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Przedmowa
Z wielką satysfakcją zapraszam do lektury artykułów prezentowanych podczas 49. Krajowej Konferencji Spawalniczej „Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu” w Szczecinie, w dniach 4–7 września 2007 roku.
W  tym numerze czasopisma zamieszczono 28 referatów konferencyjnych, pozostałe zostaną
opublikowane w numerze 10 Przeglądu Spawalnictwa, dedykowanego również ,,Spotkaniom Spawalników Wybrzeża”.
Po raz pierwszy zaszczyt zorganizowania Konferencji przypadł Zakładowi Spawalnictwa w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej.
Celem Konferencji jest zaprezentowanie postępu w obszarze nowych materiałów, nowych technologii i organizacji produkcji w spajaniu, analiza możliwości zastosowań nowych materiałów i technologii
spajania w przemyśle, wymiany poglądów nt. kierunków dalszych badań i prac aplikacyjnych w tym obszarze.

W czasie Konferencji jako imprezy towarzyszące odbędą się:
•

Posiedzenie Komisji Nauki o Materiałach PAN Oddział w Poznaniu.

•

VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze.

•

Wystawa sprzętu i aparatury do badań materiałów i spajania.

Tematyka Konferencji koncentruje się na aktualnych grupach zagadnień:
•	Nowe materiały.
•

Metalurgia, metaloznawstwo i modelowanie procesów spajania.

•

Metody badań struktury i właściwości materiałów i złączy.

•

Klejenie stopów metali i spawanie tworzyw polimerowych.

•	Nowe techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych.
•	Charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów.
•	Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania.
•	Szkolenie, przepisy i normalizacja.
Z prawdziwą dumą i radością gościmy na Konferencji przedstawicieli ośrodków badawczych oraz
organizacji przemysłowych specjalizujących się w problematyce materiałów i technologii materiałowych
w spajaniu. Wyniki obrad tak licznej grupy wybitnych specjalistów z całą pewnością zainspirują dalszą
aktywność badawczą i wdrożeniową w obszarze materiałów oraz technologii materiałowych.
Cieszy udział w Konferencji młodych pracowników nauki i przemysłu pragnących poznać aktualny stan wiedzy w obszarze nowych materiałów technologii materiałowych oraz zaprezentować wyniki
swoich doświadczeń.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie podziękować Autorom za przygotowanie
referatów i komunikatów, a Członkom Komitetu Naukowego Konferencji za trud opiniowania prac prezentowanych na Konferencji.
Dziękuję Zespołowi Redakcji Przeglądu Spawalnictwa za przygotowanie publikacji prac 49. Krajowej Konferencji Spawalniczej w czasopiśmie oraz moim współpracownikom z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej, za wkład pracy i zaangażowanie w organizację Konferencji.

Wszystkich naszych Gości – Uczestników Konferencji
serdecznie witam i życzę owocnych obrad.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
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ZAKŁAD SPAWALNICTWA
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ
Zwięzła charakterystyka
http://www.z-spaw.ps.pl

Kadra
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, prof. zw., kierownik Zakładu,
dr inż Ryszard Pakos, adiunkt,
dr inż Zbigniew Szefner, adiunkt,
mgr inż. Adam Sajek, asystent,
mgr inż. Michał Kawiak, specjalista,
lic. Wojciech Gendek, specjalista,
mgr inż. Paweł Rybicki, doktorant,
mgr inż. Piotr Zając, doktorant.

Kierunki kształcenia
•
Studia stacjonarne I stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – Inżynieria Spawalnictwa.
•	Studia stacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – Inżynieria Spawalnictwa.
•	Studia niestacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – Inżynieria Spawalnictwa.
•	Studia podyplomowe „Konstrukcje Spawane”.
•	Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej –
EWE/IWE”, organizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Politechniki Szczecińskiej (autoryzacja Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej).

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych
•

•
•

•
•

Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie
rozdziału: faza stała–faza stała, faza stała–faza gazowa; obróbka powierzchniowa stali specjalnych
i nadstopów.
Procesy spiekania, budowa i właściwości kompozytów o wysokiej odporności na zużycie cierne wytwarzanych metodami metalurgii proszków wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała–faza stała i faza stała–faza ciekła.
Procesy spajania wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała–faza ciekła (lutowanie
próżniowe nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo i cermetali, spawalność
nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo, spawalność stali duplex i nadstopów).
Analiza numeryczna naprężeń i odkształceń w złączach lutowanych.
Procesy spajania biomateriałów.

Ważniejsze projekty badawcze w latach 2000–2007
•
Dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych (1999–2002), Nr 7 T08A 031 17.
•
Analiza charakteru pęknięć połączeń spawanych stali duplex, (2001–2002), 7T08C 030 21.
•	Wpływ aplikacji bisfosfonianów w plombie cementowej na przebieg procesów osteolizy w miejscu kontaktu cementu z tkanką kostną (2000–2003), Nr 4 P05C 05019.
•	Spawanie i napawanie nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych,
Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy (2001–2004).
•
Obróbka powierzchniowa nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy (2001–2004).
•
Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń spawanych stali duplex w warunkach złożonego cyklu cieplnego spawania (2003–2006), Nr 4 T08C 026 25.
•
Wpływ obróbki cieplnej nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo na proces ich azotowania
gazowego (2004–2006), 3 T08C 041 27.
Przegląd spawalnictwa 8/2007



•

Kształtowanie struktury i właściwości  warstwy wierzchniej nadstopów, Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, (2005–2007).

Ważniejsze wdrożenia w latach 2000–2007
•

Regeneracja radiologicznych aplikatorów Henschke. Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie
(1999–2000).
•
Wdrożenie technologii cynkowego uszlachetniania powierzchni metalowych wyrobów o specjalnym
przeznaczeniu (1999–2001), Projekt celowy AGH, Nr 7 T08C 042 99C/44700, Ekocynk Szczecin, zadania w projekcie wdrożeniowym Akademii Górniczo Hutniczej.
•
Badania możliwości zastosowania drutów Supercored w wytypowanych procedurach spawalniczych
w budowie okrętów. Hyundai, Welding Company, (2003) Niemcy.
•
Opracowanie technologii spawania elementów zbiorników ładunkowych i rurociągów ze stali nierdzewnych duplex w chemikaliowcach (2000–2002), 7T08C 041 99C/4462.
•
Wdrożenie technologii spajania filier granulatora polietylenu z cermetaliczną warstwą tnącą, 10T08
078 2001C/5423 (2001–2003).
•
Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchni elementów silników lotniczych z odlewanych
nadstopów na osnowie niklu (2003–2005), Nr 6 T07 2003 C/06058.
•
Optymalizacja technologii spawania stali duplex w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i kosztów złączy spawanych gwarantujących wymagany okres eksploatacji zbiorników ładunkowych statków–chemikaliowców serii B588-III budowanych w Stoczni Szczecińskiej NOWA (2004–2005),
Nr 6 T08 2003 C/06236.
•	Wdrożenie technologii zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania złączy teowych ze spoinami czołowymi zbiorników ładunkowych ze stali duplex w statkach–chemikaliowcach na etapie budowy
kadłuba na pochylni (2004–2005), Nr 6 T08 2004 C/06366.
•	Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów Politechniki Szczecińskiej. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską; projekt w trakcie realizacji.

Książki wydane w latach 2000–2007

Publikacje wydane w latach 2000–2007
•

Ponad sto publikacji krajowych i zagranicznych, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu:
http://www.z-spaw.ps.pl
Opracował:
Jerzy Nowacki – Politechnika Szczecińska
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Robert Dąbrowski
Jerzy Pacyna
Mateusz Cygan

Kinetyka przemian fazowych
przechłodzonego austenitu
nowej stali konstrukcyjnej
Kinetic of the phase transformations of
undercooled austenite
of a new constructional steel
Streszczenie

Abstract

W artykule za pomocą wykresów CTPc opisano kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu w nowej
stali bainityczno-martenzytycznej zawierającej 0,11%
węgla. Badania wykonano metodą dylatometryczną dla
dwóch wybranych temperatur austenityzowania. Określono temperatury Ms i Bs, hartowność stali oraz struktury
uzyskane po ciągłym chłodzeniu z różnymi szybkościami
z zakresu jednorodnego austenitu. Ponadto, wyznaczono
temperatury krytyczne oraz oceniono zmiany struktury
i twardości z temperaturą austenityzowania nowej stali.
Uzyskane wyniki będą podstawą do zaprojektowania obróbki cieplnej, która pozwoli uzyskać żądane własności
mechaniczne tej stali.

In this paper the kinetic of the phase transformations of
undercooled austenite of a new bainitic-martensitic steel containing 0.11% C was described by giving Continuous-CoolingTransformation (CCT) diagrams. Investigations were carried
out by means of dilatometric method for two austenitizing
temperatures. Temparatures MS, BS and hardenability were
calculated as well as microstructures were examined after
continuous cooling with different rates from austenitizing
temperature. In addition, the effect of austenitizing temperature of the steel on its critical temperatures, microstructural
development and hardness were established. On the basis of
obtained results it is possible to apply adequate heat treatment for desired mechanical properties of this steel.

Wstęp
Szybki rozwój współczesnego przemysłu petrochemicznego oraz wydobywczego sprawia, że istnieje ciągłe zapotrzebowanie na nowe stale charakteryzujące się z jednej
strony dobrą spawalnością, a z drugiej połączeniem wysokiej
wytrzymałości i dobrej odporności na pękanie. Warunki te dobrze spełniają m.in. konstrukcyjne stale niskowęglowe znajdujące powszechne zastosowanie w budownictwie lądowym,
morskim oraz przy wytwarzaniu środków transportu (np. rurociągów) [1]. Innym zastosowaniem tych stali są obudowy
wyrobisk górniczych w kopalniach [2, 3].
Głównym czynnikiem decydującym o przydatności tej
grupy stali do spawania jest ich skład chemiczny, a przede
wszystkim zawartość węgla. Wskaźnikiem spawalności stali
jest tzw. równoważnik chemiczny (ekwiwalent węgla) CE wyrażony równaniem:
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gdzie: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – oznaczają stężenia wymienionych pierwiastków w % masowych.
Dr inż. Robert Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Jerzy
Pacyna, student Mateusz Cygan – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

W stalach dobrze spawalnych zawartość węgla jest ograniczona do minimum i przeważnie nie przekracza 0,2% [1, 4].
Z prac [1, 5] wiadomo jednak np., że stale ulepszane cieplnie
o granicy plastyczności 890 MPa, mimo że charakteryzują się
wysokim równoważnikiem węgla (ok. 0,7%) są także spawalne pod warunkiem, że mają strukturę odpuszczonego,
niskowęglowego martenzytu o wysokiej udarności. Skłonność do pęknięć zimnych złączy spawanych jest mniejsza
aniżeli złączy ze stali w stanie normalizowanym o zbliżonym
równoważniku węgla [5]. Dobra spawalność stali o wysokim
równoważniku węgla zależy więc, silnie od mikrostruktury
i wymaga zachowania środków ostrożności (np. podgrzewania przed spawaniem) [1, 5].
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców z przemysłu petrochemicznego oraz wydobywczego podejmowane
są próby opracowywania nowych gatunków niskowęglowych
stali stopowych, jak również szukania sposobów poprawy
własności stali już istniejących [3, 6]. W  Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH opracowano nowy
gatunek stali Mn-Cr-Ni-Mo-V. W  artykule przedstawiono jej
wstępną charakterystykę.

Materiał do badań
Na podstawie wieloletnich badań [7÷11] prowadzonych
w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej nad ilościowym wpływem pierwiastków stopowych na strukturę i własności stali oraz wykorzyPrzegląd spawalnictwa 8/2007



stując pakiet programów komputerowych pod nazwą „proSTAL” zaprojektowano nowy gatunek stali stopowej, z której
wykonano wytop próbny o składzie chemicznym podanym
w tablicy I.
Tablica I. Skład chemiczny badanej stali (wg analizy wytopowej)
(%) masowy pierwiastków
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

V

Al

0,11

1,79

0,35

0,02

0,02

1,6

0,31

0,35

0,14

0,01

Badaną stal wykonano w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, w otwartym piecu indukcyjnym. Jest to stal o małej
zawartości węgla 0,11%, oraz podwyższonej zawartości manganu 1,79%, chromu 1,6% i molibdenu 0,35%.
Należy odnotować, że obliczony wzorem (1) równoważnik
węgla CE, wynosi dla badanej stali 0,85 %, co wskazuje, że
jej spawalność może być uwarunkowana wstępnym podgrzewaniem spawanych elementów.

Do oceny mikrostruktur próbek w stanie surowym oraz
próbek użytych do wykonania wykresów CTPc wykorzystano
mikroskop optyczny Axiovert 200 MAT firmy Zeiss.
Dokumentację fotograficzną mikrostruktur próbek wykonano przy powiększeniach 380 i 950 x.
Badania metalograficzne posłużyły również do jednoznacznego określenia temperatur krytycznych (AC1p, AC1k, AC3)
badanej stali w stanie dostawy.

Wyniki badań i ich dyskusja
Na rysunku 1 pokazano mikrostrukturę badanej stali
w stanie dostawy, tj. po przekuciu na pręty o przekrojach
25 x 35 mm i chłodzeniu z piecem. W  strukturze stali występuje ferryt oraz bainit średnia twardość makroskopowa
wynosi 278 HV30.
Wyznaczone metodą dylatometryczną wartości temperatur
krytycznych badanej stali 10MnCrMoV w stanie dostawy wynoszą odpowiednio: Ac1p = 730ºC, Ac1k = 785ºC, Ac3 = 870ºC.

Metodyka badań
i obróbka cieplna
Do określenia punktów przełomowych nowej stali w stanie dostawy użyto dylatometru optycznego LS4, produkcji
IMŻ w Gliwicach. Próbki o średnicy 4 x 25mm nagrzewano
z szybkością 3ºC/min do temperatury 1000ºC. Za pomocą
układu optycznego rejestrowano na kliszy fotograficznej
zmiany wydłużenia próbki w zależności od temperatury.
Na podstawie analizy dylatogramów nagrzewania ze stanu dostawy potwierdzono, że stal przeznaczona do badań
jest podeutektoidalna. Następnie określone z dylatogramów
temperatury krytyczne (Ac1p, Ac1k, Ac3) zweryfikowano metodą metalograficzną przez obserwację mikrostruktur próbek
z tzw. szeregu hartowniczego. Szereg ten wykonano celem
zbadania wpływu temperatury austenityzowania na strukturę
i twardość badanej stali. Próbki o wymiarach 20 x 15 x 10 mm
austenityzowano w zakresie temperatur 730÷1000ºC  przez
30 min, po czym hartowano je w oleju. Austenityzowanie
próbek wykonano w piecu laboratoryjnym firmy Carbolite,
RHF 1600.
Kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu
badanej stali określono metodą dylatometryczną. Wykonano
dwa wykresy CTPc, dla wybranych temperatur austenityzowania. Temperatury te dobrano w oparciu o obserwację
struktur próbek z szeregu hartowniczego i dane o punktach
przełomowych. Wynosiły one: Ac3 + 30ºC (tj. 900ºC) oraz Ac3
+ 80ºC (tj. 950ºC).
Do wykonania wykresów CTPc użyto dylatometru optycznego LS4. Próbki o średnicy 4 x 25 mm najpierw nagrzewano z szybkością 3ºC/min do temperatur austenityzowania
podanych wyżej, następnie austenityzowano przez 20 min,
po czym chłodzono z różnymi szybkościami (w zakresie
17,6÷0,006ºC/s) do temperatury pokojowej. Realizacji ustalonych prędkości chłodzenia dokonano w atmosferze argonu.
W przypadku próbek chłodzonych w wodzie stosowano próbki
o średnicy 4 mm z otworem o średnicy 2 mm. Z otrzymanych
na kliszy fotograficznej krzywych chłodzenia, odczytywano
następnie temperatury punktów przełomowych. Znając temperatury początku i końca poszczególnych przemian oraz czas
potrzebny do ich zajścia sporządzono dwa wykresy CTPc.
Pomiary twardości próbek w stanie surowym i zahartowanym oraz próbek użytych do wykonania wykresów CTPc,
wykonano aparatem Vickersa typ HPO 250 przy obciążeniu
wgłębnika 30 kG (294N).
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Rys. 1. Mikrostruktura badanej stali w stanie dostawy

Na rysunku 2 pokazano wpływ temperatury austenityzowania na twardość próbek badanej stali zahartowanych
w oleju.
Temperatury austenityzowania dobrano w taki sposób,
aby znajdowały się w zakresie 730÷1000ºC, tzn. od temperatury początku przemiany perlitu w austenit (Ac1p) aż do
zakresu jednorodnego austenitu.

Rys. 2. Wpływ temperatury austenityzowania na twardość próbek zahartowanych w oleju

Austenit w badanej stali zaczyna tworzyć się już powyżej
temperatury ok. 730ºC, gdyż wówczas twardość próbek w
rezultacie hartowania silnie rośnie (rys. 2). Zjawisko to obserwuje się do temperatury ok. 800ºC (HV30 = 340). W zakresie
temperatur 800÷840ºC  wzrost twardości jest spowolniony.
Natomiast w zakresie temperatur 840÷870ºC  obserwuje
się ponownie silny wzrost twardości. Przy temperaturze austenityzowania 870ºC  odpowiadającej temperaturze końca
przemiany ferrytu w austenit (Ac3), odnotowano maksymalną
twardość wynoszącą 387HV, dalsze podwyższenie temperatury austenityzowania do 1000ºC powoduje jej spadek, związany najprawdopodobniej z rozrostem ziarna i ze wzrostem

udziału objętościowego austenitu szczątkowego. Ogólnie należy stwierdzić, że twardość stali w całym badanym zakresie
temperatur austenityzowania jest stosunkowo mała, jest to
spowodowane małym stężeniem w niej węgla (0,11%).
Na rysunku 3 pokazano mikrostruktury wybranych próbek austenityzowanych w zakresie temperatur 730÷1000ºC 
i oziębianych w oleju.

Rys. 4. Wykres CTPc badanej stali austenityzowanej przy 900˚C
a

b

c

d

e

f

Rys. 5. Mikrostruktury wybranych próbek dylatometrycznych badanej stali chłodzonych od TA = 900ºC z szybkością: a – 14,3ºC/s; b –
2,7ºC/s; c – 0,9ºC/s; d – 0,2ºC/s; e – 0,038ºC/s; f – 0,006ºC/s
Rys. 3. Mikrostruktury wybranych próbek badanej stali austenityzowanych w zakresie temperatur 730÷1000ºC i oziębianych w oleju

Przedstawiona analiza zmian twardości z temperaturą
austenityzowania, poparta obserwacją mikrostruktur próbek
z szeregu hartowniczego, pozwoliła na wybór optymalnych
temperatur austenityzowania badanej stali.
Temperatury te posłużyły do sporządzenia dwóch wykresów CTPc i wynosiły odpowiednio: 900ºC, tj. Ac3 + 30ºC oraz
950ºC, tj. Ac3 + 80ºC.
Na rysunku 4 zamieszczono wykres CTPc badanej stali
austenityzowanej w temperaturze 900ºC. Pmimo zastosowania szybkości chłodzenia równej ok. 14ºC/s (odpowiadającej
szybkości chłodzenia próbki umieszczonej w rurce kwarcowej
w wodzie), nie udało się przekroczyć krytycznej szybkości
chłodzenia i uzyskać struktury czysto martenzytycznej. Na wykresie CTPc podano temperaturę Ms wyznaczoną nie z eksperymentu ale obliczoną wzorami empirycznymi Andrewsa [12]
oraz Stevena i Haynesa (rys. 4) [13]. Obliczona temperatura
Ms wyniosła 410ºC. W całym zakresie realizowanych szybkości
chłodzenia (tj. Vchł. = 14,3ºC/s÷0,006ºC/s) obserwuje się tworzenie bainitu. Natomiast przy szybkości chłodzenia wynoszącej 0,2ºC/s na dylatogramach zaobserwowano wyraźne efekty
dylatacyjne związane z tworzeniem się ferrytu.
Wpływ szybkości chłodzenia na zmiany w mikrostrukturze
badanej stali pokazano na rysunku 5. W  zakresie stosowanych szybkości chłodzenia stali uprzednio austenityzowanej
przy 900ºC jej twardość maleje od 352HV (Vchł. = 14,3ºC/s)
do 221HV (Vchł. = 0,006ºC/s).

Rys. 6. Wykres CTPc badanej stali austenityzowanej przy 950˚C

Na rysunku 6 pokazano wykres CTPc badanej stali austenityzowanej przy temperaturze Ac3 + 80ºC, tj. 950ºC. Jak
widać, podwyższenie temperatury austenityzowania o 50ºC 
w zasadniczy sposób nie zmienia kształtu wykresu CTPc.
Podobnie jak w przypadku austenityzowania przy 900ºC,
również i tutaj nie udało się (mimo zastosowania największej szybkości chłodzenia), przekroczyć prędkości krytycznej i uzyskać struktury w 100% martenzytycznej. W  całym
zakresie stosowanych szybkości chłodzenia obserwuje się
wydzielanie bainitu. Wzrost temperatury austenityzowania
z 900ºC do 950ºC, powoduje wydłużenie czasu do rozpoczęcia wydzielania ferrytu. Przy temperaturze 950ºC  początek
tego wydzielania zarejestrowano dopiero na dylatogramie
odpowiadającemu szybkości chłodzenia 0,11ºC/s.
Badana stal uprzednio austenityzowana przy 950ºC 
wykazuje zmiany twardości w całym zakresie stosowanych
szybkości chłodzenia. W tym zakresie mają one jednak nieco
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mniejsze wartości, niż po austenityzowaniu przy 900ºC (por.
rys. 4). Zmienia się ona od 337HV (Vchł. = 17,6ºC/s) do 219HV
(Vchł .= 0,006ºC/s).
Na rysunku 7 zamieszczono dokumentację metalograficzną struktur wybranych próbek chłodzonych od 950°C  z
różnymi szybkościami, użytych do wykonania wykresu CTPC
zamieszczonego na rysunku 6.
a
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Rys. 7. Mikrostruktury wybranych próbek dylatometrycznych badanej stali chłodzonych od TA = 950ºC z szybkością: a – 17,6ºC/s; b –
2,3ºC/s; c – 0,23ºC/s; d – 0,11ºC/s; e – 0,075ºC/s; f – 0,013ºC/s
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Podsumowanie
W ramach pracy wykonano badania wstępne nowej
stali konstrukcyjnej o symbolu 10MnCrMoV8. Obejmowały one ocenę twardości, struktury i punktów przełomowych w stanie dostawy, analizę zmian twardości
i mikrostruktury z temperaturą austenityzowania i wykonanie dwóch wykresów kinetyki przemian fazowych
przechłodzonego austenitu przy chłodzeniu ciągłym,
poparte dokumentacją metalograficzną.
• Uzyskane wyniki wstępnych badań nowej stali pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
•	Stal 10MnCrMoV8 w stanie dostawy ma strukturę
ferrytyczno-bainityczną i cechuje się stosunkowo
małą twardością (278 HV30).
• Maksimum twardości uzyskuje się po austenityzowaniu stali przy 870ºC. Po zahartowaniu w oleju wynosi
ona 387 HV30.
• Po zastosowaniu temperatur austenityzowania 900
i 950ºC twardość stali jest mała, co jest spowodowane małą (0,11%) zawartością w niej węgla.
•	Temperatura początku przemiany martenzytycznej
Ms, której nie udało się wyznaczyć eksperymentalnie,
zgodnie z obliczeniami empirycznymi wynosi 410ºC.
•	Stal chłodzona z szybkością ok. 14ºC/s (największą
z zastosowanych) od temperatur austenityzowania
900ºC  i 950ºC  ma strukturę bainityczną, zaś chłodzona z szybkością 0,006ºC/s (najmniejszą z zastosowanych), ma strukturę ferrytyczno-bainityczną.
• Uzyskane wyniki posłużą do podjęcia dalszych badań
stali 10MnCrMoV8 dla opracowania technologii takiej
obróbki cieplnej, która pozwoli uzyskać żądane własności mechaniczne tej stali. Najprawdopodobniej
badania mechaniczne nowej stali będą obejmować
próbę rozciągania i badania odporności na pękanie
(udarności).
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Jan Wysocki

Wpływ cyrkonu i skandu w materiale
dodatkowym na strukturę spoiny
w odlewanym kompozycie AlSi/SiC(p)
Influence of zirconium and scandium presence
in auxiliary material on joint structure
in AlSi/SiC(p) cast composite carried
out by means of TIG technique
Streszczenie
W tym artykule przedstawiono wpływ obecności skandu
i cyrkonu w materiale dodatkowym Al-Mg ma mikrostrukturę spoiny w odlewanym kompozycie na bazie stopu AlSi
zbrojonego cząstkami SiC. Jednym z głównych wymogów
z punktu widzenia zmian mikrostrukturalnych i prawidłowości przebiegu procesu spawania było zredukowanie do
minimum dostarczonej energii cieplnej. Wprowadzenie do
jeziorka spoiny cyrkonu wpłynęło na zmianę sposobu jego
krzepnięcia. Połączenie spawane z zastosowaniu materiału
Al-Mg wykazywało budowę dendrytyczną z dużą ilością
eutektyk krzemowych. Dodatek Zr do materiału dodatkowego wpłynął na znaczne rozdrobnienie ziarn. Dodatek
niewielkiej ilości skandu dodatkowo wzmocnił ten efekt.

Wstęp
Stopy aluminiowe posiadają wiele istotnych zalet jak np.
mały ciężar właściwy, odporność na korozję, dobrą przewodność cieplną i wiele innych [1]. Przez wprowadzenie do stopów
na bazie aluminium zbrojących cząstek ceramicznych można
uzyskać dodatkowe, korzystne własności mechaniczne, do których niewątpliwie należą: dobra wytrzymałości na ściskanie,
wysoka sztywność, czy znaczne ograniczenie rozszerzalności
cieplnej. Dlatego też materiały kompozytowe stały się bardzo
atrakcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, przy
produkcji sprzętu sportowego, medycynie, czy elektronice [2].
Niestety, pomimo wielu dodatnich właściwości mechanicznych,
zastosowanie kompozytów na osnowie stopów aluminiowych
zbrojonych cząstkami ceramicznymi jest w wielu przypadkach
ograniczone przez ich słabą spawalność, zwłaszcza przy zastosowaniu tradycyjnych metod spawalniczych [3]. Wprawdzie
uzyskuje się pewne pozytywne rezultaty przy łączeniu tego
typu materiałów metodami spajania w stanie stałym np.
zgrzewanie tarciowe z napędem ciągłym, zgrzewanie tarciowe
z napędem inercyjnym lub zgrzewanie tarciowe z mieszaniem
materiału, to jednak są to metody ograniczające kształt i wymiary łączonych elementów oraz wymagają kosztownego,
i mało mobilnego oprzyrządowania. [4–6].
Opisane w literaturze próby łączenia kompozytów na bazie
stopów aluminiowych zbrojonych cząstkami ceramicznymi meMgr inż. Jan Wysocki – Polish Marine Service.

Abstract
The influence of zirconium and scandium added to
Al-Mg filler metal on the microstructure welded joint of
AlSi/SiC(p) metal matrix composite has been described in
this paper. One of the main prevails to obtain proper microstructure and welding process was reduced to minimum
heat energy of welding process. Zirconium presents in the
filler metal has influence on the crystallization process
of the welding pool. Welded joint with Al-Mg filler metal
had typical dendrite microstructure with numerous silicon
eutectics. Addition Zr to filler metal caused refining of the
grains. Small quantity of Sc in the filler metal intensified
refinement effect.

todami spawalniczymi z przetopem materiału zwracają uwagę
na powstawanie szeregu niepożądanych zjawisk obniżających
jakość złącza. Między innymi całkowite rozpuszczanie cząstek
zbrojących w spoinie wykonanej przy użyciu wysokoenergetycznego źródła ciepła, tworzenie się szkodliwych reakcji powierzchniowych na granicy rozdziału osnowa-zbrojenie, brak
zwilżalności cząstek zbrojących, czy wprowadzanie do jeziorka
spoiny nie zbrojonego materiału dodatkowego [7, 8].
Czernyszew [9] opisując spoiny w materiałach kompozytowych wyróżnił w zastygłym jeziorku trzy strefy o odmiennej budowie strukturalnej. Strefę bezpośrednio przyległą do
linii przetopu, gdzie szybko przemieszczający się dendrytyczny front krystalizacji wypycha cząstki zbrojące tworząc
obszar bez zbrojenia, strefę gdzie cząstki są rozmieszczone
w przestrzeniach międzydendrytycznych struktury kolumnowej oraz trzecią ogólnie bez cząstek zbrojących, które
mogą się pojawić sporadycznie jako wynik absorpcji na
cząstkach gazów roztopionych w jeziorku i ich wypływania
ku powierzchni. Na zakres zmian strukturalnych w wyżej
wymienionych strefach można w pewien ograniczony sposób
wpływać przez obniżenie energii cieplnej źródła ciepła lub też
dobór materiału dodatkowego. Przez odpowiednią kompozycję składu chemicznym spoiwa można ograniczyć powstawanie kruchych produktów reakcji powierzchniowych, poprawić
zwilżalność fazy ceramicznej użytej jako zbrojenia kompozytu, czy też wpłynąć na budowę mikrostrukturalną zakrzepłej
spoiny składającej się z mieszaniny materiału rodzimego
i materiału dodatkowego [10].
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Badania własne
Celem wykonanych prób spawania było określenie zmian
mikrostruktury spoiny w odlewanym kompozycie na bazie
stopu AlSi9 zbrojonym cząstkami SiC pod wpływem obecności w materiale dodatkowym skandu i cyrkonu, w porównaniu
do budowy zakrzepłego jeziorka spoiny z użyciem spoiwa
AlMg5 (ER5356).

Przygotowanie elementów łączonych
Do badań użyto kompozytu odlewanego firmy Duralcan
F3S20S (AlSi9/SiC/21(p)). Skład chemiczny materiału kompozytowego podano w tablicy I.
Z  materiału rodzimego wycięto płytki o wymiarach
100 x 80 x 6 mm. Następnie czoła elementów łączonych przygotowano na „V” o kącie całkowitym 45°. Wymiary próbek
podano na rysunku 1.
a

Rys. 1. Elementy łączone, a – wymiary,
b – sposób przygotowania czół elementów łączonych

b

(ER5356) o średnicy 2,4 mm oraz wykonanych w Zakładzie
Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie drogą odlewania pałeczek Al-Mg-Zr oraz Al-Mg-Zr-Sc
o średnicy 3 mm. Stopy przygotowano poprzez roztopienie i zmieszanie w piecu indukcyjnym, odpowiednio dla
Al-Mg-Zr stopów AlMg5, AlZr15 i Mg, oraz dla Al-Mg-Zr-Sc
stopów AlMg5, AlZr15, AlSc2 i Mg, a następnie odlewano
w przygotowanych formach stalowych. Po ostygnięciu otrzymane stopy wygrzewano w temperaturze 350°C w celu homogenizacji. Skład chemiczny odlewów podano w tablicy II.

Omówienie wyników
Określenie parametrów procesu spawania
Podczas wstępnych prób spawania wykonano serię spoin
testowych dla określenia optymalnych parametrów spawania.
Przeprowadzono obserwacje stabilności łuku, szerokości
strefy topienia materiału rodzimego oraz jakości mieszania
się materiału dodatkowego z przetopionym materiałem
rodzimym w funkcji natężenia prądu. Otrzymane rezultaty
wskazywały, że dla prawidłowego przebiegu procesu spawania należało w znacznym stopniu obniżyć wartość natężenia
prądu w stosunku do zaleceń przy spawaniu tradycyjnych
stopów aluminiowych. Dla tej grubości próbek, optymalnymi
wartościami okazały się: natężenie prądu 120 A, przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej o średnicy 2,4 mm,
z dyszą przepływową gazu ochronnego numer 11. Jako gazu
ochronnego użyto argonu 99,996% o natężeniu przepływu
17 ltr/min. przy prędkości spawania około 0,15 m/min-1.

Połączenia spawane z użyciem materiału
dodatkowego AlMg5
Proces spawania wykonano urządzeniem FALTIG 315AC/
DC  w procesie ręcznym. Spoinę wykonano w pojedynczym
przejściu, na podkładce miedzianej, przy zastosowaniu różnych nastaw natężenia prądu zmiennego. Przed procesem
łączenia materiał rodzimy podgrzewano do temperatury
150°C.
Wykonane połączenia spawane przecięto tarczą diamentową w kierunku prostopadłym do kierunku spawania.
Uzyskane powierzchnie szlifowano na papierze ściernym,
a następnie polerowano na obrotowej tarczy filcowej nasączonej roztworem wodnym tlenku aluminium. W  końcowej
fazie próbki odtłuszczono i poddano trawieniu roztworem
Kellera. Obserwacje uzyskanych zgładów przeprowadzono na
mikroskopie świetlnym Neophot 2 oraz przy pomocy mikroskopu elektronowego skaningowego firmy JEOL JSM 6100.

Materiał dodatkowy
W  wykonanych próbach użyto trzech typów materiału
dodatkowego: standardowego drutu spawalniczego AlMg5

Spoina wykonana z wykorzystaniem materiału dodatkowego AlMg5(ER5356) wykazywała typową, rozrastającą się
w kierunku przepływu ciepła strukturę dendrytyczną utworzoną przez pierwotne aluminium (rys. 2a). Ponadto widoczny
jest efekt tworzenia się eutektyk aluminiowo-krzemowych po
granicach ziarn w obszarze linii przetopu. W centralnej części
spoiny, gdzie udział w jeziorku spoiny materiału dodatkowego
jest znacznie większy niż materiału rodzimego, zaobserwowano powstawanie obszarów eutektyk aluminiowo-magnezowch (rys. 2 b). Miejscem szczególnie uprzywilejowanym
były obszary skupisk cząstek zbrojących.
Ponieważ cząstki ceramiczne posiadają znacznie mniejszą przewodność cieplną niż metalowa osnowa, powoduje
to obniżenie wartości dyfuzji termicznej podczas procesu
krzepnięcia. W  konsekwencji, spoina i strefy wpływu ciepła
przetrzymywane są przez dłuższy okres czasu w podwyższonej temperaturze. Prowadzi to do efektu wyżarzania
cieplnego, które powoduje roztapiania faz utwardzających
osnowy i utratę własności mechanicznych obszaru złączenia [11]. Należy również nadmienić, że cząstki obecne
w zakrzepłym jeziorku spoiny nie przejawiały oznak braku

Tablica I. Skład chemiczny materiału rodzimego (wagowo)
Materiał

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

F3S20S

9,2%

0,14%

0,01%

0,01%

0,60%

0,02%

0,11%

reszta

Tablica II. Skład chemiczny materiałów dodatkowych (wagowo)
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Pierwiastek
(%)

Mg

Zr

Sc

Mn

Si

Fe

Al

-

0.15

0.20

0.20

reszta

0.75

-

0.10

reszta

0.48

-

0.10

reszta

ER5356

5.00

-

Al-Mg-Zr

5.95

1.57

Al-Mg-Zr-Sc

3.44

2.54
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0.36

a

b

się korzystne. Będzie to przedmiotem prowadzonych dalszych badań. Różnica wielkości ziarn i sposobu krystalizacji
w centralnej części spoiny oraz w obszarze linii przetopu
spowodowana jest różnicą udziału krzemu w krzepnącym
jeziorku spoiny. O ile cyrkon znacznie obniża zdolność do
rekrystalizacji stopów aluminiowych, to w obecności krzemu
temperatura, w której proces ten może zachodzić jest znacznie obniżona [14].

Rys. 2. Obraz mikroskopowy struktury spoiny, a – w obszarze linii
przetopu (mikroskop optyczny), b – centralnej części z wyraźnymi
eutektykami magnezowymi (mikroskop elektronowy)

Połączenia spawane
z użyciem materiału dodatkowego Al-Mg-Zr-Sc

zwilżalności czy śladów reakcji powierzchniowych na granicy
rozdziału zbrojnie-osnowa. Jest wynik oddziaływania Mg.
W  roztopionym jeziorku reaguje on z tlenkiem aluminium
tworząc na powierzchni SiC/Al związki MgO i MgAl2O4, które
w znaczny sposób poprawiają zwilżalność fazy ceramicznej
przez roztopiony stop aluminiowy [12].

Jak widać na rysunku 4, otrzymana struktura spoiny
przy użyciu materiału dodatkowego Al-Mg-Zr-Sc również
charakteryzowała się drobnoziarnistą strukturą. Powstające
wydzielenia Al3Zr miały charakter iglasty, lecz o mniejszych
rozmiarach. Charakterystyczne było również to, że tworzyły
one podobnie jak cząstki zbrojące niewielkie skupiska w całej
objętości spoiny.

Połączenia spawane
z użyciem materiału dodatkowego Al-Mg-Zr
Mikrostruktura spoiny z użyciem materiału dodatkowego miała nieco odmienną budowę niż przy zastosowaniu
ER5356. Niemal cały obszar spoiny charakteryzował się drobnoziarnistą budową. Zaobserwowano wprawdzie tendencję
do tworzenia się skupisk cząstek zbrojących (rys. 3 a), jednak w przeciwieństwie do poprzednio omawianej spoiny nie
było wyraźnych eutektyk. Jedynie w obszarach bezpośrednio
przyległych do linii przetopu (rys. 3 b), gdzie udział materiału rodzimego jest duży zanotowano dendrytyczną budowę
z niewielką ilością eutektyk krzemowych.
a

b

Rys. 3. Obraz mikroskopowy spoiny z zastosowaniem materiału
dodatkowego Al-Mg-Zr z wyraźnymi skupiskami cząstek zbrojących
i iglastymi wydzieleniami Al3Zr (oznaczenie A), a – centralna część
spoiny (mikroskop elektronowy), b – obszar przyległy do linii przetopu (mikroskop optyczny)

Jednakże wielkość i kształt powstających ziaren była
mniejsza w porównaniu do spoiny z użyciem ER5356. Na powierzchni cząstek zbrojących nie odnotowano śladów reakcji
powierzchniowych ani oznak braku zwilżalności przez ciekła
mieszaninę materiału rodzimego i materiału dodatkowego.
Ponadto stwierdzono, że w całej objętości zakrzepłego jeziorka spoiny wystąpiła duża ilości iglastych wydzieleń Al3Zr.
Wielkość i nierównomierność rozmieszczenia wydzieleń Al3Zr
wiązana jest z prędkością chłodzenia [13]. Miejsca, gdzie
zagęszczenie cząstek zbrojących jest większe, osnowa przetrzymywana jest dłużej w podwyższonej temperaturze. Prawdopodobnie prędkość krystalizacji przy takiej zawartości cyrkonu jest niewystarczająca dla stłumienia wydzieleń dużych,
pierwotnych kryształów Al3Zr oraz do ich równomiernego
rozmieszczenia w całej objętości spoiny.
Jak wiadomo, są to wydzielenia trudno rozpuszczalne nawet w temperaturze zbliżonej do temperatury topienia stopu
osnowy [13], co z punktu widzenia własności mechanicznych
spoiny w porównaniu do materiału rodzimego może okazać

Rys. 4. Mikrostruktura spoiny
przy użyciu materiału dodatkowego Al-Mg-Zr-Sc z widocznym
skupiskiem drobnych wydzieleń
Al3Zr (oznaczenie B)

W literaturze [15], badania przeprowadzone nad stopami
aluminium, gdzie użyto skandu jako dodatku stopowego
wykazały bardzo dużą odporność na rekrystalizację i rozdrobnienie ziarn. Ponadto, skand wraz z cyrkonem może
tworzyć bardzo trudno rozpuszczalne wydzielenia typu Al3(ZrxScx), które wpływają na umocnienie materiału. Jednakże,
1
podczas analizy składu chemicznego spoiny wykonanej
z dodatkiem spoiwa Al-Mg-Zr-Sc, nie zanotowano tego typu
wydzieleń. Zauważono, że pierwiastek ten jest obecny w całej
objętości spoiny jako roztwór stały.
Jest to rezultatem dodania skandu z zakresu stopów
podeutektycznych w układzie Al-Sc [16]. Prędkość chłodzenia
spoiny była prawdopodobnie wystarczająco duża, aby
zatrzymać ten pierwiastek jako wspomniany powyżej roztwór
stały w aluminium.

Podsumowanie
Obserwacje przebiegu spawania (stabilność łuku,
szerokość jeziorka spoiny) oraz analiza mikrostruktury
spoiny w odlewanym kompozycie typu AlSi9/SiC(p)
przy użyciu nie zbrojonych materiałów dodatkowych
typu Al.-Mg, Al-Mg-Zr oraz Al-Mg-Zr-Sc pozwoliła na
sformułowanie poniższych wniosków:
• Obniżenie prądu spawania (energii cieplnej łuku
elektrycznego) zmniejsza stopień zaniku fazy zbrojącej
w zakrzepłym jeziorku spoiny.
• Wprowadzenie cyrkonu z materiałem dodatkowym
do jeziorka spoiny powoduje powstawanie umacniających
wydzieleń Al3Zr
• Zastosowanie w spoiwie cyrkonu prowadzi do
powstawania drobnozianistej mikrostruktury spoiny.
Obecność niewielkiej ilości skandu dodatkowo wzmacnia
ten efekt.

Przegląd spawalnictwa 8/2007
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Struktura i właściwości kompozytów
warstwowych: stop tytanu – fazy
międzymetaliczne z układu Ti-Al
Structure and properties of laminar
composites: itanium alloy – intermetallic
phases of Ti-Al system

Streszczenie

Abstract

Poprzez połączenie procesu zgrzewania dyfuzyjnego z procesami utleniania jarzeniowego i osadzania powłok aluminium metodą rozpylania magnetronowego wytwarzane są
materiały gradientowe. Jest to kompozyt warstwowy w układzie: stop tytanu/fazy międzymetaliczne Ti-Al/stop tytanu
(również wielokrotność tego układu) z wytworzoną dyfuzyjną warstwą powierzchniową z faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
Są to nowe materiały kompozytowe, które charakteryzują się niższą gęstością, niż stopy tytanu i dobrą odpornością
na zużycie przez tarcie i korozję. Kompozyty te wytworzone
są w temperaturach do 700°C. Poszczególne strefy wytworzonych kompozytów warstwowych mają charakter dyfuzyjny, a ich mikrostruktura grubość i skład fazowy mogą być
kształtowane parametrami technologicznymi zastosowanych
procesów, w szczególności zgrzewania dyfuzyjnego.
W artykule przedstawiono strukturę, skład fazowy i właściwości tak wytworzonego kompozytu.

The process of diffusion bonding of titanium alloys
with an aluminum foil, followed by magnetron sputtering combined with glow discharge-assisted oxidizing,
yields a gradient-type material, i.e. a laminate composite
built of the TiAl3-reinforced titanium alloy with a diffusion surface layer of the Al2O3 + Ti-Al intermetallic phase
type.
These new composite material have a low density, high
frictional wear and corrosion resistance. The reinforcing
phase is bonded with the titanium alloy via diffusion,
besides structure, thickness and phase composition of
formed zones can be controlled by the parameters of the
technological processes in particular the diffusion bonding
process.
The paper presents the structure, phase composition
and properties such as the resistance to frictional wear of
such produced laminate composite.

Wstęp
Stopy tytanu z uwagi na swoje właściwości: małą gęstość, wysoką odporność korozyjną, dobre właściwości
mechaniczne, w tym wytrzymałość zmęczeniową, znajdują
coraz szersze zastosowanie w przemyśle [1÷4]. Tytan i jego
stopy mają jednak niską odporność na zużycie przez tarcie,
co można wyeliminować poprzez obróbki powierzchniowe takie jak: azotowanie, węgloazotowanie jarzeniowe, czy metody hybrydowe [7÷13]. Ponadto, szczególnie dwufazowe
stopy tytanu – najszerzej stosowane w przemyśle – charakteryzują się małą odpornością na wysokotemperaturowe
utlenianie powyżej temperatury 550°C [2]. Wynika to z faktu,
że tworząca się w procesie wysokotemperaturowego utleniania zgorzelina jest silnie zdefektowana i zawiera obok rutylu
TiO2, także tlenek aluminium Al2O3. Znacznie lepszą odpornością na korozję gazową mają stopy na osnowie z faz międzymetalicznych Ti–Al. Z kolei te materiały charakteryzują się
znaczną kruchością (tablica I) [2, 14, 15].
Dr inż. Maciej Ossowski, inż. Michał Hudycz, prof. dr
hab. inż. Tadeusz Wierzchoń – Politechnika Warszawska.

Tablica I. Wybrane właściwości stopu Ti6Al2Cr2Mo i faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
Materiał

Gęstość
g/cm3

E
Gpa

Żaroodporność
T ºC

Ti6Al2Cr2Mo

4,5

120

  400

Ti3Al

4,1

145

TiAl

3,7

180

TiAl3

3,4

Al2O3

3,9

R 0,2  
K 1c
MPa MN/m3/2
1170

40–90

  650

1140

13–42

  900

  800

10–20

216

  950

  170

3,5

370

1750

-

4

Podkreślić należy, że ze wzrostem zawartości aluminium
w stopach tytanu i fazach międzymetalicznych zwiększa
się ich odporność na utlenianie wysokotemperaturowe.
W ten sposób bowiem wzrasta zawartość tlenku aluminium
w tworzącej się warstwowej zgorzelinie stanowiącej barierę
dla dyfuzji tlenu. Najlepszą odpornością na utlenianie w podwyższonych temperaturach charakteryzuje się faza międzymetaliczna TiAl3 [2]. Stąd metodą prowadzącą do zwiększenia odporności na korozję wysokotemperaturową tytanu
i jego stopów jest wytworzenie warstw powierzchniowych
typu Al2O3 + TiAl3 + TiAl + Ti3Al. Takie warstwy można
Przegląd spawalnictwa 8/2007
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otrzymać metodą hybrydową tj. poprzez połączenie jednej
z metod PVD  (naparowywania próżniowego lub rozpylania magnetronowego) z procesem utleniania jarzeniowego [12].
Warstwy z faz międzymetalicznych z układu Ti–Al można wytworzyć również na kompozycie warstwowym typu:
dwufazowy stop tytanu/faza TiAl3/stop tytanu (również
wielokrotność tego układu) otrzymanym metodą zgrzewania
dyfuzyjnego [16÷18].
Aluminidek tytanu – TiAl3 stanowi fazę zbrojącą wytworzonego w ten sposób kompozytu warstwowego. Moduł
sprężystości TiAl3 wynosi ok. 216GPa, a więc jest prawie
dwukrotnie większy, w porównaniu do stopu tytanu i charakteryzuje się dużym stanem naprężeń ściskających [2,
17÷19].
Kompozyty te charakteryzuje bardzo dobra kombinacja
wytrzymałości, odporności na kruche pękanie oraz sztywności [19÷22]. Porównanie właściwości kompozytu Ti–TiAl3
z innymi materiałami inżynierskimi ilustruje rysunek 1.

Wyniki badań
W  wyniku procesu zgrzewania wytworzono kompozyty warstwowe typu stop tytanu Ti6Al2Cr2Mo/ faza TiAl3
/ Ti6Al2Cr2Mo, Ti1Al1Mn/ faza TiAl3 / Ti1Al1Mn oraz
Ti6Al2Cr2Mo/faza TiAl3 / Ti1Al1Mn. Na rysunku 2 przedstawiono strukturę wytworzonych kompozytów. Uzyskane
złącza charakteryzują się dobrą spójnością, brak jest widocznych nieciągłości pomiędzy stopem tytanu i fazą międzymetaliczną. W wyniku wzajemnej dyfuzji aluminium i tytanu,
w miejscu aluminium powstały strefy faz międzymetalicznych
z układu Ti–Al o grubość do 0,5 mm.
a

b

c

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytów warstwowych typu: a –
Ti6Al2Cr2Mo/ faza TiAl3 /
Ti6Al2Cr2Mo, b – Ti1Al1Mn/
faza TiAl3 / Ti1Al1Mn, c –
Ti6Al2Cr2Mo/faza TiAl3 / Ti1Al1Mn
wytworzonych poprzez zgrzewanie dyfuzyjne

Rys. 1. Właściwości kompozytów warstwowych Ti–TiAl3 i innych
kompozytów warstwowych, metali, stopów i kompozytów [19]

Materiały i metodyka badań
Kompozyt warstwowy typu stop tytanu/TiAl3/strop tytanu wytworzono metodą zgrzewania dyfuzyjnego blachy
z dwufazowego stopu tytanu Ti6Al2Cr2Mo oraz jednofazowego stopu Ti1Al1Mn i folii aluminiowej. Stosowano
następujące parametry procesu zgrzewania dyfuzyjnego:
temperatura T = 600°C, nacisk P = 4MPa, ciśnienie p = 1,3
× 10–4 h Pa, czas procesu: t = 1 h. Kompozyt poddano obróbce hybrydowej łączącej wytwarzanie powłoki aluminium
o grubości około 7 μm metodą magnetronowego rozpylania
i utleniania jarzeniowego w temperaturze T = 580°C, w czasie 4 h, w atmosferze Ar + powietrze (3%), przy ciśnieniu
w komorze roboczej: p =4,5 h Pa. Dla tak otrzymanego
materiału wykonano badania mikrostruktury i składu fazowego na skaningowym mikroskopie elektronowym (Hitachi
S-3500N) wyposażonym w detektor EDS  (produkcji firmy
Thermonoran), mikroskopie optycznym Olympus IX70, dyfraktometrze rentgenowskim Brucker D-8 Advance z lampą
CoKα. Odporność na zużycie przez tarcie mierzono metodą
„trzy wałeczki + stożek” przy nacisku 400MPa. Przeciwpróbkę wykonano ze stali 45 ulepszanej cieplnie o twardości
30HRC  [23]. Badania odporności na ścinanie prowadzone były na urządzeniu INSTRON  1115 z wykorzystaniem
uchwytu była stosowana siła nacisku   w zakresie od 0 do
50 kN, szybkość przesuwu belki to 2 mm na minutę.
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Analiza składu chemicznego wykazała, że jest to faza
TiAl3. Przeprowadzone badania na szlifie prostopadłym pozwoliły na stwierdzenie obecności stref przejściowych pomiędzy stopem tytanu i fazą TiAl3 składających się z aluminidków
tytanu o niższej zawartości aluminium. Mikrostrukturę strefy
przejściowej pomiędzy fazą TiAl3 i stopem tytanu Ti6Al2Cr2Mo
oraz Ti1Al1Mn przedstawiono na rysunku 3.
a

b

Numer
pomiaru

Ti
% At)

Al
% at.

Numer
pomiaru

1

26.54

73.46

1

26.86

73.14

2

29.15

62.94

2

35.40

63.44

3

37.12

61.99

3

39.81

60.19

4

54.45

45.55

4

48.77

50.83

5

78.85

21.15

5

77.40

22.12

6

90.09

9.15

Ti
% at.

