkowego
otulina kwaśna
otulina zasadowa lub rdzeń elektrody – zasadowy
otulina celulozowa
rdzeń elektrody – proszek metalu
rdzeń elektrody – rutylowy, żużel szybko krzepnący
otulina rutylowa lub rdzeń elektrody – rutylowy, żużel wolno krzepnący
otulina rutylowa  kwaśna
otulina rutylowa  zasadowa
otulina rutylowa  celulozowa
otulina rutylowa  gruba
drut lity/pręt
rdzeń elektrody – rutylowy lub zasadowy/fluorkowy
rdzeń elektrody – zasadowy/fluorkowy, żużel wolno
krzepnący
rdzeń elektrody – zasadowy/fluorkowy, żużel szybko
krzepnący
rdzeń elektrody – inne typy

bs 	
lw
mb 	
ml 	
nb 	
rw 	
sl 	
ss 	

spawanie
spawanie
spawanie
spawanie
spawanie
spawanie
spawanie
spawanie

RA 	
RB 	
RC 	
RR 	
S 	
V 	
W 	
Y 	

dwustronne
w lewo
z podkładką
wielowarstwowe
bez podkładki
w prawo
jednowarstwowe
jednostronne

Zgodnie z pr. ISO/CD 96061
fb
ph
bs
ci
lw
rw 	
mb
gb
nb
ml
sl
ss

podkładka topnikowa
podgrzewanie wstępne
spawanie dwustronne
wkładka spoiwa
spawanie gazowe w lewo
spawanie gazowe w prawo
podkładka metalowa
podkładka gazowa
spawanie bez podkładki
spawanie wielościegowe (spoiny pachwinowe)
spawanie jednościegowe (spoiny pachwinowe)
spawanie jednostronne

Tablica II. Zakresy kwalifikacji dla podkładek i wkładki spoiwa (pr. ISO/CD 9606-1)
Zakresy kwalifikacji dla podkładek i wkładki spoiwa
Bez
podkładki (nb)

Podkładka
metalowa (mb)

Spawanie
dwustronne (bs)

Podkładka
gazowa (gb)

Wkładka
spoiwa (ci)

Podkładka
topnikowa (fb)

Bez podkładki (nb)

x

x

x

x

-

x

Podkładka metalowa
(mb)

-

x

x

-

-

x

-

x

x

-

-

x

-

x

x

x

-

-

-

x

x

-

x

-

-

x

x

-

-

x

Spawanie dwustronne
(bs)
Podkładka gazowa      
(gb)
Wkładka spoiwa      
(ci)
Podkładka topnikowa
(fb)

Zasady kwalifikowania dla materiałów podstawowych
Tablica III. Kwalifikowanie materiałów podstawowych wg PN-EN 287-1
Grupa
materiałowa1)
złącza próbnego

9

1)

Zakres kwalifikacji
1.1
1.2
1.4

1.3

1.1, 1.2, 1.4
1.3
2
3
4
5
6
7
8

x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

9.1

x

x

x

x

-

-

-

9.2+9.3

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

10
11
x
x
grupa materiałów zgodnie z ISO/TR 15608.

3

4

5

6

7

9

8

10

11

x

x

x
x
x
x
x
x
x
-

x

-

-

x

-

x

-

-

-

x
-

x
-

x

9.1

9.2+9.3

x

x
x
x
x
x
x
x
-

-

-

-

-

-

x
-

Tablica IV. Kwalifikowanie materiałów podstawowych wg pr. ISO/CD 9606-1
Zakres kwalifikacji
Grupa materiałowa1)  spoiwa
złącza
egzaminacyjnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

2

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

3

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

4

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

5

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

6

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

7

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

8

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

-

9

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

10

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

11

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)

x

Grupa materiałowa zgodnie z ISO/TR 15608.
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Zasady kwalifikowania dla pozycji spawania
Tablica V. Kwalifikowanie pozycji spawania wg PN-EN 287-1
Zakres kwalifikacji