Al
% at.

Rys. 3. Mikrostruktura i skład chemiczny stref przejściowych: stop
tytanu Ti6Al2Cr2Mo – faza, a – TiAl3 i stop Ti1Al1Mn – faza, b –
TiAl3

Analiza mikroobszarów ujawnionych na szlifie ukośnym
potwierdziła tworzenie się w tym obszarze faz między-

metalicznych typu TiAl i Ti3Al. Grubość tych strefy dla
dwufazowego stopu tytanu Ti6Al2Cr2Mo i jednofazowego
stopu Ti1Al1Mn była różna i wynosiła odpowiednio około
8 i 10μm. Zaobserwowano występowanie fazy TiAl3 o dwóch
różnych strukturach (rys. 4): porowatej oraz litej. Rozmieszczenie tych struktur może być efektem różnic w szybkościach
dyfuzji aluminium do tytanu, oraz dużo wolniejszej tytanu do
aluminium.
b

a

Rys. 6. Zależność siły od odkształcenia podczas próby na ścinanie
kompozytu typu: Ti6Al2Cr2Mo/ faza TiAl3 / Ti6Al2Cr2Mo (a),
Ti1Al1Mn/ faza TiAl3 / Ti1Al1Mn
(b) oraz Ti6Al2Cr2Mo/faza TiAl3 /
Ti1Al1Mn (c) wytworzonych poprzez zgrzewanie dyfuzyjne

Rys. 4. Obraz fazy Al3Ti o strukturze, a – porowatej oraz b – litej

Faza TiAl3 w wytworzonym kompozycie charakteryzowała się występującymi pęknięciami (rys. 4, 5). Stwierdzono, że
propagacja tych pęknięć jest hamowana w obszarze występowania strefy przejściowej tj. faz TiAl, Ti3Al (rys. 5).
a

a

b

Rys. 5. Struktura kompozytu z widocznym pęknięciem w obszarze
tzw. interfejsu, obserwowana na a – szlifie prostopadłym i b – szlifie
ukośnym

Badaniom odporności na ścinanie poddano trzy kompozyty typu: Ti6Al2Cr2Mo/ faza TiAl3 / Ti6Al2Cr2Mo, Ti1Al1Mn/
faza TiAl3 / Ti1Al1Mn oraz Ti6Al2Cr2Mo/faza TiAl3 / Ti1Al1Mn
wszystkie wytworzone zostały z dwóch blach tytanowych
o grubości 3 mm i folii aluminiowej o grubości 0,2 mm. Badania prowadzone były na okrągłych próbkach o średnicy 25 mm,
z pojedynczą strefą fazy zbrojącej. Podczas prowadzonych
prób rejestrowano siłę nacisku w funkcji przemieszczenia belki
ściskającej.
Z  przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kompozyty warstwowe wytwarzane z udziałem dwóch różnych
stopów tytanu tj. dwufazowego α + β z jednofazowym typu
β wykazują gorszą odporność na ścinanie niż kompozyty wytworzone z wykorzystaniem jednego rodzaju stopu tytanu.
Najwyższą wartość naprężenie ścinające zanotowano dla
kompozytu typu: Ti6Al2Cr2Mo/ faza TiAl3 / Ti6Al2Cr2Mo, dla
którego wyliczona wartość τ = 92 MPa (rys. 6).
Podczas obserwacji struktury fazy zbrojącej (TiAl3) po
próbach ścinania, wykazano, że pęknięcia miały zarówno
charakter transkrystaliczny, jak i międzykrystaliczny (rys. 7).
Pęknięcia transkrystaliczne obserwowano w litej strukturze,
natomiast międzykrystaliczne w obszarach porowatych fazy
TiAl3. W próbkach, dla których uzyskano najlepsze rezultaty,
obszar pękania międzykrystalicznego był niewielki ok. 1/8
całej powierzchni ścinanej. Z  przeprowadzonych obserwacji
można stwierdzić, że udział porowatej struktury w objętości
fazy zbrojącej wpływa w dużym stopniu na obniżenie odporności na ścinanie wytwarzanych kompozytów.

b

Rys. 7. Wygląd powierzchni pęknięcia w a – litej, b – porowatej
fazie TiAl3

Na kompozytach warstwowych typu stop tytanu/faza
TiAl3/stop tytanu stosując metodę dwustopniową wytworzono warstwy powierzchniowe typu: Al2O3 + TiAl3 + TiAl + Ti3Al
o charakterze dyfuzyjnym w celu zwiększenia odporności na
zużycie przez tarcie oraz odporności korozyjnej, w tym odporności na utlenianie w podwyższonych temperaturach.
Twardość powierzchniowa po procesie utleniania jarzeniowego wzrosła z 580 HV0,05 dla stopu tytanu Ti6Al2Cr2Mo do 1220 HV0,05 z warstwą Al2O3 + TiAl3 + TiAl + Ti3Al.
Skład fazowy tworzącej się w wyniku wzajemnej dyfuzji
aluminium i tytanu w procesie hybrydowym warstwy powierzchniowej, zależy od parametrów procesu utleniania.
Należy podkreślić, że fazy międzymetaliczne mają strukturę
drobnokrystaliczną, podobnie jak powstający podczas procesu utleniania jarzeniowego w strefie zewnętrznej warstwy
kompozytowej tlenek aluminium α-Al2O3 [12, 13, 18]. Struktura i skład fazowy warstw powierzchniowych wpływają na
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wzrost odporności na zużycie przez tarcie wytworzonego materiału kompozytowego oraz na zwiększenie jego odporności
na utlenianie w podwyższonej temperaturze.
Po próbie utleniania wysokotemperaturowego w atmosferze powietrza + 10% pary wodnej w temperaturze 600°C 
i w czasie 100 h próbki z wytworzoną warstwą kompozytową
charakteryzowały się mniejszym przyrostem masy niż stop
tytanu Ti6Al2Cr2Mo. Przyrost masy dla próbek z wytworzoną

Podsumowanie
Poprzez połączenie procesów zgrzewania dyfuzyjnego
i hybrydowej obróbki powierzchniowej łączącej procesy nanoszenia powłoki aluminium metodą PVD i utleniania jarzeniowego można wytworzyć warstwowy materiał kompozytowy łączący właściwości stopów tytanu, stopów na osnowie
faz międzymetalicznych Tix–Aly oraz tlenku aluminium Al2O3.
Fazę zbrojącą tak wytworzonego kompozytu stanowi faza
TiAl3, która powstaje w wyniku wzajemnej dyfuzji tytanu
i aluminium i charakteryzuje się największą entalpią tworzenia w porównaniu do faz TiAl i Ti3Al [22].
Badania strefy przejściowej pomiędzy stopem tytanu
i fazą zbrojącą TiAl3 wykazały obecność w tym obszarze
cienkich stref o grubości około 2 μm faz TiAl oraz Ti3Al.
Odgrywają one istotna rolę, ponieważ łączą materiały
o bardzo odmiennych właściwościach zapewniając gradientowy rozkład właściwości mechanicznych (tabl. 1).
Dzięki wytworzeniu warstwy powierzchniowej typu
Al2O3 + TiAl3 + TiAl + Ti3Al tak wytworzone materiały kompozytowe charakteryzują się dobrą odpornością na zużycie

Literatura
[1] 	 Powers W. F.: Automotive materials in the 21st Century, Adv.
Mat Proc.,157, 5/2000.
[2] 	Lutering G., Williams J. G.: Titanium, Springer-Verlag, Berlin,
Heidelberg, 2003.
[3] 	Schaurte O.: Titanium in automotive production, Adv. Eng.
Mater.,5, 6/2003.
[4] 	I. Palley, Advances in automotive materials, Adv. Mater.
Proc.,160, 7/2002.
[5] 	Gerdemann S.J.: Titanium process technologies, Adv. Mater.
Proc.,7/2001.
[6] 	Siubum H.: Titanium and titanium alloys – from raw material
to semifinished products, Adv. Eng. Mater., 5, 6/2003.
[7] 	 Fleszar A., Mizera J., Fillit R. Y., Wierzchoń T.: The influence
of the residual stresses on the corrosion and wear resistance
of nitrided layers produced isothermally and cyclically on
Ti–1Al–1Mn titanium alloy under glow discharge conditions
Vacuum, 57/ 2000.
[8] 	Rolinski E., Sharp G., Cowgill D. F., Peterman D. J.: Ion nitriding of titanium alpha plus beta alloys for fusion reactor
application, J. Nucl. Mater., 252/1998.
[9] 	 Meletis E.I.: Intensified plasma-assisted processing: science
and engineering, Surf. and Coat. Techn., 149/2002.
[10] 	Spies H. J.: Stand and Entwicklung des Nitrierens von Aluminium- und Titanlegierungen, Hart. Tech., Mitt., vol. 55,
3/2000.
[11] 	Major B., Gołębiewski M., Wierzchoń T.: Multiplex heat treatment with glow discharge nitriding of α + β titanium alloys,
J. of Mat. Sci. Lett., 21/2002.
[12] 	Wierzchoń T., Garbacz H., Ossowski M.: Structure and properties of Ti-Al intermetallic layers produced on titanium alloys by a duplex treatment, Mat. Scie. Forum., Vols. 475-479,
2005.

16

Przegląd spawalnictwa 8/2007

warstwą kompozytową Al2O3 + TiAl3 + TiAl + Ti3Al wynosił
Δm = 0,0022g, natomiast dla stopu tytanu Δm = 0,008g.
Nie zaobserwowano pęknięć lub ubytków w warstwie na powierzchniach eksponowanych, natomiast nieznaczny przyrost masy należy tłumaczyć obecnością tytanu na powierzchni próbek, co było efektem rozpylania katodowego uchwytu,
w którym próbki – z uwagi na ich wymiary – poddawano
utlenianiu jarzeniowemu [24].

przez tarcie i odpornością na utlenianiu w podwyższonej
temperaturze oraz małą gęstością.
Wytworzenie w strefie zewnętrznej warstwy kompozytowej aluminidku TiAl3 jest korzystne. Charakteryzuje się
on dużą wartością modułu Younga i najlepszą z aluminidków tytanu odpornością na utlenianie wysokotemperaturowe. Strefa wierzchnia dyfuzyjnej warstwy kompozytowej
stanowi więc, podwójne zabezpieczenie kompozytu warstwowego przed procesem utleniania (podwarstwy Al2O3
i TiAl3). Ponadto zmniejszający się od powierzchni w poszczególnych strefach warstwy moduł sprężystości – od ok.
310GPa dla Al2O3, poprzez ok. 210GPa dla TiAl3, 180–TiAl,
145–Ti3Al do ok.120GPa dla stopu tytanu, obok charakteru dyfuzyjnego warstwy kompozytowej i drobnokrystalicznej mikrostruktury poszczególnych stref warstwy, gwarantuje dobre właściwości użytkowe tak wytworzonego
materiału gradientowego, w którym podłoże stanowi kompozyt warstwowy stop tytanu/aluminidek tytanu TiAl3/stop
tytanu.
Badania realizowane są w ramach projektu badawczego KBN nr PBZ-KBN-100/708/2003.

[13]	Wierzchoń T., Ossowski M., Moskalewicz T., Czyrska-Filemonowicz A.: Structure and properties of composite layers
produced on titanium alloys, 2nd International Conference
Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, Riva del Garda, Włochy, (CD-rom).
[14]	Stauhoff G.: Intermetallics, VCH, Verlagsqesellschaft mGH,
Weinheim, 1995.
[15]	Clemens H., Kestler H.: Processing and applications of intermetallic γ-TiAl based alloys, Adv. Eng. Mat. 2/2002.
[16] 	Iżycki B., Maliszewski J., Piwowar S., Wierzchom T.: Zgrzewanie dyfuzyjne, WNT, Warszawa, 1974.
[17] Jiangwei R., Yajiang Li, Tao F.: Microstructure characteristics
in the interface zone of Ti/Al diffusion bonding, Materials
Letters, 56/2002.
[18]	Wierzchoń T., Ossowski M., Sikorska E., Garbacz H.: Kształtowanie metodą dwustopniową właściwości stopów tytanu,
Inżynieria Materiałowa, 6/2003.
[19]	Rohatki A., Harach D. J., Vecchio K. S., Harvey K. P.: Resistance-curve and fracture behavior of Ti–Al3Ti metallic–intermetallic laminate (MIL) composites, Acta Materialia, 51/2003.
[20]	Rawers J. C., Alman D. E.: Fracture charecteristic of metal/
intermetallic laminar composites produced by reaction sintering and hot pressing, Comp Scie and Tech., 54 ,1995.
[21] 	Vecchio K. S.: Synthetic Multifunctional Metallic-Intermetallic
Laminate Composites, JOM, 3 (2005).
[22] Peng L. M., Wang J. H., Li H., Zhao J. H,. He L. H.: Synthesisi and microstructural charactrization of Ti–Al3Ti matal-intermetallic laminate (MIL) composites, Scripta Materialia,
3 (2005).
[23] Polska norma PN-83/H-D4302.
[24] Ossowski M., Żurek Z., Gil Z., Stawiarski A., Wierzchoń T.:
Odporność korozyjna kompozytowych warstw ochronnych
wytworzonych na stopie TI6Al2Cr2Mo metodą multipleksową, Ochrona przed Korozją, Nr 11s/A, (2004).

Edmund Tasak
Aneta Ziewiec
Krzysztof Ziewiec

Zarodkowanie i wzrost ziaren
w procesie krystalizacji spoin
Grain nucleation and grain coarsening modes
during crystallization of welded jonts
Streszczenie
W  artykule przedstawiono mechanizmy zarodkowania
i wzrostu krystalitów (ziaren) w procesie krzepnięcia spoin.
Wykazano, że w spoinie oprócz zarodkowania epitaksjalnego i nie epitaksjalnego zarodkami ziaren są: nie roztopione
cząstki faz z materiału spawanego, fragmenty dendrytów
unoszone ruchem konwekcyjnym cieczy, odseparowane
ziarna z obszaru częściowego stopienia. Ponadto wykazano
możliwość zarodkowania ziaren na powierzchni lica w wyniku przechłodzenia powierzchni jeziorka. Wzrost ziaren
w czasie krzepnięcia nie jest procesem ciągłym. Powoduje
to powstanie pasmowości struktury oraz linii przystankowych na powierzchni lica. Procesy zarodkowania i wzrostu
ziaren mają istotny wpływ na strukturę pierwotną i wtórną
spoiny, a tym samym na skłonność do pękania na gorąco.
Znajomość tych zagadnień stwarza możliwość sterowania
procesem krystalizacji i uzyskiwania spoin o żądanej strukturze i własnościach.

Abstract
The works presents the mechanisms of nucleation and
grain growth in the solidification process of the welded
joints. It has been shown that except the epitaxial and
non‑epitaxial nucleation, the nucleation sites are the nonmetled particles of the matrix phases of the welded material
and the pieces of the dendrites floated by convection
movement and separated grains from the partially melted
region. Furthermore, the possibility of grain nucleation at
the weld face surface as a result of the supercooling of
the molten weld metal is shown. The grain coarsening
during the solidification is not a continuous process. This
causes formation of the thread-like structure and clamshell
marking on the weld surface. The nucleation and growth
processes have of the crucial influence on the primary and
secondary structure and thus on the fracture susceptibility
at higher temperatures. The knowledge of the problems
provides the possibility for controlling the crystallization
process and producing the joints of the desired structure
and properties.

Mechanizmy zarodkowania
w spoinie
Zarodkowanie i wzrost epitaksjalny
W  czasie krystalizacji powstanie nowej fazy na zarodku
heterogenicznym (podkładce) jest energetycznie korzystniejsze
niż tworzenie się ośrodka krystalizacji w objętości cieczy. Jeśli
podkładka jest dobrze zwilżalna ciekłym stopem i ma taką
samą siatkę krystalograficzną, to stwarza ona najbardziej
sprzyjające warunki dla wzrostu kryształu. Warunek ten jak
wiadomo, występuje na powierzchni kontaktu ciekłego metalu
jeziorka spoiny z materiałem rodzimym, nagrzewanym do
temperatury topnienia. Dlatego nadtopione ziarno materiału
rodzimego na linii wtopienia stanowią zarodki krystalizacji
epitaksjalnej.
Istotą krystalizacji epitaksjalnej jest to, że rosnące kryształy mają orientację krystalograficzną taką jak ziarna (zarodki),
na których powstały. Wygląd linii wtopienia z wyraźnie widoczną krystalizacją na częściowo roztopionych ziarnach materiału
rodzimego ilustruje rysunek 1. Ziarna (krystality) w metalach o
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec – Akademia Górniczo-Hutnicza, dr inż. Krzysztof Ziewiec – Akademia Pedagogiczna, Kraków.

Rys. 1. Schemat epitaksjalnego
zarodkowania i wzrostu ziaren na
częściowo nadtopionych ziarnach
materiału spawanego. Strzałkami
zaznaczono uprzywilejowany kierunek wzrostu <100>

Rys. 2. Epitaksjalne zarodkowanie i wzrost ziaren na
częściowo nadtopionych ziarnach stali ferrytycznej chromowej spawanej wiązką elektronów

sieci sześciennej rosną w kierunku (001). Jeżeli osie rosnących
krystalitów są zorientowane pod większym kątem w stosunku
do gradientu temperatury, ich wzrost jest wolniejszy. Zostaną
zatem wyprzedzone przez ziarna korzystniej zorientowane, których osie wzrostu są zbliżone do kierunku gradientu
temperatury. Z  powodu różnych szybkości wzrostu różnie
zorientowanych kryształów, kryształy rosnące szybciej rozwiPrzegląd spawalnictwa 8/2007
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jają się pełniej i ograniczają możliwość wzrostu tych, które
w pierwszym etapie rosły w najmniej sprzyjającym kierunku.
W wyniku tego procesu ilość kryształów (dendrytów) w pewnej
odległości od linii wtopienia zmniejsza się. W tym okresie zaznacza się wyraźnie konkurencyjny wzrost krystalitów (ziaren).
Dlatego też początkowy okres wzrostu wszystkich ziaren, na
których nastąpiło zarodkowanie epitaksjalne nosi nazwę wzrostu epitaksjalnego. W  momencie zablokowania wzrostu ziaren niekorzystnie zorientowanych zaczyna się tak zwany
wzrost konkurencyjny. Wzrost konkurencyjny występuje również w przypadku zarodkowania i wzrostu nie epitaksjalnego.
Te dwa charakterystyczne rodzaje wzrostów zaznaczono na
rysunkach 1, 2.

Zarodkowanie i wzrost nie epitaksjalny
W  przypadku spawania dwóch różnych metali o odmiennej strukturze krystalograficznej lub, gdy spoiwo ma inną
strukturę krystalograficzną niż metale spawane, wzrost epitaksjalny nie jest możliwy. Wówczas w strefie częściowego nadtopienia na ziarnach metalu spawanego następuje przypadkowe
zarodkowanie w różnych miejscach ziaren materiału stopiwa
wymieszanego z metalem podłoża o innej strukturze krystalograficznej. Między ziarnami, na których zachodzi zarodkowanie
a utworzonym ziarnem o innej strukturze może, ale nie musi
wystąpić uprzywilejowana orientacja krystalograficzna, chociaż
stwierdzono, że pewne atomowe płaszczyzny ziaren podkładki
są równoległe do płaszczyzn zarodkujących ziaren [1]. Na
rysunku 3 pokazano nieepitaksjalne zarodkowanie i wzrost ziaren w spoinie stali ferrytycznej chromowej spawanej spoiwem
Fe-50% Ni. Na rysunku widoczne jest zarodkowanie drobnych
ziaren austenitu, których skład chemiczny w wyniku wymieszania stopiwa z materiałem spawanym jest taki, że podczas
chłodzenia zachodzi przemiana martenzytyczna.

granicy jeziorka i strefa „gąbczasta” (zacieniowana) związana
z tylną częścią jeziorka (obszar krystalizującej spoiny). Strefa gąbczasta za tylną częścią granicy jeziorka składa się
z dendrytów (S) oraz cieczy międzydendrytycznej (L). Z drugiej
strony, częściowo roztopiony materiał wokół przedniej części
granicy jeziorka składa się z częściowo nadtopionych ziaren
(S) oraz z cieczy znajdującej się na granicach ziaren (L), (ciecz
międzyziarnowa). Zatem jeziorko spawalnicze otoczone jest
strefą mieszaniny ciecz – ciało stałe.

Fragmentacja dendrytów
Konwekcja cieczy w jeziorku spawalniczym może spowodować fragmentację końcówek dendrytów w strefie gąbczastej. Fragmenty dendrytów przeniesione do jeziorka, jeśli nie
ulegną roztopieniu w przegrzanej części jeziorka mogą stać
się zarodkami dla nowych ziaren. Należy podkreślić, że ten
mechanizm często nazywany mechanizmem rozdrabniania
ziaren dobrze znany w procesach odlewania, ma również
potwierdzenie w przypadku krystalizacji spoin przy elektromagnetycznym mieszaniu jeziorka spawalniczego.
Separacja ziaren
Konwekcja w jeziorku spawalniczym może również spowodować, iż częściowo roztopione ziarna odłączą się z mieszaniny ciecz-ciało stałe otaczającej jeziorko. Tak jak fragmenty
dendrytów, te częściowo roztopione ziarna, jeśli przetrwają
w jeziorku spawalniczym, mogą stać się zarodkami dla utworzenia się nowych ziaren w metalu spoiny. Proces ten prowadzi
do tworzenia się charakterystycznej niedendrytycznej strefy
równoosiowej w wąskim obszarze obok linii wtopienia przy
spawaniu np. stopów Al-Li-Cu-Zr. Rysunek 4 przedstawia
strukturę w rejonie linii wtopienia. Widać na niej wyraźnie
drobne równoosiowe ziarno w spoinie i duże ziarno w strefie
wpływu ciepła. W procesie zginania pękanie następuje na powierzchni rozdziału tych stref. Badania mechanizmu tworzenia
tej strefy ziaren równoosiowych wykazały, że szerokość strefy
równoosiowej wzrastała wraz z wzrostem zawartości Zr i Li
w stopie [5]. Zależność tą można wyjaśnić faktem, że w pobliżu
granicy jeziorka chłodniejsza ciecz nie miesza się z cieplejszą
główną objętością jeziorka. W  konsekwencji, zarodki heterogeniczne takie jak Al3Zr oraz Al3(LixZr1-x), które są obecne jako
fazy dyspersyjne w metalu rodzimym, są w stanie przetrwać
w pobliżu granicy jeziorka i utworzyć nie dendrytyczną strefę
równoosiową.

Rys. 3. Nie epitaksjalne zarodkowanie spoiny stali w stali ferrytycznej
chromowej spawanej spoiwem Fe-50% Ni

Inne mechanizmy zarodkowania
Chociaż zasadniczym mechanizmem powstawania ziaren
w spoinie jest zarodkowanie i wzrost epitaksjalny względnie nie epitaksjalny to jednak możliwe są inne mechanizmy zarodkowania. Aby mechanizmy te stały się bardziej
zrozumiałe, należy bliżej scharakteryzować strukturę w strefie wokół jeziorka spawalniczego. Stwierdzono powstawanie struktury wokół jeziorka spawalniczego wraz z układem fazowym i cyklami cieplnymi na linii środkowej spoiny
oraz na linii wtopienia jeziorka. Tego typu układy fazowe
z eutektyką często występują w spawalnych stopach aluminium, dlatego też na jego przykładzie zostaną wyjaśnione
mechanizmy zarodkowania. Obszar częściowego nadtopienia
(S  + L) wokół jeziorka spawalniczego składa się z dwóch
części częściowo roztopionego materiału rodzimego (po
lewej stronie, jasny obszar) związanego z przednią częścią
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Rys. 4. Niedendrytyczna
równoosiowa struktura w
pobliżu linii wtopienia, powstała przy spawaniu laserowym stopu Al-Cu-Li-Zr

Badania Kostrivasa i Lippolda [6] na symulatorze cykli
cieplnych potwierdziły, że przy podgrzaniu stopu Al-Cu-Li
do temperatury 630÷640oC  tworzy się równoosiowa strefa
niedendrytyczna natomiast powyżej 640oC  zachodzi normalny wzrost epitaksjalny. W  oparciu o te badania został
opracowany mechanizm formowania się niedendrytycznej
strefy równoosiowej w pobliżu linii wtopienia, przedstawiony
schematycznie na rysunku 5. Strefa występowania i kształty

Rys. 5. Mechanizm tworzenia się strefy równoosiowej w spoinie
w pobliżu linii wtopienia przy spawaniu stopu Al-Cu-Li [2]

obszarów, w których powstają ziarna równoosiowe pokazane
na tym schemacie, w pełni odpowiada rzeczywistym obserwacjom przedstawionym na rysunku 4
Zarodkowanie heterogeniczne
Obce cząstki znajdujące się w jeziorku spawalniczym,
na których atomy z przechłodzonej cieczy mogą krystalizować stają się zarodkami heterogenicznymi. Ten mechanizm
zarodkowania został potwierdzony eksperymentalnie w badaniach własnych, w spoinach stopu Al-Li-Cu-Mg-Zr spawanego wiązką laserową, spoinach stali X6CrNiTi18-10
spawanej wiązką elektronów, spoinach wykonanych autogenicznie metodą GTAW z duża szybkością, przetapiania stali
szybkotnącej laserem [3], podczas spawania stopu aluminium
typu 6061 zawierającego 0,043% tytanu [4] oraz w stalach
ferrytycznych chromowych [2]. Przykłady zarodkowania heterogenicznego występujące podczas spawania różnych stopów pokazano na rysunku 6.
Zarodkowanie powierzchniowe
W  procesie spawania w osłonie gazu ochronnego powierzchnia jeziorka spawalniczego może zostać przechło-

Rys 7. Zarodkowanie od powierzchni lica spoiny wykonanej laserem
CO2: a – widoczny wzrost komórkowy od powierzchni spoiny i od materiału spawanego, b – powiększony fragment z rysunku a); strzałki A 
i B wskazują kierunki wzrostu odpowiednio od materiału spawanego
i od lica, c – komórkowy charakter krzepnięcia widoczny w przekroju
równoległym do powierzchni lica spoiny

Rys. 8. Przestrzenny
wycinek spoiny z widocznymi kierunkami
krzepnięcia od powierzchni i od linii wtopienia

Rys. 6. Zarodkowanie heterogeniczne w spoinie: a – na nie rozpuszczonych cząstkach TiC  przy powierzchni stali X6CrNiTi18-10
(spawanie wiązką elektronów), b – na powierzchni spoiny wykonanej wiązką elektronów, c – na węglikach WC  podczas przetapiania
laserem stali szybkotnącej [3], d – zarodkowanie heterogeniczne
i dendrytyczny charakter wzrostu krystalitów w pobliżu lica spoiny
(stop Fe-50% Ni, metoda GMAW)

dzona termicznie. Mogą zatem, zostać stworzone warunki
do zarodkowania na powierzchni. Zarodki mając większą
gęstość niż otaczająca ciecz, rozrastając się opadają w głąb
cieczy i stają się ziarnami równoosiowymi. Innym sposobem
przemieszczania zarodków może być ruchy konwekcyjne cieczy. Przykład zarodkowania i wzrostu ziaren od powierzchni
zewnętrznej spoiny oraz zarodkowania epitaksjalnego na
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materiale nadtopionym podczas przetapiania laserem stali
austenitycznej X6CrNiTi18-10 pokazano na rysunkach 7 i 8.
Na rysunkach widoczny jest wyraźnie komórkowy charakter
wzrostu ziaren od powierzchni zewnętrznej i komórkowodendrytyczny od strony przetapianego materiału.

Wzrost ziaren
Wiadomym jest, że kierunek odprowadzania ciepła, oraz
kierunek wzrostu dendrytów (ziaren) są prostopadłe do linii
wtopienia, zatem przemieszczanie się jeziorka spawalniczego
powoduje również zmianę kierunku wzrostu dendrytów.
W spoinach osie wzrostu dendrytów w ogólnym przypadku są
krzywymi przestrzennymi, co uwarunkowane jest zmianami kształtu i rozmiarów jeziorka spawalniczego w płaszczyznach równoległych do powierzchni spawanego elementu
i przemieszczaniem się pola temperatur w kierunku spawania
(rys. 9 a). Przy spawaniu blach cienkich, kiedy źródło ciepła
można traktować jako liniowe, a jeziorko ma stały kształt
na grubości blachy, przestrzenny schemat krystalizacji
zmienia się na płaski. Krzywoliniowe osie wzrostu dendrytów są wówczas usytuowane na równoległych płaszczyznach
(rys. 9 b). Przykład kierunków wzrostu dendrytów na powierzchni lica spoiny stali austenitycznej pokazany jest na
rysunku 10.

peratury solidus, a krystality w metalach o sieci regularnej
rosną w kierunku <100>. Wiadomym jest, że kierunek odprowadzania ciepła, a zatem kierunek wzrostu dendrytów
jest w przybliżeniu prostopadły do linii izotermy krystalizacji.
Przemieszczanie się jeziorka spawalniczego powoduje więc
zmianę kierunku głównej osi wzrostu dendrytów. Na rysunku 9 a pokazano orientacyjne osie dendrytów jako krzywe
przestrzenne. Ponieważ kierunek krystalograficzny <100> nie
może być łukiem, zatem w procesie krystalizacji następuje
zmiana kierunku wzrostu, przy czym zmiana ta odbywa się
głównie w momencie zatrzymania procesu krzepnięcia. Po
zatrzymaniu się frontu krzepnięcia następuje ustalenie się
nowych warunków krystalizacji i wzrost krystalitu odbywa
się w „nowym” kierunku <100> o pewnej małej dezorientacji
w stosunku do „starego” kierunku wzrostu przed zatrzymaniem frontu. Tak więc w rzeczywistości główne osie
wzrostu składają się z odcinków prostych, między którymi
występują małe kąty dezorientacji (do 15o). Sumowanie się
małych kątów dezorientacji na długości krystalitu powoduje,
że między początkiem krystalitu na linii wtopienia i jego końcem w osi spoiny występuje duży kąt dezorientacji mimo, że
jest to ten sam kierunek wzrostu <100>. Zmianę kierunku
wzrostu krystalitu przedstawiono schematycznie na rysunku
11, natomiast wygląd lica spoiny z widoczną zmiana kierunku
wzrostu pokazano na rysunku 12.

Rys. 11. Schemat
zmiany kierunku wzrostu krystalitów w procesie nieciągłej krystalizacji

Rys. 9 Schemat kierunku wzrostu dendrytów przy małej prędkości
spawania (krystalizacji): a – przestrzenny, b – płaski

Rys. 10. Kierunki wzrostu
dendrytów komórkowych
na powierzchni lica spoiny
austenitycznej spawanej
mikroplazmą

Narastanie kryształów w jeziorku spawalniczym nie jest
procesem ciągłym. Przerywany charakter krystalizacji można
wiązać z przechodzeniem do jeziorka przegrzanych kropel
metalu i z przemieszczaniem ich przed front krzepnięcia
w wyniku konwekcji cieczy. Wywołuje to chwilowy wzrost
temperatury przed frontem krzepnięcia i zatrzymanie lub
zwolnienie prędkości wzrostu kryształów. Nie bez znaczenia
może być również wydzielanie ciepła krystalizacji, które obniża przechłodzenie cieczy przed frontem krzepnięcia i hamuje
proces wzrostu.  
Proces narastania krystalitów odbywa się na powierzchniach elipsoid, odpowiadających położeniu izoterm tem-
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Rys. 12. Zmiana kierunku wzrostu krystalitów na linii zatrzymania frontu krzepnięcia. Powierzchni lica
spoiny austenitycznej
spawanej mikroplazmą

Pasmowość struktury spoiny
Jak przedstawiono powyżej wzrost krystalitów w jeziorku spawalniczym nie jest procesem ciągłym lecz przebiega
w sposób przerywany. Zmiana prędkości wzrostu może być
rezultatem termicznych fluktuacji podczas krzepnięcia spowodowanych przez niestabilny przepływ cieczy w jeziorku
spawalniczym. Zatrzymanie wzrostu krystalitu lub jego zwolnienie powoduje zmianę rozkładu domieszki na froncie krzepnięcia. Konsekwencją tego jest tzw. „pasmowość struktury”.
Mechanizm powstawania pasmowości struktury (pasm wzbogaconych i zubożonych w domieszkę) wywołanej różnicami
szybkości wzrostu pokazano na rysunku 13.
Podczas krzepnięcia w warunkach stacjonarnych przy prędkości wzrostu R1 powstaje faza stała o wyjściowym stężeniu

Rys. 13. Schemat formowania się pasmowej struktury w wyniku
zmian prędkości podczas krzepnięcia

Rys. 14. Schemat pasmowości struktury: a – na zgładzie poprzecznym, b – na powierzchni lica spoiny

domieszki Co. Gdy prędkość obniży się z R1 do R2 więcej domieszki zostanie wypchnięta do cieczy i faza stała będzie krystalizowała z mniejszą zawartością domieszki, aż do ponownego ustalenia się warunków stacjonarnych przy krzepnięciu z prędkością R2. Przy nowej prędkości R2 w warunkach
stacjonarnych faza stała będzie ponownie krystalizowała
ze średnim stężeniem domieszki Co. Jeśli jednak prędkość
krzepnięcia nagle wzrośnie z powrotem z R2 do R1, domieszka z warstwy granicznej przy powierzchni rozdziału S/L nie
zostanie całkowicie wypchnięta do cieczy a zatem powstająca faza stała będzie zawierała więcej domieszki niż średnie
stężenie Co.
Pasmowość struktury można obserwować zarówno na
zgładach poprzecznych jak i równoległych do lica spoiny.
Schemat pasmowości struktury na zgładzie poprzecznym
oraz na powierzchni lica spoiny, pokazano na rysunku 14,
natomiast rzeczywisty wygląd pasmowości związanej z chemiczną niejednorodnością na zgładach trawionych przedstawiono na rysunku 15. Jasne prążki na rysunku 15 b wska-
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Wpływ cyklu cieplnego spawania
na mikrostrukturę i powstawanie pęknięć
w superstopie Inconel 713C
Influence of welding thermal cycle
on microstructure and occurrence of cracking
in Inconel 713C superalloy
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury
superstopu Inconel 713C, który poddano symulacją
cykli cieplnych spawania. Wyniki obserwacji porównano
ze zmianami mikrostruktury w rzeczywistych spoinach
oraz SWC. W  pracy przedstawiono zakresy zmierzonych
temperatur, uzyskanych podczas symulacji i rzeczywistych
cykli cieplnych spawania stopu In 713C, bez zastosowania
podgrzania wstępnego. W  wyniku badań stwierdzono, że
zakresy temperatur uzyskane podczas symulacji są zbliżone
do temperatur występujących w SWC w trakcie spawania.
Zmiany strukturalne obserwowane w osnowie γ-γ’ w strefie
symulowanej oraz rzeczywistych spoinach są również
zbliżone. Symulowanie cykli cieplnych w zastosowaniu do
superstopu In713C oraz innych stopów niklu umacnianych
fazą Ni3AlTi-γ’ może być właściwym narzędziem do opisu
przemian w fazach γ i γ’ oraz ich wpływu na powstawanie
pęknięć podczas spawania.

The results of testing of Inconel 713C  super alloy
microstructure, which underwent simulation of welding
thermal cycles, were presented in the article. The
observation results were compared with the microstructure
of real joints and heat affected zone (SWC). The scopes of
temperatures, which occurred and were measured during
simulation and real thermal cycles of In 713C  welding
without application of preheating were detailed. It follows
from the testing that the scopes of temperatures occurred
during simulation are similar to the temperatures occurring
in SWC  during welding process. The structural changes
found out in γ-γ’ matrix in the simulated zone and real
joints are also similar. Simulation of thermal cycles with
application to In713C  super alloy and other nickel alloys
strengthened by Ni3AlTi-γ’ phase can be an adequate tool
for description of changes in γ and γ’ phases and their
influence on cracking occurrence in welding process.

Wstęp
Superstopy niklu umacnianie wydzieleniowo fazą Ni3Al-γ’
oraz stopy intermetaliczne na bazie fazy γ’ wykazują skłonność do pękania podczas spawania. W literaturze przedmiotu
ugruntowany jest pogląd, że przyczyną pękania w strefie
wpływu ciepła (SWC) stopów umacnianych wydzieleniowo
jest mechanizm starzenia odkształceniowego. Zagadnienie
pękania superstopów nilu jest bardziej złożone, ponieważ
mogą one wykazywać również skłonność do innych typów
pęknięć np. pęknięć na gorąco-krystalizacyjnych i likwacyjnych oraz związanych z wydzielaniem faz topologiczne
gęsto wypełnionych [1÷8]. W  badaniach superstopów zawierających w mikrostrukturze kilkadziesiąt procent fazy γ’
w SWC  stwierdzano pęknięcia, które mogą być wywołane
innym mechanizmem, nazywanym w literaturze anglojęzycznej constitutional liquation. Pogląd na przyczyny ich
powstawania jest nie do końca wyjaśniony. W  pracach [9,
10] dotyczących stopu Inconel 738, który zawiera około 45%
fazy γ’, utratę spójności na granicy międzyfazowej cząstka γ’
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– osnowa γ autorzy upatrują w osiągnięciu na granicach γ’-γ
stężenia odpowiadającego mieszaninie eutektycznej. Możliwa
jest również transformacja fazy γ’ do austenitu γ przez reakcję
nieuporządkowania. Autorzy stwierdzają, że rozpad cząstek
jest kontrolowany dyfuzyjnie i dopuszczają również możliwy
inny potencjalnie ważny mechanizm wzrostu kruchości granic
ziaren. W  mikrostrukturze SWC w okolicach pęknięć tworzą
się specyficzne obszary nazywane przez Ojo, Richardsa [9,
10] strefami migracji, które są kojarzone z constitutional
liquation.
W badaniach prowadzonych przez autorów tego artykułu
nad spawalnością superstopu Inconel 713C  podobne
obszary również były identyfikowane i nazwano je strefą
przekrystalizowanej fazy γ’. Zmianę morfologii cząstek γ’ i ich
szybsze stapianie w tych strefach wiązano z przyspieszoną
dyfuzją aluminium i niklu spowodowaną utratą koherencji na
granicy γ-γ’ i wzrostem ilości dyslokacji [11÷13]. Ze względu
na fakt, że strefy przekrystalizowanej fazy γ’ występują
głównie w okolicach węglików (NbTi)C  oraz w obszarach
międzydendrytycznych szybsze stapiania cząstek γ’ może być
również związane z obniżeniem ich temperatury topnienia
w wyniku zubożenia fazy w tytan i niob. Pierwiastki te mogą
podmieniać aluminium w fazie Ni3Al. Przy ocenach spawalności
superstopów często w literaturze opisywane są badania
prowadzone np. z zastosowaniem termomechanicznego

systemu symulacji Gleeble [9, 14÷19]. Badania symulacyjne
są często stosowane w odniesieniu do stali i wydaje się, że
mogą być bardzo przydatne w ocenie zjawisk zachodzących
w superstopach. Należy jednak uwzględnić zasadnicze
różnice pomiędzy stalami i superstopami niklu, takie jak:
niska przewodność cieplną wynosząca od 8 do 18 W/moC,
pochodna jej niska przewodność elektryczna oraz zakres
temperatur przemian faz występujących w strukturze. Według
układu równowagi faza ’ jest stabilna do temperatury 1395oC,
większość węglików prostych np. NbC, nie powinna ulegać
rozpadowi w temperaturach niższych od 1600oC  [1, 4, 20].
Jednak na podstawie informacji literaturowych oraz badań
własnych cząstki γ’ mogą topić się już w temperaturach
1180oC  a nawet niższej, co jest związane z szybkością
nagrzewania stopu natomiast węgliki oraz borki i azotki
i tworzące się fazy pośrednie również ulegają przemianą
w zakresie temperatur 700 do 1200oC  [1÷4, 9÷11, 15÷19,
21]. W  świetle tych badań symulator cykli spawalniczych
może więc być narzędziem do ścisłego określenia zakresów
zmian fazowych i przyczyn pękania superstopów umacnianych
fazą Ni3Al.

Metodyka badań
Badania symulacyjne oraz próby spawania przeprowadzono na superstopie niklu Inconel 713C  o składzie chemicznym (%): 12,8 Cr, 4,15 Mo, 1,73 Nb, 6,2 Al, 1,04 Ti,
0,12 C, 0,017, Zr 5 ppm, 0,19 Fe, Ni – reszta. Próbki do
badań wycięto z płytek odlewanych próżniowo do formy
ceramicznej o wymiarach 120 x 70 x 5mm. Symulacje
cykli cieplnych przeprowadzono na symulatorze cieplnoodkształceniowym w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
Podstawowym założeniem próby było określenie możliwości
przeprowadzenia symulacji na stopie niklu, uwzględniając
jego niską przewodność cieplną. Próba miała na celu również
określenie czy pod wpływem cykli cieplnych wystąpią
pęknięcia oraz, czy obserwowane zmiany mikrostruktury
będą porównywalne ze strukturą uzyskaną w rzeczywistych
spoinach i SWC.
W  badaniach symulacyjnych stosowano próbki płaskie
o wymiarach 120 x 10 x 4mm. Próbka mocowana była
sztywno bez możliwości przesuwu uchwytów i nagrzewano
ją oporowo. Pomiar temperatury realizowany był termoparą
K-Ni-CrNi. Stosowano następujące parametry cykli cieplnych:
czas nagrzewania do temperatury maksymalnej wynosił
10 s, zadana temperatura maksymalna cykli wynosiła
1000÷1350oC, czas stygnięcia w zakresie 800÷500oC 
wynosił 10 s. Próby spawania przeprowadzono w Zakładzie Spawalnictwa, Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej na próbkach o wymiarach
70 x 50 x 5mm, ukosowanych na „V”. Próbki do spawania
mocowane były w specjalnie skonstruowanej matrycy, która
zapewniała stabilność termiczną próbek podgrzewanych
wstępnie oraz osłonę gazową od strony grani spoiny.
Spawano metodą TIG, prądem zmiennym o natężeniu 75 A 
i średnim napięciu 24–27V. Prędkość spawania wynosiła ok.
1,0–1,5 mm/s. Jako stopiwa używano stopu Inconel 713C 
w postaci przygotowanych z płytek prętów o średnicy 2,5 mm.
Stosowano spawanie z jednym ściegiem. Pomiar temperatury w SWC  realizowano termoparami typu K podłączonymi
do cyfrowego, czterokanałowego urządzenia pomiarowego.
Termopary były umieszczone w odległości 2–3 mm od
krawędzi ukosowania płytki. Odległość pomiędzy termoparami
wynosiła około 20 mm. Częstotliwość próbkowania wynosiła
1 Hz. Spawano w kierunku od termopary T1 do T3. W opisie
wyników badań zamieszczono wyniki pomiarów temperatury

maksymalnej dla różnych temperatur podgrzania wstępnego
płytek oraz wykresy cyklu cieplnego dla próbek spawanych
bez podgrzania wstępnego, tak jak dla próbki symulowanej.
Badania metalograficzne prowadzono z zastosowaniem
mikroskopii świetlnej oraz elektronowej skaninigowej,
wykorzystując mikroskopy JEOL JSM-5800LV + Oxford LINK
ISIS-300. Próbki do obserwacji trawiono elektrolitycznie
odczynnikiem ML3 [11÷13]. Napięcie trawienia wynosiło od
4 do 10V w czasie od 10 do 60 s.

Omówienie wyników badań
W  wyniku pomiarów temperatury symulowanych cykli
spawania stwierdzono, że rzeczywiste temperatury maksymalne cykli były niższe od temperatur zadanych. Przy symulacji cyklu cieplnego o zadanej temperaturze maksymalnej:
• 1000oC uzyskano cykl o temperaturze 987oC,
•
•
•

1250oC uzyskano cykl o temperaturze 1191oC,
1300oC uzyskano cykl o temperaturze 1238oC,
1350oC uzyskano cykl o temperaturze 1259oC.

Podczas wygrzewania próbki w temperaturze maksymalnej 1250oC  przez 5 s uzyskano cykl o temperaturze
1237oC. Maksymalna rzeczywista temperatura cyklu cieplnego różni się więc o ok. 100oC  od temperatury zadanej.
Przy niższych temperaturach cyklu różnica ta jest niewielka.
Ze względu na możliwość pomiaru rzeczywistej temperatury,
różnice pomiędzy temperaturą zadaną i uzyskaną nie
powodują błędu. W odniesieniu do temperatur początku przemian fazy γ i γ’oraz faz węglikowych podawanych w literaturze
przedmiotu maksymalna temperatura cyklu wydaje się zbyt
niska, aby wywołać zmiany strukturalne [1÷4, 9÷11, 15÷19,
21]. Porównując jednak z rzeczywistymi temperaturami
w SWC  podczas spawania stopu Inconel 713C  okazuje się,
że temperatury zmierzone podczas symulacji przekraczają
temperaturę występującą w SWC. W  trakcie wykonywania
rzeczywistych porób spawania z zastosowaniem podgrzewania
wstępnego pomiar temperatury realizowano jedną termoparą
umieszczoną przy końcu spoiny w odległości około 2–3 mm
od krawędzi ukosowani i próbki. Takie umieszczenie termopary nie było optymalne, ale było konieczne ze względu
na możliwości układu pomiarowego oraz aby termopara
nie uległa uszkodzeniu podczas podgrzewania i spawania.
Końcowy odczyt temperatury płytki w momencie wygaszania
łuku elektrycznego po zakończeniu spawania był temperaturą
rzeczywistą materiału w odległości około 2–3 mm od spoiny
i SWC. Ta odległość wynikała z szerokości przetopienia krawędzi ukosowania w zależności od podgrzania płytek. Po
spawaniu temperatura płytek osiągnęła następujące wartości:
• w płytce podgrzanej do 300oC  temperatura wynosiła –
820oC,
• w płytce podgrzanej do 400oC  temperatura wynosiła –
850oC,
• w płytce podgrzanej do 500oC  temperatura wynosiła –
920oC,
• w płytce podgrzanej do 600oC  temperatura wynosiła –
970oC,
• w płytce podgrzanej do 700oC  temperatura wynosiła –
1100oC.
Podstawowym utrudnieniem określenia temperatury oraz
uzyskania wykresu cyklu cieplnego jest bardzo silna jonizacja atmosfery wokół żarzącego się łuku elektrycznego.
Na termoparach indukują się ładunki elektryczne, które
wprowadzają zakłócenia w układzie pomiarowym, powodując
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przerwę w zapisie danych, lub znacznie częściej restartowanie
układu pomiarowego. W  celu weryfikacji temperatur określonych za pomocą jednej termopary przeprowadzono próbę
pomiaru temperatury w trzech miejscach SWC  na próbce,
której dodatkowo nie podgrzewano tak, aby warunki odpowiadały próbce symulowanej. Rozmieszczenie termopar na
próbce pokazano na rysunku 1. W  wyniku badań uzyskano
wykresy cyklu cieplnego przedstawione na rysunkach 2 i 3.
Na rysunku 3 przedstawiono powiększony początkowy fragment cyklu cieplnego obejmujący czas od 0 do 70 sekund.

Rys. 1. Makrostruktura spawanej płytki ze stopu Inconel 713C z zaznaczonymi miejscami pomiaru temperatury w SWC

Rys. 2. Wykres cykli cieplnych spawania stopu Inconel 713C,
uzyskany w trzech miejscach pomiarowych

Rys. 3. Powiększony początkowy fragment cykli cieplnych pokazanych
na rysunku 2

Na podstawie analizy wykresów stwierdzono, że maksymalna temperatura cyklu, niezależnie od umieszczenia termopary, nie przekroczyła 800oC. Termopara nr 3 umieszczona
na końcu spoiny podczas wygaszania łuku w palniku uległa
przepaleniu i z tego względu wykres nie jest ciągły. Nie
wykonywano pomiarów z podgrzaniem wstępnym płytek,
jednak porównując z temperaturami podanymi powyżej
należy stwierdzić, że maksymalne temperatury cyklu powinny
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być zbliżone do uzyskanych w pomiarach jedną termoparą.
Analizując wykres cyklu cieplnego interesujący jest początkowy jego fragment. Przyrost temperatury w miejscu T1 i T2
następuje po około 6 s. spawania, a różnica temperatur pomiędzy T1 i T2 wynosi 71oC. Różnica ta jest naturalna ze
względu na przesunięcie miejsca pomiarowego o około 20 mm.
Termopara T3 zauważalny wzrost temperatury próbki odnotowuje dopiero po 8 s. spawania i co jest interesujące temperatura po tym czasie osiąga od razu porównywalny poziom
do miejsc T1 i T2, natomiast przesunięcie termopary wynosi
około 40 mm. Dokładna analiza wykazuje następujące temperatury: T1–394oC, T2–384oC, T3–362oC. Dalszy przyrost
temperatury jest równomierny i zbliżony we wszystkich
punktach pomiarowych na spawanych próbkach. Podstawową
przyczyną tak gwałtownego i nierównomiernego przyrostu
temperatury jest niska przewodność cieplna stopu wynosząca
około 11W/moC.
Według autorów artykułu występujący na wykresie
cyklu cieplnego okres opóźnienia przyrostu temperatury,
a następnie jej wzrost do wartości ok. 400oC, może wykazywać
związek z występowaniem pęknięć podczas spawania stopu
In 713C. Jest to uzasadnione faktem, że w temperaturach
podgrzania do 300oC skłonność do pękania stopu jest bardzo
duża, następnie maleje i ponownie gwałtownie rośnie wraz
z temperaturą [11].
Takie zachowanie stopu tłumaczone jest tym, że w zakresie
niskich temperatur podgrzania główną przyczyną pękania jest
czynnik związany z naprężeniami i odkształceniami cieplnymi.
Przy wyższych temperaturach podgrzania większy wpływ
na pękania odgrywają przemiany w mikrostrukturze stopu
a wydaje się, że przede wszystkim przemiany faz γ-γ’ [11÷13].
Wyjaśnienie i potwierdzenie powyższego przypuszczenia wymaga przeprowadzenia dodatkowych pomiarów w zakresie
wyższych temperatur podgrzania wstępnego.
Na podstawie badań makroskopowych próbki poddanej
symulacjom cykli cieplnych, stwierdzono brak występowania pęknięć, co wskazywałoby na niezgodność symulacji
z rzeczywistymi próbami spawania. Podstawową przyczynę
upatrywano w różnym poziomie naprężeń występujących
w próbkach podczas spawania, a w próbce poddanej
symulacjom, której przekrój poprzeczny wynosił – 40 mm2.
Po wykonaniu zgładów metalograficznych stwierdzono
jednak występowanie pęknięć po jednej ze stron symulowanej SWC. Pęknięcia oraz makroskopowy obraz symulowanej SWC  pokazano na rysunku 4. Powiększony
obraz pęknięcia i mikrostruktury w symulowanej SWC 
pokazano na rysunku 5. Brak widocznych pęknięć w badaniach mikroskopowych jest zjawiskiem nieczęstym, ale
spotykanym w stopie Inconel 713C. Taki wynik obserwacji
uzyskano w SWC  przetopów wykonanych na stopie In
713C  wiązką elektronów [11÷13]. Podstawową różnicą
w mikrostrukturze symulowanej SWC  oraz rzeczywistej
SWC w próbkach spawanych jest inna morfologia (wielkość,
kształt) węglików. W  strefie symulowanej występują
głównie węgliki pierwotne (NbTi)C, takie jak w materiale
rodzimym, które nie uległy rozpuszczeniu podczas symulacji. W  rzeczywistych SWC  następuje nadtapianie węglików pierwotnych oraz lokalnie występują ponownie wykrystalizowane węgliki (NbTi)C o kształcie rozet. Mikrostrukturę symulowanej SWC  pokazano na rysunku 6 a, rzeczywistej SWC  na rysunku 7. W  symulowanej strefie wpływu
ciepła w całym jej obszarze występowały pojedyncze
wydzielenia węglików złożonych typu M23C6 oraz M6C  oraz
eutektyki MxCy-γ-γ’. W rzeczywistych SWC tego typu węgliki i eutektyki występują lokalnie i przede wszystkim były
obserwowane w napoionach i warstwach tylko przetapianych bez udziału stopiwa [11÷13,22]. Powstawanie węg-

Rys. 7. Mikrostruktura w SWC napoiny na stopie In 713C wykonanej
stopiwem In 713C. Widoczne węgliki pierwotne – PC, węgliki
ponownie wykrystalizowane – RSC  i węgliki złożone typu MxCy +
(γ-γ’) – MZ. Traw. ML3, mikroskopia świetlna

Rys. 4. Makrostruktura próbki poddanej symulacjom cyklu cieplnego
– A. B – symulowana SWC po wykonaniu zgładu metalograficznego
i trawieniu metodą ML3. Widoczne jedno pęknięcie na odcinku ¾
szerokości próbki oraz pojedyncze pęknięcia poboczne. Mikroskopia
świetlna

Rys. 8. Powiększony obszar oznaczony symbolem P na rysunku
6 ograniczony fazą powęglikową – PC  w próbce symulowanej.
Widoczne również węgliki złożone i mieszaniny eutektyczne typu
MxCy + (γ-γ’) – MZ. Traw. ML3, mikroskopia świetlna

Rys. 5. Mikrostruktura w strefie symulowanej. Widoczne pęknięcie przebiegające po granicy ziaren oraz w obszarach międzydendrytycznych widoczne liczne węgliki pierwotne (NbTi)C. Traw. ML3,
mikroskopia świetlna

Rys. 6. Mikrostruktura w strefie symulowanej. Widoczne międzydendrytycznie rozmieszczone węgliki pierwotne oraz liczne oznaczone
symbolem MZ  węgliki złożone oraz mieszaniny eutektyczne MxCyγ-γ’. Strzałkami oraz symbolem P wskazano obszary zamknięte
występujące na przedłużeniu pęknięcia. Traw. ML3, mikroskopia
świetlna

glików złożonych, których towarzyszą wydzielenia eutektyczne γ-γ’ może prowadzić do pęknięć likwacyjnych ze
względu na niską temperaturę topnienia tych faz, wynoszącą ok. 850÷950oC. Rozbudowane wydzielenia eutektyczne
często w swojej strukturze zawierają związki cyrkonu
oraz krzemu, które dodatkowo obniżają ich temperaturę
topnienia [9÷11, 14÷19, 21, 22]. Występujące różnice
mogą wynikać z różnych czasów nagrzewani i chłodzenia
próbki symulowanej oraz próbek rzeczywistych. Dodatkowo
w próbce symulowanej kilkakrotnie powtarzano cykle
cieplne.
Na linii przebiegu pęknięć oraz na przedłużeniu pęknięć lokalnie zaobserwowano obszary, jakby oddzielone powierzchnią graniczną lub otoczone pęknięciem, które wskazano
na rysunku 6. Na podstawie obserwacji mikroskopowych
stwierdzono, że na granicy tych obszarów wydzielone są
fazy „powęglikowe”, które były również identyfikowane
w rzeczywistych spoinach, a dodatkowe zabiegi obróbki
cieplnej po spawaniu ilość tych faz zwiększały. Powiększony
obszar ograniczony fazami powęglikowymi w strefie symulowanej pokazano na rysunku 8 a w rzeczywistej SWC 
napoiny pokazano na rysunku 9. Nazwę faza powęglikowa
wprowadzono ze względu na to, że powstaje ona
prawdopodobnie przez przyłączenie do węglika cząstek γ’
i następnie ich koagulację i koalescencję prowadzącą do
zaniku węglików pierwotnych NbTiC. Przez co powstaje faza
γ’ silnie przesycona niobem, molibdenem oraz tytanem lub
faza Ni3(Al,Ti,Nb)C, która następnie może rozpadać się na
węgliki złożone M23C6 i M6C  oraz fazę Ni3(AlTi) lub tworzyć
rozbudowane eutektyki typu MxCy-γ-γ’ + Zr + Si [11, 23].
Przegląd spawalnictwa 8/2007
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Eutektyki tego typu zawierające dodatkowo cyrkon oraz krzem
powinny się charakteryzować niższą od osnowy temperaturą
topnienia i jak można zauważyć w niektórych miejscach na
granicy opisywanego obszaru występują pustki lub pęknięcia.
Co może wskazywać na stopienie faz powęglikowej na granicy
W  składzie chemicznym fazy powęglikowej określonym
metodą mikroanalizy punktowej stwierdzono (%): 52,40
Ni, 12,15 Cr, 21,10 Nb, 3,37 Mo, 6,33 Ti, 3,96 Al, 0,69 Si.
Powiększony obszar faz powęglikowych oraz powstałych
pustek lub pęknięć pokazano na rysunku 10. Przykładową
eutektykę MxCy-γ-γ’ obserwowaną w miejscach MZ  na
rysunkach 6 i 9 pokazano na rysunku 11. Należy jednak
wyrażanie podkreślić, że zarówno w rzeczywistych spoinach
i napoinach oraz w symulowanej SWC  nie stwierdzono

Rys. 9. Faza powęglikowa w SWC  napoiny ze stopu In713C  po
wyżarzaniu w temperaturze 950oC przez 30h. Traw. ML3, mikroskopia
świetlna

Rys. 10. Powiększony obszar występowania fazy powęglikowej
w próbce symulowanej, pokazany na rysunku 8. Widoczne również
pustki lub pęknięcia na granicy występowania tej fazy. Traw. ML3.
SEM,SE

Rys. 11. Przykładowa mieszanina eutektyczna MxCy + (γ-γ’)
wskazana w miejscach MZ na rysunkach 6, 8. Traw. ML3. SEM, SE
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występowania eutektyki γ-γ’ oraz mieszaniny MxCy-γ-γ’
bezpośrednio na krawędzi lub na przedłużeniu pęknięć. Nie
można więc stwierdzić, że ten typ faz jest przyczyną pękania
stopu IN 713C, pomimo, że są to fazy niekorzystne. Badania
Ojo, Richard’sa i Chaturvedi’ego nad stopem In 738 wskazują
na możliwość powstawania i topienia się na granicach ziaren
właśnie eutektyki γ-γ’, jednak w stopie In 738 takie eutektyki
były identyfikowane [9, 10, 15, 16].
Symulacje cykli spawalniczych wydają się być w tym przypadku bardzo przydatnym narzędziem do określenia temperatur tworzenia oraz topienia się opisywanych wydzieleń.
Podczas obserwacji mikroskopowych symulowanej SWC,
nie stwierdzono jednak strefy przekrystalizowanej fazy γ’, którą np. Ojo nazywa strefą migracji. Strefa przekrystalizowanych cząstek γ’ była identyfikowana przez autorów artykułu
w obszarach wokół węglików pierwotnych oraz w obszarach
międzywęglikowych spoin ze stopu In713C. Przykładową
omawianą strefę pokazano na rysunku 12. Przyczyna tworzenia się tej strefy jest kojarzona z różnymi zjawiskami, jak opisano to we wstępie artykułu. Charakterystyczne jest jednak
to, że występowaniu strefy przekrystalizowanych cząstek γ’
nie zawsze, lecz bardzo często towarzyszą pęknięcia. Autorzy
pęknięcia w stopie In713C  obserwowali głównie na granicy
strefy przekrystalizowanej oraz pierwotnych wydzieleń γ’.W 
osnowie strefy symulowanej nie obserwowano cząstek pierwotnych γ’, które w materiale rodzimym przybierają kształt
równoległoboków o wielkości około 500 nm. Cząstki γ’ jednak
występują w osnowie, lecz ze względu na ich ponowne i bardzo szybkie wydzielanie osiągają znacznie mniejsze rozmiary,
rzędu 100–200 nm i dlatego są słabo widoczne przy powiększeniach nawet do 30 000 x. W badanych przez autorów spoinach oraz strefach przetapianych zarówno metodą TIG oraz
wiązką elektronów w osnowie występowały cząstki γ’ o wielkości od 10 nm do 150 nm [11÷13]. W prezentowanych badaniach nie wykonywano obserwacji mikrostruktury strefy symulowanej z zastosowaniem mikroskopii transmisyjnej, więc
nie można zaprezentować mikrostruktury osnowy γ-γ’ przy
większych powiększeniach, jednak na rysunku 10 w osnowie można zaobserwować morfologię ziarnistych drobnych
cząstek γ’. Natomiast na rysunku 11 wokół wydzieleń eutektycznych, cząstki γ’ są lepiej widoczne, ponieważ osiągnęły
większe rozmiary ze względu na dłuższy czas ich wydzielania.
Symulacje cyklu spawalniczego przy zadanych temperaturach
potwierdziły, że rozpad cząstek pierwotnych γ’ i ich ponowne
wydzielanie może następować już w temperaturach niższych
od 1250oC. Wymaga to wykonania kolejnych prób z zawężonym zakresem zadanych temperatur symulacji.

Rys. 12. Mikrostruktura SWC  w połączeniu spawanym stopu In
713C. Widoczna strefa przekrystalizowanych cząstek γ’ na krawędzi
pęknięcia oraz wokół węglika pierwotnego – PC. W  pozostałym
obszarze mikrostruktury widoczne ziarniste, nadtopione cząstki
pierwotne γ’. Traw. ML3, SEM, BSE

Wnioski
Symulacje cykli cieplnych w zastosowaniu do superstopu
Inconel 713C oraz innych superstopów niklu umacnianych
fazą międzymetaliczną γ’–Ni3AlTi pozwalają uzyskać zmiany strukturalne zbliżone do rzeczywistych stref wpływu ciepła, spoin oraz stref przetopienia, które wywołują również
pęknięcia próbek podczas symulacji. Szczególnie ważne są
zmiany w osnowie γ-γ’, które zachodzą już w temperaturach niższych od 1250oC. Symulowany cykl spawalniczy
wydaję się bardzo przydatnym narzędziem do określenia
temperatur przemian, które są prawdopodobnie główną
przyczyną pękania tych stopów. Symulacje wywołują również zmiany mikrostrukturalne, które były obserwowane
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Badania własności tribologicznych
napoin wielowarstwowych
z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże
stalowe metodą MIG
Tribological tests of multilayer CuSn6 bronze
welds padded on the steel base
by the MIG method
Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono wyniki badań własności tribologicznych napoin jedno-, dwu- i trójwarstwowych z brązu
CuSn6, nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG.
Napoiny wykonano ze stałymi technologicznymi parametrami
napawania, gwarantującymi odpowiednią jakość i mały
udział materiału podłoża w napoinie, przy zapewnieniu
właściwego związania jej z materiałem podłoża. Badania
tribologiczne przeprowadzono na tribotesterze T-05 jako
porównawcze z brązem odlewanym o takim samym składzie
chemicznym. Współczynniki tarcia i zużycia liniowego skojarzeń pracujących ślizgowo wyznaczono w środowisku smarnym oleju mineralnego i syntetycznego. W  trakcie badań
stwierdzono różnicę współczynnika tarcia związaną z ilością
warstw w napoinie i rodzajem środowiska smarnego. Nie
zaobserwowano istotnych różnic w przypadku zużycia liniowego próbek warstwowych i porównawczych pracujących
w środowisku oleju syntetycznego i mineralnego.

Results of tribological tests of single, two and three
layer CuSn6 bronze welds of padded on the steel base
by the MIG  method are presented. The technological
parameters were held constant during the padding
which guaranteed an adequate quality of the welds and
a small base material fraction. The tribological tests
were made using the tribotester T-05 and the results
were compared with these for the cast bronze of the
same chemical composition. Friction coefficients and
linear wear of pairs under sliding were measured for the
lubricating environment of mineral and synthetic oils.
The investigation revealed the dependence of friction
coefficient on the number of layers in the weld pad and
on the lubricating environment. Differences were not
observed for the linear wear of layered and comparative
samples working in the environment of synthetic and
mineral oil.

Wstęp
Jednym ze sposobów nadawania częściom maszyn
i urządzeń odpowiednich własności eksploatacyjnych jest
nanoszenie powłok metodami spawalniczymi. Napawanie powierzchni stosuje się nie tylko w celu przywrócenia częściom
maszyn pierwotnych własności utraconych w wyniku zużycia,
ale także w celu nadania powierzchniom nowo wytwarzanych
elementów odpowiednich cech użytkowych.
Przykładem materiału, który może być do tego celu
wykorzystany jest brąz cynowy. Typowymi zastosowaniami
tego metalu są powierzchnie odporne na korozję i powierzchnie łożysk ślizgowych. Możliwość napawania brązem cynowym
znajduje zastosowanie przy regeneracji powierzchni ślizgowych łożysk i suwaków różnych elementów maszyn i urządzeń.
Z brązu wykonuje się różnego rodzaju panewki i prowadnice,
które to elementy są bardziej narażone na zużycie. W  celu
obniżenia kosztów napawania, a w szczególności kosztów
Prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, dr inż. Stanisław
Krawczyk, mgr inż. Tomasz Góral – Akademia Górniczo-Hutnicza.
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materiałowych, konieczne jest ograniczenie do niezbędnego
minimum zużycia brązu napawanego z reguły na podłoże
stalowe [1, 2]. W literaturze [3] można znaleźć informację,
że napawając metodą MIG/MAG łukiem zwarciowym można
uzyskać mniejsze wymieszanie metalu podłoża z napawaną
warstwą i odpowiedni skład chemiczny już w pierwszej warstwie. Przeprowadzone badania napawania brązu cynowego
na podłożu stalowym miały sprawdzić czy również wystarczająca będzie w tym wypadku jedna warstwa, czy też
konieczne będzie ułożenie większej ilości warstw z brązu,
aby uzyskać porównywalne własności trybologiczne z brązem
uzyskanym z odlewanego półfabrykatu.

Cel i zakres badań
Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności powłok napawanych brązem cynowym CuSn6 do
zastosowania w skojarzeniach pracujących ślizgowo. Oceniano własności trybologiczne napoin wielowarstwowych
z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG.
Porównywano nie tylko napoiny różniące się liczbą warstw
w napoinie, ale także z odlanym brązem cynowym CuSn6.
Zakres badań obejmował nałożenie napoin jedno-, dwu-

i trójwarstwowych metodą MIG na podłoże stalowe ze stałymi
technologicznymi parametrami napawania. Z  napawanych
elementów oraz z brązu lanego wycięto próbki do badań
tribologicznych. Próbki poddano badaniom na tribotesterze
T-05 wyznaczając współczynniki tarcia w środowisku smarnym oleju mineralnego i syntetycznego oraz zużycia linowego
w rozpatrywanych przypadkach.

Technologia napawania powłok
z brązu cynowego CuSn6
Napoiny z brązu wykonano wykorzystując metodę napawania elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego. Zastosowano drut elektrodowy z brązu cynowego CuSn6, o składzie
chemicznym (%) 6 Sn, 0,2 P, reszta Cu, zgodnie z normą DIN 
1733. Ściegi wykonywano drutem elektrodowym o średnicy
1,2 mm. Jako materiał podłoża zastosowano stal węglową
wyższej jakości gatunku 45, w postaci próbek płaskich
o wymiarach 420 x 120 x 23 mm. Stal ta jest powszechnie
wykorzystywana w produkcji części maszyn.
Napoiny z brązu wykonano na zmechanizowanym stanowisku badawczym znajdującym się w Laboratorium Katedry
Wytrzymałości i Technologii Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej (rys. 1).
W  skład stanowiska wchodził półautomat spawalniczy
OPTYMAG-501 z sterowaniem mikroprocesorowym. Uchwyt
spawalniczy z dodatkową dyszą osłonową dla wytworzenia
poszerzonej strefy ochronnej gazu osłonowego znajdował
się nad próbką i był nieruchomy względem torowiska, po
którym poruszał się wózek z zadaną prędkością napawania, nastawianą z wykorzystaniem bezstopniowego regulatora
napięcia zasilającego silnik napędowy wózka. Komputerowy
przyrząd do monitorowania procesu spawania umożliwiał
pomiar i rejestrację takich technologicznych parametrów napawania jak: natężenie prądu napawania In, napięcie łuku Un
oraz prędkość napawania vn. W  trakcie badań kontrolowano
temperaturę w sposób ciągły przy użyciu termopary umieszczonej w otworze wywierconym w próbce wykorzystywanej do
układania napoin z brązu (rys. 1).
Proces napawania prowadzono z zastosowaniem niewielkiego podgrzania wstępnego w zakresie 60100°C, w celu odparowania wilgoci dla ograniczenia porowatości
napoin. Zmniejszenie głębokości wtopienia, a tym samym
wymieszania brązu z metalem podłoża i jego utwardzenia
wymaga, aby napięcie napawania Un i prąd napawania In
powinny być możliwie małe, ale tak dobrane, aby uzyskać
stabilny łuk. Na źródle spawalniczym nastawia się wymagane napięcie łuku, natomiast prąd napawania In zadaje
się przez ustawienie odpowiednio małej prędkości poda-

Rys. 1. Widok ogólny zmechanizowanego stanowiska do napawania
metodą MIG/MAG

wania drutu elektrodowego. Zatem prędkość napawania
vn, ustalono tak, aby zapewnić stabilność prowadzenia
procesu napawania jak i niewielką głębokość wtopienia
[1, 2].
Wykorzystując technologiczne parametry napawania
zestawione w tablicy I, wykonano napoiny jedno-, dwuoraz trójwarstwowe, z których wycięto próbki do badań trybologicznych przedstawione na rysunku 2. W  trakcie napawania napoiny w warstwie układano z zakładką wynoszącą połowę szerokości wcześniej ułożonego ściegu. Zastosowane parametry pozwalają uzyskać napoiny z minimalnym udziałem metalu podłoża w napoinie wynoszącym
ok. 5%.

Metodyka badań
tribologicznych
Badania porównawcze wielowarstwowych próbek z brązu
napawanego i odlewanego, przeprowadzono na mikroprocesorowym zestawie tribologicznym T-05 produkcji Instytutu
Technologii Eksploatacji w Radomiu [4]. Testy zostały przeprowadzone w styku ślizgowym w środowisku oleju mineralnego (Elf Sporti 15W40) oraz syntetycznego (Elf Synthese
5W50). Próbki do badań wycięto z nałożonych napoin z brązu
CuSn6 na podłoże stalowe, jedno oraz dwuwarstwowych,
a następnie na drodze obróbki skrawaniem kształtowano
w specjalnym uchwycie zgodnie z wymogami instrukcji obsługi testera T-05 (rys. 2).

Tabela I. Zestawienie technologicznych parametrów napawania zastosowanych do układania ściegów w warstwach
Nazwa technologicznego parametru napawania

Symbol

Wartość

Prędkość podawania drutu elektrodowego

vel

5,5 m/min

Napięcie łuku

Un

23 V

Prędkość napawania

vn

3 mm/s

Odległość rurki prądowej od napawanego elementu

H

18 mm

Indukcyjność spawalniczego źródła prądu

L

5 wg danych producenta

Rodzaj gazu osłonowego

Ar

argon 100%

Przepływ gazu osłonowego

Q

16 dm3/min

Temperatura wstępnego podgrzania (międzyściegowa)

To

60÷200°C

Podziałka napawania

b

0,5
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a

b

c

d

Rys. 2. Próbki z napawanymi warstwami z brązu: a – jedno b – dwu
i c – trójwarstwowymi oraz d – z brązu odlewanego

Przygotowano w ten sposób próbki w ilości 18 szt. Z napoin jedno-, dwu- i trójwarstwowych mają one powierzchnie
wklęsłą o promieniu 17,5 mm i polu 100 mm2 przylegającą do rolki ze stali hartowanej o twardości 58÷60 HRC.
Dla porównania wykonano w ten sam sposób 6 szt. próbek
z brązu odlanego CuSn6.
a
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Wyniki badań
Wyniki wielogodzinnych badań węzłów tarcia zostały
zarchiwizowane na twardym dysku zestawu komputerowego
i posłużyły do wyznaczenia współczynników tarcia napoiny
a

b

b

c

c

Rys. 3. Zależność współczynnika tarcia od czasu współpracy dla
napoiny jednowarstwowej w warunkach pracy z olejem mineralnym
(a), syntetycznym (b) oraz porównanie wartości średnich dla obu
rodzajów olejów (c), gdzie: próbka, 1–3 – numer próbki, w1 s –
wartość średnia dla próbek jednowarstwowych badanych w środowisku oleju syntetycznego, w1 m – wartość średnia dla próbek
jednowarstwowych badanych w środowisku oleju mineralnego
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Badania polegały na przeprowadzeniu biegów tarcia pod
stałym obciążeniem 3 MPa z prędkością 1,25 m/s. Czas trwania
jednego biegu wynosił 1080 s. Dla oleju syntetycznego biegów takich przeprowadzono 10, uznając, że po tym czasie, tj.
10 800 s, nastąpiło dotarcie współpracujących powierzchni.
Przy badaniach pracy węzła tarcia w środowisku oleju mineralnego przeprowadzano 5 biegów tj. 5400 s, co już wystarczało do ustabilizowania się średniej wartości współczynnika tarcia. Następnie po ostudzeniu węzła tarcia do
temperatury 25°C dokonywano pomiaru sumarycznego zużycia liniowego, przy pomocy czujnika zegarowego o wartości działki elementarnej We = 0,002 mm. Podczas każdego biegu została rejestrowana siła tarcia, która posłużyła
do wyznaczenia współczynnika tarcia. Dla każdej współpracującej pary trącej wykonano trzy pomiary równoległe,
które umożliwiły określenie przedziałów ufności przy 95%
prawdopodobieństwie zgodnie z procedurą [5].

Rys. 4. Zależność współczynnika tarcia od czasu współpracy dla
napoiny dwuwarstwowej w warunkach pracy z olejem mineralnym
(a), syntetycznym (b) oraz porównanie wartości średnich dla obu
rodzajów olejów (c), gdzie: próbka 1–3 – numer próbki, w2 s –
wartość średnia dla próbek dwuwarstwowych badanych w środowisku oleju syntetycznego, w2 m – wartość średnia dla próbek
dwuwarstwowych badanych w środowisku oleju mineralnego

a

a

b

b

c

c

Rys. 5. Zależność współczynnika tarcia od czasu współpracy dla
napoiny trójwarstwowej w warunkach pracy z olejem mineralnym
(a), syntetycznym (b) oraz porównanie wartości średnich dla obu
rodzajów olejów (c), gdzie: próbka 1–3 – numer próbki, w3 s –
wartość średnia dla próbek trójwarstwowych badanych w środowisku oleju syntetycznego, w3 m – wartość średnia dla próbek
trójwarstwowych badanych w środowisku oleju mineralnego

Rys. 6. Zależność współczynnika tarcia od czasu współpracy dla
próbek porównawczych w warunkach pracy z olejem mineralnym
(a), syntetycznym (b) oraz porównanie wartości średnich dla obu
rodzajów olejów (c), gdzie: próbka 1 –3 – numer próbki, w0 s –
wartość średnia dla próbek porównawczych badanych w środowisku oleju syntetycznego, w0 m – wartość średnia dla próbek porównawczych badanych w środowisku oleju mineralnego

jednowarstwowej (rys. 3), dwuwarstwowej (rys. 4) i trójwarstwowej (rys. 5), pracującej w środowisku oleju syntetycznego i mineralnego oraz próbki porównawczej z brązu
o tym samym wyjściowym składzie chemicznym, jednak
w postaci półfabrykatu (odlewanego) (rys. 6). Można zauważyć, że próbki napawane pracujące w środowisku oleju
syntetycznego mają większy rozrzut współczynnika tarcia
od próbek pracujących w środowisku oleju mineralnego.
W  próbkach jednowarstwowych obserwuje się wyższy
współczynnik tarcia od współczynnika tarcia próbek dwui trójwarstwowych, na co może mieć wpływ wyższa twardość
napoin ułożonych bezpośrednio na podłożu stalowym. Po
obróbce próbek jednowarstwowych najmniejsza odległość
pomiędzy stalowym podłożem, a miejscem styku próbki z

przeciwpróbką wynosi tylko ok. 0,5 mm i brąz w tym obszarze cechuje się występowaniem stali w brązie. Również
dla próbek jednowarstwowych można stwierdzić nieco
większy współczynnik tarcia dla oleju syntetycznego w stosunku do oleju mineralnego. Próbki dwu- i trójwarstwowe
charakteryzują się podobnymi współczynnikami tarcia jak
próbki porównawcze z brązu odlewanego. Zaobserwowano
również brak istotnego wpływu oleju mineralnego i syntetycznego na średnią wartość współczynników tarcia.
Zużycie próbek narasta prawie liniowo w miarę czasu
trwania badań i nie obserwuje się istotnych różnic zarówno
pomiędzy próbkami pracującymi w środowisku oleju syntetycznego i mineralnego jak i pomiędzy próbkami z napoinami
warstwowymi oraz próbkami porównawczymi (rys. 7÷10).
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a

a

b

b

c

Rys. 7. Zużycie liniowe próbek z napoinami jednowarstwowymi pracującymi w środowisku oleju mineralnego (a), syntetycznego (b) oraz
porównanie wartości średnich dla obu rodzajów olejów (c), gdzie:
W1P1-3 – numer próbki jednowarstwowej badanej w środowisku
oleju syntetycznego, W1P4-6 – numer próbki jednowarstwowej badanej w środowisku oleju mineralnego, W1P1-3 s – wartość średnia dla próbek jednowarstwowych badanych w środowisku oleju
syntetycznego, W1P4-6 m – wartość średnia dla próbek jednowarstwowych badanych w środowisku oleju mineralnego
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c

Rys. 8. Zużycie liniowe próbek z napoinami dwuwarstwowymi pracującymi w środowisku oleju mineralnego (a), syntetycznego (b) oraz
porównanie wartości średnich dla obu rodzajów olejów (c), gdzie:
W2P1-3 – numer próbki dwuwarstwowej badanej w środowisku oleju
syntetycznego, W2P4-6 – numer próbki dwuwarstwowej badanej
w środowisku oleju mineralnego, W2P1-3 s – wartość średnia dla
próbek dwuwarstwowych badanych w środowisku oleju syntetycznego, W2P4-6 m – wartość średnia dla próbek dwuwarstwowych
badanych w środowisku oleju mineralnego

a

a

b

b

c

c

Rys. 9. Zużycie liniowe próbek z napoinami trójwarstwowymi pracującymi w środowisku oleju mineralnego (a), syntetycznego (b) oraz
porównanie wartości średnich dla obu rodzajów olejów (c), gdzie:
W3P1-3 – numer próbki trójwarstwowej badanej w środowisku oleju
syntetycznego, W3P4-6 – numer próbki trójwarstwowej badanej
w środowisku oleju mineralnego, W3P1-3 s – wartość średnia dla
próbek trójwarstwowych badanych w środowisku oleju syntetycznego, W3P4-6 m – wartość średnia dla próbek trójwarstwowych
badanych w środowisku oleju mineralnego

Wnioski
•

•
•

Zbyt mała grubość warstwy napawanej brązem
CuSn6 na stalowe podłoże i następnie ukształtowanej mechanicznie (poniżej 0,5 mm) powoduje
pogorszenie współczynnika tarcia.
Powłoka napawana o większej grubości ma porównywalny współczynnik tarcia z brązem odlewanym.
Nie obserwuje się istotnej różnicy współczynnika
tarcia dla pracy węzła tarcia w oleju syntetycznym
i oleju mineralnym.

Pracę wykonano w ramach badań własnych
nr 10.10.130.887.

Rys. 10. Zużycie liniowe próbek porównawczych pracujących w środowisku oleju mineralnego (a), syntetycznego (b) oraz porównanie wartości średnich dla obu rodzajów olejów (c), gdzie: W0P1-3
– numer próbki porównawczej badanej w środowisku oleju syntetycznego, W0P4-6 – numer próbki porównawczej badanej w środowisku oleju mineralnego, W0P1-3 s – wartość średnia dla próbek porównawczych badanych w środowisku oleju syntetycznego,
W0P4-6 m – wartość średnia dla próbek porównawczych badanych
w środowisku oleju mineralnego
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Badanie metodą termograficzną
energii liniowej
spawania i napawania
Testing of welding
and pad welding linear energy
by means of thermographic technique
Streszczenie

Abstract

Artykuł obejmuje opis podnoszonych wątpliwości dotyczących prawidłowego definiowania energii liniowej spawania (napawania) oraz przebiegu badań mogących pomóc
w rozwiązywaniu problemu.
Badania przeprowadzono używając kamery termowizyjnej V-20 firmy VIGO rejestrując pole cieplne powstające
bezpośrednio za ruchomym łukiem spawalniczym.
Zaobserwowano różnice występujące zarówno w termogramach jak i w polach przetopienia, strefach wpływu
ciepła, i głębokościach wtopienia napoin, uzyskane przy
teoretycznie identycznej energii liniowej napawania.
Dokonano analizy otrzymanych wyników. Omówiono konsekwencje wynikające z nieprecyzyjnego i niedostatecznie
uzasadnionego zdefiniowania energii liniowej spawania.
Zawarto również propozycje sposobu jednoznacznej
oceny ilości skutecznie wprowadzanego ciepła do materiałów spawanych podczas realizacji spawania.

The paper includes description of the doubts being
raised in respect of correct definition of welding (pad welding) linear energy and of the course of the testing which
may help to find solution to the problem.
The testing was conducted by means of V-20 thermo-vision camera made by VIGO company, which records thermal
field coming about directly after moving welding arc.
The differences which occurred both in thermograms
and in joint penetration areas, areas of heat influence and
depth of pad weld fusion were observed while theoretically
identical linear energy of pad welding was applied.
The analysis of the obtained results was conducted.
The consequences resulting from inaccurate and insufficiently justifiable definition of welding linear energy were
discussed. The proposal of a method how to assess unambiguously the quantity of effective heat introduced into welded materials during welding process was also included.

Wstęp
Energia liniowa spawania, niewłaściwie niekiedy nazywana
energią liniową łuku jest jednym z podstawowych wyznaczników doboru warunków spawania, wielkością bazową innych
parametrów obliczanych i stosowanych w spawalnictwie. Jest
klasycznie definiowana jako stosunek energii wprowadzonej
do metalu do długości utworzonej spoiny/napoiny, lub po podzieleniu przez czas – jako stosunek mocy skutecznej źródła
ciepła do prędkości spawania:

E q
El = =
l
v

(1)

El – energia liniowa,
E – energia wprowadzana,
l – długość spoiny/napoiny,
q – moc skuteczna źródła ciepła,
v – prędkość liniowa spawania/napawania, dla spawania
łukowego:

El =

ηU I
v

η – sprawność cieplna procesu,
U – napięcie łuku,
I  – natężenie prądu spawania/napawania, lub precyzyjniej:
t2

El =

∫U ( t ) ⋅ I ( t )dt

t1
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v

[1]

(3)

Posługując się tak zdefiniowanym pojęciem energii linowej spawalnicy przypuszczają, że jej utrzymywanie na
określonym poziomie prowadzi do właściwych efektów spawalniczych i metalurgicznych. np.:
• zbyt duża energia liniowa to: przy U, I = cont
przegrzanie

Mgr inż. Kwiryn Wojsyk – Politechnika Częstochowska.

(2)

lub przepalenie spoiny

v1
(zbyt mała prędkość spawania),

• za mała energia liniowa
zahartowanie SWC
lub brak przetopu

v2
(zbyt duża prędkość spawania),

• energia liniowa właściwa
spoina
poprawna

v3.

Oczekuje się zatem, że identyczna energia liniowa otrzymywana w wyniku stosowania zróżnicowanych, lecz proporcjonalnie zmienianych parametrów, powinna pozostawiać
podobny efekt cieplny w spawanych/napawanych elementach. Efekt ten może być określany np. objętością jeziorka
spawalniczego, szerokością strefy wpływu ciepła, szybkością
chłodzenia w określonych kierunkach i wynikającymi stąd
powstającymi strukturami, ich twardością, odkształceniami
i naprężeniami, a zatem zbliżonymi właściwościami morfologicznymi i mechanicznymi wokół spoiny/napoiny. Właśnie
w celu uzyskiwania ściśle określonych cech spoin wprowadzono parametr bazowy, jakim jest energia liniowa. Jednak sposób jego definiowania lub stosowania – niezależnie od innych
parametrów procesu – energii liniowej nie jest dostatecznie
precyzyjny.
Uzasadnienie:
•	W swej znakomitej pracy [2] prof. M. Myśliwiec zamieścił
rysunek (rys. 1). Wynika z niego (p. kolumna C), że w wyniku stosowania jednakowej energii liniowej spawania
otrzymuje się zupełnie różne pola cieplne, a więc objętości jeziorek, szybkości chłodzenia (twardości), szerokości
stref wpływu ciepła. Wielkości np. pól objętych izotermami powinny być zbliżone dla identycznych energii liniowych. Rysunek 2 pokazuje, że tak nie jest (linia pionowa
powinna być punktem).
• Jeżeli osiowa prędkość spawania/napawania zostaje
zachowana, natomiast łuk wykonuje ruchy zakosowe
– czego szczególnym przypadkiem jest napawanie taśmą
(rys. 3) – należy oczekiwać zmiany kształtu pola cieplnego
i związanych z nim cech złącza.
•	Zróżnicowanie obliczeniowej i rzeczywistej energii liniowej
wynikłe z wprowadzenia ciepła łukiem impulsowym lub standardowym prowadzi do różnych efektów cieplnych pozostawianych w elementach jest istotne, co opisano w pracach [3, 4].

Rys. 2. Wpływ wzrostu mocy źródła ciepła i prędkości spawania
(przy zachowaniu tej samej energii linowej) na zmiany nagrzanego
powyżej 8000C pola powierzchni

Rys. 3. Przykłady napawania jednakową energią liniową: a – napawanie ruchami zakosowymi, b – napawanie taśmą

•

Korygowanie wielkości energii liniowej jest konieczne dla
różnych rodzajów ściegów i typów złączy, co opisano
w np. pracy [5] (tabl. I).

Z powyższej argumentacji wynika konieczność obiektywnego pomiaru energii liniowej w taki sposób, by możliwe było

Rys. 1. Prawie ustabilizowane pole cieplne
powłoki przy różnych
parametrach spawania
(g = 1 mm, λ = 0,376
J/cm·s·K, cγ = 4,807 J/
cm2·K, a = 0,08 cm2/s)
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Tablica I. Wartości K1 i K2 do obliczania cyklu cieplnego dla ściegów
przetopowych

jednoznaczne powiązanie wielkości mierzonych (np. parametrów spawania, temperatur łuku, promieniowania materiału
spawanego, i innych) z efektami pozostawionymi przez ciepło
w metalach łączonych. W  dotychczas stosowanej formule
takie związki nie występują, co powoduje pewne trudności
w opisie charakterystyki procesu spawania/napawania. Problem wydaje się istotny tym bardziej, że dla czterech grup
materiałowych:
• metali, co do których nie ma istotnych ograniczeń energii
liniowej spawania,
• metali wrażliwych na spawanie zbyt wysokimi energiami
liniowymi,
• metali wrażliwych na spawaniu niskimi energiami liniowymi,
• metali podlegających obustronnym ograniczeniom energii
liniowej,
w wyniku wytwarzania stali dokładnymi metodami wytopu,
wyrafinowanymi obróbkami cieplnymi i cieplno-mechanicznymi, coraz częściej zachodzi konieczność obustronnego ograniczania energii liniowej i stosowania ściśle określonej techniki
spawania. Dotyczy to np. stali do pracy w podwyższonych
temperaturach, stali typu duplex, stali drobnoziarnistych poddanych obróbce regulowanego walcowania, stali warstwicowych i innych. Zatem, jeżeli wymagania dotyczące zachowania
określonego poziomu energii liniowej są coraz wyższe, umiejętność dokładnego szacowania jej rzeczywistej wielkości staje
się zadaniem pilnym.

Rys. 4. Interpretacja graficzna pól cieplnych będących miernikami
ilości ciepła wprowadzonego do materiału

Przedmiot i metodyka badań
Podstawą podjętych badań są następujące założenia:
•	Identyczna ilość energii wprowadzonej do spawanego
przedmiotu na jednostce długości w tym samym czasie
powinna pozostawić identyczny efekt cieplny w elemencie
spawanym/napawanym;
•	Wielkość emisji promieniowania jest proporcjonalna do
ilości ciepła wprowadzonego do nagrzewanego elementu;
•	Energia liniowa spawania pozostaje w proporcji do emisji
promieniowania z nagrzanego ciała;
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•	Wybrany miernik w nagrzewanym przedmiocie (np. pole
przekroju poprzecznego przetopionego metalu, wielkość
strefy wpływu ciepła, głębokość wtopienia, długość linii
wtopienia itp.) jest proporcjonalny do energii liniowej
spawania.

Ponadto zakłada się, że badania prowadzone są na jednakowych materiałach o identycznej grubości, a zatem w zbliżonych warunkach odprowadzania ciepła. Powyższe założenia mają na celu ustalenie rzeczywistej energii liniowej
niezależnie od rodzaju ściegu, kształtu złącza, impulsowego
lub ciągłego podawania energii i innych zmiennych, mających
bezpośredni wpływ na pozostawiony w materiale spawanym/
napawanym efekt cieplny. Przedmiotem badań jest zatem
energia promieniowania wytworzona ponad napoiną przez
przemieszczający się łuk.
Do badań użyto blach ze stali 18G2A  o wymiarach 50
x 50 x 10 mm, przystosowując automat do spawania typu
MANSFIELD umożliwiający przesuw głowicy płynną szybkością liniową, zmianę szerokości napawania oraz częstotliwości jej oscylacji bocznych. Głowicę wyposażono w elektrodę
nietopliwą, by wykonywać tzw. samoczynne napawanie.
Długość luku ustawiono z dokładnością do 0,2 mm (± 0,5 V).
Źródłem prądu było urządzenie spawalnicze FALTIG-315
umożliwiające nastawienie natężenia prąd z dokładnością
do 1 A. Szybkość przesuwu wzdłużnego, szerokość oscylacji
i ich częstotliwość dobierano wykorzystując konwencjonalne
wyposażenie automatu MANSFIELD  (tabl. I). Po przejściu
źródła ciepła powstające pole termiczne rejestrowano
kamerą termograficzną V-20 pracującą w systemie VIGO.
Kamera skanująca dysponuje następującymi możliwościami
pomiarowymi:
Układ wirujących luster kieruje emitowaną wiązkę promieniowania do germanowego generatora, który transmituje
sygnały w jednej linii (skanowanie) do pamięci komputera
co 2,8 ms. Jedna linia obejmuje 100 punktów pomiarowych.
Na pełny płaski obraz niezbędne jest utworzenie 100 linii, co
trwa niecałe 3 s. W tym czasie zostaje zarejestrowana temperatura dziesięciu tysięcy punktów, których zestawienie może
być pokazane przestrzennie, obrazując ślad cieplny pozostawiony na powierzchni nagrzewanej przez łuk elektryczny.
Zakłada się, ze wielkość śladu cieplnego jest proporcjonalna
do energii liniowej napawania.

Wyniki badań
Porównanie pól cieplnych oparto na założeniu, że rozkład
otrzymanych temperatur jest odzwierciedleniem rozkładu
ciepła wprowadzonego do metalu (rys. 4).

Rys. 6. Termiczny ślad otrzymany w wyniku odcinkowego oddziaływania łuku – ścieg prostoliniowy (napoina P) a – wykres przestrzenny, b – pole wzdłużne, c – pole poprzeczne

•
•
Rys. 5. Fot. napoin wykonanych różnymi technikami E = 1468,8 J/mm,
parametry procesu napawania: natężenie prądu I = 200 A, napięcie
łuku U = 18,8 V, prędkość spawania vs = 1,28 mm/s

Otrzymano:
trójwymiarowe powierzchniowe rozkłady temperatur,
rozkłady temperatur w przekroju wzdłużnym spoiny,
rozkłady temperatur w kierunku poprzecznym napoiny.
Rysunek 5 obejmuje widok napoin wykonanych różnymi
technikami. Na rysunkach 6, 7 zaprezentowano przykładowe
zestawienie pól cieplnych otrzymanych dla energii liniowej
1468,8 J/mm dla:
•
•
•

ściegu prostoliniowego – rysunek 6,
ściegu zakosowego – rysunek 7.

Wielkości poprzecznych pól temperaturowych dla różnych
energii liniowych oraz zależności rzeczywistych pól poprzecznych napoin i głębokości wtopienia pokazano na rysunkach
8÷10, wykonanych z użyciem programu Microsoft Excel [6].
Widoczna korelacja pomiędzy śladem cieplnym (rys. 8), a polami przetopienia (rys. 9) i głębokością wtopienia (rys. 10)
wskazują, że pomiar emisji promieniowania spawanego/napawanego elementu posłużyć może do ustalenia rzeczywistego pola przetopienia uzyskiwanego w wyniku spawania lub
napawania. Otrzymane zależności umożliwiają również wyznaczenie, dla pożądanej wielkości pola przekroju poprzecznego
ściegu, energii liniowej dla różnych technik napawania.

Przegląd spawalnictwa 8/2007
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Rys. 8. Zależność wielkości poprzecznych pól temperaturowych od
zastosowanej energii liniowej dla napoin wykonanych ściegami prostoliniowymi i zakosowymi o częstotliwości f = 0,687 Hz przy różnych
szerokościach zakosów

Rys. 9. Zależność wielkości pól poprzecznych powierzchni napoin
od zastosowanej energii liniowej dla napoin wykonanych ściegami
prostoliniowymi i zakosowymi o częstotliwości oscylacji f = 0,687 Hz
przy różnych szerokościach zakosów

Rys. 7. Termiczny ślad otrzymany w wyniku odcinkowego oddziaływania łuku – ścieg zakosowy (napoina S) a – wykres przestrzenny,
b – pole wzdłużne, c) pole poprzeczne

Wnioski
Do wzorów na energię liniową spawania należy
wprowadzić współczynniki korygujące uwzględniające nie tylko kształt złącza (tabl. I), lecz również inne
parametry technologiczne.
•	Niezbędne jest powiązanie energii liniowej spawania
z polem przekroju poprzecznego uzyskiwanego ściegu, lub, oprócz energii liniowej podawanie innego,
reprezentatywnego parametru spawania (np. natężenia prądu).
• Pomiar energii liniowej metodą termograficzną jest
perspektywiczną metodą pomiaru ilości użytego ciepła, a zatem rzeczywistej energii wprowadzanej do
metali podczas spawania.

Rys. 10. Zależność głębokości wtopienia od zastosowanej energii liniowej dla napoin wykonanych ściegami prostoliniowymi i zakosowymi
o szerokości zakosów 10 mm przy różnych częstotliwościach oscylacji

•
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Odporność korozyjna złączy
ze stopów magnezu
spawanych laserowo
Corrosion resistance of joints
made of magnesium alloys welded
by laser method
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wyniki badań dotyczących odporności
korozyjnej elementów ze stopów magnezu AZ9l i AM50
ze złączami wykonanym i wiązką lasera CO2. Badania odporności na korozję wżerową wykonano metodą cyklicznej polaryzacji anodowej w wersji potencjostatycznej.
Pomiary przeprowadzano w układzie trójelektrodowym
gdzie elektrolitem był 0,9% roztwór wodny NaCL. Nic zauważono znaczących różnic w przebiegu krzywych polaryzacji między próbkami ze złączami spawanym i próbkami
wykonanymi z materiału rodzimego. Spowodowane może
być to bardzo małymi wartościami potencjałów korozji.
Jedynie dla stopu AZ91 widać nieznaczne przesunięcie
krzywej polaryzacji dla złącza W stosunku do krzywej dla
materiału rodzimego, co wynika to z faktu pojawienia się
głównych skupisk ognisk korozji w spoinie. Na podstawie
obserwacji powierzchni badanych próbek po próbie potencjostatycznej, przy wykorzystaniu mikroskopu optycznego
i skaningowego mikroskopu elektronowego, możliwe było
zlokalizowanie ognisk korozji w poszczególnych próbkach
i tym samym określenie wpływu spawania laserowego na
odporność korozyjną całego złącza.

The results of the studies relating to corrosion resistance of
elements made of AZ9l and AM50 magnesium alloys with the
joints performed by means of CO2 laser beam were presented
in the paper. The studies of resistance to pitting corrosion
were carried out by means of cyclic anodic polarisation technique in potentiostatic technique version. The measurements
were conducted in trielectrode system with 0,9% NaCL water
solution as the electrolyte. No significant differences in the
course outline of the polarisation curves between the samples
with welded joints and the samples made of the native material were found out. The very small corrosion potential values
can cause such results. Only in the case of AZ91 alloy a slight
shift of polarisation curve for the joint in relation to the curve
for the native material is visible; that results from the fact that
major clusters of corrosion centres occurred in the joint. It was
feasible to locate the corrosion centres in individual samples
on the basis of surface observation of the samples under the
studies after potentiostatic tests with the use of an optical
microscope and a scanning electron microscope, and thereby
to establish the influence of laser welding on resistance to
corrosion of the entire joint.

Wstęp
Ze względu na mały ciężar właściwy, stopy magnezu znajdują coraz większe zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Wraz ze zwiększeniem obszaru zastosowań występuje
konieczność łączenia (głównie spawania) części wykonanych
ze stopów magnezu. Jedną z technologii spawania tych stopów jest metoda spawania wiązką lasera CO2 [1÷16]. Magnez i jego stopy charakteryzuje się wysoką aktywnością
chemiczną, skłonnością do porowatości i kruchości złączy
spawanych.
W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych złączy
ze stopów magnezu spawanych laserowo. Badania porównawcze odporności korozyjnej złączy (AM50 + AM50, AZ91 +
AZ91 i AM50 + AZ91) i próbek z materiałów rodzimych przeDr inż. Wojciech Kalita – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, dr inż. Paweł Kołodziejczak, prof. dr
hab. inż. Andrzej Kolasa – Politechnika Warszawska.

prowadzono metodą potencjostatyczną. Oprócz wyznaczenia
krzywych polaryzacji analizie poddano powierzchnie próbek
po wykonanej próbie potencjostatycznej, wykorzystując mikroskopię optyczną i mikroskopię skaningową.
Tablica I. Skład chemiczny badanych stopów [17]
Stop

Dodatki stopowe (% wag.)

-

Al.

Mn

Zn

AM50

5

0,3

0,2

AZ91

9

0,17

0,7

Metodyka doświadczalna
Spawanie wykonano na stanowisku złożonym z lasera
CO2 firmy Wegmann-Baasel i sprzężonego z nim stołu o programowanych osiach. Laser o maksymalnej mocy cw 2,5 kW
generuje wiązkę osiowo-symetryczną o modzie bliskim TEM10
ogniskowaną do średnicy 0,2 mm. Wykonano badania odPrzegląd spawalnictwa 8/2007
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porności na korozję wżerową metodą cyklicznej polaryzacji
anodowej w wersji potencjostatycznej [18, 19]. Elektrolit
stanowił 0,9% roztwór wodny NaCl, który mieszano w czasie
próby w sposób mechaniczny.
Pomiary przeprowadzano w układzie trójelektrodowym z wykorzystaniem następujących elektrod:
• Pracująca: wykonana z badanej próbki o powierzchni 2 cm2.
• Pomocnicza (porównawcza): siatka platynowa, wewnątrz
której umieszczano badaną próbkę.
• Odniesienia: nasycona elektroda kalomelowa.
Przed wykonaniem krzywych polaryzacji wykonywany
był pomiar galwanostatyczny w czasie 1 h w celu ustalenia
potencjału.
Zapis krzywych polaryzacji wykonywano przy stałej prędkości zmian potencjału wynoszącej 1 mV/s, rozpoczynając
pomiar przy potencjale niższym od potencjału stacjonarnego.
Po osiągnięciu gęstości prądu korozji na poziomie 1 mA/cm2
zmieniano kierunek polaryzacji na katodowy. Zakreślone pole
pętli cyklicznej polaryzacji anodowej wyznacza skłonność materiału do korozji szczelinowej (im większe pole, tym materiał
mniej odporny na korozję szczelinową).

wierzchni badanych próbek obserwowano gwałtowny rozwój
korozji i pojawienie się wżerów. Potencjał ten kształtował
się dla poszczególnych próbek w granicach od –1.44 V do
–1.40 V, zauważalny jest niewielki wzrost na poziomie 20÷40
mV dla próbek spawanych w stosunku do materiału rodzimego. Żadna z próbek nie osiągnęła potencjału repasywacji,
co potwierdza bardzo małą odporność korozyjną badanych
stopów.

Wyniki badań
Wykonane badania odporności korozyjnej stopów magnezu potwierdziły ich niską szlachetność termodynamiczną. Nie
zauważono znaczących różnic w przebiegu krzywych polaryzacji dla próbek ze złączem spawanym i próbek wykonanych
z materiału rodzimego. Spowodowane może być to bardzo
małymi wartościami potencjałów korozji, bądź też małym
udziałem spoiny w powierzchni badanej próbki, wynoszącym
około 6% całkowitej powierzchni próbki poddanej działaniu
elektrolitu. Jedynie na rys. 1 dla stopu AZ91 widać nieznaczne przesunięcie krzywej polaryzacji dla złącza w stosunku do
krzywej dla materiału rodzimego, co wynika z faktu pojawienia się głównych skupisk ognisk korozji w spoinie.