Pozycja
spawania złącza
próbnego

PA

PB1)

PC

PD1)

PE

PF (blcha)

PF
(rura)

PG (blcha)

PG
(rura)

H-L045

J-L045

PA
PB1)
PC

x
x
x

x
x
x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

PD1)

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

PE

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

PF (blacha)

x

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

PF (rura)

x

x

-

x

x

x

x

-

-

-

-

PG (blacha)

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

PG (rura)
H-L045

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
-

x
-

x

-

J-L045

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

x

pozycje spawania PB i PD są stosowane tylko dla spoin pachwinowych i mogą kwalifikować tylko do wykonywania spoin pachwinowych w
różnych pozycjach.
1)

Tablica VI. Kwalifikowanie pozycji spawania wg pr. ISO/CD 9606-1 (spoiny pachwinowe)

Pozycja spawania złącza
egzaminacyjnego

Zakres kwalifikacji
PA

PB

PC

PD

PE

PF

PG

PA

x

-

-

-

-

-

-

PB

x

x

-

-

-

-

-

PC (blacha)

x

x

x

-

-

-

-

PD

x

x

-

x

x

-

-

PE (blacha)

x

x

-

-

x

-

-

PF

x

x

-

-

-

x

-

PG

-

-

-

-

-

-

x

Tablica VII. Kwalifikowanie pozycji spawania wg pr. ISO/CD 9606-1 (spoiny czołowe)
Pozycja spawania złącza
egzaminacyjnego

34

Zakres kwalifikacji
PA

PC

PE

PF

PG

H-L045

J-L045

PA

x

-

-

-

-

-

-

PC

x

x

-

-

-

-

-

PE (blacha)

x

-

x

-

-

-

-

PF (blacha)

x

-

-

x

-

-

-

PF (RURA)

x

-

x

x

-

-

-

PG (blacha)

-

-

-

-

x

-

-

PG (rura)

x

-

x

-

x

-

-

H-L045

x

x

x

x

-

x

-

J-L045

x

x

x

-

x

-

x
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Zasady kwalifikowania dla materiałów dodatkowych
Tablica VIII. Kwalifikowanie materiałów dodatkowych wg PN-EN 287-1
Proces spawania
111

Materiały dodatkowe do spawania
użyte podczas egzaminu
A, RA, RB, RC, RR, R
B
C

A, RA, RB, RC, RR, R
x
x
-

Zakres kwalifikacji
B
x
-

C
x

-

-

drut lity (S)

rdzeń elektrody
(M)

rdzeń elektrody (B)

rdzeń elektrody
(R, P, V, W, Y, Z)

131
135
136
141
136
114
136

drut lity (S)

x

x

-

-

rdzeń elektrody (M)

x

x

-

-

rdzeń elektrody (B)

-

-

x

x

rdzeń elektrody (R, P, V, W, Y, Z)

-

-

-

x

Tablica IX. Kwalifikowanie materiałów dodatkowych wg pr ISO/CD 9606-1
Zakres kwalifikacji
Proces spawania

Rodzaj otuliny stosowanej podczas egzaminu a

A, RA, RB, RC, RR, R

B

C

A, RA, RB, RC, RR, R

x

-

-

B

x

x

-

111

C

131
135
136
114
136
141
15
121

Spoiwo złącza egzaminacyjnego
ab
drut lity

drut lity
(S)
X

-

-

x

drut proszkowy
  (M)
X

drut proszkowy
    (B)
-

drut proszkowy
(R, P, V, W, Y, Z)
Xc

drut proszkowy (M)

X

X

-

Xc

drut proszkowy (B)

Xc

Xc

X

X

Xc

Xc

-

X

drut proszkowy                                        
(R, P, V, W, Y, Z)
drut lity

X

X

drut proszkowy

X

X

drut lity

X

X

drut proszkowy

X

X

drut lity

X

X

drut proszkowy

X

X

c – jeśli przechodzenie metalu jest natryskowe, kroplowe lub impulsowe.

Podgrzewanie wstępne do spawania (pr ISO/CD 9606-1)
Tablica X. Kwalifikowanie uprawnień spawaczy w zależności od temperatury wstępnego podgrzania złączy egzaminacyjnych
Podgrzewanie wstępne stosowane podczas egzaminu

Zakres kwalifikacji

bez podgrzewania   (spawanie w temperaturze otoczenia)

≤ 125°C

> 125°C

≤ maksymalnej temperatury podgrzewania wstępnego stosowanej podczas
egzaminu

Podsumowanie
Przedstawione porównanie zasad egzaminowania spawaczy stali
w oparciu o wymagania europejskich i międzynarodowych norm
wprowadza wiele istotnych różnic.
Do najistotniejszych należy zaliczyć:
• zasadnicze zmiany w zakresie kwalifikacji materiałów podstawowych wynikające z materiału złącza egzaminacyjnego;
• odmienne podejście w normie ISO do kwalifikowania rodzajów
spoin, tzn. spoiny czołowe nie kwalifikują spoin pachwinowych
i odwrotnie;
• odmienne zakresy uprawnień spawaczy wynikające z pozycji
spawania złączy egzaminacyjnych;
• wprowadzenie w normie ISO kwalifikacji uprawnień spawaczy
w zależności od temperatury podgrzewania wstępnego złącza
egzaminacyjnego.

Literatura
[1] Kurpisz B.: Zmiany zasad egzaminowania spawaczy stali w znowelizowanej normie EN 287-1: 2004. Materiały
szkoleniowe. Instytut Spawalnictwa. Gliwice 2004.
[2] Kurpisz B.: Egzaminowanie spawaczy w oparciu o wymagania europejskich i międzynarodowych norm. Materiały
szkoleniowe. Instytut Spawalnictwa. Gliwice 2006.
[3] PN-EN 287-1 (2007): Egzamin kwalifikacyjny spawaczy.
Spawanie. Część 1: Stale.
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Naprawy stalowych części nadwozia
samochodu metodami spawalniczymi
Repairs of body components made
of steel by means of welding methods
Streszczenie

Abstract

W artykule przeanalizowano możliwości powypadkowych
napraw nadwozia pojazdu metodami spawalniczymi. Omówiono podstawowe sposoby łączenia elementów nadwozia
pojazdu podczas napraw powypadkowych metodą spawania
w osłonie gazów ochronnych. Stopiwo wykonano drutami
niskostopowymi i wysokostopowymi w osłonie różnych gazów i mieszanek ochronnych. Przedstawiono wyniki badań
udarności stopiwa drutów elektrodowych o zróżnicowanym
składzie chemicznym. Próbki zostały złamane w różnych
temperaturach od -60ºC do 20ºC. Na podstawie badań zaproponowano zalecenia dotyczące powypadkowych napraw
pojazdów metodami spawalniczymi, gwarantujące spawanym połączeniom elementów nadwozia najlepsze własności
plastyczne.

The article analyzes the possibilities of post-accidental repairs of a vehicle body by means of welding methods. Basic connection methods of vehicle body components during
post-accidental repairs by means of welding with shielding
gas coverage were discussed. Weld deposit was carried out
from low-alloyed and highly alloyed wires in the coverage
of various protective gases and compositions. The results
of impact strength tests of electrode wire weld deposit of
diverse chemical constitution were presented. The samples
were broken at various temperatures from -60ºC through
20ºC. Recommendations concerning post-accidental repairs
of vehicles by means of welding methods, which guarantee
the best plastic properties of welded joints for repaired body
components, were proposed basing on the tests results.