Rys. 2. Krzywe polaryzacji dla
próbki ze złączem różnoimiennym AZ91 + AM50
Tablica II. Potencjał katastroficznego rozwoju korozji dla badanych
próbek
Rodzaj próbki

Potencjał katastroficznego rozwoju
korozji Ek V

Materiał rodzimy AZ91

-1.42

Materiał rodzimy AM50

-1.44

Złącze AZ91 + AZ91

-1.40

Złącze AM50 + AM50

-1.41

Złącze AM50 + AZ91

-1.42

Na podstawie analizy makroskopowej powierzchni po
próbach potencjostatycznych możliwe było określenie lokalizacji obszarów korozji i ich wielkość. W  przypadku próbek
z materiału rodzimego nie zaobserwowano wyraźnych ognisk
korozji, wżery były rozmieszczone w sposób równomierny na
całej powierzchni próbki.

Rys. 1. Krzywe polaryzacji dla próbki ze złączem: AZ91 + AZ91 (lewy), AM50 + AM50 (prawy)

W  trakcie rejestracji krzywych polaryzacji anodowej
zaobserwowano pewną wartość potencjału, przy którym
następuje gwałtowny, katastroficzny rozwój korozji, polegający na gwałtownym wzroście gęstości prądu korozji przy
nieznacznym wzroście potencjału. Wartości tych potencjałów
zamieszczono w tablicy II.
Uzyskane w trakcie prób wartości potencjałów katastroficznego rozwoju korozji można określić mianem potencjału
korozji, gdyż po osiągnięciu wartości tego potencjału na po-
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Rys. 3. Powierzchnia próbki ze złączem AZ91 + AZ91 po próbie
potencjostatycznej

Na rysunku 3 przedstawiono powierzchnię próbki ze złączem AZ91 + AZ91 po próbie korozyjnej; widoczne wżery korozyjne koncentrują się w obszarze spoiny. Nieliczne ogniska
korozji w obszarze materiału rodzimego rozmieszczone są
w sposób przypadkowy i ich powierzchnia jest znacznie mniejsza niż tych znajdujących się w spoinie. Obserwując wżery
w spoinie przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (rys. 4) widać, że są one zlokalizowane bezpośrednio
w jej obszarze, w niektórych przypadkach przechodząc do
strefy wpływu ciepła. Rozmiar tych wżerów przekracza 500 μm,
co przy szerokości spoiny około 1 mm stanowi ponad połowę
jej szerokości. Ilościowa analiza składu chemicznego złącza
AZ91 + AZ91 wykazała zmianę składu chemicznego spoiny,
co ma wyraźny wpływ na jej odporność korozyjną. Nawet
niewielkie zubożenie spoiny w magnez (około 1%) powoduje
zmianę jej potencjału elektrodowego na bardziej ujemny:
staje się ona bardziej anodowa w stosunku do materiału rodzimego (AZ91) i tym samym intensywniej ulega korozji.

    

i w spoinie, świadczą o tym, iż stop AZ91 charakteryzuje
się innym potencjałem elektrochemicznym w stosunku do
stopu AM50. Z  próby tej wynika, że ze względu na skład
chemiczny stop AM50 jest bardziej anodowy w stosunku do
AZ91. Spoina powstała na skutek stopienia krawędzi obydwu
stopów przejmuje właściwości korozyjne od materiału mniej
odpornego z tej pary i obserwujemy w jej obszarze znaczną
ilość ognisk korozji, a nawet zauważalna jest większa ich koncentracja niż w materiale rodzimym (rys. 6).

Rys. 6. Wżery korozyjne w próbce ze złączem AM50 + AZ91

Wnioski

Rys. 4. Wżery korozyjne w spoinie próbki ze złączem AZ91 + AZ91

Rys. 5. Powierzchnia próbki ze złączem AM50 + AZ91 po próbie potencjostatycznej

Charakter korozji w złączu AM50 + AZ91 jest diametralnie
różny w stosunku do dwóch wcześniej opisanych złączy. Na
rysunku 5 można zaobserwować, że jeden z materiałów po
próbie korozyjnej pozostaje nienaruszony i jest to stop AZ91.
Widoczne wżery korozyjne zlokalizowane w stopie AM50

Wykonane badania potencjostatyczne potwierdziły bardzo niską odporność korozyjną stopów magnezu, o czym
świadczą uzyskane wartości potencjału katastroficznego rozwoju korozji będącego na poziomie ok. –1.4 V
dla poszczególnych próbek. Jednakże na podstawie
wyznaczonych krzywych polaryzacji nie zauważono
dużego wpływu spawania laserowego na odporność
korozyjną. Dopiero na podstawie obserwacji powierzchni badanych próbek po próbie potencjostatycznej, przy
wykorzystaniu mikroskopu optycznego i skaningowego
mikroskopu elektronowego, możliwe było zlokalizowanie
ognisk korozji w poszczególnych próbkach i tym samym
określenie wpływu spawania laserowego na odporność
korozyjną całego złącza.
W złączu AZ91 + AZ91 wżery korozyjne koncentrują się
w spoinie, co spowodowane jest zmianą jej składu chemicznego w stosunku do materiału rodzimego. Na powierzchni złącza AM50 + AM50 wżery korozyjne rozkładają się w sposób równomierny, zaś w przypadku złącza
różnoimiennego AZ91 + AM50 korozji ulega tylko próbka po stronie stopu AM50 i spoina, a część po stronie
stopu AZ91 pozostaje nienaruszona.
Ponieważ zastosowana metoda jest metodą przyspieszoną można przypuszczać, że wykonanie testów
długoterminowych, a w szczególności testów eksploatacyjnych (w rzeczywistych warunkach) mogłoby dostarczyć więcej informacji na temat wpływu spawania
laserowego na odporność złączy.
W  wielu przypadkach zdolność ochronna tlenków
może być znacznie zmniejszona w roztworach zawierających chlorki w ilościach większych od pewnego
stężenia krytycznego, różnego dla różnych metali [22].
Chlorki niszcząc warstewki pasywne, powodują korozję
lokalną. Prowadzi to do przesunięcia potencjału elektrodowego w kierunku wartości ujemnych (mniej szlachetnych – bardziej anodowych).
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XII Naukowo-Techniczna
Krajowa Konferencja Spawalnicza
w Międzyzdrojach
W dniach 29-31 maja 2007 w hotelu „Rybak” w Międzyzdrojach odbyła się XII Naukowo -Techniczna Krajowa
Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”. Organizatorami
Konferencji byli: Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki
Technicznej SIMP O/Szczecin oraz Biuro Techniki Spawalniczej „BM” . 	
W konferencji uczestniczyło 110 osób z całego kraju reprezentujących organizacje przemysłowe, jednostki naukowo-badawcze oraz producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń spawalniczych. Otwarcia konferencji dokonał
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr inż. Marek Saperski. Dwudniowe obrady podzielone były na
siedem sesji referatowych, na których wygłoszono 20 referatów i l komunikat. W materiałach konferencyjnych zostało
wydrukowanych 16 referatów, wszystkie referaty były recenzowane przez Komitet Naukowy Konferencji.
Tematyka wystąpień (była zróżnicowana, ale dobrze mieściła się w haśle Konferencji. W ujęciu generalnym, najwięcej referatów poświęconych było technologii oraz jakości. Większość referatów wywoływała interesującą dyskusję,
a największe zainteresowanie, a także emocje, również w rozmowach kuluarowych, wywoływał referat Jakość handlowa,
czy jakość rzeczywista?”. Referat powstał na podstawie ekspertyzy technicznej odpowiedzialnej konstrukcji mostowej
z prętów zbrojeniowych ze stali wysokowytrzymałej (o Re= 500MPa). W wyniku negatywnej ekspertyzy kierownik budowy
podjął decyzję o wyzłomowaniu tej konstrukcji. Niestety przesłanie referatu jest tragiczne: w sektorze odpowiedzialnych
konstrukcji budowlanych nie funkcjonują żadne procedury zapewnienia jakości, normalne w innych sektorach stosujących procesy spawalnicze!  Dyskusję plenarną prowadził oraz podsumował obrady prof. dr hab. inż. Jacek Senkara (Politechnika Warszawska), który pozytywnie ocenił obrady konferencji i wyraził przekonanie, że będzie ona kontynuowana
w latach następnych.
Konferencji towarzyszyła niewielka wystawa techniczna, zdominowana przez dostawców materiałów i sprzętu do
badań nieniszczących, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników, a przy okazji była miejscem ciekawych
rozmów kuluarowych. Zgodnie z tradycją, każdego dnia obrady kończyły się sympatycznymi imprezami towarzyszącymi,
umożliwiającymi nieformalną wymianę poglądów oraz dalszą integrację uczestników. Integracji sprzyjała również niezła
pogoda, umożliwiająca spacery po jeszcze dość pustawym, ale czynnym kurorcie.
Redakcja
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Badania napoin stellitowych
na powierzchniach uszczelniających
w armaturze
Testing of stellite pad welds
on sealing surfaces on fittings
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury napoin
stellitowych oraz zmiany składu chemicznego i mikrotwardości ze szczególnym uwzględnieniem stref przejściowych.
Badano napoiny wykonane na podkładzie austenitycznym
przy zastosowaniu dwóch technologii napawania. Pierwszej
technologii, w której podkład austenityczny napawano łukowo ręcznie elektrodami otulonymi ES 18-8-2B, a napoinę
metodą acetylenowo-tlenową z zastosowaniem prętów stellitowych Stellite 6 oraz technologii napawania plazmowego
proszkowego, w której podkład austenityczny napawano
proszkiem Anval 316L, a napoinę proszkiem Stellite 6.

Paper submits results of structure investigations in
stellites pad weldings and changes of chemical compositions and microhardness in particular in weld interface.
Pad weldings on austenitic prime coat were investigated
with two methods. Process engineering in which austenitic
prime coat were arc pad by hand with ES 18-8-2B covered
electrodes, and padding weld – by acetylene-oxide methode with Stellite 6 welding rod and plasma–powder padding
process engineering in which austenitic prime coat were
pad by Anval 316L powder, and padding weld – Stellite 6
powder.

Wstęp
Najbardziej narażonymi na zużycie w armaturze przemysłowej są powierzchnie uszczelniające siedlisk i grzybków
w zaworach oraz klinów i korpusów w zasuwach. Wymaga
się od nich, by w zależności od warunków pracy posiadały
wysoką odporność na ścieranie, korozję, erozję i kawitację,
przy równocześnie wysokiej odporności na działanie wysokich temperatur. Uzyskanie wszystkich tych właściwości
równocześnie jest możliwe dzięki pokrywaniu powierzchni
uszczelniających stellitami za napawania. Od początków
XX wieku w wyniku licznych prób i badań opracowano podstawowe składy stellitów, w których w zależności od typu
zawartości głównych pierwiastków kształtują się następująco: C = 1,0 – 2,5%, Cr = 26 – 33%, W = 6 – 13% i Co
= 66 – 50%. Jakość napoin stellitowych istotnie zależy od
ich składu chemicznego, który jest wynikiem użytych materiałów i zastosowanej technologii napawania [1÷5]. Pierwiastkiem, który szczególnie pogarsza właściwości stellitów jest żelazo, którego obecność zmniejsza twardość, odporność na ścieranie i korozję. Zawartość żelaza ogranicza
się więc do maksimum 2%. W  niektórych zastosowaniach
zawartość 20–30% żelaza w pierwszej warstwie napoiny,
wskutek wymieszania z materiałem rodzimym jest korzystna, gdyż zwiększa podatność do odkształceń plastycznych
i odporność na uderzenia. Jednakże w warstwach wierzchDr hab. inż. Mirosław Gajewski prof. PŚk, dr inż.
Andrzej Skrzypczyk, mgr inż. Justyna Kasińska – Politechnika Świętokrzyska.

nich napoin zawartość żelaza musi być już jak najmniejsza. Stellity w związku z niskimi własnościami plastycznymi są trudno odkształcalne i posiadają zdolność do kumulowania naprężeń powstających podczas napawania oraz
wskutek szoków termicznych w warunkach pracy armatury,
co jest przyczyną powstawania pęknięć. Problem ten rozwiązuje się, między innymi poprzez stosowanie warstwy
pośredniej w postaci niskowęglowego podkładu austenitycznego.

Metodyka badań
Badania mikrostruktury przeprowadzono na mikroskopie
skaningowym JSM 5400. Zgłady metalograficzne trawiono
chemicznie. Trawienie przeprowadzono etapami i w zależności od celu stosowano następujące odczynniki:
• nital (4% HNO3 w C2H5OH) – do wytrawiania materiału
rodzimego,
• roztwór żelazicyjanku potasowego i wodorotlenku potasowego w wodzie destylowanej – do wytrawienia stellitu,
• roztwór chlorku żelaza i kwasu solnego w alkoholu etylowym i roztwór kwasu azotowego i fluorowodorowego
w glicerynie – do wytrawiania stref podkładu austenitycznego.
Badania składu chemicznego przeprowadzono na mikroanalizatorze rentgenowskim EDS ISIS  serii 300. Pomiary
mikrotwardości wykonano mikrotwardościomierzem Hanemanna stosując obciążenie 0,1 kG (0,98N).
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Badania strukturalne napoin
po napawaniu płomieniem
acetylenowo-tlenowym

Wyniki badań

Technologia napawania
Próby napawania wykonano na pierścieniach o średnicy
125 mm ze stali C22. Do wykonania podkładu austenitycznego stosowano elektrody otulone ES 18-8-2B (0,07%C, 18%
Cr, 9,5% Ni, 2,1% Mo) o średnicy 3,25 mm. Napoinę stellitową wykonano prętami stellitowymi Stellite 6 (1,1% C, 28%
Cr, 8% W + Co) o średnicy 5mm. Pierścienie do napawania
obrobiono mechanicznie oraz starannie oczyszczono i odtłuszczono. Podkład austenityczny napawano łukowo ręcznie
dwuwarstwowo, natężenie prądu wynosiło 75÷85 A. Pierścienie do napawania podkładu nie były podgrzewane.
Stellit napawano płomieniem acetylenowo-tlenowym,
ciśnienie tlenu wynosiło 0,3 do 0,4 MPa, a acetylenu
0,03÷0,1 MPa. Wykorzystano płomień o stosunku długości
strefy redukującej do długości jąderka nie przekraczającej wartości 3 : 1. Napawanie prowadzono w pozycji dolnej sposobem w lewo, zachowując pochylenie palnika w
stosunku do płaszczyzny pierścienia pod kątem 30 do 40º,
a pręta stellitowego pod kątem 20 do 40º. Jąderko płomienia utrzymywano w odległości ok. 2 do 3 mm od napawanej
powierzchni. Szerokość napoiny wynosiła 25 mm. Napawano kolejno trzy warstwy, przy czym wysokość pierwszej
wynosiła ok. 1 mm, a każdej następnej ok. 4mm. Przed
napawaniem stellitu pierścienie podgrzewano do temperatury 350÷400ºC. Bezpośrednio po napawaniu umieszczono
je w piecu o temperaturze 500ºC, nagrzano do temperatury
620÷640ºC  z prędkością 100ºC/h, wygrzewano przez 2
godz., a następnie studzono razem z piecem z prędkością
nie przekraczającą 50ºC/h.

Granica materiał rodzimy – podkład austenityczny jest
nieregularna (rys. 1 a), co jest rezultatem nadtapiania materiału rodzimego o mikrostrukturze ferrytyczno-perlitycznej
i twardości HV0,1 = 170 (rys. 1 b) i stapiania go z austenitem elektrod w wyniku zastosowanej technologii napawania. Poniżej tej granicy w materiale rodzimym występuje
strefa odwęglona, która lokalnie sięga na głębokość 70 μm.
Cechą charakterystyczną tej strefy są duże ziarna ferrytu
o układzie kolumnowym (rys. 1 c). W obszarze granicznym
od strony materiału rodzimego występuje pasmo perlitu
(rys. 1 d) o szerokości od 10 do 15 μm, którego obecność
jest spowodowana wyraźnym wzbogaceniem tego obszaru
w węgiel przy umiarkowanych zawartościach chromu i innych pierwiastków (rys. 2, tabl. I). Od strony podkładu
austenitycznego występuje natomiast pasmo martenzytu
bądź martenzytu i austenitu (rys. 1 c) w zależności od zmieniających się zawartości pierwiastków ferryto- i austenitotwórczych. Mikrotwardość HV0,1 tego pasma mikrostruktury
waha się w granicach 642÷724, a jego szerokość dochodzi
do 50 μm. Mikrostruktura występująca w początkowej
części podkładu austenitycznego przechodzi z kolei w mikrostrukturę, w której dominują ziarna austenitu o układzie
kolumnowym (rys. 1 f), a jej mikrotwardość HV0,1 wynosi
572. Kolejna i ostatnia strefa pierwszej warstwy jest obszarowo największa (rys. 1a) o szerokości zmieniającej się
w granicach od ok. 1 do powyżej 2 mm. Strefa ma budowę
dendrytyczną (rys. 1 g). Wysoka mikrotwardość tej strefy
(HV0,1 = 514÷572)podobnie jak i poprzedniej wskazuje, że
nie można wykluczyć występowania w nich poza austenitem
także martenzytu. Potwierdziła to analiza przeprowadzona
w oparciu o wykres Schaefflera [6] dla równoważników
chromu i niklu obliczonych wg Schneidera [7]:

Tablica I. Skład chemiczny charakterystycznych stref napoiny stellitowej na podkładzie austenitycznym po napawaniu łukowym ręcznym
(podkład) i płomieniem acetylenowo-tlenowym (stellit)
Miejsce analizy

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

W

Co

Fe

0,24

0,65

0,37

0,15

–

–

–

–

98,46

Materiał rodzimy – strefa odwęglenia

0,70

0,28

0,13

–

–

–

–

97,44

Pas graniczny m. r. – podkład austenityczny
o strukturze perlitycznej

0,74

0,28

1,81

1,24

0,57

–

–

94,57

Podkład austenityczny w odległości ok. 20 μm od linii
stopienia z m. r – strefa występowania martenzytu

1,13

0,50

8,08

4,92

0,93

–

00,03*

82,71

1,01

0,52

10,67

6,32

0,92

–

0,16*

79,57

1,21

0,45

11,88

6,65

1,51

–

0,17*

77,79

Podkład austenityczny przed strefą przetopienia
ze stellitem

1,52

0,53

16,65

9,39

1,87

–

0,13*

69,88

Stellit w odległości 50 μm od granicy strefy przetopienia
z podkładem austenitycznym

0,13

–

28,32

2,85

0,29

7,22

51,72

7,42

Stellit – warstwa wierzchnia w odległości ok. 8 mm od
granicy strefy przetopienia z podłożem austenitycznym

0,25

–

30,31

2,31

0,06

7,73

56,49

1,66

Podkład austenityczny w odległości ok. 50 μm od linii
stopienia z m. r. – strefa kolumnowych ziarn austenitu
Podkład austenityczny – strefa o mikrostrukturze
dendrytycznej

* = sigma < 2,0
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Zawartość (w % mas.)

Rys. 1. Mikrostruktury stref w napoinie, w której podkład austenityczny napawano łukowo ręcznie, a napoinę stellitową płomieniem acetylenowo-tlenowym

Cre = % Cr + 2% Si + 1,5% Mo + 5% V + 5,5% Al +
1,75% Nb + 1,5% T + 0,75% W 
Nie = % Ni + % Co + 0,5% Mn + 0,3% Cu
+ 25% N + 30% C
Zawartości Cr, Ni i Mo we wszystkich strefach pierwszej
warstwy podkładu austenitycznego są istotnie niższe od zawartości tych pierwiastków w zastosowanych do napawania
elektrodach ES  18-8-2B (tabl. I). Świadczy to o wysokim
stopniu wymieszania się stopiwa elektrod z materiałem
rodzimym. Prawie pełna zgodność tych zawartości występuje dopiero w warstwie drugiej podkładu austenitycznego.
Wykazała to analiza liniowa i potwierdziły analizy ilościowe
punktowe (rys. 3, tabl. I). Mikrostruktura tej warstwy jest
austenityczna o kolumnowym układzie ziaren (rys. 1 h)
z licznymi wydzieleniami węglików na ich granicach. Mikrotwardość tej warstwy HV0,1 = 297. Strefa przetopu podkładu austenitycznego ze stellitem wynosi ok. 60 μm, a samo
przejście od austenitu do stellitu jest łagodne, na co wskazują płynne zmiany zawartości żelaza i kobaltu (rys. 4).
Zmianom tym towarzyszą także stopniowe zmiany w mikrotwardości HV0,1 od 297 dla austenitu, poprzez 351 i 464
dla strefy przejściowej, do 724 dla stellitu. Określony zakres
przetopu, przy napawaniu płomieniem acetylenowo-tlenowym, spowodował przejście do stellitu pewnej ilości żelaza,
którego zawartość w pierwszej warstwie stellitu wynosiła

Rys. 2. Analiza liniowa wybranych pierwiastków na granicy materiał rodzimy – podkład austenityczny

Rys. 3. Analiza liniowa wybranych pierwiastków w obszarze materiał rodzimy – podkład austenityczny
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ok. 7,5%, by w kolejnych warstwach ulegać zmniejszeniu
i warstwie wierzchniej osiągnąć wartość poniżej 2% (rys. 4,
tabl. I).
Stellit ma mikrostrukturę dendrytyczną złożoną z roztworu stałego γ bogatego w kobalt i eutektycznych węglików
chromu i wolframu (rys. 1 i).

Badania strukturalne napoin
po napawaniu plazmowym
proszkowym
Technologia napawania

Rys. 4. Analiza liniowa wybranych
pierwiastków w obszarze przetopu
podkład austenityczny – stellit –
pierwsza warstwa stellitu

Próbę napawania plazmowego proszkowego wykonano
na pierścieniach o średnicy 125 mm, zastosowano urządzenie Eutronic-Gap firmy Castolin Eutectic. Szerokość napoiny
wynosiła ok. 24 mm. Do wykorzystania podkładu austenitycznego stosowano proszek Anval 316L (0,027% C, 15,5%
Cr, 10,2% Ni, 2,1% Mo + Fe). Napoinę stellitową wykonano
proszkiem Stellite 6 (1,1% C, 28% Cr, 8% W + Co). Parametry napawania przedstawiono w tablicy II.
Przed napawaniem podkładu austenitycznego pierścienie nie były podgrzewane. Przy napawaniu stellitu, tak

Tablica II. Parametry napawania plazmowego proszkowego
Przy napawaniu

Parametry

stellitu

podkładu austenitycznego
220

Natężenie prądu napawania A

160

32

32

0,13

0,12

Amplituda oscylacji mm

20

20

Częstotliwość oscylacji cykle/min

34

34

Napięcie łuku plazmowego A
Nrędkość obrotowa stołu obr/min

Natężenie przepływu gazu plazmowego argonu l/min

4

4

Natężenie przepływu gazu ochronnego (Ar + 7% H2) l/min

9

9

Odległość dyszy plazmowej od napawania powierzchni mm

13

14

Tablica III. Skład chemiczny charakterystycznych stref napoiny stellitowej na podkładzie austenitycznym po napawaniu plazmowym proszkowym
Miejsce analizy

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

W

Co

Fe

0,24

0,65

0,37

0,15

–

–

–

–

98,46

Materiał rodzimy – strefa odwęglenia

0,86

0,36

0,17

–

–

–

–

98,41

Podkład austenityczny w odległości ok. 50 μm od linii
stopienia z m. r.

0,56

0,60

16,86

10,31

2,44

–

0,03*

67,82

0,53

0,58

17,59

8,99

2,59

–

0,14*

68,39

0,54

0,60

16,36

10,33

2,02

–

0,15*

67,85

Stellit w odległości 30 μm od granicy strefy przetopienia
z podkładem austenitycznym

0,05

–

26,91

0,81

0,33

6,56

60,84

2,27

Stellit w odległości ok. 100 μm od granicy strefy
przetopienia z podłożem austenitycznym

0,05

–

26,85

0,24

0,39

6,29

63,33

1,20

Podkład austenityczny – strefa środkowa
Podkład austenityczny przed strefą przetopienia ze
stellitem

* = sigma < 2,0
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Zawartość (w % mas.)

Rys. 5. Mikrostruktury stref w napoinie po napawaniu plazmowym proszkowym

Rys. 6. Analiza liniowa wybranych pierwiastków na granicy
materiał rodzimy – podkład
austenityczny

Rys. 7. Analiza liniowa wybranych pierwiastków w obszarze materiał rodzimy – podkład austenityczny – napoina
stellitowa

Rys. 8. Analiza liniowa wybranych pierwiastków w obszarze
przetopu podkład austenityczny – stellit – początkowy obszar
napoiny stellitowej
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przed jak i po napawaniu, stosowano identyczne zabiegi
cieplne jak w przypadku napawania płomieniem acetylenowo tlenowym.

Wyniki badań
Granica materiał rodzimy – podkład austenityczny jest
równa, bez lokalnych głębszych wtopień (rys. 5 a). Strefa
odwęglona w materiale rodzimym sięga maksymalnie na
głębokość 40 μm, a w pasie granicznym nie występują żadne istotne zmiany mikrostruktury (rys. 5 c, 6). Przetopienie
(wymieszanie) jest ograniczone do bardzo wąskiego obszaru nieprzekraczającego 10 μm. Jest to obszar, w którym zawartości Cr, Ni i Mo w podkładzie austenitycznym osiągają
wartości zbliżone do składu chemicznego zastosowanego
proszku. Krystalizacja podkładu austenitycznego była dendrytyczna (rys. 5 d, e). Ukierunkowanie osi dendrytów jest
bardzo regularne, co wskazuje na stabilne przemieszczanie się frontu krystalizacji. Regularność ta zostaje zakłócona
dopiero w początkowej części strefy przetopu ze stellitem,
gdzie uwidaczniają się również granice dużych ziarn austenitu
(rys. 5 f).Cechą charakterystyczną podkładu austenitycznego jest jednorodność jego składu chemicznego oraz mikrotwardość HV0,1, która waha się granicach 254÷274 (rys. 7,
tabl. III).
Strefa przetopu podkładu austenitycznego ze stellitem
wynosi ok. 20 μm (rys. 8), a jej mikrotwardość HV0,1 wynosi
514. Przemieszczenie się żelaza z podkładu austenitycznego do
stellitu przy tej technologii napawania jest istotnie ograniczone. Jak wykazały przeprowadzone analizy (tabl. II) w odległości ok. 30 μm od granicy strefy przetopienia zawartość żelaza

w stellicie wynosi ok. 2%, by w odległości 100 μm zmniejszyć się już do ok. 1%. Stellit, podobnie jak po napawaniu
gazowym, ma mikrostrukturę dendrytyczną złożoną z roztworu stałego γ bogatego w kobalt i eutektycznych węglików
chromu i wolframu (rys. 5 g). Wyższa natomiast jest jego mikrotwardość HV0,1, która wynosi 824, co jest spowodowane
mniejszymi rozmiarami dendrytów i niższymi zawartościami
żelaza.

Wnioski
•

Mikrostruktura podkładu austenitycznego po napawaniu łukowym ręcznym elektrodami otulonymi
ES  18-8-2B, jest niejednorodna wskutek istotnego
zmniejszenia zawartości Cr, Ni i Mo spowodowanego przetapianiem i istotnym wymieszaniem stopiwa
elektrod z materiałem rodzimym.
•	Napawanie podkładu austenitycznego łukowo ręcznie elektrodami otulonymi ES  18-8-2B powoduje
powstawanie twardych stref perlityczno-martenzytycznych na granicy materiał rodzimy – podkład austenityczny, co może być przyczyną powstawania
mikropęknięć w tym obszarze.
•	Napawanie stellitu płomieniem acetylenowo-tlenowym powoduje istotnie większe przemieszczenie się
żelaza do pierwszej warstwy napoiny (około 7%), niż
ma to miejsce po napawaniu plazmowym proszkowym (około 2%).
•	Napawanie plazmowe proszkowe zapewnia uzyskanie wysokiej jednorodności podkładu austenitycznego oraz wyższych twardości napoin stellitowych.

Literatura
[1] 	 Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000.
[2] 	 Klimpel A., Górka J., Czupryński A., Miler T.: Zmechanizowane i zrobotyzowane napawanie PTA elementów maszyn,
Przegląd Spawalnictwa 4/2003.
[3] 	 Klimpel A., Górka J., Czupryński A.: Napawanie proszkowe
warstw wierzchnich suwaka zasuwy urządzeń naftowych,
Przegląd Spawalnictwa 5–6/2006.

48

Przegląd spawalnictwa 8/2007

[4] 	 Fouilland L., Mansori M. El., Gerland M.: Role of welding
process energy on the microstructural variations in a cobalt
base superalloy hardfacing, Surface & Coatings Technology,
201/2007.
[5] 	 Katalog Materiałów Spawalniczych, ZDIS, Gliwice, 2000.
[6] 	Schaeffler A. L.: Constitution Diagram for Stainless Steel
Weld Metal, Metal Progress, vol. 56, 11/1949.
[7] 	Schneider H.: Foundry Trade Journal, 108/1960.

Jan Wysocki

Własności mechaniczne spoiny
w odlewanym kompozycie AlSi/SiC(p)
wykonanej metodą TIG
z zastosowaniem materiału dodatkowego
typu Al-Mg, Al-Mg-Zr i Al-Mg-Zr-Sc
Mechanical properties of joints in AlSi/SiC(p)
cast composite carried out by means of TIG 
technique with the use of auxiliary material
such as Al-Mg, Al-Mg-Zr and Al-Mg-Zr-Sc
Streszczenie
W artykule przedstawiono własności mechaniczne złącza spawanego wykonanego metodą TIG w procesie ręcznym, w kompozycie na bazie stopu AlSi9 zbrojonego cząstkami SiC przy zastosowaniu materiału dodatkowego Al-Mg,
Al-Mg-Zr i Al-Mg-Zr-Sc. Obecność cyrkonu w materiale
dodatkowym wpłynęła korzystnie na poprawę własności
mechaniczne spoiny. W  porównaniu ze spoiną z użyciem
materiału dodatkowego Al-Mg odnotowano rozdrobnienie
struktury i wzrost twardości zakrzepłego jeziorka spoiny.
Wykonane próby na rozciąganie potwierdziły pozytywny
wpływ dodatku cyrkonu w spoiwie na wytrzymałość i jakość spoiny. Zauważono również, że wprowadzenie niewielkiej ilości skandu na jeziorka spoiny prowadzi do dalszego wzrostu twardości, choć jego wpływ na wynik próby
na rozciąganie nie został do końca wyjaśniony.

Wstęp
Metalowe kompozyty na bazie stopów aluminiowych,
zbrojne cząstkami ceramicznymi, charakteryzują się lepszymi
właściwościami mechanicznymi w porównaniu do konwencjonalnych stopów. Mają wysoką odporność na ścieranie,
dużą twardość, podwyższoną wytrzymałość na ściskanie,
dużą sztywność oraz mały współczynnik rozszerzalności cieplnej [1]. Zwiększenie zakresu możliwości zastosowania tego
typu materiałów w przemyśle limitowane jest przez ich niską
odporność na kruche pękanie, słabą plastyczność, a przede
wszystkim ich słabą spawalność [2]. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod spawania z przetopem materiału w wyniku
roztopienia i powtórnego procesu krzepnięcia mieszaniny materiału rodzimego i materiału dodatkowego dochodzi do zmian
strukturalnych w zakrzepłym jeziorku spoiny. Ponieważ roztopiony materiał kompozytowy ze względu na obecność cząstek
ceramicznych cechuje się wysoką lepkością, utrudnione jest
mieszanie się ich z konwencjonalnymi stopami aluminiowyMgr inż. Jan Wysocki – Polish Marine Service.

Abstract
Welded joint mechanical properties in cast AlSiC/SiC(p)
metal matrix composite by manual TIG arc welding using
unreinforced alloys Al-Mg, Al-Mg-Zr and Al-Mg-Zr as filler metal has been described in this paper. Zirconium
presents in the filler metal has advantageous influence
on the weld mechanical properties. In comparison with
welded joint where Al-Mg alloy had been used, finer
microstructure and increase in hardness of the crystallized welding pool were noticed. Performed tensile tests
confirmed positive influence zirconium addition to the filler metal on weld strength and quality. Has been noticed
that addition small quantity of scandium to the welding
pool result in the further increase in hardness, although
his affect on the tensile test results is not clearly revealed.

mi użytymi jako spoiwa. Dendrytyczny sposób krzepnięcia
jeziorka spoiny w początkowej fazie wypycha cząstki, tworząc obszary z i bez udziału fazy zbrojącej. Ponadto wysokie
temperatury, jakimi charakteryzują się procesy spawalnicze
mogą powodować rozpuszczanie cząstek zbrojących w obszarze przejścia źródła ciepła. Pozostająca przez pewien czas
w stanie ciekłym mieszanina metalowej osnowy kompozytu
i spoiwa w kontakcie ze zbrojącą fazą ceramiczną może tworzyć
kruche i niestabilne w środowisku wilgotnym produkty reakcji
powierzchniowych Al3C4 [3–5]. Zjawiska te mają bezpośredni
wpływ na jakość i własności mechaniczne złącza spawanego.
Opisane w literaturze badania własności mechanicznych spoin
w materiałach kompozytowych przy użyciu materiału dodatkowego AlMg5 i AlSi5 wykazały spadek wytrzymałości na rozciąganie spoiny w granicach 30–40% w stosunku do materiału
rodzimego jak również znaczny spadek twardości [6–7]. Utracone właściwości mechaniczne można odzyskać przez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej po procesie spawania
[6, 7] lub też przez użycie materiału dodatkowego, który w
stanie ciekłym nie tworzy z ceramiczną fazą zbrojącą kruchych
produktów reakcji powierzchniowych przy zachowaniu odpowiedniej zwilżalności cząstek ceramicznych [8].
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Tablica I. Skład chemiczny materiałów dodatkowych (% wag.)
Materiał

Mg

Zr

Sc
-

ER5356

5.00

-

Al-Mg-Zr

5.95

1.57

Al-Mg-Zr-Sc

3.44

2.54

0.36

Mn

Si

Fe

Al

0.15

0.20

0.20

reszta

0.75

-

0.10

reszta

0.48

-

0.10

reszta

Tablica II. Skład chemiczny materiału rodzimego (wag.)
Materiał

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

F3S20S

9,2%

0,14%

0,01%

0,01%

0,60%

0,02%

0,11%

reszta

Tablica III. Parametry procesu spawania
Natężenie prądu
A

Elektroda nietopliwa
mm

Gaz ochronny
ltr/min

Dysza przepływowa

Prędkość spawania
m/min

120
prąd zmienny

Ø 2,4
wolframowa

17
argon o czystości 99,996%

No. 11

0,15

Z  wyników badań opisanych w literaturze wynika, że
obecność cyrkonu [13] i skandu [14] w stopach aluminiowych wpływa na poprawę ich spawalności. Mikrostruktura
połączeń spawanych takich stopów wykazywała drobnoziarnistą strukturę z obecnością trudnorozpuszczalnych wydzieleń
umacniających oraz dużą odporność na rekrystalizację. Dlatego też postanowiono przeprowadzić próby łączenia odlewanych kompozytów na bazie stopów AlSi zbrojonych cząstkami
SiC  metodą TIG  przy zastosowaniu materiału dodatkowego
Al-Mg-Zr i Al-Mg-Zr-Sc oraz określić własności mechaniczne
takich spoin.

Badania własne
Przeprowadzenie prób połączeń spawanych ze względu
na brak dostępnych standardowych drutów spawalniczych o
zwiększonej zawartości cyrkonu czy skandu wymagało przygotowania materiału dodatkowego o żądanym składzie chemicznym.

nia były jednakowe dla wszystkich przeprowadzonych prób.
Przed procesem łączenia płytki były oczyszczone, odtłuszczone i podgrzane do temperatury 150°C.

Metodyka badań
Uzyskane połączenia spawane przecięto w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku spawania. Przeprowadzono
badania wizualne prawidłowości przetopu oraz szerokości
i kształtu spoiny. Z  materiału rodzimego i uzyskanych połączeń spawanych wycięto próbki niestandardowe do prób
wytrzymałości na rozciąganie o wymiarach przedstawionych
na rysunku 1. Próby przeprowadzono na maszynie ZDM-2,5.
Uzyskane przełomy badano za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego firmy JEOL JSM 6100. Dla uzyskania
pełniejszych informacji o mechanizmie pękania, część zerwanych próbek przygotowano jako zgłady płaszczyzny prostopadłej do powierzchni przełomu i poddano obserwacji pod
mikroskopem optycznym Neophot 2.

Przygotowanie materiału dodatkowego
W  wykonanych próbach użyto trzech typów materiału dodatkowego: standardowej elektrody AlMg5 (ER5356)
oraz wykonanych w Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie odlewów Al-Mg-Zr oraz
Al-Mg-Zr-Sc. Odlewy wykonano w sposób następujący: odpowiednio stopy Al-Mg5 i AlZr15 oraz Al-Mg5, AlZr15 i AlSc2
były roztopione i wymieszane w piecu indukcyjnym. Uzyskane stopy odlano w uprzednio podgrzanej do 400°C  formie. Uzyskane odlewy w formie pałeczek o średnicy 2,5 mm
i długości 220 mm poddano następnie wygrzewaniu przez
4 godz. w temperaturze 350°C w celu homogenizacji składu
chemicznego i odgazowania. Skład chemiczny odlewów podano w tablicy I.

Materiał rodzimy i parametry spawania
Do badań użyto kompozytu odlewanego AlSi9/SiC/21(p)
(Duralcan F3S20S). Skład chemiczny materiału kompozytowego podano w tablicy II.
Z materiału rodzimego przygotowano płytki o wymiarach
100 x 80 x 6 mm. Czoła elementów łączonych zukosowano
na „V” o kącie całkowitym 45°. Proces spawania wykonano
maszyną spawalniczą FALTIG 315AC/DC w procesie ręcznym.
Spoiny wykonano w pojedynczym przejściu na podkładce
miedzianej. Podane w tablicy III parametry procesu spawa-
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Rys. 1. Wymiary niestandardowych próbek użytych do próby na rozciąganie wykonanych połączeń spawanych

Przeprowadzono również pomiar twardości metodą Vickersa na maszynie HPO-250 z obciążeniem wgłębnika 98,07N w
czasie 15 sekund. Pomiar przeprowadzono na trzech próbkach dla każdego materiału dodatkowego, przyjmując wyniki jako wartości uśrednione. Dla określenia szerokości strefy
wpływu ciepła pomiary przeprowadzono w osi prostopadłej
do osi spoiny. Rezultaty przedstawiono na rysunku 2.

Profil twardości
Na rysunku 2 przedstawiono profile twardości dla spoin
z materiałem dodatkowym typu Al-Mg, Al-Mg-Zr oraz Al-MgZr-Sc. Widać wyraźnie, że trend wykresów jest podobny dla
wszystkich spoin.
We wszystkich przypadkach można wyróżnić cztery charakterystyczne obszary, od A do D. Strefa A w odległości ok.
12,5–15 mm od osi symetrii spoiny, w którym odnotowano

w sposób niemal pomijalny wpływa na zmiany tego parametru
w strefie B i C. Bardziej widoczny jest wpływ tego pierwiastka w centralnej części spoiny (strefa D), gdzie udział cząstek
zbrojących jest znacznie mniejszy. Dla wszystkich spoin odnotowano wyraźny spadek twardości w tym rejonie. Dla spoin
z materiałem dodatkowym Al-Mg spadek ten był znaczny, lecz
w przypadku zastosowania spoiwa Al-Mg-Zr obniżenie twardości był o wiele mniejszy, szczególnie dla Al-Mg-Zr-Sc.
Z wcześniejszych badań wiadomo, że spoina z zastosowaniem materiału dodatkowego Al-Mg-Zr-Sc charakteryzuje się
bardzo drobnoziarnistą mikrostrukturą z niewielkimi wydzieleniami w całej jej objętości [12]. Stąd też można sądzić, że na
profil twardości spoiny mają wpływ: rozdrobnienie mikrostruktury zakrzepłego jeziorka spoiny, rodzaj i wielkość wydzieleń
umacniających oraz rozmieszczenie cząstek zbrojących.
Rys. 2. Profile twardości w spoinach AlSiC9/SiC/21(p) przy zastosowaniu różnych materiałów dodatkowych

Wytrzymałość na rozciąganie
Przeprowadzone próby wykazały zróżnicowanie wytrzymałości na rozciąganie spoin w zależności od zastosowanego materiału dodatkowego. Wyniki prób przedstawiono w tablicy IV. Na rysunku 3 pokazano widok makroskopowy połączeń spawanych po próbie wytrzymałości na rozciąganie. Spoiny z materiałem dodatkowym Al-Mg (ER5356) ulegały zerwaniu w osi symetrii spoiny (rys. 3 b), co koreluje ze znacznym
spadkiem twardości w tym rejonie (strefa D na rys. 2).

nieznaczny spadek twardości, który niejako zamykał strefę
wpływu ciepła (dalsze konsekwencję tego zjawiska omówione zostaną w dalszej części artykułu). Strefę B i C  odznaczające się odpowiednio spadkiem i gwałtownym wzrostem
twardości. Strefę D, obejmującą centralną część zakrzepłego
jeziorka spoiny, w której zaobserwowano drastyczny spadek
twardości. Jednakże jest on ewidentnie większy dla spoin
z materiałem dodatkowym Al-Mg niż dla spoin, gdzie użyto
spoiwa Al-Mg-Zr, czy Al-Mg-Zr-Sc.
Obecność strefy B i C jest wynikiem zmian przebiegu krystalizacji. W przypadku zastosowania materiału dodatkowego
Al-Mg (ER5356) zaobserwowano typowy, dendrytyczny sposób krystalizacji. W początkowej fazie krystalizacji obserwuje się szybki wzrost kryształów mieszaniny stopu osnowy i
materiału dodatkowego. Front krystalizacji wypycha cząstki
zbrojące tworząc obszar bezpośrednio przyległy do linii przetopu bez fazy zbrojącej, co wyjaśnia istnienie wąskiej strefy
o obniżonej twardości (strefa B) [9]. Dalszy rozrost ramion
dendrytów powoduje zamykanie cząstek w przestrzeniach
międzydendrytycznych tworząc obszary o zwiększonym
udziale fazy zbrojącej [10], co prawdopodobnie rzutowało na
odnotowany wzrost twardości (strefa C).
W  przypadku użycia materiału dodatkowego Al-MgZr, utrata twardości w strefie B jest mniejsza, a jej wzrost
w strefie C jest nieznacznie większy.
Jak wykazały wcześniejsze badania wprowadzenie cyrkonu zawartego w materiale dodatkowym do roztopionego
jeziorka spoiny zmienia sposób jego krystalizacji [11, 12].
W  obszarze linii przetopu, gdy udział roztopionego materiału rodzimego jest dość znaczny, powstaje front o charakterze
dendrytycznym, lecz rozrost ramion dendrytów jest znacznie
mniejszy, stąd stopień wypychania i tworzenia się aglomeratów cząstek w przestrzeniach międzydendrytycznych nie był
taki duży. W centralnej części spoiny struktura zmieniała się na
drobnoziarnistą. Ponadto odnotowuje się powstawanie twardych wydzieleń Al3Zr w całej objętości zakrzepłego jeziorka
spoiny. Stąd też, wytłumaczalny jest fakt znikomego spadku
twardości w strefie B przy zastosowaniu spoiwa Al-Mg-Zr.
Jak widać z przebiegu wykresu pomiaru twardości, zastosowanie skandu w materiale dodatkowym Al-Mg-Zr-Sc

a

b

Rys. 3. Widok makroskopowy zniszczonych połączeń spawanych po
próbie wytrzymałości na rozciąganie, a – spoina z materiałem dodatkowym Al-Mg-Zr-Sc, b – spoina z materiałem dodatkowym Al-Mg

Tablica IV. Wyniki próby na rozciąganie spoin wykonanych przy zastosowaniu różnych materiałów dodatkowych (* – próbka zerwana w osi
symetrii spoiny)
Materiał dodatkowy

Al-Mg

Al-Mg-Zr

Al-Mg-Zr-Sc

Materiał rodzimy

numer próby

1*

2*

3*

4

5

6*

7*

8

9

10

11

Wytrzymałość na
rozciąganie Mpa

150

156

130

205

199

160

164

220

215

270

267
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Natomiast w połączeniach spawanych z materiałem dodatkowym Al-Mg-Zr i Al-Mg-Zr-Sc zerwanie próbki następowało w odległości 12,5–15 mm od osi spoiny (strefa A  na
rys. 2), gdzie występował tylko niewielki spadek wartości tego
parametru. Choć nadmienić należy, że część próbek z użyciem
tego typu spoiw również ulegało rozerwaniu w osi symetrii,
ale przy znacznie wyższej wartości przyłożonej siły niż w spoinie z użyciem materiału dodatkowego Al-Mg.
W  celu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności uzyskiwanych
rezultatów, powstałe przełomy po zerwaniu próbek poddano
dalszym badaniom pod mikroskopem elektronowym. Wyróżnić można dwa podstawowe czynniki wpływające na taki stan
rzeczy: zmiany mikrostrukturalne i czynnik ludzki.
a

b
Rys. 5. Widok makroskopowy przełomu spoiny z materiałem dodatkowym Al-Mg-Zr, z widocznym brakiem pełnego przetopu (oznaczenie G) oraz niepełnym przetopieniem materiału dodatkowego
(oznaczenie H)

c

Rys. 4. Wady mikrostruktury w
spoinie z użyciem materiału ER 
5356, a – porowatość dendrytyczna (oznaczenie A), b – skupiska
cząstek zbrojących (oznaczenie
B), c – powierzchnia wzdłużna do
kierunku działania siły z wyraźnym mechanizmem pękania po
granicy ziaren

Badania za pomocą mikroskopu elektronowego powierzchni po zerwaniu spoiny z materiałem dodatkowym
Al-Mg (ER5356) wykazały, że dwa podstawowe czynniki
mogły wpływać na obniżenie wytrzymałości na zrywanie:
1 – tworzenie się porowatości międzydendrytycznej szczególnie widocznej w obszarze przyległym do grani spoiny (rys.
4a, ozn. A) oraz nierównomiernie rozłożone skupiska cząstek
zbrojących (rys. 4 b, ozn. B).
Dalsze obserwacje zgładu wzdłużnego za pomocą mikroskopu optycznego wykazały trzeci mechanizm pękania. Zauważono, że pęknięcie rozchodzi się po granicach ziarn, gdzie
zwiększona była zawartość eutektyk krzemowych i magnezowych, szczególnie w pobliżu skupisk cząstek zbrojących
(rys. 4 c).W część połączeń spawanych z użyciem materiału
dodatkowego Al-Mg-Zr czy Al-Mg-Zr-Sc zerwanie powstało
w spoinie. Badania wizualne przełomu wykazały, że główną
przyczyną były wady spawalnicze jak: niepełne rozpuszczenie się podawanego materiału dodatkowego czy niepełny
przetop spoiny (rys. 5). Jest wynikiem nierównomiernego
wprowadzania spoiwa oraz niestabilnej prędkości spawania
związanej ze spawaniem w procesie ręcznym.
Przeprowadzone badania mikroskopowe wadliwych spoin,
wskazywały na kruchy sposób pękania osnowy, czego można się było spodziewać, ponieważ jest to charakterystyczne
dla materiałów cechujących się dużą twardością i drobnoziarnistą strukturą. Jednakże relatywnie duże wydzielenia Al3Zr
w spawie z materiałem dodatkowym Al-Mg-Zr (rys. 6, ozn. C)
wykazywały pewne tendencje od przejścia przełomu kruchego do ciągliwego. W przypadku połączenia spawanego z materiałem dodatkowym Al-Mg-Zr-Sc zaobserwowano odmienny
typ wydzieleń (rys. 7, ozn. D). Miały kształt krótkich cienkich
igieł, choć i osnowa i wydzielenia miały ten typ przełomu jak
w spoinie z Al-Mg-Zr.
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Rys. 6. Przełom spoiny z użyciem materiału dodatkowego Al-Mg-Zr
z widocznymi dużymi wydzieleniami Al3Zr (oznaczenie C)

Rys. 7. Przełom spoiny z użyciem materiału dodatkowego Al-Mg-Zr-Sc
z widocznymi iglastymi wydzieleniami pękającymi w sposób plastyczny (oznaczenie D)

W  przeważającej większości przypadków podczas prób
na rozciąganie połączenia spawane z użyciem spoiw AlMg-Zr i Al-Mg-Zr-Sc ulegały zerwaniu w pewnej odległości
od osi spoiny, w strefie charakteryzującej się niewielkim
spadkiem twardości (rys. 2, strefa A). Obraz powierzch-

ni przełomu w tej strefie pokazano na rysunku 8. Zauważono, że większość dużych cząstek SiC  ulegało pęknięciu (oznaczenie E). Mniejsze cząstki usytuowane były
w zagłębieniach otoczonych przez ewidentnie plastyczne deformacje osnowy (oznaczenie F). Również nie zanotowano
wyraźnych oznak dekohezji pomiędzy osnową i zbrojeniem.
Obserwacje mikrostruktury powierzchni przełomów oraz
pomiary twardości pozwoliły wyróżnić trzy działające jednocześnie mechanizmy, które mogły mieć na osłabienie strefy A:
•	Efekt wyżarzania. Cząstki zbrojące mają znacznie mniejszą przewodność termiczną niż metalowa osnowa. Stąd
też strefa wpływu ciepła pozostaje dłużej w podwyższonej
temperaturze. Powoduje to rozrost ziaren osnowy.
•	Duża różnica współczynników rozszerzalności termicznej
pomiędzy ceramiczną fazą zbrojącą i metalową osnową
wywołuje naprężenia termiczne w osnowie.
•	Naprężenia spawalnicze podczas krzepnięcia jeziorka spoiny. Krzepnąca spoina kurczy się i ciągnie nagrzany, a przez
to bardziej plastyczny metal w strefie wpływu ciepła.

Wnioski
Wyniki pomiaru twardości oraz prób wytrzymałości na
rozciąganie połączeń spawanych odlewanego kompozytu
AlSi9/SiC/21(p) wykonanych metodą TIG  w procesie ręcznym przy użyciu materiałów dodatkowych Al-Mg, Al-Mg-Zr
i Al-Mg-Zr-Sc oraz późniejsze badania powierzchni przełomów po próbie wytrzymałości na rozciąganie pozwoliły na
sformułowanie następujących wniosków:
• W  połączeniach spawanych odlewanych kompozytów AlSi/SiC(p) wykonane metodą TIG w procesie ręcznym
wyróżnić można cztery strefy różniące się pod względem
twardości. Strefa o niewielkim spadku twardości na granicy
wpływu ciepła i strefie materiału bez zmian, wąska strefa
o obniżonej twardości w linii przetopu, strefę z gwałtow-
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Spawanie siluminów stosowanych
na tarcze kół samochodowych
Welding of silumins used for production
of automobile wheel discs
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań siluminu AlSi12
zastosowanego na tarczę koła jednego z nowych, seryjnie
produkowanych samochodów osobowych. Materiał tarczy
poddano wstępnym badaniom mikroskopowym oraz wytrzymałościowym. Następnie fragmenty materiału pobrane
z ramion tarczy koła poddano spawaniu metodą TIG, która
jest powszechnie stosowana w do naprawy uszkodzonych
tarcz. Uzyskane złącza spawane poddano badaniom metalograficznym, wytrzymałościowym i pomiarom twardości.
W wyniku badań stwierdzono i scharakteryzowano zmiany
mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych w obszarze spoiny, mające decydujący wpływ na właściwości eksploatacyjne i bezpieczeństwo użytkowania tarcz kół.