Wstęp
W stosowanych obecnie powszechnie konstrukcjach
samonośnych nadwozie łączy w sobie wiele funkcji. Między
innymi jest elementem strukturalnym i funkcjonalnym [1].
Ponadto nadwoziom stawia się wiele wymagań, takich jak:
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, duża sztywność ugięciowa i skrętna, jak najmniejsza masa nadwozia, nieskomplikowana technologia wytwarzania, niskie koszty produkcji,
odpowiednio duża wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na
warunki atmosferyczne.
Nadwozia samochodów wykonywane są głównie ze stali
niskostopowych węglowo-manganowych o składzie chemicznym zbliżonym do stali 18G2A [2]. Stale te nie stwarzają
większych trudności przy spawaniu i zgrzewaniu. Konstrukcje z tych stali spawane są różnymi metodami: elektrodami
otulonymi, łukiem krytym, TIG, MIG, MAG. Nieco inaczej zagadnienie to wygląda w przypadku nadwozi pojazdów. Przy
produkcji samochodów łączenie poszczególnych elementów
nadwozia odbywa się przeważnie z wykorzystaniem zgrzewania punktowego. Ma to miejsce w fabryce, gdzie podczas
produkcji nowych pojazdów do łączenia elementów nadwozia
wykorzystuje się niejednokrotnie całkowicie zautomatyzowane linie zgrzewalnicze, zapewniające powstanie poprawnych jakościowo zgrzein o wymaganych parametrach.
Dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn, mgr inż. Damian Hadryś – Politechnika Śląska.
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Odmiennym zagadnieniem jest łączenie elementów nadwozia pojazdu podczas naprawy powypadkowej wykonywanej w warsztacie blacharskim. W warunkach warsztatowych
zgrzewanie punktowe elementów stwarza wiele problemów
lub nie jest możliwe do wykonania, zwłaszcza gdy utrudniony
jest dostęp do miejsca, w którym ma być wykonane połączenie. Z tych powodów w warsztatach blacharskich podczas
napraw stalowych nadwozi samochodów najczęściej stosuje
się spawanie w osłonie gazów ochronnych [3].
Od materiałów na nadwozie wymaga się, aby były wytrzymałe i równocześnie miały dobre własności plastyczne.
Według CEN (norm europejskich) wymaga się, aby udarność
spoin   w ważnych konstrukcjach wynosiła 47 J w temperaturze 0°C, a w najbardziej odpowiedzialnych nawet 60 J w
temperaturze -60°C. Do takich istotnych połączeń spawanych
niewątpliwie należą połączenia w nadwoziu samochodów
osobowych, decydujące  o bezpieczeństwie jazdy. Spawanie
tych stali standardowymi metodami nie zapewnia tak dobrych
własności plastycznych (60 J w temperaturze -60°C), więc do
ich spawania zalecany jest proces niskotlenowy [4, 5]. Stężenie tlenu w stopiwie MIG/MAG zależy od zawartości i rodzaju
odtleniaczy w drutach elektrodowych oraz składu gazów osłaniających. Im więcej jest odtleniaczy w drutach elektrodowych i mniejszy jest potencjał utleniający osłon gazowych,
tym niższe jest stężenie tlenu w stopiwie. Zawartość tlenu
w stopiwie wykonanym w osłonach gazowych jest w miarę
dokładnie znana, natomiast mało poznana jest zależność pomiędzy stężeniem tlenu a udarnością stopiwa.

a)

b)

Rys. 1. Sposoby łączenia elementów nadwozia podczas naprawy [1], a – spoiny otworowe, b – spoina ciągła

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Podstawowe czynności podczas wymiany uszkodzonego fragmentu elementu z wykorzystaniem spoin otworowych, a – wycinanie uszkodzonego fragmentu elementu, b – nawiercanie otworów
pod spoiny otworowe, c – sposób wykonania spoin otworowych, d – szlifowanie spoin otworowych [1]

Zasadniczo można wyróżnić dwa sposoby łączenia poszczególnych elementów nadwozia pojazdu podczas jego
naprawy (rys. 1):
– z wykorzystaniem spoin otworowych przy łączeniu elementów na zakładkę,
– z wykorzystaniem spoin ciągłych przy doczołowym łączeniu elementów.
Pierwszym jest łączenie elementów na zakładkę z wykonaniem spoin otworowych (rys. 2). W zewnętrznej blasze wierci się otwory o określonych średnicach (tablica I),                      
w określonych odstępach.