The paper presents examination results of automotive
rim made of casting aluminium alloy AlSi12. The preliminary expertise included microscopic examination and mechanical testing. Material of rim was welded by TIG method,
which is often applied to repair of damaged rims. Joins
were investigated using metallographic examination, tensile tests and hardness measurements. During the research,
microstructural and mechanical properties changes were
observed, having the influence on safety of exploitation
of rims.

Wstęp
Koła należą do tych elementów samochodowych, których
uszkodzenie może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i może decydować o życiu wielu osób. Z tego właśnie względu należą one do komponentów samochodowych,
uznawanych za elementy o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa (safety critical items) [1]. Istotną rolę w kołach odgrywają metaliczne tarcze kół samochodowych, które
podczas eksploatacji przenoszą obciążenia pomiędzy pojazdem a nawierzchnią drogi, przez co narażone są na znaczne obciążenia dynamiczne i trudne warunki eksploatacyjne,
szczególnie w przypadku obecnej jakości naszych krajowych
dróg.
Wzrastające wymagania nabywców samochodów dotyczące ich estetyki, przy jednoczesnym spadku cen obręczy
wykonywanych ze stopów lekkich powodują, że standardowe
felgi stalowe zostają coraz częściej zastępowane tarczami wykonanymi ze stopów lekkich. Na tarcze kół stosuje się stopy
aluminium z krzemem, powszechnie określane jako siluminy.
Jakość elementów odlewanych z siluminów zależy głównie
od struktury, która z kolei zdeterminowana jest warunkami
procesu ich odlewania oraz modyfikacji.
Ze względu na układ równowagi Al-Si, siluminy dzieli
się na stopy podeutektyczne, eutektyczne i nadeutektyczDr inż. Marzena Podrez-Radziszewska, dr inż. Maciej Lachowicz, dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
prof. PWr – Politechnika Wrocławska.
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ne, przy czym na obręcze kół samochodowych znalazły
głównie zastosowanie stopy podeutektyczne. Są to przede wszystkim stopy AlSi, choć wykorzystuje się również
stopy typu AlSiMg. Struktura siluminów składa się z plastycznej osnowy utworzonej z roztworu stałego α na bazie aluminium oraz eutektyki złożonej z roztworu stałego α
i kruchych kryształów krzemu. Właściwości mechaniczne
tych stopów uzależnione są głównie od stopnia rozgałęzienia roztworu stałego α oraz zmiany morfologii eutektycznych
kryształów Si. Z tego względu siluminy poddaje się procesowi
modyfikacji, który ma na celu zmianę kształtu i rozdrobnienie
wydzieleń krzemu. Konsekwencją modyfikacji siluminów jest
również przesunięcie punktu eutektycznego w kierunku krzemu, co powoduje, że stopy okołoeutektyczne charakteryzują
się strukturą stopów podeutektycznych. Zmiany struktury eutektycznej wywołane modyfikacją wywierają istotny wpływ
na przebieg odkształcenia kruchej fazy Si, przy utrzymaniu
mechanizmu odkształcenia plastycznej fazy α. Powstające
pęknięcia rozpoczynają się i rozprzestrzeniają zawsze po obszarach eutektyk. Stop w stanie zmodyfikowanym wykazuje,
w porównaniu ze stopem niezmodyfikowanym, wzrost wartości odkształcenia krytycznego, któremu odpowiada pojawienie się pierwszych pęknięć w drobnowłóknistych kryształach
krzemu [2, 3]. Prowadzi to do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych, a zwłaszcza lepszej plastyczności materiału o tej strukturze. Dla przykładu: stop niemodyfikowany
o zawartości 10,5% krzemu powinien charakteryzować się
wytrzymałością na rozciąganie Rm = 168 MPa oraz wydłużeniem A = 5%. Ten sam stop po modyfikacji strontem powinien posiadać już Rm = 193 MPa i A = 19,5%. [2].

Dotychczasowe doświadczenia autorów pozwalają stwierdzić, że w wielu przypadkach struktura siluminów wykorzystywanych w tarczach kół samochodowych nie zapewnia
uzyskania wymaganych właściwości [4]. Tymczasem kryteria
decydujące o uzyskaniu certyfikatu na tego typu wyrób, nie
uwzględniają roli mikrostruktury i jej wpływu na właściwości
mechaniczne, co daje pewną dowolność producentom tych
elementów. Jednocześnie wzrasta również ilość firm oferujących spawanie jako metodę regeneracji uszkodzonych tarcz
kół samochodowych wykonanych z siluminów, co świadczy
o wzroście popytu na tego typu usługi. Skłoniło to autorów
publikacji do oceny wpływu procesu spawania na jakość tych
elementów.

Metodyka badań
Materiał do badań stanowiła rzeczywista tarcza koła samochodu osobowego. Jej widok ogólny przedstawia rysunek 1.

konano płytki o grubości 12 mm, następnie ukosowano je
na X z kątem 60o. Spawanie przeprowadzono w Zakładzie
Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
Politechniki Wrocławskiej, metodą TIG. Wykonywano spoiny
doczołowe, trzyściegowe, w pozycji podolnej, prędkość spawania wynosiła około 3 mm/s. Jako spoiwo zastosowano drut
ze stopu AlMg5. Próbki do badań mikroskopowych oraz do
badań wytrzymałościowych z wykonanych połączeń spawanych pobrano poprzecznie do wzdłużnej osi spoin.

Wyniki badań
Badania materiału obręczy koła
Analiza składu chemicznego przeprowadzona metodą
grawimetryczną wykazała,że badana obręcz koła wykonana została z siluminu okołoeuetektycznego EN AC-AlSi12
(wg PN-EN  1706:2001). Zawartości poszczególnych pierwiastków zestawiono w tablicy I.
Tablica I. Wyniki analizy składu chemicznego badanego materiału

Rys. 1. Widok ogólny wykorzystanej do badań tarczy koła

Dokumentację fotograficzną badań makroskopowych wykonano aparatem cyfrowym „Nicon Coolpix 990”. Badania
mikroskopowe wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego
NEOPHOT 32 z zastosowaniem kamery cyfrowej „Visitron Systems”. Próbki przed obserwacjami makro- i mikroskopowymi poddano szlifowaniu i polerowaniu, a następnie trawiono
odczynnikiem Mi1Al wg PN-75/H-04512. Pomiary twardości
przeprowadzono metodą Vickersa zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN-ISO 6507-1. Rozkłady twardości wykonano
zgodnie z normą PN-EN  1043-1. Statyczną próbę rozciągania przeprowadzono według normy PN-EN  10002-1 + AC1
stosując maszynę wytrzymałościową INSTRON model 1126,
posiadającą świadectwo legalizacji i wzorcowania. Próbki do
badań wytrzymałościowych wykonano zgodnie z zaleceniami
norm PN-EN 10002-1 + AC1 oraz PN-EN 1706 i PN-EN 895.
Badania prowadzono w temperaturze 25oC.

Pierwiastek

Zawartość (% wag.)

Si

11,50

Fe

0,60

Mn

0,005

Cu

0,005

Al

reszta

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych próbki pobranej z obręczy koła stwierdzono występowanie mikrostruktury charakterystycznej dla siluminu
podeutektycznego. Wydzielenia roztworu stałego α występują w postaci izolowanych wydzieleń otoczonych eutektyką (α + Si)(rys. 3). W  mikrostrukturze obok obszarów prawidłowo zmodyfikowanych, stwierdzono występowanie stref
nieprawidłowo zmodyfikowanej eutektyki (rys. 4). W  mikrostrukturze materiału stwierdzono również występowanie
licznych rzadzizn. Twardość materiału rodzimego wynosiła
86 ± 2 HV5.

Rys. 3. Mikrostruktura materiału rodzimego. Widoczne jasne wydzielenia roztworu stałego α oraz eutektyki (α + Si). Stan trawiony,
mikroskopia świetlna

Rys. 2. Widok ogólny wykonanych połączeń spawanych

Próbki do spawania wykonano z ramion tarczy koła. Po
wyrównaniu powierzchni i usunięciu warstwy lakierowej wy-

Właściwości wytrzymałościowe uzyskane dla próbek pobranych z ramion obręczy koła zestawiono w tablicy II. Pod
względem wartości Rm, Rp0,2 oraz twardości badany materiał
spełnia wymagania normy PN EN-1706:1998. Właściwości
plastyczne badanego materiału są zdecydowanie niższe od
wartości charakterystycznych dla stopu prawidłowo zmodyfikowanego. Nie spełniają również wymagań normy PN EN1706:1998 zgodnie z którą, stop o tym składzie chemicznym
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nien
charakteryzować
minimalnym
wydłużeniem A5
=
5%.
[2].
 Właściwości mechaniczne badanego materiału: Rp0,2 = 105 ±
8 MPa; Rp0,2 = 187 ± 1; A5 = 3,8 ± 0,4.
a

dzący w rejonie strefy wtopienia do 129 HV5, przy twardości
materiału poza spoiną utrzymywaną na poziomie 88 HV5.
Nieznaczny wzrost twardości wynika z rodzaju zastosowanego stopiwa, umacnianego magnezem.

Rys. 6. Wykres pomiaru twardości wykonany wzdłuż linii A
b

Rys. 7. Wykres pomiaru twardości wykonany wzdłuż linii B

Rys. 4. Powiększony obraz wydzieleń eutektyki (α + Si). a – obszary prawidłowo zmodyfikowanego stopu; b – obszary nieprawidłowo
zmodyfikowanej eutektyki. Stan trawiony, mikroskopia świetlna
Tablica II. Zestawienie właściwości mechanicznych badanego materiału
Rp0,2 MPa
Rm MPa
A5 %
105 ± 8

187 ± 1

Rys. 8. Wykres pomiaru twardości wykonany wzdłuż linii C

3,8 ± 0,4

Badania połączeń spawanych
W  obszarze występowania spoiny stwierdzono występowanie pęcherzyków gazowych, jednak ich zawartość nie
odbiegała od ilości stwierdzonej w materiale rodzimym. Nie
stwierdzono wad spawalniczych w spoinie oraz w strefie
wpływu ciepła typu przyklejenia, braki przetopu, pęknięcia.
Obraz makrostruktury spoiny wraz z zaznaczonymi liniami,
wzdłuż których wykonywano pomiary twardości przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Makroskopowy obraz dwustronnego złącza ze spoiną czołową spawanego wielościegowo. Widoczne rozmieszczenie rzędów
odcisków twardości. Linią zaznaczono przyjęty środek spoiny. Stan
trawiony, mikroskopia świetlna

Rozkłady twardości wykonane wzdłuż linii A, B i C przedstawiono w postaci wykresu na rysunkach 6÷8. Stwierdzono,
że w obszarze występowania złącza spawanego twardość
przekraczała 100 HV5. Stwierdzono wzrost twardości docho-
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Rys. 9. Mikrostruktura strefy wtopu, SWC i spoiny. Widoczne obszary eutektyczne (α + Si) występujące obok dendrytycznych wydzieleń
roztworu stałego α, przechodzące w obszary eutektyki wydzielone w
obszarach międzydendrytycznych roztworu stałego α. Stan trawiony,
mikroskopia świetlna

Mikrostrukturę w obszarze spoiny, strefy wtopienia i strefy wpływu ciepła przedstawia rysunek 9. W  spoinie stwierdzono występowanie drobnych dendrytycznych wydzieleń
roztworu stałego α otoczonych siatką eutektyki α + Mg2Si
+ Si występującą w obszarach miedzydendrytycznych roztworu α (rys. 10). W  obszarach eutektycznych stwierdzono
występowanie wydzieleń o charakterze „pisma chińskiego”,
co wskazuje na obecność dużych wydzieleń fazy międzymetalicznej Mg2Si (rys. 11). Taka postać struktury związana jest
ze zbyt małą szybkością chłodzenia spoiny po skrzepnięciu,
która spowodowała uruchomienie procesów wydzieleniowych. Nie nastąpiło całkowite przesycenie osnowy. W strefie
wtopu stwierdzono występowanie bardzo drobnej eutektyki
α + Si otaczającej izolowane wydzielenia roztworu stałego α.
W materiale rodzimym w otoczeniu spoiny stwierdzono rozrost dendrytycznych wydzieleń roztworu stałego α i zwiększe-

nie zawartości niemodyfikowanych obszarów eutektycznych
(α + Si), co związane jest z ciepłem odprowadzanym do materiału rodzimego podczas spawania.

że trudno jest ocenić szerokość SWC i przewidywać miejsce
pęknięcia w zależności od grubości spawanych elementów,
długości spoiny oraz czasu oddziaływania ciepła spawania.
Tablicy III. Zestawienie właściwości mechanicznych połączeń spawanych
Rp0,2 MPa

Rm MPa

A5 %

78  2

142 ± 4

3,4 ± 0,5

Wnioski końcowe

Rys. 10. Mikrostruktura spoiny. Widoczna eutektyka (α + Mg2Si +
Si) występujących w postaci siatki wokół wydzieleń roztworu stałego
α. Stan trawiony, mikroskopia świetlna

Rys. 11. Powiększony obraz mikrostruktury spoiny z rys. 10.Widoczne wydzielenia fazy międzymetalicznej Mg2Si występujące w postaci
„pisma chińskiego” w obszarach eutektyki α + Mg2Si + Si. Stan trawiony, mikroskopia świetlna

Rys. 12. Powiększony fragment obszaru z rys. 9. Mikrostruktura strefy wtopu i SWC. Widoczne rozdrobnienie eutektyki (α + Si) w strefie wtopu. Stan trawiony, mikroskopia świetlna

Właściwości wytrzymałościowe połączenia spawanego
określone na próbkach pobranych poprzecznie do spoiny zestawiono w tablicy III. Stwierdzono istotny spadek wartości
granicy plastyczności oraz wytrzymałości w stosunku do materiału w stanie wyjściowym, świadczący o znacznym pogorszeniu właściwości mechanicznych w wyniku oddziaływania
ciepła dostarczonego podczas spawania. Próbki wytrzymałościowe pękały poza spoinąw orientacyjnej odległości
10÷15 mm od środka spoiny i około 6÷8 mm od strefy wtopu.
Świadczy to o dużej szerokości SWC wynikającej ze znacznej
przewodności cieplnej siluminów. Pęknięcia w znacznej odległości od środka spoiny mogą wskazywać, że w tym miejscu temperatura oraz czas jej oddziaływania na materiał jest
wystarczający, aby powodować osłabienie struktury materiału. Takie zachowanie siluminów jest o tyle niebezpieczne,

Właściwości mechaniczne, a tym samym bezpieczeństwo
użytkowania tarcz kół samochodowych wykonanych z siluminów, silnie zależą od struktury, która z kolei zdeterminowana
jest warunkami procesu ich odlewania i modyfikacji. Nieprawidłowa struktura siluminów doprowadza do znacznego obniżenia właściwości mechanicznych wykonanych z nich elementów, co w warunkach narażenia na obciążenia dynamiczne może doprowadzić do uszkodzenia siluminowych obręczy
koła i w konsekwencji utraty kontroli nad pojazdem.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że spawanie – jako metoda regeneracji uszkodzonych
tarcz kół samochodowych wykonanych z siluminów – nie
jest technologią bezpieczną. Zmiany struktury zachodzące
w materiale rodzimym wskutek oddziaływania ciepła dostarczonego podczas spawania prowadzą do znacznego pogorszenia właściwości mechanicznych spawanych obręczy koła,
co może przyczynić się do ich pękania [4]. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono około 25 % spadek wartości
wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności materiału tarczy koła. Nie stwierdzono istotnych zmian w wydłużeniu materiału po spawaniu, co może wynikać z jego bardzo
niskiej wartości wyjściowej. Elementy konstrukcyjne poddane
obciążeniom zmiennym powinny się charakteryzować minimum kilkunastoprocentowym wydłużeniem. Osiągane przez
materiał wydłużenie na poziomie 3,5% jest zdecydowanie
zbyt niskie.
Obserwacje makroskopowe przeprowadzone na próbkach wytrzymałościowych po próbie rozciągania wykazały, że
materiał pęka poza spoiną w obszarze występowania zmian
strukturalnych, wynikających z jego znacznej przewodności cieplnej. Takie zachowanie siluminów jest niebezpieczne
ze względu na fakt, że nie można ocenić szerokość SWC
i przewidywać miejsce pęknięcia w zależności od grubości
spawanych elementów, długości spoiny i czasu oddziaływania ciepła spawania. Zatem nawet pomimo zastosowania
właściwego stopiwa i technologii spawania oraz uzyskania
dobrej wytrzymałości spoiny, nie uniknie się istotnego obniżenia właściwości wytrzymałościowych materiału spawanego.
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Spawanie metodą TIG
miedzi ze stalą austenityczną 1H18N10T
Welding of copper and 1H18N10T 
austenitic steel by means of TIG technique
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono właściwości miedzi i stali austenitycznej typu 18/10 (18/9) oraz wskazano na problemy
występujące w procesie spawania tych metali. Wykonano
połączenia spawane metodą TIG miedzi ze stalą austenityczną 1H18N10T przy użyciu spoiwa miedzianego SMKM
zawierającego po 0,1–0,3% wag. Si i Mn. Opisano wpływ
parametrów spawania na jakość złączy. Oceny uzyskanych
połączeń doczołowych dokonano na podstawie badań metalograficznych przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz na
podstawie statycznej próby rozciągania. Mimo wad występujących w spoinach złączy miedź–stal Cr-Ni, złom występował w każdym przypadku w SWC, po stronie miedzi,
niezależnie od parametrów spawania.

In this paper, properties of copper and austenitic steel
18/10 (18/9) type was compared, and problems with joining of both metals were presented. An investigation of
joints of copper with austenitic steel TIG welded with use
of copper filler SMKM with 0.1–0.3 percent by weight of silicon and manganese was made. The influence of welding
parameters on the quality of joints was described.
The evaluation of obtained butt joints was carried out
using metallographic investigation (optical microscope observation) and statical extension tests. In spite of defects
observed in welds, a crack occurred in every case in HAZ 
(Heat-Affected Zone), in copper, irrespective of welding
parameters.

Wstęp
Połączenia miedzi i stali austenitycznej typu 18/10 (18/9)
można uzyskać przy zastosowaniu procesów lutowania
twardego pod osłoną topników lub lutowania w próżni, specjalnymi metodami zgrzewania (tarciowego, dyfuzyjnego)
i nowoczesnych metod spawania urządzeniami o skoncentrowanej energii (promieniem lasera, wiązką elektronów). Zadowalające wyniki łączenia miedzi ze stalą austenityczną można
również uzyskać spawając te metale metodą TIG.
Łączenie miedzi ze stalą Cr-Ni typu 18/9 (18/10) o strukturze austenitycznej znajduje zastosowanie m. in. w budowie
chłodnic, urządzeń chłodniczych przy łączeniu stalowej rurki
parownika z rurką miedzianą zaworu sprężarki oraz uzwojeń
stojana generatorów dużej mocy. Ze względu na istotne różnice we właściwościach fizykochemicznych obydwu metali,
przy ich łączeniu mogą pojawić się problemy o charakterze
metalurgicznym i technologicznym. Dużym problemem w łączeniu miedzi ze stalą Cr-Ni jest znaczna różnica w ich temperaturze topnienia, gdyż dla miedzi jest ona o prawie 34%
niższa niż dla stali austenitycznej gat. 1H18N10T. Bardzo
zróżnicowane jest także przewodnictwo cieplne obydwu metali oraz obecność tlenków o zróżnicowanej trwałości i temperaturze topnienia. Są to czynniki utrudniające łączenie
obydwu metali. Podobne wartości osiągają jednak ich współczynniki rozszerzalności liniowej, dzięki czemu zmniejsza się
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niebezpieczeństwo powstawania naprężeń i pęknięć podczas
chłodzenia złącza.
Podstawowe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne
miedzi oraz stali austenitycznej o oznaczeniu X6CrNiTi18-10
(numer 1.4541) wg normy PN-EN  10088-1:1988, będącej
odpowiednikiem stali gatunku 1H18N10T  wg normy PN-71/
H-86020, zamieszczono w tablicy I . Właściwości mechaniczne miedzi podano w stanie miękkim [3].
W praktyce spawana jest zwykle miedź ze stalą, niekiedy
z żelazem. Przy spawaniu miedzi ze stalami kwasoodpornymi
występuje niebezpieczeństwo powstania pęknięć na gorąco
w stopiwie stali Cr-Ni. Jeżeli zostanie przekroczona zawartość 3% wag. miedzi w stopiwie austenitycznym to wzrasta
gwałtownie jego skłonność do pęknięć na gorąco. Miedź na
skutek zmniejszonej rozpuszczalności w stali wydziela się na
granicach ziarn, a wywołane naprężenia rozciągające powodują powstanie pęknięć [5].
W niektórych sytuacjach awaryjnych, w maszynach elektrycznych dużej mocy, powstają w wyniku zwarcia elektrycznego niekontrolowane połączenia miedzi ze stalą austenityczną. Wyraźne pęknięcia poprzeczne przebiegające w stali Cr-Ni
i znaczne wymieszanie miedzi ze stalą pokazano na rysunku
1 [6]. W wyniku oddziaływania łuku elektrycznego nastąpiło
stopienie przewodu miedzianego i zespawanie go z rurką ze
stali 1H18N9T, którą przepływa woda chłodząca uzwojenie
miedziane.
Spawanie metodą TIG umożliwia łączenie prawie wszystkich metali i ich stopów przy zapewnieniu wysokiej jakości
złączy spawanych. Obecnie metoda ta jest jedną z podstawowych technologii spawalniczych stosowaną do łączenia wielu
metali i ich stopów w różnych dziedzinach przemysłu, w tym
także miedzi ze stalą austenityczną.

Tablica I. Podstawowe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne
miedzi oraz stali austenitycznej 1H18N10T (1–4, 6–10, 11)
Właściwości

Stal
N10T

Miedź

Temperatura topnienia, Tt, °C

1083

Temperatura wrzenia, Tw, °C

2595

Gęstość ρ, kg/m3

8,9 103

Współczynnik rozszerzalności
17,0 10
liniowej α w temperaturze 20°C, 1/K

1450
7,9 103
-6

18,0 10

-6

Przewodność cieplna właściwa λ
w temperaturze  0°C, W/mK

397

14,6

Moduł sprężystości wzdłużnej E 
w temperaturze 20ºC, GPa

119,4

200

Umowna granica plastyczności
R0,2, MPa

60

205

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm, MPa

240

500–750

łym z biegunowością ujemną na elektrodzie. Łuk elektryczny
przy spawaniu kierowano na miedź z przesunięciem o 2,0 mm
od krawędzi blachy. Zakres natężenia dobranego doświadczalnie mieścił się w przedziale od 125 do 140 A. Jako gazu
osłonowego użyto argonu. Parametry spawania wykorzystane do prób połączenia miedzi ze stalą 1H18N10T (wg PN-H86020:1971) zamieszczono w tablicy II. Grubość łączonych
blach, grubość podkładek stosowanych pod próbki oraz spoiwo użyte do spawania były analogiczne dla każdego złącza.
Prędkość spawania wynosiła 12,5 cm/min i była jednakowa
dla wszystkich wykonanych połączeń.
Tablica II. Parametry spawania metodą TIG miedzi ze stalą austenityczną 18/10

Numer
złącza

Wytrzymałość na ścinanie Rt, MPa

160

Wydłużenie względne A10, %

45

40

1

Twardość, HB

50

130–190

2

Temperatura topnienia tlenków, ºC

1326 (CuO)
1235 (Cu2O)

2437 (Cr2O3)

Cu

3
4
5

pĊkniĊcia

6
7

Grubość
blach,
mm
miedź

stal
18/10

2

2

2

2

2

2

2

2

Odstęp
Prze- między
Podkładka
Natępływ
łączożenie
argonu, nymi
prądu
(dm3/
blagru(A)
matemin)
chami,
bość,
riał
(mm)
(mm)
125
140
125
135
127
128
134

9

2

stal
Cr–Ni

1

9

2

-

-

9

2

9

3

stal
Cr–Ni
stal
Cr– Ni
-

1
1
-

Badania wizualne
i metalograficzne
1H18N9T

100 µm

Rys. 1. Połączenie miedzi ze stalą 1H18N9T  powstałe w wyniku
zwarcia elektrycznego

Spawanie metodą TIG
W  ramach badań przeprowadzono wiele doświadczeń
dotyczących spawania metodą TIG  miedzi ze stalą austenityczną.
Złącza wykonano spawając miedź przetopioną katodowo
Cu 99,9 E (M1E wg PN-77/H-82120) ze stalą chromowo-niklową X6CrNiTi18-10 wg PN-EN  10088-1:1998 (1H18N10T  wg
PN-H-86020:1971). Do wykonania złączy spawanych przygotowano blachy o grubości 2,0 mm i wymiarach 100 × 70
(stal) i 100 × 100 (miedź), bez ukosowania krawędzi. W strefie łączenia powierzchnie blach oczyszczono starannie papierem ściernym P120C AQVA  i odtłuszczono. Wykonano złącza doczołowe ze spoinami czołowymi przy użyciu spoiwa miedzianego SMKM wg PN-70/M-69413 w postaci pręta o średnicy 2,5 mm. Spoiwo miedziane gat. SMKM zawiera, oprócz
miedzi po 0,1–0,3% wag. krzemu i manganu. Próby spawania wykonano przy użyciu urządzenia typu KEMPOTIG WV 10
(AC/DC 250). Średnica elektrody wolframowej użytej podczas
spawania wynosiła 2,0 mm.
Połączenia wykonano metodą „w lewo”, a powstałe złącza
studzono w powietrzu. Spawano metodą TIG (ręcznie) blachy
z odstępem 2,0 i 3,0 mm bez lub z podkładkami prądem sta-

Po wykonaniu złączy przeprowadzono oględziny wizualne,
a następnie badania metalograficzne przy użyciu mikroskopu
świetlnego Olympus CA  25, sprzężonego z aparatem cyfrowym CAMEDIA C 3030 i systemem archiwizacji obrazu. Badania wizualne wykazały nierównomierny ścieg spoiny z wyraźnie zaznaczoną łuską. Wynika to ze spawania ręcznego
i pierwszych prób przy łączeniu tej pary metali.
Powierzchnie złączy przeznaczonych do badań mikroskopowych szlifowano na wodnych papierach ściernych SiC  do
ozn. 4000 i polerowano tlenkiem glinu.
W niektórych połączeniach występowało przyklejanie się
elementów do podłoża spowodowane głównie brakiem podkładki (złącze nr 3, 4 i 7), większym odstępem między krawędziami łączonymi (złącze nr 7) oraz niewłaściwie dobranym natężeniem prądu. Na rysunku 2 pokazano złącze nr 7,
w którym brak podkładki przyczynił się do powstania kraterów i pęcherzy gazowych w grani spoiny. Zastosowanie (przy
odstępie 3,0 mm) podkładek pośredniczących o grubości
1,0 mm i natężenia prądu 128 A  (złącze nr 6), pozwoliło
uzyskać spoinę ładniejszą pod względem wizualnym. Złącza
próbek nr 1 i 2, wykonanych przy natężeniu 125 i 140 A, charakteryzują się spoiną z dobrym przetopem, podobnym jak
w przypadku próbki nr 6 (rys. 3). Stosując większy odstęp
między krawędziami łączonych blach równy 3,0 mm i przy
tym uzyskując większe jeziorko ciekłego metalu umożliwia się
łatwiejsze wydostawanie się pęcherzy i por gazowych na zewnątrz spoiny. Takie połączenia wykonano w próbie szóstej
i siódmej.
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a

Cu

a

1H18N10T

Cu
1,0 mm
b

b

stopiwo 18/10

Cu

Cu

1H18N10T

1,0 mm
Rys. 2. Złącze nr 7: połączenie Cu–stal 1H18N10T  wykonane metodą TIG z natężeniem prądu 134 A, bez podkładki, a – widok lica
spoiny,odstęp blach – 3,0 mm, b – widok grani spoiny
a

c

1H18N10T

Cu

1,0 mm
Rys. 4. Złącze nr 3: makrostruktura złącza Cu–stal 1H18N10T wykonanego metodą TIG, a – spoina po stronie miedzi, b – spoina
w środku między metalami łączonymi, c – spoina po stronie stali,
w stanie nietrawionym

1H18N10T

a

b

Cu

Cu

1H18N10T

1H18N10T

Rys. 3. Złącze nr 6: połączenie Cu–stal 1H18N10T wykonane metodą TIG z natężeniem prądu 128 A, z podkładkami o grubości 1,0 mm,
odstęp blach przed połączeniem wynosił 3,0 mm, a – widok lica spoiny, b – widok grani spoiny

Złącze nr 3, wykonane przy odstępie blach równym 2, 0 mm
i natężeniu prądu 125 A charakteryzuje się nierównomiernym
przetopem. Makrostrukturę złącza nr 3 pokazano na rysunku
4. W  złączu nr 3 widoczne jest znaczne wymieszanie miedzi
ze stalą. Ciemne miejsca widoczne na powierzchni przetopu wskazują na drobne pęcherze gazowe. Rysunek 4 a uwidacznia po stronie miedzi wydłużone przejście przetopionego
spoiwa SMKM z miedzią, natomiast po stronie stali granica
wtopienia jest bardziej stroma (rys. 4 c). Jest to wynikiem
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b

Cu

1H18N10T

Rys. 5. Złącze nr 5: połączenie Cu–stal 1H18N10T wykonane metodą TIG z natężeniem prądu 127 A, z podkładką o grubości 1,0 mm, a
– odstęp blach przed połączeniem – 2,0 mm, widok lica spoiny, b –
widok grani spoiny

a

stopiwo 18/10

Cu

1,0 mm
b

1H18N10T

nicy wtopienia spoiny ze stalą zaobserwowano strefę o szerokości do ok. 1 mm, świadczącą o intensywnym rozpuszczaniu
się miedzi w stali (rys. 6 b).
Złącza Cu–stal 1H18N10T  trawiono dwuetapowo. Na
początku stosowano odczynnik Mi18Cu do trawienia chemicznego miedzi, składający się z 10 g nadsiarczanu amonu
(NH4)2S2O3 i 100 cm3 wody destylowanej. Następnie powtórnie szlifowano i polerowano zgład metalograficzny i trawiono elektrolitycznie złącze od strony stali 18/10 odczynnikiem
Mi29Fe, składającym się z 10 g bezwodnika kwasu chromowego CrO3 i 100 cm3 wody destylowanej. Na rysunkach 7 a,
b i 8 a – d pokazano połączenie spawane odpowiednio nr 3
i 7, od strony stali oraz miedzi. Na rysunku 7 a, b widoczne są
w spoinie drobne pory i pęcherze gazowe (porównaj rys. 4 c).
Na rysunku 8 a, b zwracają uwagę skupiska stopiwa ze stali 1H18N10T  występujące w spoinie, szczególnie po stronie
miedzi (porównaj rys. 6 a, b). Nie zaobserwowano pęknięć
w spoinach złączy Cu–stal 1H18N10T, co wpłynęło pozytywnie na wyniki statycznej próby rozciągania.
a

stopiwo 18/10

1,0 mm
Rys. 6. Złącze nr 5: makrostruktura złącza Cu–stal 1H18N10T wykonanego metodą TIG, a – widok od strony miedzi, b – widok od strony
stali, w stanie nietrawionym

Cu

a

1,0 mm
b

stopiwo 18/10

1H18N10T

1,0 mm
b

250 µm
c

1H18N10T
1H18N10T

250 µm
Rys. 7. Złącze nr 3: połączenie Cu–stal 1H18N9T: a, b – od strony
stali 1H18N9T, w stanie trawionym

znacznej różnicy w temperaturze topnienia obydwu łączonych
metali oraz prowadzenia łuku elektrycznego po stronie miedzi.
Dużo lepszy przetop uzyskano dla złącza nr 5. Połączenie
wykonano przy natężeniu prądu 127 A  z 2,0 milimetrowym
odstępem między krawędziami i zastosowaniu podkładki ze
stali Cr-Ni o grubości 1,0 mm. Spoina charakteryzuje się ładniej ukształtowanym licem i pełnym przetopem od strony
grani. Na rysunku 5 a, b pokazano wygląd lica i grani złącza
nr 5, natomiast na rysunku 6 a, b – makrostrukturę spoiny
tego złącza. Widoczne jest również wymieszanie miedzi ze
stalą. Linia wtopienia na granicy spoina – miedź jest łagodna.
Widoczne są tu wtrącenia stopionej stali (rys. 6 a), a na gra-

1,0 mm
d

1H18N10T

250 µm
Rys. 8. Złącze nr 7: połączenie Cu–stal 1H18N10T: a – od strony
miedzi, b – spoina ze skupiskami stopiwa 18/10, c, d – od strony stali
1H18N10T, w stanie trawionym
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Statyczna próba rozciągania
połączeń spawanych

wytrzymałość jest większa od wytrzymałości miedzi w strefie wpływu ciepła, w której obserwuje się również znaczny
wzrost wielkości ziarna (rys. 8 a).

W  celu zbadania własności wytrzymałościowych wykonanych złączy doczołowych przeprowadzono statyczną próbę rozciągania. Z każdego rodzaju złączy Cu–stal 1H18N10T 
pobrano tylko po 1 próbce do statycznej próby rozciągania,
co jak się później okazało było całkowicie wystarczające. Rozciąganie złączy przeprowadzono za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej firmy INSTRON 3369, przy zakresie
obciążenia do Fmax = 50000 N i prędkości przesuwu belki poprzecznej – 2,0 mm/min.
Próbki oznakowano i wycięto ze złączy zgodnie z normą
PN-EN  895 z grudnia 1997 – Badania niszczące spawanych
złączy metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych [12].
Przez frezowanie usunięto nadlewy lica i grani spoiny. Przed
przystąpieniem do próby statycznego rozciągania zmierzono
przekroje próbek w miejscu połączenia. Przykładowe złącze
przeznaczone do statycznej próby rozciągania pokazano na
rysunku 9. W tablicy III przedstawiono wyniki statycznej próby rozciągania złączy. Przeprowadzone próby wykazały, że
złom powstawał w miedzi, w strefie wpływu ciepła. Wytrzymałość na rozciąganie badanych złączy mieściła się w zakresie 204÷222 MPa. Przykładowy złom połączenia po statycznej próbie rozciągania pokazano na rysunku 10. Statyczna
próba rozciągania złączy Cu–stal 1H18N10T wykonanych metodą TIG wykazała, że uzyskano dobre jakościowo połączenia
obydwu metali.

Rys. 9. Próbka ze złączem spawanym Cu–stal 1H18N10T o grubości
2 mm do statycznej próby rozciągania

Rys. 10. Złom połączenia spawanego Cu–stal 1H18N10T po statycznej próbie rozciągania, Rm = 215 MPa (próbka nr 7)

a

Tablica III. Wyniki statycznej próby rozciągania złączy Cu–stal
1H18N10T

Nr
złącza

Siła
rozciągająca
Fm, N

Wytrzymałość
na
rozciąganie
Rm, MPa

1H18N10T
Miejsce
zerwania

Uwagi

1

5238

218

miedź

zerwanie
w SWC

2

4906

204

miedź

zerwanie
w SWC

3

5253

218

miedź

zerwanie
w SWC

4

5197

217

miedź

zerwanie
w SWC

5

5036

210

miedź

zerwanie
w SWC

6

5149

222

miedź

zerwanie
w SWC

7

5108

215

miedź

zerwanie
w SWC

Na rysunku 11 a, b pokazano przykładowo brak wypełnienia połączenia stopiwem przy licu spoiny od strony stali
występujące w złączu nr 3, natomiast na rysunku 12 pokazano zapis pomiaru głębokości tej wady, która wyniosła prawie
0,5 mm (ΔZ  = 459,1952 µm). Pomiar wykonano przy użyciu profilografometru stacjonarnego Form Talysurf 120L,
o końcówce pomiarowej zakończonej stożkiem diamentowym z kątem wierzchołkowym 90° i promieniem zaokrąglenia
r = 2 µm.
Mimo tej wady w spoinie, złom po statycznej próbie rozciągania wystąpił po stronie miedzi w strefie wpływu ciepła
(rys. 11 b). Wynika stąd, że mimo wystąpienia różnych niezgodności wykazanych w spoinach złączy Cu–stal 18/10 ich
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b

Rys. 11. Przykładowa wada ze złącza nr 3: a – z brakiem wypełnienia przy licu spoiny, przed statyczną próbą rozciągania, b – po
statycznej próbie rozciągania, Rm = 218 MPa

Rys. 12. Głębokość braku wypełnienia przy licu spoiny połączenia
Cu–stal 1H18N10T (złącze nr 3)

Podsumowanie
Mimo znacznych różnic we właściwościach fizykochemicznych miedzi i stali Cr-Ni typu 18/9 i 18/10 można uzyskać zadowalające połączenia tych metali metodą spawania metodą TIG. Po przeprowadzonych badaniach można
sformułować następujące wnioski:
• użycie spoiwa miedzianego SMKM z niewielkim dodatkiem krzemu i manganu pozwala uzyskać zadowalające
połączenia Cu–stal 1H18N10T,
• korzystne jest prowadzenie łuku elektrycznego po stronie miedzi z przesunięciem 2,0 mm od krawędzi blachy,
• w spoinach złączy spawanych zaobserwowano skupiska stopiwa ze stali 1H18N10T i/lub miedzi,
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w strefie wpływu ciepła,
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Zrobotyzowany system TAWERS
do spawania metodami SP-MAG i TIG
TAWERS arc welding robot system
used for welding process
by means of SP-MAG and TIG techniques
Streszczenie

Abstract

W  referacie technicznym opisano nowatorski zrobotyzowany system TAWERS (The Arc Welding Robot System)
SP-MAG-TIG ze szczególnym podkreśleniem nowatorskich
rozwiązań dla metody TIG. Metoda SP-MAG została szczegółowo przedstawiona na 48. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w Poraju w 2006 roku. Opisując metodę TIG posłużono się porównaniami z dotychczasowym
stanem wiedzy i techniki a szczególnie nowym rozwiązaniem głowicy i systemu zajarzania „lift arc” w miejscu HF
high frequency. We wnioskach skupiono się na aspektach
technicznych i ekonomicznych systemu TAWERS.

Technical report presents innovatory system TAWERS 
(The Arc Welding Robot System) SP-MAG-TIG with particular including innovatory solution for TIG  method.
SP-MAG  method has been detailed presented on 48th
Scientifically Technical welding Conference in poraj in
2006 year. Describing TIG  method it use comparison
to existing condition of knowledge and techniques, specially new solution of head and ,,lift arc” ignition system
in place of HF high frequency. It concentrate in conclusions on technical and economic aspects of TAWERS system.

Wstęp
Podczas 48. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w 2006 roku, w Poraju, firma Panasonic Factory Solutions Europe oraz Technika Spawalnicza Poznań miały przyjemność zaprezentować zrobotyzowany, zintegrowany system
TAWERS (The Arc Welding Robot System) do spawania innowacyjną metodą SP-MAG (Super Imposition).
Dla przypomnienia przytaczamy kilka bardzo ważnych informacji, które pokazują różnice i zalety systemu TAWERS 
w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań.
•	Nowa mechanika umożliwia superszybkie ruchy jałowe
robota do 180 m/min (dotychczasowe osiągnięcia to 120
m/min).
•	Nowa praktycznie bezodpryskowa metoda spawania SPMAG. Idea rozwiązania polega na bardzo szybkiej komunikacji sterowników robota i źródła spawania (komunikacja
jest 140÷250 razy szybsza niż w dotychczasowych rozwiązaniach), co pozwala na superszybką nieustanną kontrolę procesu spawania. Taka kontrola procesu umożliwia
uzyskanie złącza praktycznie bez odprysków z prędkością
do 1,2 m/min w zakresie grubości do 3mm.
• Możliwość zmiany metody w trakcie spawania.
•	SP-MAG                                       PULS MAG

Dipl. Ing. Alexander Thomas – Panasonic Factory Solutions Europe, inż. Mirosław Nowak, mgr inż. Daniel Wiśniewski – Technika Spawalnicza Poznań.
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•

Odmiana łuku pulsacyjnego tzw. Hyper Dip Puls umożliwiająca duże prędkości spawania (do1,8 m/min), głęboką
penetrację i dającą spoiny bez podtopień.
•	Automatyczna korekcja wolnego wylotu elektrody funkcja
„Autoextension”.
• Monitorowanie procesu spawania oraz niezgodności spawalniczych. Monitorowanie procesu spawania odbywa się
na trzech poziomach:
Poziom I – funkcja monitorowania parametrów spawania
Poziom pierwszy pozwala na monitorowanie podstawowych parametrów spawania bez archiwizacji danych.
Poziom II – funkcja archiwizacji parametrów spawania
Poziom drugi umożliwia archiwizację parametrów spawania i zapis w postaci pliku tekstowego danych dotyczących przebiegu procesu spawania w wykonywanych
programach.
Poziom III – funkcja nagrywania parametrów spawania
Funkcja nagrywania parametrów spawania pozwala
na zapis aktualnego przebiegu natężenia prądu oraz napięcia łuku w postaci wykresu.
•	Superszybka detekcja kolizji zastępująca złącza antykolizyjne. Superszybka detekcja kolizji zlokalizowana na
ramieniu robota jest bardziej skuteczna od złącza antykolizyjnego na palniku. Redukuje możliwość uszkodzenia
robota i palnika. Po zlokalizowaniu kolizji motory SERVO
natychmiast stają się podatne.
• Ochrona przed kurzem. Robot i źródło posiadają bardzo
skuteczną ochronę przed kurzem, pyłami, dymami itp.

•
•
•
•
•

Rys. 1. Wykres natężenia prądu w funkcji czasu

•	Wahliwy podajnik minimalizujący opory w podawaniu drutu. Robot wyposażony jest w wahliwy podajnik. Umożliwia to skrócenie pakietu przewodów między podajnikiem,
a palnikiem, a co za tym idzie zmniejszają się opory podawania drutu.
W 2006 roku system TAWERS SP-MAG otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. W czasie, gdy na
wszystkich kontynentach systemy TAWERS zaczęły pracować
na skalę przemysłową w odmianie metody SP-MAG  i PLUS 
MAG, w firmie PANASONIC trwały prace nad wdrożeniem do
przemysłu systemu TAWERS-TIG do spawania prądem stałym
(DC). Prace zakończyły się powodzeniem po koniec roku 2006,
a pierwsze egzemplarze systemu zrobotyzowanego TAWERSTIG pojawiły się z początkiem roku 2007. Europejska oficjalna
premiera TAWERS-TIG odbyła się podczas targów Innowacje
Technologie Maszyny Poznań salon WELDING 2007 w dniach
11–14.06.2007, a system po raz kolejny otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, tym razem za
odmianę TAWERS-TIG.

niestabilne podawanie drutu (spoiwa) wynikające z zakrzywienia końcówki podającej drut,
krótka żywotność przewodu chłodzącego i tulejki wodnej
wynikająca z zakrzywienia końcówki,
skomplikowany system ekranowania układu z uwagi na
stosowanie przy zajarzaniu wysokiej częstotliwości HF
(High Frequency),
bardzo mała elastyczność układu związana z gabarytami
głowicy TIG,
mała dostępność głowicy TIG do skomplikowanych kształtów.

Opis systemu Tawers TIG
Rewolucyjnym osiągnięciem systemu TAWERS-TIG  jest
SOFTWARE, który umożliwia wykorzystanie wcześniej opracowanego systemu zrobotyzowanego TAWERS SP-MAG.
Zmiana metody z TIG na MAG lub MAG na TIG odbywa się
poprzez komendy na panelu sterowniczym po uprzednim
zamontowaniu odpowiedniej głowicy MAG lub TIG i co bardzo ważne z zastosowaniem tego samego podajnika drutu.
System TAWERS eliminuje wszystkie wady opisane w punkcie 2.0. Dla systemu TAWERS  opracowano nową głowicę
z uchwytem TIG, która charakteryzuje się czterema nowatorskimi rozwiązaniami.
• Funkcja zajarzania łuku przez dotyk (Touch Sensing
Start) eliminuje zakłócenia układów elektrycznych pojawiających się przy stosowaniu zajarzania wysokiej częstotliwości High Frequency.
•	Zastosowanie prostej końcówki wysuwu drutu redukuje
tarcie jakie występuje w systemach podawania drutu poprzez zagiętą końcówkę.
•	Nowa bardzo zwarta konstrukcja umożliwiająca spawanie
w trudno dostępnych miejscach.

Możliwości stosowania
metody TIG
w systemach zrobotyzowanych
W robotach spawalniczych dominują systemy do spawania metodą MAG (około 90%), mimo to systemy do spawania
TIG odgrywają coraz większą rolę. Znajdują one zastosowanie szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka
połączeń spawanych, jak na przykład w produkcji metalowych mebli biurowych z odkrytymi połączeniami spawanymi,
czy precyzyjnych elementach ze stali kwasoodpornych (połączenia rurowe, trójniki, prostopadłościany, etc.).

Trudności wdrażania
metody TIG
w systemach zrobotyzowanych
Idea prac nad systemem TAWERS-TIG inspirowana była
trudnościami we wdrożeniu do przemysłu dotychczasowych
klasycznych rozwiązań cechujących się następującymi wadami i niedogodnościami:
• mała prędkość spawania,
• skomplikowana i czasochłonna wymiana elektrody nietopliwej,
• skomplikowane i czasochłonne ustawienie kierunku wysuwu drutu (spoiwa),
• czasochłonna regulacja odległości elektrody nietopliwej
od materiału spawanego,

Rys. 2. Głowica TAWERS TIG  

Rys. 3. Głowica w klasycznym TIG

Gáowica TAWERS TIG z uchwytem
TAWERS TIG z uchwytem
Rys.
4. Głowica TAWERS TIG
Rys.Gáowica
5. Głowica TAWERS TIG 
cháodzonym cieczą
cháodzonym gazem
z uchwytem  chłodzonym cieczą z uchwytem  chłodzonym cieczą
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Porównanie sposobu podawania drutu
w konwencjonalnym TIG
oraz w systemie TAWERS-TIG
Konwencjonalny TIG

Brak efektu cieplnego na
drucie
Wymagane
odpowiednie
ustawienie

Za duŮo drutu

TAWERS TIG

Porównanie sposobu pozycjonowania elektrody
wolframowej w konwencjonalnym TIG
i TAWERS-TIG
Konwencjonalny TIG

DuŮy odstĖp

Wymagane
odpowiednie
ustawienie

Odpowiednie podawanie

Za maào drutu

Za wysoko

Maàa odlegàoŒû

Maáa prĖdkoŒû topienia

Integralne poáączenie
Elektrody
wolframowej
i wysuwu drutu

Odpowiednio

TAWERS-TIG
Efekt áuku
pomocniczego

Pozycjonowanie jest
niekonieczne

Ostry kąt miĊdzy
elektrodą a koĔcówką
wysuwu drutu

Topienie drutu
poza osáoną
gazową

Za nisko

Brak mechanizmu
pozycjonującego

Automatyczne zaáączanie
áuku pomocniczego

DuĪa prĊdkoĞü topienia

Maáa prĊdkoĞü topienia

DuĪa prĖdkoŒû topienia

Wymaga stosowania
mechanizmu
pozycjonującego
Wymagana
odpowiednia regulacja

Wymagana
odpowiednia regulacja

Przyklejenie

Efekt cieplny na drucie

pomiĖdzy drutem a

Czuáe pozycjonowanie
elektrody wolframowej

pomiĖdzy drutem

Efekt cieplny na drucie polega na tym, że po przekroczeniu odpowiedniej prędkości podawania drutu automatycznie
zajarza się łuk pomocniczy, o temperaturze ok. 10% łuku
głównego, który podgrzewa wysuwający się drut co umożliwia spawanie z prędkością do 80 cm/min.

Porównanie efektu spawania łukiem konwencjonalnym TIG i TAWERS-TIG

Porównanie możliwości spawania
konwencjonalnym TIG i TAWERS-TIG
w miejscach trudnodostępnych

Konwencjonalny TIG
Trudny dostĊp przy spawaniu

TAWERS-TIG
Dobry dostĊp przy spawaniu
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Podawania drutu – z przodu

Elastyczne podawanie
Podawanie
drutu z tyáu

Porównanie zmian mocy cieplnej łuku
w konwencjonalnym TIG i TAWERS-TIG
Konwencjonalny
TIG

NiezbĊdna jest dokáadna kontrola odlegáoĞci
pomiĊdzy elektrodą a materiaáem spawanym

Konfiguracja TAWERS-TIG
Przyáączenia
Tulejka izolacyjna

Uchwyt
cháodzony
cieczą

Wkáad izolacyjny
Adapter CC

Zbyt maáa moc cieplna

Odpowiednia moc cieplna

Zbyt duĪa moc cieplna

+
Wkáad

Konwencjonalny TIG

+

SOFTWARE

Kontrola przyklejania drutu

Odpowiednia moc cieplna

+
Adapter

Gáowica TIG

Automatyczna korekta wielkoĞci
odstĊpu przy zapáonie áuku

TAWERS TIG

Konfiguracja
TA-WG

Przewód elastyczny

=

TAWERS-TIG

Odpowiednia moc cieplna Odpowiednia moc cieplna

NiezbĊdna jest dokáadna kontrola odlegáoĞci
pomiĊdzy elektrodą a materiaáem spawanym

Zbyt maáa moc cieplna

Auto-extension (AVC)

Odpowiednia moc cieplna

Odpowiednia moc cieplna

Zbyt duĪa moc cieplna

Oprogramowanie (opcja)

Odpowiednia moc cieplna Odpowiednia moc cieplna

Wnioski
•	Z  uwagi na super szybką komunikację TAWERS SPMAG-TIG  jest obecnie najbardziej zaawansowanym
technologicznie w świecie zrobotyzowanym systemem
do spawania.
•	TAWERS SP-MAG-TIG  jest pierwszym w świecie zrobotyzowanym systemem, w którym źródła prądu MAG 
i TIG są bezpośrednio w sterowniku robota.
•	TAWERS SP-MAG-TIG  jest najbardziej ekonomicznym
w świecie systemem zrobotyzowanym gdyż:
– umożliwia spawanie metodą SP-MAG  z prędkością
do 1,2 m/min stali niestopowych o grubościach elementów do 3 mm,
– umożliwia spawanie metodą HYPER DIP PULS 
elementów ze stali kwasoodpornych z pręd-

kością do 1,8 m/min dla grubości elementu do
3 mm,
– umożliwia praktycznie bezodpryskowe spawanie
metodą SP-MAG  elementów ze wszystkich gatunków stali. Ilość odprysków jest mniejsza o około
80% w stosunku do spawania metodą MAG łukiem
krótkim zwarciowym,
– podnosi wydajność spawania dzięki szybkim ruchom jałowym, dochodzącym do 180 m/min,
– pozwala na spawanie dwoma diametralnie różnymi
metodami spawania MAG i TIG,
•	TAWERS SP-MAG-TIG jest najbezpieczniejszym systemem zrobotyzowanym dzięki nowatorskiej technologii
antykolizyjnej robota jako całości.
•	System TAWERS dzięki zwartej głowicy z uchwytem TIG 
umożliwia spawanie w trudno dostępnych miejscach.
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Jerzy Haduch

Ocena procesu spawania GMAW
na podstawie zwarć
Assessment of the process of welding GMAW 
on the basis of short circuits
Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono rezultaty badań w zakresie
monitorowania procesu i zastosowania charakterystyki dynamicznej łuku do oceny jakości układanych ściegów. Badania prowadzono dla procesu spawania ze zwarciowym
przechodzeniem metalu do tworzonego ściegu. Przedstawiono poszczególne fazy pracy łuku spawalniczego. Wykazano, że istotne znaczenie dla powstawania ściegu bez
wad ma faza zwarcia. W  fazie tej określono parametry
odpowiedzialne za jakość układanego ściegu. Podano kryteria, których przestrzeganie pozwala na wyeliminowanie
powstawania wadliwych ściegów.