Tablica I. Średnica otworu spoiny otworowej w zależności od grubości blachy zewnętrznej [1]
Grubość blachy, mm

Średnica otworu, mm

0,6

4,5

0,7

5,0

1,0

5,5

1,25

6,0

1,5

6,5

≥ 2,0

7,0
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 3. Podstawowe czynności podczas wymiany fragmentu elementu z wykorzystaniem spoiny ciągłej przy spawaniu doczołowym [1],
a – wycinanie uszkodzonego fragmentu elementu, b – sposób wykonania ostatecznego cięcia elementów, c – wstępny montaż części za
pomocą spawania, d – szlifowanie spoin z wstępnego montażu, e – wykonanie spoiny, f – szlifowanie spoiny

Po ustawieniu elementów i unieruchomieniu ich w przygotowanych wcześniej otworach wykonuje się spawanie. Taki
sposób łączenia umożliwia bardzo dobre przetopienie materiału obydwu blach w miejscu spawania. Wykonane spoiny
wyglądają jak zgrzeiny punktowe   i można je szlifować na
równo z powierzchnią blach bez szkody dla jakości połączenia. Ten sposób łączenia elementów stosuje się zarówno w
przypadku wymiany całego uszkodzonego elementu, jak i
w przypadku wymiany częściowej, gdy wymienia się uszkodzony fragment elementu.
Zaletą łączenia elementów za pomocą spawania otworowego jest możliwość wykonania spoin dokładnie w miejscu
fabrycznie wykonanych zgrzein. Drugim sposobem łączenia
elementów jest ułożenie spoiny doczołowej ciągłej (rys. 3).
Ten sposób łączenia elementów stosuje się głównie w przypadku wymiany częściowej. Konieczne jest jednak  stosowanie odpowiednich odstępów czasu między każdym punktem
spoiny, ponieważ nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi odkształceniem blach.
Warunkiem poprawnego przeprowadzenia naprawy jest
znajomość technologii spawania zalecanej przez producenta
pojazdu. Przykładowo firma Renault do wykonania połączeń
elementów nadwozia podczas naprawy powypadkowej zaleca
spawanie w osłonach gazów ochronnych [6].

Część badawcza
W części badawczej postanowiono przeanalizować optymalny dobór składu chemicznego drutów i osłonowych mieszanek gazowych. Wykonano stopiwo różnymi drutami elek-
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trodowymi i w różnych osłonowych mieszankach gazowych.
Do wykonania stopiwa zastosowano cztery rodzaje osłon
gazowych (tabl. II) oraz dwa rodzaje drutów elektrodowych
o średnicach 1,6 mm (tabl. III).
Tablica II. Osłony gazowe stosowane podczas badań
Lp.

Osłona gazowa

1

dwutlenek węgla

2

argon

3

mieszanka gazowa 80% argonu + 20% dwutlenku węgla

4

mieszanka gazowa 98,5% argonu + 1,5% tlenu

Tablica III. Druty elektrodowe stosowane podczas badań
Oznaczenie
drutu

Drut elektrodowy

A

niskostopowy w gatunku 1,5% Mn, 0,8% Si

B

wysokostopowy w gatunku 18/8 CrNi (drut Sp10)

Stopiwa niskostopowe wykonano we wszystkich czterech
osłonach gazowych, drutem elektrodowym 1,5% Mn i 0,8%
Si, a stopiwa wysokostopowe typu 18/8 CrNi wykonano w
osłonie argonu i mieszanki 98,5% Ar + 1,5% O2. Ilość osłaniającego gazu wynosiła 16 l/min. Stopiwo wykonano zgodnie z polskimi normami. Wyniki podane w tablicy IV są zaokrągloną średnią do 5 ppm tlenu z trzech oznaczeń.

Tablica IV. Zawartość tlenu w stopiwie niskostopowym i wysokostopowym wykonanym w różnych osłonach gazowych i różnymi drutami
elektrodowymi
Zawartość tlenu w stopiwie, ppm
Drut
elektrodowy

osłona
CO2

osłona
80% Ar +
20% CO2

osłona
98,5% Ar +
1,5% O2

osłona
Ar

A: 1,5% Mn
+ 0,8 Si

560

480

420

380

B: 18/8%
CrNi

–

–

405

360

Zależność pomiędzy udarnością stopiwa niskowęglowego, wykonanego drutem elektrodowym 1,5% Mn i 0,8% Si
a zastosowaną osłoną gazową przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Udarność stopiwa niskostopowego wykonanego w osłonach
gazowych, drut A: 1,5% Mn i 0,8% Si

Wyniki przedstawione na rysunku 4 ujawniają duży
wpływ składu mieszanek gazowych na stężenie tlenu w stopiwie niskowęglowym i jego udarność. Zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla w osłonie gazowej sprzyja uzyskaniu
niskostopowego stopiwa o mniejszym w nim stężeniu tlenu
i większej udarności.
W celu dodatkowego sprawdzenia własności plastycznych naprawianych części nadwozia   wykonano spawanie
stali niskostopowej drutem wysokostopowym. Na rysunku 5
przedstawiono udarność stopiwa wysokostopowego wykonanego w różnych gazach ochronnych.

Stopiwo austenityczne 18/8 CrNi wykonano w gazach
ochronnych gwarantujących niski poziom tlenu w stopiwie.
Spawano w czystym argonie i w mieszance osłonowej argon-tlen. Udarność stopiwa była podobna i wynosiła około
120 J w 20°C i około 90 J w temperaturze - 40°C mimo zróżnicowanej zawartości tlenu w stopiwie (od 325 do 420 ppm).
Stopiwo miało wysoką udarność w temperaturze -40°C, zdecydowanie wyższą niż standardowe stopiwo niskostopowe
charakterystyczne dla tego typu połączeń.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
• Największa zawartość tlenu w stopiwie występuje przy

spawaniu w osłonie CO2, natomiast najmniejsza zawartość
tlenu w stopiwie przy spawaniu w czystym argonie.
• Spośród przebadanych stopiw niskostopowych, niezależnie od temperatury badania, największą udarność wykazują stopiwa wykonane w czystym argonie i w mieszance                  
98,5% Ar + 1,5% CO2.
• Stopiwa wysokostopowe cechują się podobną udarnością,
w danej temperaturze badania, niezależnie od tego czy
jako gaz osłonowy zastosowano czysty argon, czy mieszankę  98,5% Ar + 1,5% CO2.
• Do naprawy nadwozia zaleca się nisko tlenowy proces spawania metodą MIG/MAG drutem niskostopowym w osłonie
czystego argonu lub stosując mieszankę Ar + 1,5% O2.
• Przy spawaniu nadwozia drutem wysokostopowym skład
chemiczny gazowej mieszanki osłaniającej w nisko tlenowym procesie nie ma większego wpływu na własności plastyczne stopiwa.
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Rys. 5. Udarność stopiwa wysokostopowego wykonanego w różnych osłonach gazowych, drut B: 18/8 CrNi
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Urządzenie do spawania metodą MIG umożliwiające intensywną eksploatację
Firma ESAB opracowała urządzenia Origo Mig 410/510,
skokowo regulowane, do przemysłowego spawania metodami
MIG/MAG. Urządzenia są solidnej konstrukcji, dużej mocy
i nadaje sie do różnorodnych zastosowań. Origo Mig410 ma
50% cykl pracy 400 A/34 V, a Origo Mig510 – 500 A/39 V przy
cyklu 60%. Oba urządzenia mogą być używane z okablowaniem przedłużającym o długości 35 m.
Szereg dostępnych opcji montażu pozwala stosować podajniki drutu Origo Feed 304 lub Origo Feed 484 i instalowanie ich na zasilaczu lub osobno.
Połączenie sprawdzonych rozwiązań technicznych, odporna, ocynkowana obudowa oraz specjalne oprogramowanie sprawiają, że urządzenie to jest niezawodne, zwłaszcza
w trudnych, przemysłowych warunkach. Aby ułatwić przemieszczanie maszyn, firma ESAB wyposażyła je w duże koła,
mocne zaczepy do podnoszenia oraz podwozie dostosowane
do podnoszenia przy użyciu wózka widłowego.
Urządzenia Origo Mig 410/510 mogą być stosowane
z dowolnym trójfazowym źródłem prądu. Dostępne ustawienia obejmują parametry od 50 A/16,5 V do 400 A/34 V dla
modelu 410 i 50 A/16,5 V do 500 A/39 V dla modelu 510.
W rezultacie urządzenia te charakteryzują się świetnymi parametrami spawania przy użyciu różnorodnych materiałów
wypełniających i gazów ochronnych. W urządzeniach tych
można używać wszystkich typów drutów rdzeniowych.
Przy zastosowaniach wymagających chłodzenia wodą
stosuje się LogicPump, które automatycznie uruchamia zintegrowaną z urządzeniem pompę wodną, gdy tylko do podajnika drutu zostanie podłączony chłodzony wodą uchwyt. Eliminuje to ryzyko przegrzania uchwytu, chroniąc użytkownika
przed koniecznością przeprowadzania kosztownych napraw.
Oferowany osobno miernik cyfrowy ma łatwy do odczytania, dokładny wyświetlacz parametrów spawania, pozosta-