Results of monitoring the welding process using the
dynamic characteristics of the arc to the assessment
of the quality beads is presented. The researches have
been done for the process of welding with short circuit
passing of metal to the created bead. Individual phases
of the work of welding arc is shown. Very important for
beading without faults is the phase of the short circuit.
In this phase the parameters responsible for the quality
of the arranged bead were determined. Criteria, obeying
of which allows for eliminating faulty formation of beads
were given.

Wstęp
Wykonywanie połączeń spawanych wymaga układania
ściegów bez wad i o powtarzalnych własnościach mechanicznych. Zastosowanie spawania zautomatyzowanego pozwala
na spełnienie tych wymagań. Do zautomatyzowanego spawania bardzo dobrze nadaje się metoda MIG/MAG. Towarzyszące procesowi spawania zmiany prądu, napięcia, jak również dźwięku czy też strumienia światła dostarczają informacji
o pracy łuku i sposobie tworzenia ściegu. Przyjmując zmiany
jako sygnały diagnostyczne można oceniać przebieg procesu
spawania. Wykorzystując różne metody analizy np. czasowej,
częstotliwościowej, statystycznej można z sygnałów tych wydzielić interesujące odstępstwa od sygnałów towarzyszących
właściwemu przebiegowi procesu spawania. Sygnał powstający podczas właściwie prowadzonego procesu spawania
jest traktowany jako modelowy wzorzec procesu. Otrzymana
podczas analizy charakterystyka bieżąca procesu spawania
jest konfrontowana z wzorcem, do którego należy dążyć.
Spawalnicze źródło prądu powinno mieć zapewnione sterowanie na bieżąco. W tych warunkach pracy źródła istotnym
jest, aby czas wypracowania charakterystyki bieżącej procesu
i wzorca był krótki.
Porównanie i zdiagnozowanie w tym procesie istotnych
różnic również wymaga krótko trwającej analizy, której celem jest wypracowanie odpowiednich sygnałów sterujących
poprawną pracą spawalniczego źródła prądu w trakcie układania ściegu w złączu.
Sterowanie pracą spawalniczego źródła prądu w oparciu
o porównanie wzorcowej charakterystyki procesu W, z bieżącą charakterystyką procesu B przedstawiono na rysunku 1.
Dr inż. Jerzy Haduch – Akademia Górniczo-Hutnicza.
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Rys. 1. Schemat sterowania pracą spawalniczego źródła prądu

Monitorowanie procesu spawania
Realizując spawanie metodą MIG/MAG  można proces
monitorować sygnałami niosącymi informacje o przebiegu
spawania. Sygnałami tymi mogą być zmiany: napięcia, prądu spawania, sygnały akustyczne emitowane jako dźwięk czy
optyczne w postaci strumienia światła. W praktyce do oceny
procesu spawania przez monitorowanie można wykorzystać
wszystkie sygnały lub też niektóre z nich.[1÷4]. Spawając
metodą MIG/MAG  do oceny procesu spawania w szczególności przy zwarciowym przenoszeniu metalu bardzo dobrze
nadaje się charakterystyka dynamiczna łuku spawalniczego
(rys. 2).
Monitorując proces spawania sygnałami prądu i napięcia można oceniać na bieżąco przebieg spawania. Pobierane w odstępach czasu Δt próbki napięcia i prądu spawania
rejestrowano w układzie X–Y (rys. 2). W osi X rejestrowano
chwilową wartość prądu spawania I, a chwilową wartość napięcia spawania U rejestrowano w osi Y. Teoretyczny obraz
charakterystyki łuku spawalniczego przedstawiono na rysun-

U (V)

t
T

J

Z

P3
P2
P1

*
I (A)

Rys. 2. Teoretyczna charakterystyka dynamiczna łuku spawalniczego

ku 2. Punkty G, Z, J, T na charakterystyce dynamicznej łuku
odpowiadają fazom występujących zjawisk w łuku. Odcinek
G–Z  charakterystyki reprezentuje fazę zgaszenia łuku przez
zwarcie, w trakcie którego metal w postaci kropli przechodzi
do jeziorka spawalniczego. Jarzenie łuku i topienie metalu
przez ciepło łuku prezentuje odcinek Z–m J–T. Każdy punkt
na płaszczyźnie I–U z rysunku 2 reprezentuje moc którą wyraża wzór (1).
P = U *I                                  (1)
Linie stałej mocy P określone wg wzoru (1), wykreślone
na płaszczyźnie I–U (rys. 2), pozwalają na określenie mocy
w każdej chwili trwania procesu spawania. Linie stałej mocy
P1, P2, P3 są szczególnie przydatne podczas monitorowania
procesu spawania przy pomocy oscyloskopu. Oprócz charakterystyki dynamicznej łuku, do oceny procesu spawania,
wykorzystano zmierzone wartości średnie sygnałów; Uśr i Iśr,
które mierzono równocześnie z pomiarem chwilowych wartości prądu i napięcia w procesie spawania.

Stosując prędkość podawania drutu elektrodowego vel =
1,4 m/min. zarejestrowano w trakcie spawania charakterystykę dynamiczną łuku spawalniczego, którą przedstawiono
na rysunku 3.
Obraz fazy zwarcia występujący na rys. 3, odpowiadający linii G–Z na charakterystyce teoretycznej), ma poprawny
kształt (rys. 2). Maksymalna wartość prądu zwarcia wynosi
ok. 280 A. Przebieg czasowy mocy chwilowej P w stanie zwarcia przedstawiono na rysunku 4 i porównano ze zmierzoną
w trakcie spawania wartością średnią mocy procesu spawania, która wynosiła Pśr = 1,2 kVA. Porównując moc średnią
procesu spawania z mocą chwilową zwarcia wynika, że ich
jednakowa wartość jest uzyskiwana w czasie tz = 5,2 ms.
Oględziny zewnętrzne ułożonego ściegu pokazanego na rysunku 5 pozwalają stwierdzić, że ten typ charakterystyki dynamicznej łuku spawalniczego i dla czasu zwarcia wyznaczonego z warunku równości mocy pozwala na układanie ściegu
bez wad wywołanych rozpryskiem i pęcherzami.
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Rys. 4. Wykres mocy chwilowej P i średniej Pśr w stanie zwarcia przy
vel = 1,4 m/min

Badanie procesu spawania
Badanie procesu spawania wykonano przy zastosowaniu
spawarki prostownikowej, w której transformator z odczepami był podłączony do prostownika niesterowalnego. Regulację napięcia spawania realizowano przez przełączanie odczepów uzwojenia transformatora. Na podstawie pomiarów
wstępnych stwierdzono, że dokładne odwzorowanie prądu
i napięcia spawania w postaci charakterystyki dynamicznej
łuku wymaga próbkowania mierzonego sygnału z częstotliwością 2,5 kHz. Przyjęto, że podczas trwania eksperymentu
monitorowanie sygnałów będzie odbywało się z tą częstotliwością. Celem badań było określenie wpływu zmian prędkości
podawania stalowego drutu elektrodowego na występowanie
wad w układanym ściegu.
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Rys. 3. Charakterystyka dynamiczna łuku przy vel = 1,4 m/min

Rys. 5. Wygląd lica ściegu
przy vel = 1,4 m/min

Kształt charakterystyki dynamicznej łuku spawalniczego
zarejestrowany dla prędkości podawania drutu elektrodowego vel = 5,0 m/min przedstawiono na rysunku 6. Maksymalna
wartość prądu zwarcia wynosi 580 A. Moc w czasie zwarcia
przedstawia wykres na rysunku 7. Zmierzona w trakcie układania ściegu wartość średnia mocy wynosiła Pśr = 5.0 kVA.
Moc ta w czasie zwarcia zrównuje się z chwilową mocą
procesu w czasie ok. 13.6 ms. Ułożony w tych warunkach
ścieg przedstawiony na rysunku 8 nie wykazuje wad. Przypadek ten należy traktować jako układanie ściegu przy parametrach granicznych. Lico ściegu ma gładką powierzchnię prawie
bez widocznej łuski, właściwą dla silnego nagrzania metalu
podczas układania ściegu.
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Rys. 6. Charakterystyka dynamiczna łuku przy vel = 5,0 m/min
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Rys. 9. Charakterystyka dynamiczna łuku przy vel = 8,7 m/min
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Rys. 7. Wykres mocy chwilowej P i średniej Pśr w stanie zwarcia przy
vel =5,0 m/min

Rys. 8. Wygląd lica ściegu ułożonego przy vel = 5,0 m/min

Zwiększając prędkość układania ściegu do vel = 8,7 m/min,
zarejestrowano charakterystykę dynamiczną łuku w postaci
pokazanej na rysunku 9. Prąd zwarciowy w tej fazie procesu
narasta do wartość maksymalnej ok. 790 A.
Porównanie mocy średniej procesu Pśr z mocą chwilową P
w stanie zwarcia przedstawiono na rysunku 10.
Zmierzona dla tego przypadku moc średnia wynosiła
Pśr = 5,5 kVA i zrównała się z mocą chwilową procesu po czasie zwarcia tz = 14,8 ms. Ten długi czas zwarcia powoduje, że
proces spawania prowadzony przy tych parametrach staje się
niestabilny. Przeprowadzając oględziny zewnętrzne ułożonego
ściegu, pokazanego na rysunku 11, stwierdzono występowanie
wad w postaci przegrzania, porowatości oraz rozprysku.
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Rys. 10. Wykres mocy chwilowej P i średniej Pśr w stanie zwarcia
przy vel = 8,7 m/min

Rys. 11. Wygląd lica układanego ściegu. Prędkości podawania drutu elektrodowego vel
= 8,7 m/min

Układanie ściegu w trakcie badań prowadzono także z dużą prędkością podawania drutu elektrodowego wynoszącą
vel = 12,3 m/min. Przy tych warunkach charakterystyka
dynamiczna łuku ma postać przedstawioną na rysunku 12.
Prąd maksymalny zwarcia przekracza 900 A. Prezentowany
na charakterystyce stan zwarcia uległ wydłużeniu w stosunku do poprzednich, badanych przypadków. Z  porównania
wykresu mocy średniej i chwilowej wynika, że czas tej fazy
zwarcia przekracza t = 19,6 ms. Kształt charakterystyki prezentującej stan zwarcia przyjmuje postać „fajki”. Czas trwania zwarcia określony w zakresie możliwym do interpretacji
wynosił tz >> 21,6 ms (rys. 13). Wartości chwilowe mocy w
stanie zwarcia pokazano na rysunku 13. Średnia moc zmie-
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Rys. 12. Charakterystyka dynamiczna łuku przy vel = 12,3 m/min
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Rys. 14. Wygląd lica ściegu ułożonego przy vel = 12,3 m/min

9
6
3
t [ms]

0
0

4

8

12 16 20 24 28 32

Rys. 13. Wykres mocy chwilowej P i średniej Pśr w stanie zwarcia
przy vel = 12,3 m/min

rzona w trakcie procesu układania ściegu wynosi Pśr = 7,5
kVA (rys. 13).
Uzyskany ścieg pokazany na rysunku 14 ma postać nie
nadającą się do zastosowania, wykazuje on liczne wady w postaci pęcherzy, porowatości i dużego rozprysku.

Podsumowanie i wnioski
Monitorowanie i ocenę procesu spawania umożliwia
charakterystyka dynamiczna łuku spawalniczego. Prezentowany obraz w trakcie procesu spawania przedstawia na
bieżąco fazy i zaburzenia w powstawaniu ściegu. Pozwala to na szybką diagnostykę procesu przez prowadzącego eksperyment i umożliwia zalgorytmizowanie procedur w zastosowaniu do sterowania procesem spawania
przez mikroprocesor. Na podstawie przeprowadzonych
badań można sformułować następujące wnioski.

•	Do oceny procesu spawania dobrze nadaje się moc
chwilowa procesu występująca w czasie zwarcia.
• Porównanie wartości mocy średniej i mocy chwilowej
procesu spawania w czasie zwarcia pozwala klasyfikować proces spawania na przebiegający poprawnie lub
wadliwie.
•	Sygnały klasyfikujące przebieg procesu mogą być wykorzystane do sterowania parametrami pracy źródła
prądu w układach regulacji automatycznej.
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Zgrzewanie doczołowe płyt
ze stopów aluminium metodą FSW
Butt welding of plates made
of aluminium alloys of 2000 series
with a method of friction stir welding
Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono wyniki badań zgrzewania
metodą FSW  stopów aluminium EN AW  2017A  i EN AW 
2024. Celem badań było poznanie wpływu warunków
zgrzewania na wytrzymałość doraźną i zmęczeniową złączy oraz budowę strukturalną zgrzein. Zgrzewanie płyt ze
stopów aluminium z serii 2000 prowadzono na zgrzewarce
tarciowej zbudowanej na bazie konwencjonalnej frezarki
pionowej. Badania przeprowadzano przy różnych parametrach zgrzewania oraz z użyciem różnego typu narzędzi.
Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania
wizualne, wytrzymałościowe i zmęczeniowe oraz analizę
budowy strukturalnej zgrzein. Wyniki badań wskazują, że
przy zgrzewaniu tych stopów bardzo ważne jest odpowiednie dobranie parametrów zgrzewania oraz odpowiedni dobór kształtu i wymiarów narzędzi.
Wysoką wytrzymałość złączy, bez konieczności obróbki cieplnej po zgrzewaniu, uzyskuje się w stosunkowo
wąskim zakresie parametrów zgrzewania.

Results of Friction Stir Welding of aluminium alloys
of EN AW 2017A and EN AW 2024 are presented in this
paper. The main goal of the research was to know the influence of the welding conditions on the fatigue strength,
tensile strength and the welds structure. Investigations
were conducted with a different welding parameters and
with the use of different types of tools. The quality assessment of joints was done on the grounds of the visual
inspection, tensile and fatigue tests and the analysis of
the welds structure. Results indicate that during the welding process of these types of aluminium alloys it is very
important to select the proper welding conditions and the
proper shape and dimensions of the tool. High strength
of joints is being obtained in relatively narrow range of
the welding parameters, without the necessity of the heat
treatment.

Wstęp
Stopy aluminium z miedzią (serii 2000) ze względu na
swoje dobre właściwości mechaniczne coraz częściej są stosowane w przemyśle np. na obciążone elementy konstrukcji
lotniczych i pojazdów mechanicznych, elementy konstrukcyjne środków transportu i maszyn oraz konstrukcyjne elementy budowlane. Ze względu na dużą skłonność do powstawania pęknięć podczas topnienia i krzepnięcia spoiny,
stopy te uważane są za niespawalne metodami spawania
łukowego. Metodą, którą z powodzeniem można łączyć aluminium i jego stopy, w tym także stopy trudno- i niespawalne, jest zgrzewanie metodą FSW  (Friction Stir Welding
– zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny).
Metoda ta jest coraz częściej stosowana na świecie, przede
wszystkim w przemyśle stoczniowym, kolejowym, motoryzacyjnym i budowlanym [1].

Dr inż. Adam Pietras, mgr inż. Beata Rams – Instytut
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Przedstawione wyniki badań stanowią wybrane części badań realizowanych w ramach projektu międzynarodowego
LOSTIR [2] i projektu typu Grant [3].

Proces zgrzewania
metodą FSW
Połączenie metali metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW  powstaje w stanie stałym.
Do nagrzania i uplastycznienia tarciowego materiału wykorzystuje się obracające narzędzie mieszające, penetrujące
materiał wzdłuż linii zgrzewania (rys. 1). Po wprawieniu narzędzia w ruch obrotowy oraz nagrzaniu ciepłem tarcia i uplastycznieniu materiału w bezpośrednim sąsiedztwie narzędzia,
następuje przesuwanie się całego układu wzdłuż linii styku.
Nagrzany i uplastyczniony materiał zgrzewanych elementów
przeciska się wokół trzpienia ku tyłowi, gdzie przed ostygnięciem zostaje wzajemnie wymieszany i zagęszczony zgniotowo przez wieniec opory.
Kształt i wymiary zgrzeiny uzależnione są od kształtu
i wymiarów narzędzia mieszającego oraz zastosowanych parametrów zgrzewania. W środkowej części zgrzeiny uformowany jest obszar zwany „jądrem”, które tworzy się w wyniku

Rys. 1. Schemat zgrzewania
metodą FSW

wymieszania za trzpieniem uplastycznionych mas metali obu
zgrzewanych elementów [1].
Do podstawowych parametrów zgrzewania należą:
• prędkość obrotowa: vn (obr/min),
• prędkość zgrzewania (liniowa): vz (mm/min),
• kąt nachylenia narzędzia w stosunku do powierzchni
zgrzewanej blachy: α,
• typ narzędzia,
• wymiary narzędzia: średnica trzpienia: d (mm), średnica
wieńca: D (mm), długość trzpienia: h (mm).
Prędkość obrotowa i prędkość zgrzewania (liniowa) – decydują o prędkości nagrzewania obszaru styku. Wpływają
one na stopień wymieszania wzajemnego materiału zgrzeiny,
kształt i wymiary zgrzeiny oraz właściwości wytrzymałościowe. Prędkość obrotowa decyduje o jakości powierzchni lica
zgrzeiny. Prędkość obrotowa i zgrzewania dobierane są w zależności od rodzaju materiału i jego grubości.
Kształt i wymiary narzędzia decydują o wielkości oddziaływania powierzchni wieńca i trzpienia na materiał zgrzewany.
W wyniku obrotu i przesuwu narzędzia jego kształt i wymiary wpływają na objętość odkształconej tarciowo masy metalu, powodując jego nagrzanie i odkształcenie. Wieniec opory
decyduje o nagrzaniu tarciowym i uformowaniu powierzchni
lica oraz przenosi docisk zgrzewania na materiał, powodując
jego zagęszczenie. Trzpień wpływa na stopień wymieszania
i nagrzania materiału oraz na rozkład i rozdrobnienie warstwy
tlenków w jądrze.

Badania warunków
zgrzewania metodą FSW
Stanowisko badawcze i materiał do badań
Badania zgrzewania prowadzono na zgrzewarkach tarciowych zbudowanych na bazie konwencjonalnych frezarek. Część zgrzein wykonano w TWI – W. Brytania, a część
w Instytucie Spawalnictwa – Gliwice. Stanowisko do badań
w Instytucie Spawalnictwa zbudowano na bazie frezarki FYF
32JU2 (rys. 2). Podczas prowadzenia badań do prób zgrzewania zastosowano dwa rodzaje narzędzi: narzędzie konwencjonalne – składające się z wieńca opory i trzpienia w
postaci wałka nagwintowanego oraz narzędzie typu Triflute
– z trzpieniem w postaci nagwintowanego wałka z dodatkowymi wyciętymi bruzdami poprawiającymi przemieszczanie
uplastycznionego materiału (rys. 3).
Do badań jakości zgrzewania wybrano stopy trudnospawalne: Al 2017A  i Al 2024 o grubości 4 i 6 mm. Płyty do
badań mocowano do stołu zgrzewarki za pomocą specjalnych uchwytów i zgrzewano doczołowo bez oczyszczania powierzchni styku. Badania jakości zgrzewania prowadzono na
próbkach bez dodatkowej obróbki cieplnej po zgrzewaniu.

Rys. 2. Stanowisko do zgrzewania metodą FSW

Rys. 3. Narzędzie mieszające do zgrzewania FSW a – konwencjo-

nalne, b – Triflute

Celem badań było poznanie wpływu warunków zgrzewania, prowadzonego na konwencjonalnej frezarce, na
wytrzymałość doraźną i zmęczeniową złącza oraz budowę
strukturalną zgrzeiny. W celu określenia wpływu niedokładnego przygotowania obszaru zgrzewania na jakość powstałej
zgrzeiny, prowadzono próby zgrzewania, z pozostawieniem
szczeliny (szerokości szczeliny 1,8 mm) w styku płyt (parametry zgrzewania nr 4 tabl. I).

Badania nieniszczące złączy
Wykonane złącza poddano badaniom nieniszczącym: badaniom wizualnym oraz radiograficznym. Proces zgrzewania
wszystkich badanych materiałów przebiegał poprawnie bez
widocznych nierówności powierzchni oraz bez klejenia się
materiału do narzędzia. Jak wynikało z badań wszystkie złącza miały poprawną budowę lica zgrzeiny, z nieznacznym
odciskiem od wieńca opory, bez widocznych nieciągłości
i odkształceń. Od strony grani brak było śladów po pierwotnej linii styku. Powierzchnia była ciągła, gładka i pozbawiona
jakichkolwiek nieciągłości. Nawet złącza wykonane ze specjalnie przygotowaną szczeliną między płytami, nie wykazywały żadnych wad oraz nieciągłości struktury, widocznych od
strony lica czy grani.
Badania radiograficzne, wykonane na urządzeniu Seifert Eresco 200HF, nie wykazały żadnych wad i nieciągłości
bez względu na stosowane parametry procesu zgrzewania.
Wszystkie złącza cechowały się pełną ciągłością metaliczną
wzdłuż linii zgrzewania.

Rys. 4. Radiogram złącza ze szczeliną pomiędzy płytami. Parametry
zgrzewania nr 4 (tabl. I)
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Tablica I. Wyniki prób rozciągania złączy wykonanych w różnych warunkach zgrzewania
Parametry zgrzewania

Wytrzymałość Rt1)
MPa

Miejsce zerwania

210

449

Strona natarcia

350

210

450

Strona spływu

350

210

431

Strona natarcia

4

350

210

221

Strona natarcia

6

710

450

319

Zgrzeina

2017A

6

560

450

298

Zgrzeina

2017A

6

450

450

364

Zgrzeina

8

2017A

6

355

450

381

Zgrzeina

9

2017A

6

710

355

248

Zgrzeina

10

2017A

6

560

355

298

Zgrzeina

11

2017A

6

450

355

262

Zgrzeina

12

2017A

6

355

355

270

Zgrzeina

13

2017A

6

710

280

319

Zgrzeina

14

2017A

6

560

280

333

Zgrzeina

15

2017A

6

355

280

390

Zgrzeina

16

2017A

6

355

280

415

MR

17

2017A

6

355

355

387

Zgrzeina

18

2017A

6

355

450

386

Zgrzeina

19

2017A

6

450

450

347

Zgrzeina

Nr
parametru

1)

Stop Al

Grubość płyty
mm

vn
obr/min

vz
mm/min

1

2024

4

350

2

2024

4

3

2024

4

4

2024

5

2017A

6
7

Średnia z 5 prób

Radiogramy złączy serii nr 4, wykonywanych ze szczeliną,
wykazały obecność pustek i nieciągłości w formie półkolistych
szczelin wzdłuż badanych zgrzein (tabl. I, rys. 4).

Wytrzymałość złączy zgrzewanych
W badaniach wytrzymałości złączy z płyty próbnej, z obszaru zgrzewania wycięto próbki o szerokości 25 mm i poddano rozciąganiu na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 
4210. Wyniki prób rozciągania złączy, wykonanych w różnych
warunkach zgrzewania, zestawiono w tablicy I oraz przedstawiono na rysunkach  5÷9.
Próbki wykonywano w następujących warunkach zgrzewania (tabl. I):
• nr 1 – narzędzie Triflute, długość trzpienia 3,9 mm,
• nr 2 – narzędzie Triflute ze zwiększoną siłą docisku wieńca opory,
• nr 3 – narzędzie „zużyte” Triflute – długość trzpienia
3,8 mm,
• nr 4 – narzędzie Triflute ze szczeliną między płytami
1,8 mm,
• nr 5 – 8 i nr 13–15 – narzędzie konwencjonalne - długość
trzpienia 5,8 mm,
• nr od 9 do 12 – narzędzie konwencjonalne – długość
trzpienia 4,8 mm,
• nr od 16 do 19 – narzędzie Triflute – długość trzpienia
5,8 mm.
Złącza wykonane z płyt o grubości 4 mm (2024) i 6 mm
(2017A) poddano próbom zginania. Trzpień w próbach zginania miał średnicę odpowiednią do grubości blach: 15 i 25 mm.
Próby zginania wykazały, że złącza wykonane we wszystkich
badanych zestawach warunków zgrzewania były kruche i ulegały niewielkiemu zgięciu przed pęknięciem. Wybrane wyniki
próby zginania przedstawiono w tablicy II.
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Rys. 5. Wpływ prędkości obrotowej na wytrzymałość złącza zgrzewanego przy stałej prędkości liniowej (450 mm/min), stop Al 2017A,
narzędzie konwencjonalne o wymiarach: trzpień – średnica 6 mm (dł.
5,8 mm), wieniec opory – średnica 25,5 mm

Rys. 6. Wpływ prędkości obrotowej na wytrzymałość złącza zgrzewanego przy stałej prędkości liniowej (355 mm/min), stop Al 2017A,
narzędzie konwencjonalne o wymiarach: trzpień – średnica 8 mm (dł.
4,8 mm), wieniec opory – średnica 29 mm

Tablica II. Próbki po próbie zginania oraz miejsce zerwania w czasie próby na rozciąganie
Numer parametru/ kąt gięcia (o)

Miejsce zerwania próbki

Nr 1 (Triflute), grubość płyt: 4 mm
Od strony lica (L): 90º; 65º
Od strony grani (G): 50º; 45º

- strona natarcia

Nr 6 (konwencjonalne), grubość płyt: 6 mm
Od strony lica (L): 40º
Od strony grani (G): 15º

- obszar zgrzeiny

L

G

Nr 8 (konwencjonalne), grubość płyt: 6 mm
Od strony lica (L): 50º
Od strony grani (G): 30º

Rys. 7. Wpływ prędkości obrotowej na wytrzymałość złącza zgrzewanego przy stałej prędkości liniowej (280 mm/min), stop Al 2017A,
narzędzie konwencjonalne o wymiarach: trzpień – średnica 6 mm (dł.
5,8 mm), wieniec opory – średnica 25,5 mm

- obszar zgrzeiny

Rys. 8. Wpływ prędkości liniowej na wytrzymałość złącza zgrzewanego przy stałej prędkości obrotowej (355 mm/min), stop Al 2017A,
narzędzie Triflute o wymiarach: trzpień – średnica 10 mm (dł. 5,8
mm), wieniec opory – średnica 30 mm
Przegląd spawalnictwa 8/2007
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podstawie własności wytrzymałościowych próbek, natomiast
pozostałe poziomy wyznaczono na podstawie trwałości uzyskanej na pierwszym poziomie obciążenia.
Wybrane wyniki badań próby zmęczeniowej z przykładmi
przełomów przedstawiono w tablicy III.
Wyniki badań zmęczeniowych dla paramterów zgrzewania nr 1 tabl. I, przedstawiono na rysunku 11.

Rys. 9. Wpływ prędkości liniowej na wytrzymałość złącza zgrzewanego przy stałej prędkości obrotowej (355 mm/min), stop Al 2017A,
przy użyciu różnych narzędzi: konwencjonalnego (trzpień – średnica
6 mm, wieniec opory – średnica 25,5 mm) i Triflute (trzpień – średnica 10 mm, wieniec opory – średnica 30 mm)

Dla wybranych warunków zgrzewania przygotowano złącza do przeprowadzenia badań zmęczeniowych. Celem badań
było określenie podstawowych parametrów zmęczeniowych
próbek z Al 2024 o grubości 4 mm.
Zakres badań obejmował:
• przeprowadzenie prób zmęczeniowych na trzech poziomach obciążenia stałoamplitudowego o wartości współczynnika asymetrii cyklu R = 0,2, po trzy próbki na każdym poziomie,
• wyznaczenie wykresu trwałości zmęczeniowej metodą regresji liniowej,
• określenie granicy zmęczenia na podstawie wyznaczonego
wykresu trwałości zmęczeniowej, jako wartości naprężenia przy któryej trwałość próbek wynosi 2 000 000 cykli,
• przeprowadzenie prób zmęczeniowych na poziomie naprężenia odpowiadającego wyznaczonej granicy zmęczenia.
Badania zostały przeprowadzone na maszynie INSTRON 
8502. Do próby zmęczeniowej użyto dziewięć próbek z serii. Wartości pierwszego poziomu obciążenia określono na

Rys. 10. Przełomy próbek podczas badań zmęczeniowych w przypadku badań serii zgrzein wykonanych ze szczeliną (parametr nr 4,
tabl. I)

ƩS
MPa

S–
max. naprĊĪenie
cyklu
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– maximal
stress inwcycle
N –– liczba
cykli
N
number
of cycles
m
–
wspóáczynnik
kierunkowy
m – slope of a straight line
C
C –– staáa
free term

IloĞü cykli

Rys. 11. Wyniki badań zmęczeniowych (parametr nr 1, tabl. I)

Parametry prostej:
m = - 0.232944; 	C = 3.555803; 	R2 = 0.9189

Tablica III. Wybrane wyniki z badań zmęczeniowych (parametr nr 1, tabl. I)
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Nr

S
MPa

8

179,98

333 892

7

180,00

472 013

Przegląd spawalnictwa 8/2007

Miejsce i sposób zniszczena próbki

Ilość
cykli

W wyniku obliczeń wyznaczono wartość granicy zmęczenia:
dla 2 000 000 cykli, S = 10m*logN+C  = 122.5 MPa
Wartość obliczonej granicy zmęczenia sprawdzono dla dodatkowych dwóch próbek: próbki nr 10 i nr 11. W obu przypadkach próby prowadzono do osiągnięcia przez próby trwałości
przekraczającej 2 000 000 cykli, po czym próby przerwano.
Badania zmęczeniowe wykonane dla połączeń ze szczeliną, o szerokości 1,8 mm pomiędzy płytami, nie pozwoliły na
obliczenie wytrzymałości zmęczeniowej. Wzdłuż linii zgrzewania występowały zbyt duże i niepowtarzalnie przebiegające
wady (rys. 10). Nie można było wyznaczyć wartości granicy
zmęczenia.

Badania metalograficzne
Badania budowy strukturalnej zgrzein przeprowadzono dla
złączy wykonywanych przy różnych warunkach zgrzewania.
W  zależności od prędkości zgrzewania widoczny jest
wpływ oddziaływania trzpienia narzędzia i wieńca opory na
proces nagrzewania materiału i formowania zgrzeiny. Na ry-

sunkach 12÷15 przedstawiono typowe struktury zgrzeiny dla
różnych parametrów zgrzewania oraz różnych typów narzędzi. Widoczny jest wpływ kształtu i wymiarów narzędzia na
proces tworzenia zgrzeiny.
Zgrzeiny wykonywane w niekorzystnych warunkach, ze
szczeliną między zgrzewanymi płytami, zawierały wady w postaci pustek i nieciągłości, ulokowane głównie w obszarze
grani zgrzeiny i pod powierzchnią lica (rys. 16).
b

a

Rys. 16. Makrostruktura zgrzeiny FSW płyt ze stopu Al 2024 o grubości 4 mm ze szczeliną pomiędzy płytami. Parametry zgrzewania:
vn=350 obr/min, vz=210 mm/min; a –przekrój podłużny, b –przekrój
poprzeczny w obszarze grani

Pomiar twardości złączy wykazał typowy przebieg dla złączy stopów 2000 – wzrost twardości w centralnych obszarach
zgrzeiny (jądra) i obniżona twardość w SWC. Typowy profil
twardości złącza przedstawiono na rysunku 17.
160
140

Rys. 12. Makrostruktura zgrzeiny FSW płyt ze stopu Al 2017A o grubości 6 mm. Parametry zgrzewania: vn = 355 obr/min, vz = 450 mm/min,
narzędzie konwencjonalne (trzpień – średnica 6 mm, wieniec opory
– średnica 25,5 mm)
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Rys. 17. Profil twardości próbki zgrzewanej nr 1 (tabl. I) grubość
blach 4 mm

Rys. 13. Makrostruktura zgrzeiny FSW płyt ze stopu Al 2017A o grubości 6 mm. Parametry zgrzewania: vn = 710 obr/min, vz = 280 mm/min,
narzędzie konwencjonalne (trzpień –średnica 6 mm, wieniec opory
– średnica 25,5 mm)

Rys. 14. Makrostruktura zgrzeiny FSW płyt ze stopu Al 2017A o grubości 6 mm. Parametry zgrzewania: vn = 355 obr/min, vz = 280 mm/min,
narzędzie Triflute (trzpień – średnica 10 mm, wieniec opory – średnica 30 mm)

Rys. 15. Makrostruktura zgrzeiny FSW płyt ze stopu Al 2017A o grubości 6 mm. Parametry zgrzewania: vn = 355 obr/min, vz = 450 mm/min,
narzędzie Triflute (trzpień – średnica 10 mm, wieniec opory – średnica 30 mm)

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych prób zgrzewania oraz
badań jakości złaczy zgrzewanych można stwierdzić, że złącza wykonane metodą FSW  charakteryzują się wysoką jakością połączenia. Badania wizualne wykazały, że złącza płyt
z aluminium Al 2017A i Al 2024 wykazują dobrą jakość powierzchni zgrzeiny od strony grani i lica.
Badanie rentgenowskie większości spoin nie wykazały
żadnych wad. Jedynie zgrzeina wykonana przy szczelinie o
szerokości 1,8 mm pomiędzy płytami, wykazała pewne wady
na zdjęciu rentgenowskim w kształcie powtarzających się łuków na wysokości 7 mm i długości 235 mm wzdłuż osi zgrzeiny – rysunek 4.
Pomimo braku obróbki cieplnej złączy po zgrzewaniu,
zgrzeiny charakteryzowały się stosunkowo wysoką wytrzymałością na rozciąganie (tabl. I) oraz poprawną budową
strukturą.
Z analizy własności wytrzymałościowej złączy uzyskanych
w różnych warunkach zgrzewania wynika, że najbardziej wyraźny wpływ na wytrzymałość złącza wywiera kształt i długość trzpienia narzędzia. Najlepsze wyniki uzyskano dla narzędzi typu Triflute i długości trzpienia nieznacznie mniejszej
od grubości zgrzewanych płyt.
Na własności wytrzymałościowe wpływają również parametry zgrzewania. Niską wytrzymałości uzyskiwały generalnie te złącza, które były zgrzewane z wysoką prędkością
obrotową. Przy prędkości obrotowej poniżej 450 obr/min
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i postępie narzędzia P powyżej 0.8 mm/obr wytrzymałości
były zadowalające. Próbki wykazywały wysoką wytrzymałość
zmęczeniową. Wytrzymałość złączy zgrzewanych jest wyższa od wytrzymałości złączy spawanych metodami łukowymi
[4].
Zgrzeiny wykonane na wysokowytrzymałych stopach aluminium (Al 2017A i Al 2024) charakteryzują się małą plastycznością, co uwidacznia się małym kątem gięcia niezależnie od
strony zginania (lica, grani) – tablica II.
Niewłaściwe usytuowanie płyt do zgrzewania powoduje
wyraźne obniżenie jakości złącza. Zastosowanie szczeliny pomiędzy płytami w badaniach, uniemożliwiło określenie właściwości zmęczeniowej badanych próbek.
Wyniki badań wytrzymałościowych i strukturalnych złączy
wskazują na możliwość zastosowania technologii zgrzewania
FSW do wytwarzania wybranych konstrukcji ze stopów serii
2000 nawet bez prowadzenia dodatkowej obróbki cieplnej,
zwłaszcza w przypadku zastosowania do zgrzewania narzędzi
typu Triflute.

Wnioski
•	Właściwości połączeń płyt ze stopów Al 2017A  i Al
2024 zgrzewanych metodą FSW  są poprawne, o
czym świadczy ich budowa strukturalna oraz wytrzymałość.
•	Na własności wytrzymałościowe złączy wpływa kształt
i długość narzędzia oraz parametry zgrzewania.
•	Do zgrzewania stopów serii 2000 najbardziej odpowiednie są narzędzia typu Triflute.
•	Złącza wykonane metodą FSW, przy użyciu narzędzia typu Triflute oraz optymalnych parametrów
zgrzewania osiągają stosunkowo wysoką wytrzymałość (do 90% wytrzymałości materiału rodzimego).
• Uzyskanie wysokiej wytrzymałości jest możliwe tylko
przy odpowiednio ustawionych do zgrzewania płytach, bez szczeliny w obszarze zgrzewania.
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Zgrzewanie rezystancyjne punktowe
austenityczno-ferrytycznej
nierdzewnej stali duplex 2205
Resistance spot welding of duplex 2205
austenite-ferrite stainless steel
Streszczenie

Abstract

Stosunkowo nowo opracowane stale nierdzewne duplex, o porównywalnej zawartości austenitu i ferrytu,
charakteryzują się kombinacją wysokiej wytrzymałości,
plastyczności i odporności na korozję. Ich spawanie jest
ważnym zadaniem w przemyśle. Jednakże dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego tego typu stali nie ma
praktycznie żadnych danych. W  pracy badano podatność
na zgrzewanie punktowe nierdzewnej stali duplex. 2205.
Wyniki badań zgrzewalności podano w formie wykresów.
Pokazano strukturę złączy zgrzewanych, a także wyniki
ilościowe pomiarów zawartości składników fazowych. Jak
wykazały badania metalograficzne i magnetyczne, podstawowa właściwość zgrzeiny – zawartość austenitu – pozostaje w akceptowalnym zakresie 40÷50%.

Relatively newly developed duplex stainless steels with
comparable equal amounts of austenite and ferrite phase
feature good combination of high strength and toughness,
and a improved corrosion cracking resistance. The welding
of them is of great industrial importance. However, there
is practical lack of data on resistance spot welding of that
type of steel. Spot weldability of 2205 duplex stainless steel was tested in the work. The results of experiments in
the form of lobe diagrams are presented in the paper. The
structure of weldments are also demonstrated along with
quantitative measurements of phase constituents. It was
revealed by metallography and magnetic method that the
key property – austenite content – remains in the acceptable range 40–50 vol. % in the weld.

Wstęp
Stale nierdzewne duplex, o strukturze dwufazowej austenityczno-ferrytycznej, zostały opracowane dla połączenia
zalet dwu grup wysokostopowych stali, a mianowicie chromowych stali ferrytycznych i chromowo-niklowych-austenitycznych. Ich wysokie właściwości wytrzymałościowe (w tym
wytrzymałość zmęczeniowa w mediach korozyjnych), plastyczne oraz antykorozyjne (korozja ogólna, międzykrystaliczna, wżerowa i naprężeniowa) spowodowały ich szerokie
zastosowanie w przemyśle okrętowym, wydobywczym naftowym, energetyce, budowie aparatury chemicznej [1].
Struktura stali austenityczno-ferrytycznych jest kształtowana poprzez odpowiednie połączenie procesów obróbki
plastycznej, rekrystalizacji i transformacji fazowej. Jednak
w przypadku spajania możliwości te są ograniczone. Różne
aspekty spawania stali typu duplex były przedmiotem licznych
badań, także w Polsce, patrz np. [3÷11]. Spawalność tych
stali jest uważana za dobrą, pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich zasad. Są one powszechnie dostępne nawet w
ogólnych opracowaniach firmowych [12÷14]. Zawartość austenitu w spoinie w temperaturze otoczenia dla danego składu chemicznego stali duplex zależy niemal wyłącznie od warunków chłodzenia (przy spawaniu w osłonach gazowych ma
na nią wpływ także obecność azotu). Zasady te sprowadzają
się więc do stosowania odpowiedniej energii liniowej, moż-
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liwie szybkiej krystalizacji pierwotnej i szybkiego dojścia do
krytycznego zakresu temperatury 1200÷800oC, który spoina
powinna przechodzić stosunkowo wolno (t12‑8 ok. 10s). Dalsze
chłodzenie do temperatury pokojowej powinno znowu być
szybkie. Natomiast zgrzewanie stali austenityczno-ferrytycznych, w tym zgrzewanie rezystancyjne punktowe, nie było
dotąd opisywane w literaturze przedmiotu. Należy sądzić, poprzez analogię do zgrzewania rezystancyjnego stali chromowych ferrytycznych i chromowo-niklowych austenitycznych
oraz na podstawie ogólnej analizy termicznej i metalurgicznej
przebiegu procesu, iż możliwe jest uzyskanie jądra zgrzeiny
o odpowiedniej wielkości bez dyskwalifikujących niezgodności spawalniczych, jednakże podstawową trudnością może
być uzyskanie w zgrzeinie zawartości austenitu powyżej akceptowalnego poziomu 40% obj.

Zmiany strukturalne
w stalach duplex
podczas chłodzenia
Na rysunku 1 przedstawiono fragment układu równowagi
fazowej Fe-Cr-Ni z zaznaczonym zakresem występowania stali
duplex. Widoczne jest, iż z fazy ciekłej krystalizuje ferryt δ i aż
do 1200÷1250oC (w zależności od składu chemicznego) spoina
powinna się składać wyłącznie z tego składnika strukturalnego.
Podczas chłodzenia, po przekroczeniu wymienionej temperatury, rozpocznie się przemiana części ferrytu delta w austenit
(δ → γ). Ponieważ nachylenie linii solvus nie jest duże, austenit będzie się tworzyć stosunkowo wolno, aż do poziomu
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ok. 800oC. Ponadto, poczynając od ok. 900oC, wchodzimy
w zakres istnienia kruchej fazy σ i może się ona wydzielać
przy dalszym chłodzeniu. Istnieje także możliwość (nie wynika to z przytoczonego wykresu) tworzenia się różnych – na
ogół niekorzystnych – faz wtórnych, węglików i azotków,
podczas chłodzenia w zakresie do ok. 300oC.

Duplex

niczone. Nie ma możliwości zastosowania materiału dodatkowego, a ciekłe jądro zgrzeiny nie ma kontaktu z atmosferą
gazową. Ma ono małą objętość i jest otoczone fazą stałą.
Proces ten charakteryzuje się więc ze swojej natury szybkim
odprowadzaniem ciepła przez materiał rodzimy i chłodzone
wodą elektrody, a czas chłodzenia jest, w porównaniu do innych technik spajania, stosunkowo krótki. Zatem podstawowym problemem powinno być zapewnienie odpowiedniej ilości austenitu w zgrzeinie.

Materiał i metodyka badań
Do badań wykorzystano typową stal ferrytyczno-austenityczną o symbolu 2205 firmy Outokumpu wg. EN 1.4462.
W stanie dostawy stal miała postać arkuszy blachy o grubości 1,0 mm, w stanie po walcowaniu na zimno i wyżarzaniu.
Skład chemiczny materiału podano w tablicy 1. Blachę cięto
na paski o wymiarach 120 x 30 mm i odtłuszczano w benzynie ekstrakcyjnej.

Į+į+ı

Tablica I. Skład chemiczny stosowanej w badaniach stali 2205, odpowiadający normie EN1.4462, według atestu producenta (% wag.)
C

Mn

P

S

Si

0.018 1.41 0.018 0.001 0.37

Duplex
Rys. 1. Przekrój wykresu równowagi fazowej Fe-Cr-Ni dla 70% Fe [2].
Zaznaczono zakres istnienia stali duplex

Mamy więc do czynienia w trakcie chłodzenia z dwiema
niejako przeciwstawnymi tendencjami. Z jednej strony pożądane jest wydłużenie czasu chłodzenia z uwagi na przemianę
fazową δ → γ o charakterze dyfuzyjnym, z drugiej – korzystne są szybkie przejścia przez te zakresy temperatury, w których zachodzą niekorzystne zmiany strukturalne.
W świetle powyższego idealny cykl chłodzenia stali typu
duplex po spajaniu z udziałem fazy ciekłej powinien być następujący:
• szybka krystalizacja pierwotna i szybkie dojście do temperatury przemiany δ → γ (1250÷1200oC), tak aby nie dopuścić do rozrostu ziaren ferrytu δ;
• wolne chłodzenie w zakresie 1200÷800oC, aby zapewnić
utworzenie się odpowiedniej ilości austenitu – zwłaszcza
w górnym zakresie wymienionego przedziału (od ok. 900oC
może się już zacząć wydzielać faza σ);
• szybkie chłodzenie do temperatury pokojowej dla zapobieżenia wydzielaniu się fazy σ, innych faz wtórnych, tzw.
„kruchości w 475oC” oraz starzeniu (utworzenie się azotków).
Podsumowując można powiedzieć, iż struktura stali duplex może być kształtowana:
• w procesie wytwarzania stali poprzez „objętościową” obróbkę cieplną (a więc takie czynniki jak temperatura i czas),
w połączeniu z odpowiednią obróbką plastyczną (zgniot,
rekrystalizacja);
• w procesie spawania poprzez dobór odpowiedniego
spoiwa (o zwiększonej zawartości składników austenitotwórczych, zwłaszcza niklu), energię liniową procesu,
przy spawaniu wielościegowym – sterowanie temperaturą międzyściegową, udział azotu (który jest także czynnikiem austenitotwórczym) w atmosferze gazowej.
Natomiast w przypadku procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego możliwości te są w znacznej mierze ogra-
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Cr

Ni

22.5

5.8

Mo

N

Fe

3.20 0.168 reszta

Próby zgrzewania wykonano przy wykorzystaniu zgrzewarki ZDF firmy Aspa. Elektrody stożkowe miały średnicę
części roboczej 6 mm, promień zaokrąglenia wynosił 50 mm.
Parametry procesu zmieniano w następującym zakresie: siła
docisku 0,4÷7 kN; natężenie prądu zgrzewania 1,0÷8,5 kA;
czas zgrzewania 0,04÷0,6 s.
Dla poszczególnych kombinacji parametrów zgrzewania
wykonano po 3 zgrzeiny dla każdego zestawu pasków blachy
oraz pojedyncze zgrzeiny zakładkowe do próby ścinania. Podczas procesu monitorowano pojawienie się ekspulsji.
Próbki zgrzein poddano oględzinom zewnętrznym, dla części z nich przeprowadzono próbę wyłuskiwania i pomiar wielkości jądra zgrzeiny. Pojedyncze próbki zgrzein były ścinane na maszynie wytrzymałościowej Instron 1150. Zawartość
ferrytu mierzono ferrytomierzem Ferritscope MP30 od strony
zewnętrznej jądra zgrzein (tzn. od strony odcisków elektrod).
Wykonano także przekroje i zgłady metalograficzne złączy,
które posłużyły do oględzin mikrostruktury przy zastosowaniu
mikroskopu metalograficznego Olympus SZX9 oraz mikroanalizatora rentgenowskiego Jeol JXA 50. Wykonano testy mikrotwardości Vickersa po przekątnej zgrzein.

Wyniki badań
Wyniki próby technologicznej wyłuskiwania wykazały, iż
jest możliwość uzyskania poprawnych zgrzein o średnicy, co
najmniej większej od nominalnej dn ≥ 3,5mm, przyjętej według zależności:

d n ≥ 3,5 g
gdzie: g jest grubością blachy.
Zgrzeiny te uzyskiwano dla siły docisku elektrod 0,5÷3 kN 
dla prądu zgrzewania w przedziale 3,3÷7 kA i czasu zgrzewania 0,02÷0,3 s. Na rysunku 2 pokazano zakres parametrów,
dla których otrzymano poprawne zgrzeiny dla siły docisku 1kN 
i 1,5kN. Pole poprawnych parametrów zawarte jest pomiędzy
dwiema liniami. Poniżej dolnej linii wykresu jądra zgrzein nie
powstawały, bądź miały zbyt małe średnice, natomiast linia

górna jest granicą, powyżej której następuje przegrzanie materiału i silna ekspulsja.
Na rysunku 3 przedstawiono przekrój typowego, poprawnego złącza, które otrzymane zostało w podanym zakresie
parametrów. Wyraźnie widoczna jest strefa wpływu ciepła
i struktura jądra zgrzeiny, którą tworzą kryształy kolumnowe
o osiach prostopadłych do linii wtopienia. W  środku można
wyróżnić strefę kryształów równoosiowych.
0,35
0,3

Czas [s]

b

a

F=1,5kN

0,25

Ważnym obszarem każdego złącza jest granica międzyfazowa spoina – strefa wpływu ciepła (materiał rodzimy).
Na rysunku 5 a przedstawiono różnice w wielkości i kształcie
ziaren w spoinie (duże kryształy słupkowe o osiach równoległych do kierunku odprowadzania ciepła), które krystalizowały na częściowo nadtopionych ziarnach strefy wpływu
ciepła. Ziarna są w niej dużo mniejsze, różnoboczne. SWC 
przechodzi dalej w materiał rodzimy o teksturze wynikającej
z procesu walcowania. Profile stężeń dwóch podstawowych
pierwiastków stopowych, Cr i Ni, nie wykazują specjalnych
różnic.