jących na ekranie także po zakończeniu procesu spawania.
Jeżeli istnieje taka potrzeba, urządzenia można w prosty sposób zmechanizować, używając zestawów MiggyTrac i ESAB
Railtrac. Inne akcesoria dla urządzenia Origo Mig 410/510
to m.in. filtr powietrza, trzymak do kabla, transformator do
podgrzewacza CO2, regulator przepływu wody, stabilizator
,zestaw wzmacniający do przeciwwagi oraz okablowanie
przedłużające o długości od 1,7 do 35 m.

Spawalnicze źródła prądu o wysokiej wydajności
Źródła prądu typu Aristo Arc 4000i/5000i oraz Origo Arc
4000i/5000i są przeznaczone do prac w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie potrzebna
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jest wytrzymała konstrukcja i wysoka wydajność. Zastosowano technikę inwertorową IGBT. Umożliwia ona również
sterowanie za pomocą technologii CAN-bus. Zakres spawania
Origo Arc 4000i wynosi 16 ÷ 400 A, a 5000i - 16 ÷ 500 A.
Źródeł można używać do ręcznego spawania łukowego
większości metali, a w szczególności stali stopowej oraz niestopowej, stali nierdzewnej oraz żeliwa. W urządzeniach Aristo Arc 5000i oraz Origo Arc 5000i można używać elektrod o
średnicy do 7 mm. Elektrody do żłobienia o średnicy do 10
mm mogą być stosowane z modelem Aristo Arc 5000i. Zależnie od zastosowania, klienci mogą wybrać panel sterowania
Origo  A2 lub Aristo  A4. Panel Origo  A2 ma prosty układ,
który składa się z dwóch pokręteł umożliwiających ustawienie oraz regulację prądu spawalniczego oraz prądu zwarcia
(Arc Force). Panel Aristo  A4 jest bardziej zaawansowany: ma
jedno pokrętło do sterowania natężeniem oraz miękkie przyciski umożliwiające wybór typu elektrody (rutylowej, zwykłej
lub celulozowej) oraz obsługę funkcji Hot Start i Arc Force.
Panel sterowania A4 ma cyfrowy wyświetlacz A/V. Użytkownicy, którzy korzystają z większej liczby zasilaczy, mogą wybrać transformator wielonapięciowy Multi-Voltage Unit, dostępny albo jako integralna część zasilacza, albo jako osobne
urządzenie, z własnymi uchwytami do przenoszenia. Transformator Multi-Voltage Unit pozwala pracować z sześcioma
różnymi przyłączami trójfazowymi.

Polskie Towarzystwo Spawalnicze
Oddział w Opolu
zaprasza do udziału.

SEMINARIUM
organizowanym w dniach 24 – 26 października 2007 r. na temat:
NOWOCZESNE UCHWYTY DO SPAWANIA METODAMI MIGfMAG, TIG ORAZ DO CIĘCIA PRODUKOWANE
PRZEZ ABICOR-BINZEL W DREŹNIE
NOWOCZESNE URZĄDZENIA I MATERIAŁY SPAWALNICZE PRODUKOWANE PRZEZ ESAB
W ZAKŁADACH W POLSCE
Ramowy program seminarium:
24 października:
- 11.00Zbiórka uczestników w OZAS-ESAB sp. z o.o. Opole, ul. A. Struga 10.
- 11.15 Omówienie nowych produktów firmy ESAB, prezentacja multimedialna, zwiedzanie
  firmy OZAS-ESAB.
- 15.00  Wyjazd do Drezna i zakwaterowanie w hotelu.
25 października:
- 09.30 Prezentacja multimedialna, omówienie nowych produktów i zwiedzanie firmy ABICOR-BINZEL w Dreźnie.
26 października:
- 09.30 Zwiedzanie Drezna. Powrót do Polski, przyjazd do Opola ok. 21.00.
Odpłatność:
Odpłatność uczestnika wyjazdu wynosi 920 PLN (brutto) i obejmuje:
- przejazd autokarem na trasie Opole - Drezno - Opole,
- wyżywienie, noclegi w hotelu na terenie Niemiec,
- ubezpieczenie zagraniczne WARTA TRAVEL.
Zapewniamy bezpłatny parking strzeżony na terenie OZAS-ESAB sp. z o.o. dla prywatnych pojazdów uczestników.
ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 r.
Dodatkowe informacje:
Bienias Zygmunt, tel. +48 0-77 401 92 36, e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl
Derwich Tomasz, tel. +48 0-77 401 92 95, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl
Korespondencję prosimy kierować pod adresem:
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE - ODDZIAŁ W OPOLU
ul. A. Struga 10, 45-073 OPOLE (fax: +48 774019201)

Informuje, że po trzyletniej przerwie wznawiamy
KONFERENCJĘ SPAWALNICZĄ „SPAWANIE W ENERGETYCE”
Jarnołtówek, 23 – 26 kwietnia 2008 r.
• sesje referatowe
• wystawy techniczne
• imprezy towarzyszące
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do skontaktowania się
z Polskim Towarzystwem Spawalniczym - oddział w Opolu.
Dodatkowe informacje:
Bienias Zygmunt, tel. +48 0-77 401 92 36, e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl
Derwich Tomasz, tel. +48 0-77 401 92 95, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl
Korespondencję prosimy kierować pod adresem:
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE - ODDZIAŁ W OPOLU
ul. A. Struga 10, 45-073 OPOLE (fax: +48 0-77 401 92 01)
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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 recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki 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 kariery 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 od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1-4
strony 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, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki – układ SI.
Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3
strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi
arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania 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.

Ogłoszenia

i

artykuły

promocyjne

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. Wpłaty na prenumeratę
można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach
pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu),
przekazując środki pod adresem redakcji:
Bank BPH S.A.
konto nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
oraz
GARMOND PRESS SA
31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER SA
25-659 Kielce, ul. Strychowska 6, tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41)
345 15 71
imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
półrocznie	                                                          84,- zł
rocz nie		                                          168,- zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

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

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 6/2007

43

44

Kemppi Sp. z o.o
ul. Piłsudskiego 2
05-091 Ząbki
Tel. 022 781 61 62
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
Fax 022 781 65 05
info.pl@kemppi.com

6/2007