F=1kN

0,2
0,15
0,1
0,05
0
3,3

5,7
Prąd zgrzew ania [kA]

Rys. 2. Zakresy parametrów, dla których uzyskuje się poprawne
zgrzeiny

Rys. 5. Okolice linii wtopienia jądro zgrzeiny – materiał rodzimy (strefa wpływu ciepła): a – struktura (mikroskop optyczny), b – rozkłady
liniowe stężeń Cr i Ni prostopadle do granicy złącza
Faza ciekáa

a

b

Strefa krystalizacji
Rozrost ziaren ferrytu
Przemiana ferryt ĺ austenit

500 µm

1 mm

Struktura materiaáu
rodzimego

Rys. 3. Przekrój poprawnego złącza zgrzewanego a, b

Faza jasna (austenit) zdaje się stanowić niewielką
część jądra zgrzeiny. Jednakże wrażenie to może wynikać
z trudności ujawnienia go poprzez niełatwe trawienie tego
rodzaju struktury. Analiza próbek przy większych powiększeniach (rys. 4 a, b) ujawniła jednak istnienie subtelnej
substruktury, która sugeruje istnienie większej ilości fazy γ
zarówno na granicach ziaren ferrytu, jak i wewnątrz nich.
Zastosowanie programu komputerowego Analysis do analizy zgładów metalograficznych i automatycznego obliczania
udziału poszczególnych faz nie przyniosło efektu dla tego
rodzaju struktury jak na rysunku 4 – otrzymane wyniki nie
były powtarzalne. Uzupełniające badania mikrotwardości,
które mogłyby być pomocne w rozróżnieniu obu składników
struktury wykazały pewne rozrzuty (250÷300 μHV), brak
jednak było istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi ziarnami. Jednak generalnie nieco większa mikrotwardość jądra
zgrzeiny wskazywała na większy w niej udział ferrytu niż
w materiale rodzimym.
b

a

Rys. 4. Mikrostruktura typowej spoiny: a – strefa kryształów równoosiowych, obraz z mikroskopu optycznego (faza jasna – austenit,
ciemna – ferryt, b – strefa kryształów słupkowych – mikroskop skaningowy (faza jasna – ferryt, ciemna – austenit)

20 µm

Strefa ziaren
sáupkowych

Ziarna
równoosiowe

500 µm

50 µm

Rys. 6. Schemat struktury zgrzeiny w stali duplex w odniesieniu do
układu równowagi fazowej i gradientu temperatury w materiale w trakcie zgrzewania

Ogólny schemat strukturalny zgrzeiny przedstawiono na
rysunku 6, w odniesieniu do układu równowagi fazowej i gradientu temperatury. Strefa wpływu ciepła w zgrzeinach jest
znacznie węższa i trudniejsza do identyfikacji w porównaniu
do SWC spoin spawalniczych. W strefie nagrzanej do temperatury powyżej temperatury likwidus, mieliśmy do czynienia
z fazą ciekłą, która krystalizowała później w specyficzny sposób, tworząc strefę dużych kryształów słupkowych zorientowanych prostopadle do linii wtopienia. W  strefie środkowej
jądra, gdy gradient temperatury w końcowym stadium krystalizacji nie był już tak duży, utworzyła się strefa kryształów
równoosiowych. Strefa częściowego roztopienia jest bardzo
wąska i nie jest możliwa do rozróżnienia, co wynika z niewielkiej odległości pomiędzy liniami solidus i likwidus. Kolejną
strefą jest obszar ze strukturą czysto ferrytyczną i dużymi
ziarnami równoosiowymi, powstały w materiale nagrzanym w
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z nim strefa wzbogacona w austenit materiału nagrzanego
w trakcie zgrzewania do temperatury 900÷1200oC. Dalej mamy już nie zmienioną, dwufazową strukturę materiału rodzimego z charakterystyczną teksturą ziaren powstałą w wyniku
walcowania.
Wykonano także pomiary zawartości ferrytu metodą magnetyczną wg. [15]. Wynikiem bezpośrednim tych pomiarów
nie jest jednak udział procentowy ferrytu, ale tzw. liczba ferrytu FN, odnosząca się do wzorców służących do kalibracji
przyrządu. Wyniki przeliczono więc odpowiednio na zawartość ferrytu, ale powoduje to ich obarczenie dodatkowym
błędem. Źródłem błędów może być także, w tym przypadku,
sama metodyka pomiarów poprzez warstwę powierzchniową
od strony krzywizny powierzchni odcisków elektrod oraz niewielkie rozmiary jądra zgrzeiny. Wszystko to nakazuje ostrożność w interpretacji wyników wskazujących na zawartość
ferrytu w zgrzeinach w przedziale 40÷60%, w zależności od
parametrów zgrzewania (rys. 7).

Liczba ferrytu
ZawartoĞü
ferrytuFN
[%]

65
60
55
t=0,28s

50

t=0,24s

45

t=0,12s

40
35
30
0

2

4

6

8

10

program dyfraktogram z refleksami od wirtualnej próbki stali
o zawartości 50% austenitu i 50% ferrytu. Zapis ten porównano z zapisami dla obu wymienionych wyżej próbek. Obliczenia wykonano dla refleksów od płaszczyzn sieciowych o
wyższych wskaźnikach: Fe α (200), (211) i (220) oraz Fe γ
(220), (311) i (222).
Wyniki pomiarów magnetycznych i rentgenograficznych
zestawiono w tablicy II.
Tablica II. Porównanie wyników badań zawartości ferrytu i austenitu w stali duplex metodą magnetyczną (Mgt.) i rentgenowską (XRD)
Materiał
badany
Stal duplex
Materiał rodzimy
Stal duplex
Jądro zgrzeiny

Zawartość ferrytu %

Zawartość austenitu %

Mgt.

XRD

Mgt.

XRD

40

52

60

48

46–50

59

54–50

41

Porównanie obu metod wskazuje, iż są wyraźne różnice
pomiędzy obu grupami. Zagadnienie to będzie przedmiotem
dalszych badań. Tym niemniej uzyskane wyniki wykazują,
iż zawartość austenitu w zgrzeinach powinna być znacząca.
Wykazuje ona przy tym tendencję malejącą ze wzrostem natężenia prądu zgrzewania i wydłużeniem czasu zgrzewania.
Oznacza to, iż zawartość ferrytu rośnie wraz z ilością ciepła
dostarczonego do zgrzeiny.

Prąd zgrzewania [kA]

Rys. 7. Wyniki pomiarów zawartości ferrytu dla różnych parametrów
zgrzewania

Dla weryfikacji wyników pomiarów metodą magnetyczną
wykonano dodatkowe badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Dyfraktogramy wykonano z zastosowaniem promieniowania o długości fali λKα= 1,54178Ǻ (lampa Cu) dla
próbki wyjściowego materiału rodzimego oraz zgrzeiny otrzymanej przy parametrach 7 kA i 0,28 s. Stwierdzono występowanie refleksów od fazy α o sieci A2 i γ – A1.
Analizę ilościową wykonano przy pomocy programu komputerowego, przy czym jako wzorzec przyjęto obliczony przez
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Napawanie zrobotyzowane GTA
z materiałem dodatkowym
w postaci drutu
GTA arc welding robot system
with auxiliary material in the form of wire
Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono badania zrobotyzowanego
procesu napawania metodą GTA  z materiałem dodatkowym w postaci zimnego drutu. Określono wpływ sposobu
podawania drutu, położenia końcówki drutu względem jeziorka ciekłego metalu na stabilność procesu oraz kształt
i jakość lica uzyskiwanych napoin. Wyznaczono również
pole parametrów optymalnych, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości napoin o gładkim i równym licu.
Wykazano, że istnieją możliwości precyzyjnego sterowania
kształtem napoin oraz ich wymiarami geometrycznymi.

In this paper results of robotized GTA surfacing with cold
wire feeding. An influence of wire feeding method on process stability and also quality of deposits was shown. An
optimal parameters range was prepared for getting high
quality deposits with smooth face. In this work possibilities
of precise steering of dimensions and shape of deposits
were shown.

Wstęp
Produkowane obecnie roboty przemysłowe, wyposażane w komputerowe układy sterowania, zapewniają logiczną
kolejność ruchów i wymaganą wysoką precyzję przesunięcia w każdej osi. Rozszerza to znacznie zakres zastosowania tych urządzeń, jak również podnosi jakość procesów,
w których są one wykorzystywane [2÷5]. Wykorzystanie
robotów przemysłowych w procesie napawania GTA znajduje szczególne uzasadnienie ze względu na specyfikę zastosowań tej metody [1]. Robotyzacja pozwala na zapewnienie wysokiej jakości poprzez wysoką precyzję prowadzenia
palnika oraz ścisłą kontrolę ilości wprowadzanego ciepła
dzięki stabilności ustawionych parametrów [6]. Zrobotyzowane stanowiska napawania metodą GTA  mimo faktu, iż
sama metoda nie jest procesem nowym, nadal stanowią
atrakcyjną propozycję w zastosowaniach przemysłowych,
ze względu na wysoką czystość metalurgiczną i jakość
napoin. Szczególnie, jeżeli pod uwagę bierze się umiarkowane koszty produkcyjne w porównaniu z nowoczesnymi
stanowiskami do spawania i napawania laserowego [6÷9].
Napawanie z materiałem dodatkowym w postaci drutu jest
procesem szczególnie prostym w adaptacji na liniach zautomatyzowanych [5÷8]. Zagadnienie napawania regeneracyjnego i produkcyjnego części maszyn jest obecnie bardzo ważnym problemem technicznym i ekonomicznym przemysłu. Opracowanie odpowiedniej technologii napawania
w warstwach wierzchnich o specjalnych właściwościach

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Tomasz Kik
– Politechnika Śląska.

może zapewnić znaczne zwiększenie własności eksploatacyjnych części maszyn, tak w przypadku napawania produkcyjnego nowych części, jak i napawania regeneracyjnego
zużytych części maszyn [1]. Szczególnie korzystne własności eksploatacyjne jak i wysokie wyniki ekonomiczne zapewnia zastosowanie technologii napawania warstw wierzchnich
o specjalnych właściwościach na częściach maszyn o złożonym kształcie, a zwłaszcza na krawędziach roboczych tych
części [6÷8].

Przebieg badań
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie techniki zrobotyzowanego napawania metodą GTA  z materiałem
dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm. Badania przeprowadzono na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym wyposażonym w sześcioosiowego ro-

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko badawcze wyposażone w sześcioosiowego robota spawalniczego REIS SRV6 z oprzyrządowaniem pozwalającym na prowadzenie procesu napawania z materiałem dodatkowym w postaci drutu
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Tablica I. Skład chemiczny materiałów użytych do badań 10
Skład chemiczny stali S355NL (% wag.)
C

Mn

Si

Cr

Ni

V

Cu

P

S

Al

N

max.
0,2

11÷1,5

00,2÷0,55

max.
0,30

max.
0,03

00,05÷0,15

max.
0,30

max.
0,04

max.
0,035

min.
0,02

00,01÷0,025

Skład chemiczny stopiwa drutu CastoMAG 45500 (% wag.)
C

Co

Mn

Si

Cr

Fe

W

Ni

Mo

00,02

-

11,8

00,85

118,5

rreszta

-

112,2

22,8

Rodzaj drutu
CastoMAG 45500

Tablica II. Wpływ techniki podawania drutu na kształt i jakość napoin uzyskanych w procesie zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem
dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

P1

P2

P3

P4

Ozn. napoiny

vdr
cm/min

Uśr
V

b
mm

hw
mm

hn
mm

Up
%

P1

45,0

12,9

4,30

1,03

1,13

26,62

P2

35,0

12,6

4,03

1,03

1,36

37,54

P3

45,0

11,7

3,88

0,68

1,43

42,45

P4

45,0

11,5

4,37

0,97

0,76

53,31

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, natężenie prądu
– 120 A, prędkość napawania – 2,0 mm/s, długość łuku – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, kąt pochylenia
drutu – 30°, długość wolnego wylotu drutu – 15 mm. Oznaczenia: I – natężenie prądu, Vn – prędkość napawania, Vdr – prędkość podawania
drutu, Uśr – średnia wartość napięcia łuku (zarejestrowana przez źródło prądu), b – szerokość napoiny, hw – głębokość wtopienia napoiny, hn
– wysokość nadlewu napoiny, Up – udział materiału podłoża w napoinie. ___ - parametry optymalne

Rys. 2. Schemat procesu napawania metodą GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu oraz sposoby ustawienia końcówki drutu
względem osi palnika i powierzchni napawanej
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bota spawalniczego firmy REIS, typ SRV6 (rys. 2). Drut
lity CastoMAG  45500 o średnicy 1,0 mm podawano do jeziorka ciekłego metalu za pomocą podajnika drutu firmy
Castolin – model KD3 oraz układu podawania drutu mocowanego w uchwycie maszynowego palnika GTA (rys. 1, tabl.
I). Proces napawania zrobotyzowanego GTA prowadzono na
próbkach ze stali S355NL o grubości 10 mm. Powierzchnie
napawanych próbek przygotowano do napawania poprzez
szlifowanie i odtłuszczanie.
W  przeprowadzonych badaniach określono wpływ podstawowych parametrów procesu napawania z materiałem

dodatkowym w postaci drutu litego na kształt i jakość napoin,
(tabl. II÷VII).

Wpływ techniki podawania drutu
na kształt i jakość napoin
Wstępne badania zrobotyzowanego procesu napawania
GTA  z materiałem dodatkowym w postaci drutu rozpoczęto od ustalenia optymalnego położenia końcówki drutu
względem napawanej powierzchni i osi palnika. Ocenie
poddano sposób stapiania się drutu oraz jakość uzyskanej
napoiny. Próby napawania przeprowadzono przy ustawieniu punktu przecięcia się osi drutu z osią palnika w trzech
charakterystycznych punktach: na powierzchni napawanego przedmiotu (rys. 2 a), poniżej oraz nad tą powierzchnią, przy zachowanej stałej długości łuku elektrycznego
(rys. 2 b, c).
W  celu jednoznacznego określenia optymalnej techniki podawania drutu do jeziorka ciekłego metalu, przeprowadzono próby zrobotyzowanego napawania GTA  z mate-

riałem dodatkowym w postaci drutu podawanym zgodnie
i przeciwnie do kierunku napawania (rys. 2). Otrzymane
napoiny zostały poddane badaniom wizualnym oraz makroskopowym celem określenia wpływu techniki podawania drutu na kształt i jakość napoiny oraz linii wtopienia
(tabl. II).

Wpływ zmian natężenia prądu
oraz prędkości napawania
na kształt i jakość napoin
Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że wysoką
jakość napoin uzyskano przy ustawieniu punktu przecięcia
osi drutu z osią palnika na powierzchni napawanego przedmiotu oraz podawaniu drutu w kierunku przeciwnym do kierunku napawania (rys. 2 a). Ustalenie optymalnej techniki
podawania drutu umożliwiło określenie wpływu podstawowych parametrów procesu napawania tj. natężenia prądu
oraz prędkości napawania na kształt i jakość napoin (tabl.
III, IV).

Tablica III. Wpływ zmian natężenia prądu na jakość, wymiary geometryczne oraz udział materiału podłoża w napoinach uzyskanych w procesie zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

I1

I5

I8

Ozn. napoiny

I 
A

Uśr
V

b
mm

hw
mm

hn
mm

Up
%

I1

75,0

11,0

2,89

0,32

2,33

6,56

I2

85,0

11,2

3,12

0,64

1,74

18,73

I3

95,0

11,1

3,34

0,70

1,46

26,27

I4

100,0

11,4

3,38

0,78

1,51

26,38

I5

105,0

11,4

3,47

0,76

1,23

32,72

I6

110,0

11,7

3,75

1,10

1,23

41,21

I7

115,0

11,7

3,85

1,18

1,17

43,50

I8

120,0

12,0

4,35

1,19

1,20

43,02

I9

125,0

11,8

3,93

1,22

1,30

45,29

I10

140,0

12,7

5,34

1,51

1,02

54,22

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + Lao średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, prędkość napawania
– 2,0 mm/s, długość łuku – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, prędkość podawania drutu – 40 cm/min, kąt
pochylenia drutu – 30°, długość wolnego wylotu drutu – 15 mm. Oznaczenia jak w tablicy II.       – parametry optymalne
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Tablica IV. Wpływ prędkości napawania na jakość, wymiary geometryczne oraz udział materiału podłoża w napoinach uzyskanych w procesie
zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

V2

V4

V11

V14

Ozn. napoiny

vnap
mm/s

b
mm

hw
mm

hn
mm

Up
%

V1

0,6

5,95

1,95

2,31

40,85

V2

0,8

5,50

1,87

2,07

42,04

V3

1,0

5,15

1,64

1,92

42,07

V4

1,2

4,93

1,58

1,53

42,94

V5

1,4

4,57

0,95

1,41

37,16

V6

1,6

4,48

1,27

1,35

42,97

V7

1,8

4,44

1,03

1,26

42,05

V8

2,0

4,29

1,02

0,98

45,78

V9

2,2

4,12

1,29

1,00

52,09

V10

2,4

4,09

1,18

1,05

45,12

V11

2,6

3,81

0,90

0,91

44,29

V12

2,8

4,02

0,87

0,83

43,53

V13

3,0

3,54

0,97

0,82

46,69

V14

3,5

3,37

0,71

0,67

43,19

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, natężenie prądu
– 120 A, długość łuku – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, prędkość podawania drutu – 45,0 cm/min, kąt
pochylenia drutu – 30°, długość wolnego wylotu drutu – 15 mm. Oznaczenia jak w tablicy II.

Wpływ zmian prędkości
podawania drutu
na kształt i jakość napoin
W  procesie napawania GTA  z materiałem dodatkowym
w postaci drutu, obok zmiany natężenia prądu oraz prędkości
napawania, istnieje możliwość regulacji kształtu napoiny za pomocą zmian prędkości podawania drutu w zakresie zależnym
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od nastawionej wartości natężenia prądu oraz prędkości napawania. Zakres ten z jednej strony ograniczony niską jakością
napoin spowodowaną kroplowym stapianiem się drutu (przy
niskich prędkościach podawania drut), a z drugiej strony niedostateczną ilością ciepła potrzebną do stopienia drutu (przy
zbyt dużych prędkościach podawania drutu). W celu określenia
wpływu zmian prędkości podawania drutu na kształt i jakość
napoin, przeprowadzono próby napawania przy stałej wartości
pozostałych parametrów procesu (tabl. V).

Tablica V. Wpływ zmian prędkości podawania drutu na jakość, wymiary geometryczne oraz udział materiału podłoża w napoinach uzyskanych
w procesie zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

VD1

VD7

VD10

Ozn. napoiny

Vdr
cm/min

b
mm

hw
mm

hn
mm

Up
%

VD1

25,0

4,55

1,27

0,62

64,36

VD2

30,0

4,48

1,06

0,88

51,05

VD3

35,0

4,21

0,88

1,17

37,77

VD4

40,0

4,22

0,93

1,30

35,29

VD5

45,0

3,88

0,68

1,43

26,62

VD6

50,0

4,19

0,96

1,26

38,92

VD7

60,0

4,28

0,89

1,37

33,19

VD8

70,0

4,26

0,89

1,47

31,48

VD9

80,0

4,60

0,54

1,55

23,92

VD10

90,0

3,95

0,47

1,77

17,59

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, natężenie prądu
– 120 A, prędkość napawania – 2,0 mm/s, długość łuku – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, kąt pochylenia
drutu – 30°, długość wolnego wylotu drutu – 15 mm. Oznaczenia jak w tablicy II.       – parametry optymalne

Napawanie z wahadłowym
ruchem palnika

Rys. 3. Schemat procesu napawania GTA  krawędzi przedmiotów oraz
widok napoin krawędziowych napawanych metodą GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm

Wysoka powtarzalność ruchów robota pozwala na napawanie, ze ściśle określonym kształtem, toru ruchu palnika oraz
parametrami tego ruchu. Wykorzystanie możliwości programowania kształtu toru ruchu końcówki palnika, pozwala na
znacznie zwiększenie szerokości napoin poprzez zastosowanie
ruchu wahadłowego palnika. W  celu przybliżenia możliwości
zastosowania tej cechy zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych przeprowadzono próby napawania ściegów o szerokości
ok. 12,0 mm przy różnych parametrach ruchu po trajektorii
trójkątnej (tabl. VI).
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Tablica VI. Wpływ natężenia prądu oraz techniki napawania na wymiary geometryczne oraz udział materiału podłoża w napoinach krawędziowych w procesie zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

2W

4W

5W

Ozn. napoin

Uśr
V

f
Hz

b
mm

hw
mm

hn
mm

Up
%

2W

12,7

0,4

12,67

0,40

1,03

32,39

4W

12,5

0,4

12,72

0,39

0,85

35,86

5W

12,4

0,6

12,58

0,46

1,08

29,77

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, natężenie prądu
– 120 A, prędkość napawania – 2,0 mm/s, długość łuku – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, prędkość
podawania drutu – 30,0 cm/min, kąt pochylenia drutu – 30°, długość wolnego wylotu drutu – 15 mm. Kształt trajektorii – trójkątna, amplituda
– 12,0 mm. Oznaczenia jak w tablicy II.
Tablica VII. Wpływ natężenia prądu oraz techniki napawania na wymiary geometryczne oraz udział materiału podłoża w napoinach krawędziowych w procesie zrobotyzowanego napawania GTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego CastoMAG 45500 o średnicy 1,0 mm
Ozn. napoiny

Widok lica napoiny

Makrostruktura napoiny

K1

K2

K3

Ozn. napoiny

I A

vn mm/s

Uśr V

K1

65,0

2,0

11,4

K2

75,0

2,0

11,5

K3

75,0

1,8

11,5

Uwagi: napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W + La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60º, długość łuku – 5,0 mm,
gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 10,0 dm3/min, prędkość podawania drutu – 30,0 cm/min, kąt pochylenia drutu – m 30°, długość
wolnego wylotu drutu – 15 mm, * – kąt pochylenia palnika względem poziomej powierzchni próbki – 45˚ w płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku napawania. Oznaczenia jak w tablicy II.
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Napawanie krawędzi
przedmiotów
Wysoka jakość prostych ściegów napoin uzyskanych w
przypadku napawania ściegami prostym i szeroki zakres
możliwości precyzyjnego sterowania ich wymiarami, pozwo-

Podsumowanie
Zastosowanie zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wyposażonego w nowoczesnego robota SRV6
w procesie napawania metodą GTA  z materiałem dodatkowym w postaci drutu pozwala na uzyskanie wysokiej jakości napoin, wykonywanych ściegami prostymi oraz z ruchem wahadłowym palnika (tabl. II÷VI).
Możliwość precyzyjnego pozycjonowania palnika oraz
programowania ruchu wzdłuż ściśle określonego toru,
pozwala również na wykonanie wysokiej jakości wąskich
ściegów napoin na krawędziach przedmiotów (tabl. VII,
rys. 3).
Stabilny przebieg procesu w dużym stopniu zależy od
zastosowanej techniki podawania drutu do obszaru jeziorka ciekłego metalu. Ustalono, że optymalne jest podawanie
drutu przeciwnie do kierunku napawania (rys. 2). W przypadku podawania drutu zgodnie z kierunkiem napawania
powstająca napoina utrudnia podawanie drutu powodując
jego niestabilne stapianie się, napoina P2 (tabl. II). Istotne
jest również, aby oś drutu i oś palnika przecinały się na
powierzchni napawanego przedmiotu (rys. 2 a). W  przeciwnym wypadku drut stapia się w sposób kroplowy, co
powoduje powstanie nierówności lica napoiny, jak również
zwiększa udział materiału podłoża w napoinie (tabl. II).
Ustalenie optymalnej techniki podawania drutu pozwoliło na przeprowadzenie badania wpływu zmian natężenia prądu, prędkości napawania oraz prędkości podawania drutu na jakość oraz kształt napoin (tabl. III÷V).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że
poprzez zmianę podstawowych parametrów procesu tj.:
natężenia prądu, prędkości napawania oraz prędkości
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liły również na przeprowadzenie prób napawania krawędzi
przedmiotów. Przeprowadzono próby napawania krawędzi
zarówno przy prostopadłym ustawieniu końcówki palnika
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do kierunku napawania (rys. 4, tabl. VII).

podawania drutu istnieje możliwość uzyskania napoin
o szerokości w zakresie od 2,8 do 6,0 mm, wysokości
nadlewu od 0,6 do 2,3 mm i głębokości wtopienia od
0,3 do 2,0 mm (tabl. III, IV). Należy jednak zauważyć,
że zwiększanie natężenia prądu w największym stopniu
wpływa na wzrost udziału materiału podłoża w napoinie.
Przeprowadzone badania wpływu prędkości podawania
drutu na kształt i jakość napoin wykazały, że mimo szerokiego zakresu prędkości podawania dla danej wartości natężenia prądu istnieje stosunkowo wąski zakres,
w którym otrzymana napoina charakteryzuje się gładkim
i równym licem.
Podjęte próby napawania metodą GTA  z materiałem
dodatkowym w postaci drutu z ruchem wahadłowym palnika wykazały, że możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości
ściegów jednowarstwowych o wysokości nadlewu około
1,0 mm i szerokości zależnej od ustawionej amplitudy wahań palnika (tabl. VI).
W przypadku napawania krawędzi przedmiotów istotne
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ma również precyzyjne prowadzenie palnika wzdłuż krawędzi (rys. 3). Nawet niewielkie odchylenie od toru wyznaczanego przez krawędź napawaną powoduje powstanie
napoiny o znacznych nierównościach lica i niesymetrycznym kształcie, napoina K3 (rys. 3, tabl. VII).
Parametry procesu napawania krawędzi opracowane
w oparciu o pole parametrów optymalnych procesu napawania prostych ściegów napoin pozwalają na uzyskanie
wysokiej jakości napoin, które mogą zostać wykorzystane
do produkcji narzędzi lub odtworzenia kształtu uszkodzonego przedmiotu (rys. 3, tabl. VII).
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Rezystancyjne zgrzewanie punktowe
blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V
Resistance spot welding of sheet metal
made of Ti-6Al-4V titanium alloy

Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego
blach o grubości 0,7 mm ze stopu tytanu Ti-6Al-4V. We
wstępie podano własności fizyczne tytanu i stopu tytanu
Ti-6Al-4V. Próby zgrzewania oporowego punktowego przeprowadzono na zgrzewarce inwertorowej ZPa 130i z mikroprcesorowym układem sterowania firmy Haras + Wende. Proces zgrzewania monitorowano za pomocą układu
kontrolno-pomiarowego typu LogWeld, produkcji Instytutu
Spawalnictwa. Do oceny jakości złączy zastosowano badania wizualne, badania niszczące rozciągania złączy, pomiary twardości oraz badania metalograficzne.

The results of optimisation of resistance spot welding
process parameters of sheet metal 0,7 mm thick made of
Ti-6Al-4V titanium alloy were presented in the article. As
an introduction the physical properties of titanium and Ti6Al-4V titanium alloy were specified. Resistance spot welding tests were carried out by means of ZPa 130i inverter welder fitted out with microprocessor control system
made by Harms + Wende Company. The welding process
was monitored by means of the control and measuring
system type LogWeld made by the Welding Institute. Visual inspection, destructive testing for stretching the joints,
hardness measurement and metallographic testing were
applied to assess the quality of the joints.

Rezystancyjne zgrzewanie punktowe tytanu i jego stopów
przeprowadza się w warunkach zbliżonych do zgrzewania
stali kwasoodpornych. Ze względu na małe przewodnictwo
cieplne tytanu i jego stopów, przebywanie metalu w wysokich
temperaturach sprzyja rozrostowi ziarn, mającego wpływ na
obniżenie właściwości plastycznych połączenia. W  artykule
przedstawiono wyniki badań optymalizacji procesu zgrzewania punktowego blach o grubości 0,7 mm ze stopu tytanu
Ti-6Al-4V na zakładkę.
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ziemskiej 10 miejsce (0,63% wagowo). Został odkryty przez
angielskiego badacza Wiliama Gregor’a w roku 1791. Swoją
nazwę przyjął ze względu na wytrzymałość, która jest porównywalna z wytrzymałością stali, ale jego ciężar jest mniejszy
prawie o połowę. Tytan występuje w dwóch odmianach alotropowych. Jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W  wysokich temperaturach reaguje
z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Z  po-
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Rys. 1. Wykresy równowagi układów podwójnych. a – Ti-Al, b) Ti-V
(1) oraz b – obróbce cieplnej stopu Ti-6Al-4V

moduá sprĊĪystoĞci, E GPa

wietrzem reaguje już w temperaturze pokojowej pokrywając
się pasywującą warstwą tlenu tytanu TiO2. Ze względu na
małą gęstość, wysoką wytrzymałość, odporność korozyjną,
niską wartość modułu Younga, dobrą obrabialność oraz dobre właściwości dekoracyjne i estetyczne, tytan ma szerokie
zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przemysł lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, medyczny, jubilerski i wiele innych. Stop
tytanu Ti-6Al-4V należy do grupy dwufazowych stopów α + β,
którego struktura zależy od składu chemicznego i obróbki
cieplnej. Uzyskanie dwufazowej struktury jest uwarunkowane
obecnością w stopie odpowiedniej ilości pierwiastków stabilizujących fazę β, do którego należy m.in. wanad, który bardzo
dobrze rozpuszcza się w Ti-β, natomiast słabo w Tiα. Wykresy równowagi układów podwójnych tytanu z aluminium i
wanadem oraz schemat obróbki cieplnej stopu przedstawiono
na rysunku 1.
Gęstość stopu tytanu Ti-6Al-4V wynosi 4,43 g/cm3. Na rysunkach 2÷5 przedstawiono zależności modułu sprężystości,
ciepła właściwego przewodności cieplnej oraz rezystywności
od temperatury.
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Rys. 2. Wpływ temperatury na moduł
sprężystości normalnej E  stopu tytanu
Ti-6Al-4V

Do badań użyto blach o grubości 0,7 mm wykonanych ze
stopu tytanu Ti-6Al-4V. Do usuwania powłoki tlenków z powierzchni próbek w obszarze zgrzewania (styku centralnego
i styku elektrod z blachami), zastosowano metodę trawienia
w roztworze 30% HNO3 (stężenie 70%) + 3% HF (stężenie
49%) + 67% H2O. Po trawieniu powierzchnie próbek zneutralizowano i wysuszono. Próby zgrzewania przeprowadzono
w Instytucie Spawalnictwa na zgrzewarce inwertorowej typu
ZPa130i, wyposażonej w mikroprocesorowy układ sterowania firmy Haras + Wende. Do zgrzewania użyto elektrod kulistych klasy A2 o promieniu części roboczych R75. Proces
zgrzewania monitorowano za pomocą układu kontrolno-pomiarowego typu LogWeld, produkcji Instytutu Spawalnictwa.
Badania miały na celu określenie najbardziej korzystnych warunków zgrzewania w oparciu o program optymalizacji procesu (PS/DS-P : α). Do oceny jakości złączy zastosowano badania wizualne, badania niszczące rozciągania złączy, pomiary
twardości oraz badania metalograficzne.
W tablicy I podano warunki optymalizacji procesu zgrzewania wraz z wartościami sił niszczących zgrzeiny wyznaczonych w próbie rozciągania złączy. Wyniki badań metalograficznych wybranych złączy przedstawiono na rysunkach 6÷11.
Pomiary twardości wykonane na twardościomierzu BRICKERS 
220 przedstawiono na rysunku 12.
Tablica I. Zestawienie parametrów zgrzewania według planu eksperymentu
Pz daN

F daN

6

130

240

820

4

130

240

620

6

70

240
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70

240
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4

130

240

585

6

70

200
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4
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200
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6

ciepáo wáaĞciwe, c p

4

40

7,29

100

220

775

W
K. s

48

J
K.g

t okr

Ciepáo wáaĞciwe, c p

I kA

24

4,86

100

220

575

przewodnoĞü cieplna, λp

J
K.mol

temperatura, O K
200 400 600 800 1000 1200 1400

Badania własne

20

5

157

220

785

5

85

220

670

5

100

291

680

5

100

243

640

5
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5
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Rys. 3. Wpływ temperatury na ciepło
właściwe stopu tytanu Ti-6Al-4V
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Rys. 4. Wpływ temperatury na przewodność cieplną stopu tytanu
Ti-6Al-4V
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Rys. 5. Wpływ temperatury na rezystyw0 200 400 600 800 1000 1200 ność stopu tytanu
temperatura, C
Ti-6Al-4V
O

Natężenie prądu zgrzewania  czas zgrzewania  siła docisku elektrod
Poziom „+1, I = 6 kA          t = 130 ms          Pz = 240 daN
Poziom „0, I = 5 kA            t = 100 ms          Pz = 220 daN
Poziom „-1”,I = 4 kA           t = 70 ms            Pz = 200 daN
F – siła niszcząca złącze
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Rys. 6. Makrostruktura zgrzeiny punktowej złącza blach ze stopu Ti6Al-4V o grubości 0,7 mm, wykonanego przy parametrach: Iz = 6,0
kA, tzg = 130 ms, Pz = 240 daN (tabl. I, lp. 1)

Rys. 8. Makrostruktura zgrzeiny punktowej złącza blach ze stopu Ti6Al-4V o grubości 0,7 mm, wykonanego przy parametrach: Iz = 7,29
kA, tzg = 100 ms, Pz = 220 daN (tabl. I, lp. 9)

Rys. 7. Makrostruktura zgrzeiny punktowej złącza blach ze stopu Ti6Al-4V o grubości 0,7 mm, wykonanego przy parametrach: Iz = 4,0
kA, tzg = 130 ms, Pz = 240 daN (tabl. I, lp. 2)

Rys. 9. Makrostruktura zgrzeiny punktowej złącza blach ze stopu Ti6Al-4V o grubości 0,7 mm, wykonanego przy parametrach: Iz = 5,0
kA, tzg = 100 ms, Pz = 200 daN (tabl. I, lp. 16)

A
B
C
Rys. 10. Makrostruktura części zgrzeiny punktowej z rys. 6. Obszar SWC 
i jądra zgrzeiny. Trawiono w odczynniku Biler’a

a

c

b

Rys. 11. Mikrostruktury obszaru zgrzeiny z rys. 10. a – materiał rodzimy – nieznacznie wydłużone ziarna alfa (jasne) i ziarna
beta (ciemne), b – obszar przejścia – zazębiające się kontury fazy alfa z fazami beta, c – jądro zgrzeiny – całkowicie pierwotna
faza alfa (martenzyt)
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Rys. 12. Wyniki pomiarów twardości zgrzein punktowych blach
ze stopu tytanu typu Ti-6Al-4V, wykonanych w warunkach zestawionych w tablicy 1. lp. 2, lp. 16

Wyniki badań metalograficznych przedstawiono na rysunkach 6÷11. Przy zastosowaniu parametrów zestawionych w
tablicy I każde złącze punktowe ma poprawnie rozbudowane
jądro zgrzeiny. Analiza mikrostruktury złącza zgrzewanego
przy zastosowaniu parametrów zgrzewania (tabl. I, lp. 1;
rys. 6) wykazała, że jądro zgrzeiny ma strukturę pierwotnej
fazy alfa, o właściwościach odpowiadającym strukturze mar-

Podsumowanie
Na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych można stwierdzić, że złącza zgrzewanie punktowo blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V charakteryzują wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi w przypadku
przestrzegania ustalonych na drodze optymalizacji parametrów zgrzewania. Podstawą przy zgrzewaniu punktowym
blach ze stopu tytanu jest zapewnienie w pełni usuniętej warstewki tlenków z powierzchni zgrzewanych blach.
W przypadku niedostatecznego ich usunięcia mogą wystąpić zjawiska wyprysku ciekłego metalu z pod elektrod i ze
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tenzytycznej. Zastosowanie bardziej „miękkich” parametrów
zgrzewania (tabl. I, lp. 2; rys. 7) powoduje, że jądro zgrzeiny
zbudowane jest z kolumnowych dendrytów.
Wyniki badań twardości, przedstawione na rysunku 12
wykazały wzrost twardości w obszarze jądra zgrzeiny. Wzrost
twardości wynosi około 30% w stosunku do twardości materiału rodzimego.

styku centralnego, co znacząco wpływa na trwałość elektrod
i zjawisko ich „klejenia” do blach. W przypadku zapewnienia
dobrej czystości powierzchni blach, zgrzewanie punktowe
stopu tytanu Ti-6Al-4V może być zastosowane w produkcji
seryjnej. Zastosowane w badaniach parametry zgrzewania
zapewniły w każdym połączeniu utworzenie ciekłego jądra
zgrzeiny, a siły niszczące złącza były większe od 565 daN.
W obszarze jądra zgrzeiny, w wyniku generowania się
dużej ilości ciepła oraz dużych prędkości chłodzenia jądra
zgrzeiny, następuje tworzenie się struktur martenzytycznych (rys. 11 c) o znacznie wyższej twardości niż materiał
rodzimy (rys. 12).

skie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Opolu, Politechnika
Opolska XI Międzynarodowa konferencja „Spawanie w Energetyce” Trnava–Opole 7–11.09.1999.
[4] 	Szymański P.: Praca dyplomowa Zgrzewanie punktowe tytanu, Katedra Spawalnictwa Pol. Śl. w Gliwicach, 2006.
[5] 	 Kacprzyński B.: Planowanie eksperymentu; Podstawy matematyczne, WNT, Warszawa, 1974.

Przegląd spawalnictwa 8/2007

93

Leszek Zadroga
Zygmunt Mikno
Stanisław Szewczyk

Zgrzewanie rezystancyjne
instalacji elektrycznych
w przemyśle motoryzacyjnym
Resistance welding of wiring systems
used in the automotive industry
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań warunków zgrzewania rezystancyjnego elementów instalacji elektrycznych
stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Do określenia
najbardziej korzystnych warunków łączenia elementów zastosowano symulację komputerowe procesu nagrzewania
metodą MES  oraz badania technologiczne. Jakość złączy
określono w oparciu o analizę budowy strukturalnej zgrzein,
wytrzymałość na rozciąganie złączy oraz pomiary rezystancji
styku. Ze względu na dużą przewodność cieplną i elektryczną, a przez to trudności w wygenerowaniu odpowiedniej ilości ciepła przepływającym prądem elektrycznym elementów
zgrzewanych zastosowano nagrzewanie pośrednie od elektrod wykonanych z materiałów o małej przewodności elektrycznej i cieplnej. Wyniki badań przedstawione w artykule
znalazły praktyczne zastosowanie w produkcji seryjnej.

Results of resistance welding of elements of wiring systems used in the automotive industry are presented in
this paper. Computer simulation of the heating process
(FEM) and mechanical tests were used to determine the
most favorable welding conditions. The quality assessment
of joints was done on the grounds of the analysis of the
welds structure, tensile tests and resistance measurements
conducted in the contact area. Because of the high heat
conductivity and high electric conduction and through the
difficulties connected with heat generation in the welding
area, indirect heating from the electrodes made of material
of low heat conductivity and low electric conduction was
used. Results of resistance welding of wiring systems, presented in this paper have found application in the series
production.

Wprowadzenie
W związku z polityką współpracy jednostek badawczych
JBR-ów z przemysłem, Instytut Spawalnictwa współuczestniczył we wdrożeniu technologii zgrzewania wiązek elektrycznych do instalacji samochodowych w zakładzie SEGU
Polska. SEGU Polska sp. z o.o. Zakład jest średnim przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej, rozpoczął działalność
w 1998 roku w Dąbrowie Górniczej. Obecnie produkcja prowadzona jest w zakładzie działającym na terenie specjalnej strefie ekonomicznej w Sosnowcu i produkuje kable do
systemów ABS  oraz wiązki elektryczne dla przemysłu motoryzacyjnego. Wysoka specjalizacja i charakter produkcji
oraz obowiązująca strategia przedsiębiorstwa zobowiązują
do samodzielnego opracowania technologii i oprzyrządowania produkcyjnego. Współpraca z jednostkami badawczymi
jest elementem polityki i stanowi istotny element przewagi
konkurencyjnej.
Operacje zgrzewania realizowane są na nowoczesnej
linii zautomatyzowanego zgrzewania seryjnego opracowanej i wykonanej przez SEGU Polska. Przeprowadzona komMgr inż. Leszek Zadroga, dr inż. Zygmunt Mikno
– Instytut Spawalnictwa, mgr inż. Stanisław Szewczyk –
SEGU Polska.
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pleksowo analiza warunków zgrzewania wraz z uzyskaniem
wysokiej jakości połączeń oraz zbudowane gniazdo zautomatyzowanego systemu seryjnego zgrzewania pozwoliło
na ubieganie się przez zakład SEGU Polska w ramach innowacyjności inwestycji dofinansowania ze środków funduszy
europejskich. Widok gniazda zgrzewania przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1. Gniazdo zgrzewania seryjnego wiązek linek miedzianych instalacji elektrycznych stosowanych w SEGU Polska

W  ramach współpracy Instytut Spawalnictwa był odpowiedzialny za opracowanie parametrów technologii zgrzewania brykietowanych wiązek linek miedzianych z płytkami miedzianymi ocynowanymi w oparciu o badania technologiczne
oraz symulacje komputerowe procesu.

Materiały i urządzenia
stosowane do badań

elektroda górna (Cu)
elektroda górna (wolfram)

Do zgrzewania użyto: płytki miedziane o grubości 0,8
mm, ocynowane, wiązki linek miedzianych, brykietowanych
na długości 9,0 mm o przekroju (mm2): 2,8, 6,2.
Próby zgrzewania przeprowadzono na zgrzewarce punktowej polskiej produkcji ZPa‑6 ASPA-Wrocław. Do dokładnego wyznaczenia siły docisku elektrod zastosowano przyrząd
TECNA-1460. Przebieg procesu zgrzewania monitorowano za
pomocą układu pomiarowego LOGWELD, produkcji Instytutu
Spawalnictwa.
Ocenę jakości złączy zgrzewanych dokonano w oparciu
o: badania wizualne, pomiary rezystancji styku, pomiary siły
niszczącej złącza, badania metalograficzne.

materiaá zgrzewany
(linka miedziana)

materiaá zgrzewany (blacha)
elektroda dolna (wolfram)
elektroda dolna (Cu)

Rys. 3. Model geometryczny procesu zgrzewania MES

Wyniki badań
Zgrzewaniu poddano końcówki zbrykietowanych linek
miedzianych do płytek miedzianych ocynowanych. Zgrzewanie prowadzono zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku 2.

3
1

1
2

2

Rys. 4. Model odwzorowujący usytuowanie elementów zgrzewanych
i elektrod podczas zgrzewania, po podziale na elementy skończone.
Miejsca pomiarów temperatury: Tem1, Tem3 – styku elektrody z linką
miedzianą, Tj1, Tj3 – styku linki miedzianej z konektorem. Liczba węzłów w modelu – 2000

4

Rys. 2. Schemat usytuowania elementów na zgrzewarce. 1 – brykietowana wiązka linki miedzianej, 2 – płytka miedziana ocynowana, 3 – elektroda górna z wkładką wolframową, 4 – elektroda dolna
z wkładką wolframową

Komputerowa symulacja
procesu zgrzewania
W celu określenia pola temperatury w obszarze zgrzewania oraz wytypowanie przybliżonych parametrów zgrzewania
linek miedzianych z konektorami wykonano model symulacyjny i przeprowadzono obliczenia metodą elementów skończonych MES posługując się programem komputerowym ANSYS.
Model symulacyjny przedstawiono na rysunku 3.
Model obliczeniowy MES uwzględnia geometrię elementów
zgrzewanych i elektrod oraz rodzaj materiału. Istotnym elementem modelu obliczeniowego jest wprowadzenie parametrów materiałowych (rezystancji właściwej, ciepła właściwego
i przewodności cieplnej) w zakresie od temperatury otoczenia
do temperatury topnienia. Nagrzewanie elementów następowało w wyniku zasymulowania przepływu prądu i generacji
ciepła na rezystancji materiałów (wolframu, miedzi) oraz styków. W czasie symulacji wprowadzono różne wartości prądu
zgrzewania, czasy zgrzewania oraz różne wymiary (długość
i średnica) elektrod wolframowych. Kryterium doboru najko-

Rys. 5. Obliczone numerycznie pola temperatury zgrzewania linki
miedzianej z konektorem, z użyciem elektrod wolframowych dla czasu zgrzewania równego 0,08 s

rzystniejszych warunków zgrzewania było uzyskanie odpowiedniego rozkładu temperatury w styku materiałów zgrzewanych (linka miedziana – konektor) oraz w styku elektrody
wolframowej z linką i konektorem.
Ustalone warunki zgrzewania (wymiary elektrod, prąd
zgrzewania, czas przepływu prądu zgrzewania) miały zapewnić utworzenie takiego pola temperatur w obszarze zgrzeiny,
które byłoby odpowiednie do utworzenia połączenia w stanie stałym pomiędzy wiązką linek miedzianych a konektorem. Nagrzewanie styków zgrzewanych elementów następuje w wyniku generowania się ciepła w elektrodach wolframowych. Na rysunku 4 przedstawiono fragment modelu geo
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metrycznego (z rysunku 3) ze strefami w których badany
był rozkład temperatury.
Rozkład temperatury w obszarze zgrzewania przedstawiony na rysunku 6.

T [ oC ]
1300

docisku. Badania symulacyjne wykazały, że stosując parametry zgrzewania, zestawione w tablicy I, w obszarze łączenia
występują odpowiednie warunki do uzyskania poprawnego
połączenia w stanie stałym.
Na podstawie prób zgrzewania i badań komputerowych
symulacyjnych za najbardziej korzystne parametry zgrzewania, ze względu na właściwości wytrzymałościowe i elektryczne, przyjęto parametry zestawione w tablicy I.

1200

Tablica I. Parametry zgrzewania brykietowanych wiązek linek miedzianych z płytkami miedzianymi ocynowanymi o grubości 0,8 mm
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Rys. 6. Rozkład temperatury w obszarze zgrzewania dla prądu zgrzewania równego 8,7 kA i czasu jego przepływu równego s oś Y – temperatura (°C), os X – czas zgrzewania (okr)

Temperatura w punktach Tem1 i Tem3, jest wyższa niż
w punktach Tj1, Tj3. Temperatura w styku elektrody z linką
(Tem1 i Tem3) miedzianą przewyższa nieznacznie temperaturę
topnienia miedzi (1080°C). Temperatura ta jest wynikiem intensywności wygenerowanego w elektrodach ciepła Joule’a.
W związku z dużą przewodnością cieplną miedzi ciepło generowane w punktach Tem1 i Tem3 przepływa do obszarów mniej
nagrzanych, które są umiejscowione w styku centralnym
(punkty Tj1, Tj3). W styku centralnym temperatura wynosi ok.
800÷900°C. Zakres tej temperatury przewyższa temperatury
zapewniające rekrystalizację miedzi i pozwala na utworzenie
połączenia metalicznie ciągłego, utworzonego w stanie stałym. Z analizy rysunku 6 wynika, że w zakresie czasów zgrzewania 70÷80 ms temperatura w złączu waha się w granicach
500÷600oC, to wystarcza do uzyskania ciągłego metalicznego
połączenia. Natomiast temperatura w styku elektrody wolframowej z linką miedzianą wynosi 1100oC÷1150oC.
W wyniku prób zgrzewania nastawiono parametry energetyczne, jakie uzyskano w wyniku symulacji oraz dobrano siłę

W wyniku badań wizualnych utworzonych złączy stwierdzono brak niezgodności na powierzchniach zgrzewanych
elementów. Złącza charakteryzują się poprawnym i estetycznym kształtem zewnętrznym. Od strony brykietowanej
linki miedzianej powierzchnia zewnętrzna, w obszarze styku
z elektrodą, jest gładka z zaokrągleniami po obwodzie odcisku elektrody. Na powierzchni styku elektrody z płytką miedzianą ocynowaną stwierdzono symetryczny odcisk elektrody
oraz pocienienie grubości powłoki cyny.
Pomiary rezystancji styku zgrzewania wykonano za pomocą miernika małych rezystancji firmy KIKUSUI typu 6100.
Wyniki pomiarów zestawiono w tablicy II. Pomiary rezystancji
styku zgrzewania wykazały, że wszystkie z badanych złączy
cechowały się niską rezystancją, nie przekraczającą 7,0 mΩ.
Pomiary siły niszczącej złącze zgrzewane rezystancyjnie
brykietowanej wiązki linek miedzianych z płytką miedzianą
ocynowaną przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej
VEB Thüringer Industriewerk Rauenstein typu FM1000. Prędkość rozciągania wynosiła 10 mm/min. Wyniki pomiarów siły
niszczących złącza zestawiono w tablicy III.
Badania wytrzymałościowe, polegające na ścinaniu
zgrzeiny w próbie rozciągania złącza, wykazały, że zniszczenie złączy nastąpiło poza obszarem zgrzewania. Dla cienkich
linek o przekroju ok. 2,8 mm2 siła niszcząca złącze mieściła

Tablica II. Wyniki pomiaru rezystancji styków Rs (mΩ)
                   Nr próbki
Przekrój
linki

1

2

3

4

5

6

Wartość
średnia

6,2

5,0

5,8

5,8

5,8

5,8

5,0

5,5

2,8

5,0

6,7

5,8

6,7

5,8

5,0

5,8

6
sposób
zniszczenia
83
------A
14
------A

Wartość
średnia

Tablica III. Wyniki pomiaru siły niszczącej Nt (daN) oraz ocena sposobu zniszczenia złącza zgrzewanego
                   Nr próbki
Przekrój
Linki mm2
6,2

2,8

1
sposób
zniszczenia
77
------C
14
------B

2
sposób
zniszczenia
85
------A
14
------A

3
sposób
zniszczenia
60
------A
15
------B

4
sposób
zniszczenia
68
------A
13,5
------B

A – zniszczenie złącza w wyniku zerwania w obszarze przyzgrzeinowym,
B – zniszczenie złącza w materiale linki,
C – zniszczenie złącza w wyniku oderwania wierzchniej warstwy brykietowanej linki.
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5
sposób
zniszczenia
83
------A
14
------A

76

14

się w zakresie od 12 do 15 daN. W każdym ze złączy zniszczenie nastąpiło w wyniku zerwania linki poza obszarem
zgrzewania. W przypadku grubych linek o przekroju 6,2 mm2
siła niszcząca złącze mieściła się w zakresie od 60 do
88 daN. Każde połączenie uległo zniszczeniu w wyniku zerwania linki poza obszarem zgrzewania lub w obszarze przyzgrzeinowym.
Badania metalograficzne złączy zgrzewanych rezystancyjnie przeprowadzono na mikroskopie optycznym LEICA 
MEF4M z układem cyfrowej analizy obrazu. Wyniki badań
w postaci zdjęć makro i mikrostruktury przedstawiono na rysunku 7.
Badania metalograficzne wykazały, że złącza zgrzewane
brykietowanych wiązek miedzianych linek z miedzianymi płytkami pokrytymi powłoką cyny charakteryzują się poprawną
budową strukturalną, a połączenie pomiędzy nimi jest utworzone w stanie stałym. W obszarze styku centralnego (główny styk pomiędzy zgrzewanymi elementami) powłoka cyny
z powierzchni płytki ulega częściowemu wyciśnięciu, a zgrzeina ma charakter połączenia zgrzewanego i lutozgrzewane-

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań zgrzewania
złączy brykietowanych wiązek linek miedzianych z płytką
miedzianą ocynkowaną stwierdzono, że wysoką jakość połączeń można osiągnąć przestrzegając warunki zgrzewania
ustalone na drodze optymalizacji procesu. W związku z dużą
przewodnością elektryczną zgrzewanych elementów zastosowanie pośredniego nagrzewania detali przez elektrody
wolframowe zapewniło utworzenie połączenia zgrzewanego w stanie stałym i połączenia lutozgrzewanego z powłoką cynową o wysokich właściwościach wytrzymałościowych
i elektrycznych spełniających wysokie wymagania stawiane
w motoryzacji.
Zastosowanie symulacji procesu zgrzewania rezystancyjnego, przy zastosowaniu programu Ansys, pozwoliło
na określenie pola temperatury w zgrzeinie oraz na wytypowaniu wstępnych parametrów zgrzewania zastosowanych do badań technologicznych. Wyznaczone temperatury w newralgicznych obszarach złącza, osiągane podczas
zasymulowanego zgrzewania rezystancyjnego obejmują
swoim zakresem pole temperatury, przy której zachodzą
zjawiska wzajemnej rekrystalizacji łączonych elementów.
Materiały elektrod w wyniku przepływu prądu uległy nagrzaniu do temperatury ok. 2000°C, nagrzewając pośrednio elementy łączone.
Zastosowanie do zgrzewania ww. elementów zgrzewarki punktowej, o maksymalnych prądzie zwarcia 14 kA,
zapewniło dostarczenie wystarczającej ilości energii do
złączy brykietowanych wiązek linek miedzianych, o dwóch
różnych przekrojach poprzecznych (2,8 i 6,2 mm2). Proces zgrzewania prowadzono prostym programem, z zastosowaniem twardych parametrów zgrzewania. Przy zgrzewaniu elementów miedzianych, nagrzewanie obszaru
zgrzeiny następuje w kierunku od elektrod do styku centralnego elementów. W  tym przypadku użyto elektrod

Rys. 7. Złącze zgrzewane płytki miedzianej z brykietowaną wiązką
linek miedzianych o przekroju poprzecznym 2,8 mm2. a – makrostruktura przekroju poprzecznego złącza, b – obszar mikrostruktury
zgrzeiny w styku centralnym – połączenie dyfuzyjne (lutozgrzewane)
z cienką powłoką cyny

go. Połączenie zgrzewane następuje w wyniku wzajemnego
przekrystalizowania materiałów rodzimych linki i płytki (miedzi), natomiast połączenie lutozgrzewane zachodzi w wyniku połączenia dyfuzyjnego pozostałej powłoki cyny z materiałem rodzimym linki i płytki. Oba rodzaje połączenia występują w tego typu złączach.

o wyraźnie mniejszej przewodności cieplnej i elektrycznej,
od przewodności materiałów zgrzewanych. Zgrzewarkę
wyposażono w elektrody bimetalowe, składające się z trzonu elektrody, wykonanego ze stopu miedzi klasy A2 oraz
z wkładek wolframowych. Wkładka wolframowa jest mocowana do trzonu elektrody miedzianej na wcisk. Za ilość
ciepła doprowadzonego do obszaru zgrzewania, potrzebnego do utworzenia połączenia zapewniającego ciągłość
metaliczną, odpowiedzialne są kształty i wymiary elektrod
wolframowych. Przy tych warunkach elektrody wolframowe ulegały intensywnemu nagrzaniu, przy zachowaniu
trwałości pozwalającej na prowadzenie seryjnego procesu
zgrzewania.
Na podstawie wyników badań wizualnych oraz badania
wytrzymałościowego złączy stwierdzono, że wykonane złącza charakteryzują się estetycznym wyglądem zewnętrznym przy zapewnieniu wysokich właściwości wytrzymałościowych. Złącza w próbie rozciągania uległy zniszczeniu w
wyniku oderwania części z brykietowanej wiązki linek. Na
powierzchniach styku z elektrodą wolframową brak jest
podtopień lub produktów wyprysku ciekłego metalu. Na
powierzchni płytki miedzianej, w miejscu styku z elektrodą,
powłoka cyny nie uległa wypaleniu. Badania jakości złączy
zgrzewanych potwierdziły wysoką wytrzymałość, ulegając
zniszczeniu poza obszarem zgrzeiny w wyniku wyłuskania
częściowego materiału linki miedzianej.
Badania metalograficzne wykazały, że złącza utworzone są w stanie stałym. W obszarze zgrzewania brykietowanych linek z płytką powłoka cyny zostaje wyciśnięta, a połączenie zostaje utworzone z materiałem płytki. Wyciśnięta
powłoka cyny wnika w szczeliny brykietu, przypominające
swoim kształtem trójkąt równoboczny. Szczeliny wypełnione cyną i miedzią tworzą dodatkowe złącze lutozgrzewane.
Zaobserwowano, że wielkość szczeliny wypełnionej cyną
jest tym większa, im większy jest przekrój poprzeczny brykietowanej wiązki linki miedzianej.
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Tomasz Babul

Wybrane aspekty formowania
powłok amorficznych na bazie niklu
metodą natryskiwania detonacyjnego
Selected aspects of forming the nickelbase amorphous coats by means
of detonation coating technology
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z możliwościami natryskiwania detonacyjnego powłok o strukturze amorficznej. Przedstawiono technologię natryskiwania
powłok typu NiCrBSi oraz FeNiB pozwalającą na uzyskiwanie
powłok o strukturze niekrystalicznej. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych samych powłok, strefy przejściowej powłoka-podłoże oraz warstwy wierzchniej stali
ulepszonej cieplnie, na którą nanoszono powłoki. Badania
strukturalne prowadzone na mikroskopie optycznym zostały uzupełnione badaniami: dyfrakcji rentgenowskiej w celu
określenia składu fazowego natryskanych powłok, mikroanalizy rentgenowskiej przeprowadzonej na mikroskopie
skaningowym oraz pomiarami mikrotwardości faz występujących w powłokach oraz strefie przejściowej.

In the article selected matters concerning the possibilities
of the detonation spraying of amorphous structure coatings are talked over. Spraying technologies of the coatings
type NiCrBSi and FeNiB, making possible to achieve the
non-crystalline structure coatings, are presented. Results
of the metallographic tests of coatings, base-material-coating layer interface zones and surface of the toughened
steel coated with abovementioned method, are reported.
Optical microscope examinations were complemented with
the following studies: X-ray diffraction investigations, conducted in order to specify the phase composition of sprayed coatings; X-ray micro-analyses, performed by means of
the SEM method, and measures of the microhardness of
phases appearing in the coatings and the interface zones.

Wstęp
Technologia natryskiwania detonacyjnego zaliczana jest
do najnowocześniejszych technologii natryskiwania powłok.
Od 1956 roku, kiedy po raz pierwszy została opatentowana,
przez wiele lat była to technologia specjalna tzn. taka, która nie była przedmiotem handlu, a jedynie było możliwe korzystanie z usług oferowanych przez kilka firm na świecie.
W ostatnich kilkunastu latach bardzo intensywny rozwój procesów wytwarzania, jak również możliwości przemieszczania
się pracowników naukowych pomiędzy światowymi ośrodkami badawczymi spowodował rozpowszechnienie tej technologii w skali przemysłowej. Jednym z efektów tego, był również wzrost zainteresowania wytwarzaniem powłok o unikalnych właściwościach. Do takich powłok zaliczane są powłoki
typu TBC (Thermal Barrier Coating), DLC oraz powłoki z proszków intermetalicznych. W  okresie ostatnich kilkunastu lat
prowadzone są prace mające na celu zastosowanie proszków
o składzie chemicznym umożliwiającym wytwarzanie powłok
o strukturze amorficznej lub amorficzno-drobnokrystalicznej.
Możliwości zastosowania metod natryskiwania cieplnego w celu uzyskania powłok w strukturach metastabilnych,
w tym amorficznych, zostały po raz pierwszy zamieszczone
w Polsce w pracy [1].
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Do chwili obecnej stosowanych jest kilkadziesiąt rodzajów
proszków umożliwiających uzyskanie ww. struktur.
Z prac przeprowadzonych w Japonii [2, 3, 4] wynika, że
przy zastosowaniu metody gazowej warunkiem koniecznym
dla uzyskania warstw o strukturze amorficznej było zmniejszenie różnicy temperatury pomiędzy podłożem i cząstkami
napylanego proszku. Uzyskanie struktur metastabilnych jest
możliwe dla tej metody poprzez zastosowanie wstępnego intensywnego chłodzenia podłoża (np. ciekłym azotem) oraz
chłodzenie każdej naniesionej podwarstwy natychmiast po jej
napyleniu.
Dzięki zastosowaniu takiej technologii można uzyskać
warstwy amorficzne ze stopów typu Fe-Ni-P-B, Fe-Ni-Si-B
o grubości sięgającej nawet 150–300 μm. Rezygnacja z chłodzenia poszczególnych podwarstw dla materiału podłoża prowadzi automatycznie do uzyskania struktur krystalicznych.
Pierwszym pokryciem, w jakim udało się uzyskać struktury amorficzne, było pokrycie otrzymane z proszku Zr-Cu.
Dla proszków stopów Fe-Ni-B, Ni-P, Fe-Cr-P-C, Fe-Ti-BC, Fe-B-C-Si metodą tą uzyskuje się warstwy o strukturze
w pełni amorficznej, natomiast dla proszku Fe-B można uzyskać strukturę amorficzno-krystaliczną o zawartości od 20 do
40% fazy krystalicznej.
Metodą detonacyjną z powodzeniem otrzymywano warstwy amorficzne o grubości 1,5–2 mm, ze stopów z zakresu
eutektycznego układu Fe-P-C, Fe-B-C, Fe-Cr-P-C, Fe-Cr-PMn-B-C, Ni-Nb, Fe-B-C-Si.
W chwili obecnej w licznych gałęziach przemysłu znalazły
się warstwy na bazie Ni-Cr-B-Si i Fe-Ni-B, które charaktery-

zują się wysoką odpornością na zużycie i korozję. Stopy te
zawierają bor i krzem, które to pierwiastki obniżają temperaturę topnienia, sprzyjają odtlenieniu napylonej warstwy
i amorfizacji przy szybkim chłodzeniu. Należy zaznaczyć, że
dla wielu typów proszków, np. Fe-Ni-Si-B możliwe jest stosowanie różnych jego odmian różniących się od siebie jedynie
ilością poszczególnych pierwiastków składowych.
Problemy związane z formowaniem się amorficznej warstwy Ni-B związane są przede wszystkim z powstawaniem
wielofazowej struktury składającej się z osnowy amorficznej,
w której znajdują się fazy krystaliczne roztworu stałego na
bazie Ni i faz Ni2B, Ni3B. Ponadto dla tego typu warstwy
w osnowie amorficznej już w przedziale temperatur 360–530oK
zachodzą procesy relaksacyjno-krystaliczne.
Przy badaniach materiałów niekrystalicznych metodami
elektronowej spektroskopii Auger i spektroskopii masowej jonów wtórnych stwierdzono znaczne niejednorodności w rozkładzie pierwiastków chemicznych przy analizie od powierzchni
w głąb materiału warstwy. Zaobserwowano na powierzchniach
amorficznych stopów Fe80B20, Fe40Ni40B20 i Fe40Ni40P14B6 obecność dwuwarstwowej struktury tlenków. Warstwa zewnętrzna
składa się w zasadzie z tlenków metaloidów, a leżąca głębiej
– z tlenków żelaza. Nikiel utlenia się nieznacznie. Tworząc
borki, krzemiany oraz węgliki niklu i chromu (Ni3B, CrB, Ni3Si,
MeC) osadzone w amorficznej osnowie warstwy otrzymywane
ze stopu Ni-Cr-B-Si zapewniają podwyższoną odporność na zużycie. Badania wykazały, że możliwe jest dla tego stopu proszku uzyskanie warstwy, która składa się z amorficznej osnowy
o znacznej zawartości Ni, w której znajdują się wydzielenia faz
Ni3B, CrB, Cr2 i węgliki chromu.

Metodyka i materiały do badań
Do procesu natryskiwania proszkami wykorzystano bezzaworowe stanowisko do natryskiwania detonacyjnego którego schemat urządzenia pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat stanowiska do natryskiwania detonacyjnego 1 – dozownik proszku, 2 – azot, 3, 10 – układ chłodzenia, 4 – zabezpieczenia
5 – propan-butan, 6 – tlen, 7 – układ zapłonowy, 8 – komora detonacyjna, 9 – lufa, 11 – przedmiot napylany

Stosowano częstotliwości natryskiwania 4Hz, odległość
napylania 180 mm.
Do badań zastosowano proszek Ni70Cr16B4Si4,2Fe5C0,8 oraz
Fe40Ni40B20 o granulacji 25–56μm. Powłoki nanoszono na stal
gatunku 45 obrobionego cieplnie na twardość 28–32 HRC.
Badania odporności na zużycie przez tarcie prowadzono na
stanowisku Amstera-135A, w warunkach tarcia tocznego.
Stosowano prędkości toczenia 0,75 m/s, obciążenie 85 kg,
czas próby 6 h. W  procesie tarcia podawano olej SAE  30
w ilości 30 kropli na minutę
Badania dyfrakcyjne powłok prowadzono stosując dyfraktometr firmy Simens D-500 stosując promieniowanie K Cu α
[5].

Struktura i właściwości powłok
typu FeNiB
Powłoki o strukturze amorficzno krystalicznej FeNiB naniesione metodą detonacyjną charakteryzują się typową warstwą badawczą, w której brak jest wyraźnej granicy rozdziału
pomiędzy poszczególnymi podpowłokami nanoszonymi w kolejnych cyklach procesu. Na rysunku 2 widoczne są wyraźne
znaczne odkształcenia ziaren proszku o granicach rozmieszczonych równolegle do materiału podłoża. W wyniku zderzenia poszczególne ziarna uległy deformacji nawet o kilkaset
procent powstałe w wyniku procesu zderzenia cząstek z prędkością przekraczającą kilkakrotnie prędkość. Jednocześnie w
strukturze widoczne są znaczne ilości ultradyspersyjnych wydzieleń nierównomiernie rozłożonych w całej powłoce.

                 a – x 200		           b – x 500
Rys. 2. Struktura powłok FeNiB a – nie trawiona x 200, b – trawiona x 500

Badania rentgenowskie wykazały, że obok plików odpowiadających fazom o strukturze krystalicznej występuje bardzo wyraźne halo odpowiadające strukturze amorficznej.

Rys. 3. Dyfraktogram powłoki FeNiB po natryskiwaniu detonacyjnym

Szczególnie badania rentgenowskie wykazały, że po natryskiwaniu cieplnym struktura powłok składa się z 4 składników fazowych rysunek 3. Oprócz fazy amorficznej stwierdzono występowanie:
• fazy (Fe, Ni)2B o sieci tetragonalnej odpowiadającej sieci
borku Fe2B,
• fazy (Ni, Fe)3B o sieci ortorombowej odpowiadającej sieci
borku Ni3B,
• roztworu stałego na bazie Ni.
W tablicy I zamieszczono parametry sieci krystalograficzne poszczególnych faz.
Stwierdzono, że wygrzewanie powłok w temperaturze –
400oC (temperatura przemiany fazy amorficznej w krystaliczną) w czasie 1 h są zbyt krótkie do zajścia pełnej przemiany.
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Tablica I. Wpływ temperatury wygrzewania na strukturę powłok FeNiB
Temperatura wygrzewania
bez wygrzewania
Faza amorficzna
Roztwór stały
(FeNi)2B o sieci
tetragonalnej Fe2B
o

a = 5,098 A
o

STRUKTURA

c = 4,232 A

temperatra 400oC
faza amorficzna
znaczna ilość fazy
(Fe, Ni)2B
znaczna ilość fazy
(Ni, Fe3)B
roztwór stały na
bazie Ni

temperatura 900oC

i Ni3B. Twardość wydzielających się faz (ok. 1400–1700HV)
jest znacznie wyższa od twardości fazy bezpośredniej (~
1000HV), w efekcie skutkuje to obniżeniem wartości zużycia
(rys. 5).

faza amorficzna
nie występuje
faza (Fe, Ni)2B
faza (Ni, Fe)3B
o sieci typu Fe3C
roztwór stały na
bazie Ni

Roztwór stały
(Ni2Fe)3B o sieci
ortorombowej Ni3B
o

a = 5,339 A
o

Rys. 5. Zużycie całkowite powłoki typu FeNib a – po naniesieniu, b
– po wygrzewaniu w temp. 400oC przez 1 h, c – po wygrzewaniu po
wygrzewaniu w temperaturze 900oC przez1 h

b = 6,647 A
o

c = 4,435 A
Roztwór
bazie Ni

stały

na

o

a = 3,56 A
Na rysunku 4 zamieszczono zmiany obserwowane na
rentgenogramach otrzymanych dla powłok bezpośrednio po
natryskiwaniu oraz wygrzewaniu w temperaturach 400 i 900o.
Dla porównania na rysunku zamieszczono również wykres dyfrakcji proszku użytego do procesu natryskiwania.

Struktura i właściwości powłok
typu NiCrBSi
Struktura powłok typu NiCrBSi, natryskanych metodą
detonacyjną, ma potrzebną morfologię jak powłoki FeNiB.
Obserwacje metalograficzne wykazały, że odkształcenie poszczególnych ziaren może sięgać powyżej 1000%. Jednocześnie obserwuje się występowanie pojedynczych ziaren, które
nie uległy zdeformowaniu o podłoże lub wcześniej naniesioną powłokę. Przyczyną tego może być wysoka twardość tych
ziaren związana z ich składem chemicznym, lub zbyt niska
energia jaką posiadało ziarno w chwili uderzenia o podłoże.
Jednocześnie stwierdzono, że w strefie połączenia powłoka–
podłoże występuje znacznie umocnienie warstwy wierzchniej
podłoża. Przyczyną tego jest znaczne odkształcenie ziaren
stali 45 na skutek oddziaływania strumienia natryskowego
proszku uderzającego o powierzchnię prędkościami sięgającymi nawet 1400 m/s. Stwierdzono wzrost mikrotwardości
warstwy wierzchniej podłoża z 500HV0,02 do 750HV0,02 co
oznacza ~50%-owy przyrost mikrotwardości (rys. 6).

Rys. 4. Dyfraktogramy powłoki FeNiB a – po naniesieniu, b – po
wygrzewaniu w temp. 400oC przez 1 h, c – po wygrzewaniu po wygrzewaniu w temp. 900oC przez 1h, d – proszku użytego do natryskiwania

Badania zużycia przez tarcie powłok typu FeNiB wykazały, że wysokość temperatury wygrzewania powłok nie
ma wpływu na czas doczerniania, wynosił on ok. 1 godz..
Po tym okresie obserwowano charakter liniowy zużycia
zgodnie z krzywą Lorenza. Przeprowadzone pomiary wykazały, ze zużycie powłoki nie poddanej wygrzewaniu wynosiło ~21,1 μm po założonym okresie prowadzenia próby
(6 h).Zastosowanie wygrzewania w temperaturze 400oC 
spowodowało spadek wartości zużycia do 14,4 μm, natomiast wygrzewanie w temp. 900oC  do 12,8 μm. Tendencję
wzrostu odporności na zużycie pokryć z proszku typu FeNiB
wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania należy tłumaczyć zmianami strukturalnymi zachodzącymi na natryskiwanych powłokach. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać
w zmianie struktury amorficznej w krystaliczną, a przede
wszystkim w wydzielaniu się twardych borków typu Fe2B
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Rys. 6. Struktura powłoki NiCrBSi po nartyskaniu, x 500

Badania rentgenograficzne wykazały, że powłoka natryskiwana z proszku NiCrBSi składa się z fazy amorficznej
oraz roztworu stałego na osnowie niklu o sieci RSC  typu
Cu. Zmierzony
parametr sieci dla roztworu stałego wynosi
o
       
a = 3.5445 A . Wygrzewanie w temperaturze 350oC  przez
1 godz. (temp. przemiany [5]) nie spowodowało istotnych

zmian w strukturze materiału. Stwierdzono występowanie
również fazy amorficznej i twardego roztworu na bazie niklu
o
a = 3.5525 A , ale oprócz tego zaobserwoo parametrach sieci          
wano pojawienie się fazy międzymetalicznej Ni3B w niewielkich ilościach. Po wygrzewaniu w temp. 900oC przez 1 h
w celu uzyskania całkowitej krystalizacji powłoki stwierdzono
występowanie innej struktury dwufazowej. Głównym składnio
a = 3.5527 A)
kiem struktury był roztwór stały na bazie niklu             (oraz
wydzielania fazy Ni3B.
Wyniki badań zużycia przez tarcie powłok typu NiCrBSi
zamieszczono na rysunku 7.

krystaliczną. W  wygrzewania w temp. 900oC  obserwowano
spadek średnich wartości twardości powłok z 1100 ± 100
HV0,02 do 700–800 HV0,02. Związany jest to z zachodzącymi przemianami w powłoce. Wyższa twardość, odpowiada
bowiem twardości fazy amorficznej, niższa strukturze krystalicznej. Jednocześnie stwierdzono występowanie obszarów, w
których twardość wynosi od 1400–1500 HV0,2, co odpowiada
twardości faz międzymetalicznych.

Wnioski
•

Rys. 7. Zużycie całkowite powłoki typu NiCrBSi a – po naniesieniu,
b – po wygrzewaniu w temp. 350oC przez 1 h, c – po wygrzewaniu
po wygrzewaniu w temp. 900oC przez 1 h, d – stali 45 o twardości
28–32 HRC 

Na rysunku pokazano również dla porównania zużycie stali 45 o twardości 28–32 współpracującą z powłokami NiCrBSi. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że dla
wszystkich badanych wariantów okres docierania był jednakowy i wynosił ok. 1 h. Następnie obserwowano zużycie
liniowe powłok odpowiadające tarciu w warunkach stabilnych
wg krzywej Lorenca. Z  przeprowadzonych badań wynika,
że w przypadku występowania fazy amorficznej w strukturze powłok obserwuje się najniższe wartości zużycia przez
tarcie. Dla powłok NiCrBSi natryskiwanych detonacyjnie
zużycie całkowite w założonym okresie czasu prowadzenia próby (6 h) wynosiło 5,5 μm w przypadku wykonania
pomiarów bezpośrednio po natryskiwaniu powłok oraz 6
μm po wygrzewaniu w temperaturze 350oC. Wygrzewanie
w temp. 900oC spowodowało wzrost zużycia całkowitego do
16 μm. Oznacza to, że zużycie średnie powłoki wzrosło dla
tego wariantu o 2,6–3 razy w porównaniu z wariantami, w
których obserwowano występowanie struktur amorficznych.
Przyczyny znacznego wzrostu zużycia powłok NiCrBSi należy
dopatrywać się w zmianie struktury amorficznej w strukturę

Metoda natryskiwania detonacyjnie może być stosowana do wytwarzania powłok o strukturze amorficzno-krystalicznej z proszków metali na bazie niklu
zawierających pierwiastki obniżające typu B i Si, które obniżają temperaturę tworzenia i sprzyjają amorfizacji.
•	Zmiana odporności na zużycie powłok amorficznych w wyniku wygrzewania związana jest z ilością wydzieleń faz borkowych powstających w procesie krystalizacji. Dla powłok NiCrBSi obserwowano wzrost zużycia całkowitego w wyniku powstania
przeważającej ilości roztworu stałego Ni i niewielkiej
ilości fazy Fe2B. Natomiast dla powłok FeNiB w procesie krystalizacji powstają duże ilości faz FeB i Ni3B
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Jakość cięcia stali obrobionej
termomechanicznie
plazmą powietrzną, laserem
i strumieniem wody
Quality of steel cutting processed by means
of thermo-mechanical treatment
with the use of air plasma,
laser and water spray
Streszczenie

Abstract

W  artykule opisano wpływ procesu cięcia plazmą powietrzną, laserem oraz strumieniem wody na jakość powierzchni stali obrobionej termomechanicznie QSTE 690TM
o grubości 8 mm. Ocenie poddano jakość powierzchni po
cięciu (odchyłkę prostopadłości, chropowatość powierzchni, kąt ukosu), szerokość szczeliny cięcia, sposób przebijania oraz zmiany strukturalne i zmiany twardości przy
powierzchni cięcia.

In this paper results of investigation of air plasma,
laser beam and water-jet cutting processes on thermo
mechanical controlled rolled QSTE  690TM steel surface
quality were shown. Quality assessment of surface (perpendicular deviation, surface roughness, scarf angle),
gap width after cutting, punching method and structural
and hardness changes near the cutting surface were provided.

Wstęp
Wzrastające wymagania przemysłu w zakresie jakości i
powtarzalności produkowanych wyrobów przyczyniają się
do znacznego postępu w rozwoju różnych technologii spawalniczych, w tym również procesu cięcia. Cięcie metali jest
operacją technologiczną, od której najczęściej zaczyna się
cały proces. Rozwój metod cięcia następuje w odpowiedzi
na stawiane coraz większe wymagania, poczynając od cięcia prostoliniowego, poprzez cięcie 2D  do cięcia 3D. Odpowiedni wybór metody cięcia zależy od wymagań i możliwości
technicznych tj. rodzaju i grubości ciętego materiału, jakości cięcia, tolerancji wymiarowych, odchyłki prostopadłości,
prędkości cięcia czy kształtu wycinanego elementu oraz od
czynników ekonomicznych, do których zalicza się koszt inwestycji, koszt eksploatacji, efektywność procesu i stopień
wykorzystania urządzenia. W  celu uzyskania dobrej jakości
cięcia i założonych wymiarów geometrycznych ciętych elementów istotny wpływ ma także urządzenie do cięcia, które
powinno być stabilne i odporne na drgania. Ciągły rozwój
i doskonalenie metod cięcia oferuje coraz to lepszą jakość
przy relatywnie niższym koszcie urządzeń. Obecnie istnieje
wiele metod cięcia, przy czym najczęściej stosowane jest
cięcie tlenowe, plazmowe, laserowe oraz strumieniem wody.
Cięcie plazmowe stanowi jedną z podstawowych technologii cięcia termicznego. Wysoka wydajność i niskie kosz-
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ty eksploatacyjne a także możliwość przecięcia materiałów
o większych grubościach (do ok. 150 mm) to podstawowe
zalety tej metody cięcia. Cięcie plazmowe jest procesem odpowiednim dla wszystkich rodzajów materiałów przewodzących prąd elektryczny jak: stal, aluminium, żeliwo czy miedź.
Systemy plazmowe, które charakteryzują się niskimi kosztami
pracy mogą być stosowane zarówno w trybie ręcznym jak
i zautomatyzowanym. Cięcie laserowe jest relatywnie nowym
procesem. Do najważniejszych zalet cięcia laserem zalicza się
wysoki stopień automatyzacji procesu, możliwość uzyskania
wysokiej precyzji, sterowanie doprowadzeniem energii do
ciętego materiału, niewielką strefę wpływu ciepła, wysoką
jakością powierzchni cięcia, dużą szybkością cięcia oraz elastycznością procesu przy zmianie profilu produkcji, gdyż nie
jest potrzebna wymiana narzędzi tnących. Po zakończeniu
procesu cięcia laserowego przy właściwie dobranych parametrach, w większości przypadków, nie jest wymagana dodatkowa obróbka powierzchni cięcia. Metoda ta pozwala na
cięcie większości materiałów np. metali, tworzyw sztucznych,
szkła czy materiałów izolacyjnych i daje możliwość wykonania wewnętrznych profili, skomplikowanych elementów czy
precyzyjnych szczelin [1÷4]. Możliwości zastosowania cięcia
laserowego są bardzo duże. Zakres grubości ciętych materiałów wynosi od setnych części mm do ok. 30 mm [5, 6].
Cięcie strumieniem wody jest technologią uzupełniającą procesy cięcia mechanicznego oraz termicznego. Cięcie strumieniem wody stosuje się najczęściej do cięcia tych elementów,
których wykonanie innymi technologiami jest trudne, kosztowne lub niemożliwe. Metoda ta jest szczególnie opłacalna
dla małych i średnich serii materiałów. Cięcie strumieniem
wody przy zastosowaniu silnie sprężonego strumienia wody

Tablica I. Skład chemiczny i własności mechaniczne stali QSTE 690TM o grubości 8 mm
Stężenie pierwiastków %
cC

Si

Mn

P

S

00,06

0,17

1,68

0,008

0,003

Al

Nb

V

Ti

N

Mo

Ce*

0,037

0,047

0,006

0,122

0,006

0,006

0,36

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie,
Rm MPa

Granica plastyczności,
Re, MPa

Wydłużenie
A5, %

822

768

19

* Ce – równoważnik węgla, %
Tablica II. Parametry procesu cięcia plazmą powietrzną, laserem, strumieniem wody stali QSTE 690TM o grubości 8 mm
Proces cięcia plazmą powietrzną
Natężenie
prądu A

Napięcie
łuku V

Prędkość cięcia
m/min

Ciśnienie gazu
plazmowego MPa

Rodzaj
elektrody

Średnica dyszy
tnącej mm

Odległość palnika
mm

180

220

2,2

3,6

Cyrkonowa

2

4

Proces cięcia wiązką laserową
Moc wiązki (W)

Prędkość cięcia
m/min

3600

2,4

Ciśnienie gazu
MPa

Rodzaj gazu

Odległość głowicy
mm

0,8

Tlen

1,5

Proces cięcia strumieniem wody
Ciśnienie wody
MPa

Prędkość cięcia
m/min

Średnica dyszy
tnącej mm

Średnica dyszy
wodnej mm

Rodzaj i ziarnistość
proszku μm

Wydajność
podawania proszku
g/min

Odległość dyszy
mm

380

2,1

0,76

1,5

„Garnet”, 80

480

5

umożliwia cięcie niemal wszystkich miękkich materiałów np.
materiały izolacyjne, karton itp. Przy cięciu twardych materiałów jak metal, szkło, kamień itp. do strumienia wody zostaje
doprowadzony materiał ścierny powodując zwiększenie siły
cięcia, umożliwiając przy tym cięcie materiałów o grubościach dochodzących nawet do 300 mm. Podstawowymi zaletami procesu jest uzyskiwanie wysokiej jakości powierzchni
cięcia, brak zmian strukturalnych materiału, brak odkształceń cieplnych, czystość powierzchni, duża dokładność cięcia,
krótkie czasy przygotowawczo-zakończeniowe procesu oraz
wysoka wydajność procesu. Dla wielu zastosowań, materiały
cięte strumieniem wody nie wymagają dodatkowej obróbki
wykończeniowej np. skrawania. Każda z metod cięcia posiada
swoje charakterystyczne cechy, które wyznaczają jej zakres
zastosowań [3, 7÷10].

Rys. 1. Struktura ferrytyczno-bainityczna stali obrobionej termomechanicznie QSTE 690TM o grubości 8 mm

Badania własne
Celem badań było określenie wpływu procesu cięcia plazmą powietrzną, wiązką promieniowania laserowego oraz
strumieniem wody na jakość powierzchni ciętych stali obrobionej termomechanicznie QSTE  690TM wg PN-EN  101493:2000 o grubości 8 mm. Skład chemiczny oraz własności
mechaniczne stali QSTE 690TM przedstawia tablica I, strukturę rysunek 1.

Cięcie plazmą powietrzną

Cięcie wiązką laserową

Proces cięcia
Proces cięcia plazmą powietrzną przeprowadzono na stanowisku wyposażonym w przecinarkę typu YUN-3000, proces
cięcia wiązką laserową na stanowisku typu TRUMPF Trumatic
TC L 3030, a proces cięcia strumieniem wody na urządzeniu
NC 3520D przy optymalnych parametrach dla grubości blachy
8 mm, (tabl. II). W celu oceny jakości powierzchni wykonano
cięcie na długości 200 mm, (rys. 2).

Cięcie strumieniem wody

Rys. 2. Widok powierzchni pocięciu stali QSTE 690TM o grubości 8 mm

Przegląd spawalnictwa 8/2007

103

Tablica III. Ocena jakości powierzchni ciętych stali QSTE 690TM o grubości 8 mm wg normy ISO 9013: 2002
Odchyłka
prostopadłości
uśr mm

Pole „u”
wg ISO 9013: 2002

Chropowatość
powierzchni Rzśr μm

Pole „Rz”
wg ISO 9013:2002

Kąt ukosu º

Cięcie plazmą
powietrzną

0,82

4

20,50

2

8

Cięcie wiązką
laserową

0,11

1

36,4

2

≈0

Cięcie strumieniem
wody

0,25

2

28,1

2

4

Metoda cięcia

Tablica IV. Wymiary rowka oraz średnice otworów przebicia ciętej stali QSTE 90TM o grubości 8 mm
Szerokość szczeliny cięcia
– m góra mm

Szerokość szczeliny cięcia
– dół mm

Średnica otworu przebicia
– góra mm

Średnica otworu przebicia
– dół mm

Cięcie plazmą
powietrzną

3,18

2,19

5,01

4,16

Cięcie wiązką
laserową

0,40

0,41

3,22

0,77

Cięcie strumieniem
wody

0,71

0,62

1,12

0,71

Metoda cięcia

Górna powierzchnia blachy                        Dolna powierzchnia blachy
Proces cięcia plazmą powietrzną

2002 wg której ocenie podlega chropowatość powierzchni
oraz tolerancja prostopadłości lub pochylenia powierzchni
cięcia. Pomiar chropowatości „Rz” przeprowadzono w kierunku zgodnym z kierunkiem cięcia w pięciu miejscach próbki,
długość odcinka pomiarowego wynosiła 12,5 mm, natomiast
długość odcinka elementarnego 2,5 mm, (tabl. III). Pomiar
odchyłki prostopadłości „u” przeprowadzono w odstępach
20 mm w trzech miejscach próbki, kąt ukosu zmierzono kątomierzem optycznym, (tabl. III).

Ocena wymiarów szczeliny cięcia
Proces cięcia wiązką laserową

W  celu określenia wpływu procesu cięcia stali QSTE 
690TM o grubości 8 mm na jakość rowka przeprowadzono
pomiary średnicy otworu przebicia przy górnej i dolnej powierzchni blachy, (rys. 3, tabl. IV), oraz pomiary szerokości szczeliny cięcia przy dolnej i górnej powierzchni blachy,
w trzech miejscach próbki, (tabl. IV).

Badania metalograficzne
W  celu określenia szerokości strefy wpływu ciepła powstałej po procesie cięcia stali QSTE  690TM o grubości
8 mm przeprowadzono badania makroskopowe przy użyciu
Proces cięcia strumieniem wody

Rys. 3. Widok otworów przebicia stali QSTE 690TM o grubości 8 mm

Ocena jakości powierzchni ciętych
Oceny jakości powierzchni ciętych plazmą powietrzną,
wiązka laserową oraz strumieniem wody stali QSTE  690TM
o grubości 8 mm dokonano w oparciu o normę ISO 9013:
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Cięcie plazmą powietrzną   Cięcie wiązką laserową    Ciecie strumieniem wody

Rys. 4. Makrostruktura powierzchni ciętej stali QSTE 690TM o grubości 8 mm

Tablica V. Twardość HV 0,2 po cięciu blachy QSTE 690 TM o grubości 8 mm
Odległość
pomiaru od
powierzchni
cięcia
mm

I

II

III

I

II

III

I

II

III

0,05

381

393

390

353

361

364

273

285

291

Twardość HV 0,2
po cięciu plazmą powietrzną

Twardość HV 0,2
po cięciu wiązka laserową

Twardość HV 0,2
po cięciu strumieniem wody

Linia pomiaru wg rysunku 6

0,10

352

371

375

312

349

321

262

269

263

0,15

344

365

356

288

327

300

255

260

259

0,20

333

312

297

278

300

271

259

263

254

0,25

312

307

312

266

281

273

262

258

257

0,30

296

303

284

260

273

260

265

260

262

0,35

300

296

285

257

264

258

261

264

260

0,40

295

282

279

259

262

2612

263

265

263

0,45

298

281

293

258

260

260

259

261

261

0,50

300

278

290

260

261

261

258

259

260

0,60

278

255

268

-

-

-

-

-

-

0,70

257

257

264

-

-

-

-

-

-

0,80

260

260

258

-

-

-

-

-

-

0,90

262

258

262

-

-

-

-

-

-

1,00

260

256

260

-

-

-

-

-

-

Materiał
rodzimy

260

260

260

266

261

263

262

258

257

Przy górnej powierzchni

W środku blachy

Przy dolnej powierzchni

Proces cięcia plazmą powietrzną

pomiaru twardości przedstawia rysunek 6. Wyniki pomiarów
tablica V.

Proces cięcia wiązka laserową

Proces cięcia strumieniem wody

Rys. 6. Linie pomiaru twardości ciętych blach ze stali QSTE 690TM
o grubości 8 mm

Analiza wyników badań
Rys. 5. Mikrostruktura przy powierzchni cięcia stali QSTE  690TM
o grubości 8 mm

mikroskopu MeF4M firmy Leica, (rys. 4). Ocenę wpływu procesów cięcia na zmiany strukturalne przy powierzchni cięcia
przeprowadzono na podstawie badań mikroskopowych przy
użyciu mikroskopu świetlnego Olympus PME 3. Badania mikroskopowe zostały przeprowadzone w trzech miejscach
próbki: przy górnej powierzchni cięcia, w środku próbki oraz
przy dolnej powierzchni cięcia, (rys. 5).

Proces cięcia plazmą powietrzną, wiązką laserową oraz
strumieniem wody stali QSTE 690TM o grubości 8 mm przeprowadzono przy optymalnych parametrach przedstawionych
w tablicy II. Uzyskane powierzchnie cięte zostały poddane
ocenie jakości wg normy ISO 9013:2002 (pomiar chropowatości, tolerancja prostopadłości), zmierzono szerokość
szczeliny cięcia oraz średnice otworów przebicia, przeprowadzono badania metalograficzne (badania mikroskopowe oraz
makroskopowe), a także przeprowadzono pomiar twardości
powierzchni po cięciu.

Pomiar twardości

Analiza jakości powierzchni
i wymiarów szczeliny cięcia

Pomiar twardości badanych próbek po cięciu wykonano metodą Vickersa na mikrotwardościomierzu Wilson Wolpert 401 MVD  przy obciążeniu 200 g. Pomiar przeprowadzono w trzech miejscach próbki. Miejsca przeprowadzenia

Norma ISO 9013:2002 przy ocenie powierzchni po cięciu termicznym (brak normy odnoszącej się do jakości cięcia
strumieniem wody) bierze pod uwagę chropowatość
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powierzchni oraz tolerancję prostopadłości powierzchni
cięcia. Pozostałe parametry geometryczne (wielkość szczeliny
cięcia, kąt ukosu, średnica otworu przebicia) traktowane są
pomocniczo. W związku z tym, że brak jest normy dotyczącej
jakości powierzchni ciętych strumieniem wody, jakość tych
powierzchni w celach porównawczych oceniono wg normy
ISO 9013:2002. Dokonując oceny jakości powierzchni stali
QSTE  690 TM o grubości 8 mm po cięciu w oparciu o normę ISO 9013 i biorąc pod uwagę uśrednioną chropowatość
powierzchni oraz odchyłkę prostopadłości należy stwierdzić,
że jakość powierzchni cięcia plazmą powietrzną zawiera się
w obszarze (polach) 2–4, wiązką laserową 1–2, natomiast
przy cięciu strumieniem wody mieści się w polu 2 i 2 (tabl.
III). Najmniejszymi wartościami odchyłki prostopadłości
charakteryzuje się powierzchnia po cięciu wiązką laserową,
a najwyższymi powierzchnia po cięciu łukiem plazmowym.
Najlepszą jakość powierzchni po cięciu pod względem chropowatości zapewnia proces cięcia plazmą powietrzną. Najwyższe wartości chropowatości powierzchni ciętych uzyskano
podczas cięcia wiązką laserową.
W celu określenia wymiarów rowka po cięciu stali QSTE 
690TM plazmą powietrzną, łukiem plazmowym i strumieniem
wody porównano także średnicę otworów przebicia oraz
szczeliny cięcia. Analizując wyniki badań, należy stwierdzić,
że proces cięcia plazmą powietrzną charakteryzuje się największymi średnicami otworu przebicia i największymi szerokościami szczeliny cięcia. Proces cięcia wiązką laserową
pozwala uzyskać najmniejszą szerokość szczeliny cięcia przy
stosunkowo dużej średnicy otworu przebicia przy górnej powierzchni blachy. Cięcie strumieniem wody pozwala uzyskać
najmniejsze wartości otworów przebicia przy małych wartościach szczeliny cięcia. Największy kąt ukosu powstał w wyniku procesu cięcia łukiem plazmowym, wartość pochylenia
jednej z powierzchni ciętych wynosi 8º. Minimalny kąt ukosu
charakteryzuje proces cięcia wiązką laserową. W przypadku
cięcia strumieniem wody kąt ukosu wynosił ok. 4º.

Zmiany strukturalne
zachodzące przy powierzchni cięcia
Przeprowadzone badania metalograficzne oraz pomiary
twardości powierzchni ciętych plazmą powietrzną, wiązką
laserową oraz strumieniem wody stali QSTE 690 TM o grubości 8 mm pozwoliły określić szerokość SWC  i wyznaczyć
rodzaj zmian strukturalnych jakie zaszły przy powierzchni cięcia. Podczas cięcia blachy ze stali QSTE 690 TM o grubości
8 mm plazmą powietrzną przy powierzchni cięcia powstała
warstwa bainityczna o twardości rzędu 390 HV 0,2, szerokość strefy wpływu ciepła wynosiła około 0,6 mm. Dalej jest
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widoczna drobnoziarnista struktura ferrytyczno-bainityczna
(materiał rodzimy) o twardości 260 HV 0,2. Proces cięcia
wiązką laserową stali QSTE  690TM powoduje utwardzenie
przy powierzchni cięcia, przy czym struktura bainityczna posiada twardość rzędu 360 HV, a szerokość SWC wynosi około
0,2 mm. Proces cięcia strumieniem wody nie spowodował
zmian strukturalnych w ciętym materiale, jedynie twardość
materiału przy samej powierzchni cięcia nieznacznie się
zwiększyła do wartości około 290 HV 0,2, przy twardości
materiału rodzimego 260 HV 0,2. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że proces cięcia plazmą
powietrzną powoduje największe utwardzenie warstw przypowierzchniowych i największe zmiany strukturalne. Proces
cięcia łukiem plazmowym charakteryzuje się także większą
szerokością SWC  niż w przypadku cięcia wiązką laserową
(brak widocznej SWC  przy materiałach ciętych strumieniem
wody, rys. 7.

Rys. 7. Wpływ procesu cięcia na zmiany twardości stali QSTE 690 TM
o grubości 8 mm

Przy ocenie jakości powierzchni po cięciu należy uwzględniać nie tylko parametry powierzchni tzn. chropowatość i odchyłkę prostopadłości, ale również kąt ukosu, sposób przebijania blachy, a także szerokość szczeliny cięcia przy górnej
i dolnej powierzchni blachy. Biorąc pod uwagę własności eksploatacyjne elementów po cięciu należy zwrócić też uwagę
na wpływ procesów cięcia na możliwe zmiany strukturalne
i chemiczne spowodowane oddziaływaniem ciepła, zwłaszcza w
przypadku stali obrabianych termomechanicznie, gdzie w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego może dojść do utraty własności nabytych podczas obróbki cieplno-plastycznej.
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Napawania laserowe techniką
z jednoczesnym podawaniem
drutu litego i proszku ceramicznego
Laser pad welding by means of a technique
with the use of simultaneous feeding
of monolithic wire and powder

Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono próby napawania laserowego krążków
ze stali narzędziowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1
z jednoczesnym podawaniem drutu litego ze stali austenitycznej CastoMag 45500 i proszku ceramicznego MetaCeram 28060 do jeziorka spawalniczego napoiny. Określono wpływ podstawowych parametrów napawania: mocy
wiązki laserowej, prędkości napawania, prędkości podawania drutu oraz natężenia podawania proszku na jakość,
kształt, oraz wymiary geometryczne napoin.

In this paper, results of the study of the technology of
laser surfacing of X37CrMoV5-1 hot work tool steel during
simultaneous feeding of solid wire CastoMag 45500 and
powder MetaCeram 28060 into the weld pool are presented. Results of the surfacing parameters on quality and
geometry are given.

Wstęp
Wzrastające zapotrzebowanie przemysłu na części maszyn
i urządzeń o coraz wyższych właściwościach eksploatacyjnych
wymaga coraz doskonalszych materiałów metalowych, ceramicznych, cermetalowych i tworzyw sztucznych, a także
sposobów ich nakładania na podłoża metalowe [1÷3].
Niewątpliwie materiały cermatalowe są jednymi z najbardziej
zawansowanych materiałów inżynierskich, które, dzięki
połączeniu w sobie cech materiałów ceramicznych oraz memetalowych, nie tylko polepszają własności wytrzymałościowe, ale także zapewniają wysokie własności eksploatacyjne, takie jak odporności na zużycie ścierne i erozyjne,
żarowytrzymałość, odporności na korozję itd. [2, 4, 5].
Obecnie najczęściej stosowanymi w przemyśle spawalniczym
technologiami nakładania warstw wierzchnich metalicznych,
cermetalowych i ceramicznych są procesy natryskiwania
cieplnego oraz napawania łukowego – GTA, SSA, GMA i PTA 
[3]. W  ostatnich latach coraz powszechniej w przemyśle
światowym stosowana jest technologia napawania laserowego, zapewniająca najwyższą jakość napawanych warstw
wierzchnich i dużą dokładność regulacji właściwości użytkowych tych warstw [3, 6÷9]. Szczególnie przydatnym do
tego celu źródłem promieniowania laserowego są lasery
diodowe dużej mocy HPDL, których wiązka promieniowania
ma prostokątny kształt ogniska o równomiernym rozkładzie
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energii w miejscu ogniskowania wiązki, tzw. rozkład wielomodowy, oraz dużą sprawność energetyczną, rzędu 30÷50%
(tabl. I).

Przebieg badań
Celem badań było opracowanie techniki napawania
laserem diodowym dużej mocy HPDL ROFIN-SINAR DL  020
(tabl. I, rys. 1), z jednoczesnym podawaniem materiału dodatkowego w postaci drutu litego austenitycznego AISI  316L 
(CastoMag 45500) o średnicy 1,0 mm i proszku ceramicznego
MetaCeram 28060 60% Al2O3 + 40% TiO2, do jeziorka spawalniczego napoiny. Głowica lasera umieszczona była na prowadnicy firmy ISEL AUTOMATION  sterowanej numerycznie,
o dokładności pozycjonowania 0,2 μm/100 mm (rys. 1). Prowadnica wykonująca ruch prostoliniowy wzdłuż pionowej osi
„z” umożliwiała zmianę położenia ogniska wiązki laserowej
względem górnej powierzchni napawanych płyt. Stół spawalniczy umieszczony bezpośrednio pod głowicą lasera wykonywał
ruchy w płaszczyźnie „xy” za pośrednictwem układu prowadnic
o dokładności pozycjonowania 1,0 μm/25 mm.
Proces napawania laserowego przeprowadzono na
krążkach o średnicy 100 mm i grubości 8,0 mm ze stali
narzędziowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1, po
hartowaniu w oleju w temperaturze 1000°C  i wysokim
odpuszczaniu w temp. 600°C  (tabl. II). Określono wpływ
podstawowych parametrów napawania laserowego: mocy
wiązki laserowej, prędkości napawania, prędkości podawania
drutu oraz natężenia podawania proszku na jakość, kształt
oraz wymiary geometryczne napoin. Proszek MetaCeram
28060 wdmuchiwany był w strumieniu argonu do jeziorka
Przegląd spawalnictwa 8/2007
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Tablica I. Dane techniczne lasera diodowego dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL 020
Długość fali promieniowania laserowego

808 nm ± 5 nm

Moc wyjściowa wiązki laserowej (promieniowanie ciągłe)

2500 W

Zakres mocy

100–2500 W

Długość ogniskowa wiązki laserowej

82 mm/32 mm

Wymiary ogniska wiązki laserowej

1,8 x 6,8 mm/1,8 x 3,8 mm

Zakres gęstości mocy w płaszczyźnie ogniska wiązki laserowej

0,8–36,5 kW/cm2

Tablica II. Skład chemiczny stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1 ~ 42 HRC
Zawartość składników stopowych (% wag.)
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

P

S

00,37

1,01

0,35

5,11

1,16

0,35

0,017

0,002

Uwagi: * – twardość stali po obróbce cieplnej
Tablica III. Skład chemiczny stopiwa drutu CastoMag 45500 o średnicy 1,0 mm
Zawartość składników stopowych (% wag.)
C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Fe

0,02

1,8

0,85

18,5

12,2

2,8

reszta

napoiny
poprzez
stalową
dyszę
cylindryczną
o
średnicy
0,8
mm
i długości 30 mm. Dysza podawania proszku nachylona
była do napawanej powierzchni pod kątem 45°, natomiast
końcówka podawania drutu nachylona była do powierzchni
pod kątem 30o (rys. 2).

9 – układ podawania drutu
Rys. 2. Schemat ustawienie układu podawania drutu i proszku względem ogniska wiązki lasera HPDL

Rys. 1. Widok stanowiska do napawania laserowego wyposażonego
w laser diodowy dużej mocy firmy ROFIN DL  020: 1 – głowica
laserowa, 2 – stół spawalniczy, 3 – komputer sterujący stanowiskiem,
4 – butle gazu transportującego proszek oraz gazu ochronnego
(argon), 5 – podajnik drutu, 6 – talerzowy podajnik proszku, 7
–zestaw dysz układu podawania proszku, 8 – materiał napawany,
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Wiązkę lasera diodowego o przekroju prostokątnym
i wymiarach ogniska wiązki 1,8 x 6,8 mm, przy długości
ogniskowej 82,0 mm, ogniskowano na górnej powierzchni
krążków ze stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco
X37CrMoV5-1, o powierzchni przygotowanej do napawania przez szlifowanie i czyszczenie chemiczne. Napoiny laserowe wykonano w szerokim zakresie parametrów napawania, przy różnych mocach wiązki laserowej, prędkościach napawania, prędkościach podawania drutu austenitycznego oraz różnym natężeniu podawania proszku ceramicznego (tabl. IV). W  celach porównawczych wykonano również próby napawania laserowego HPDL  stosując jako
materiał dodatkowy tylko drut lity (tabl. IV). W celu ochrony
ciekłego jeziorka napoiny oraz strumienia proszku przed
utlenianiem zastosowano nadmuch argonu o natężeniu
20,0 l/min przez dyszę cylindryczną, ustawioną współosiowo
z dyszą podawania proszku. Proszek wdmuchiwany był do
obszaru ogniska wiązki laserowej, również w strumieniu

Tablica IV. Parametry napawania HPDL z materiałem dodatkowym w postaci drutu CastoMag 45500 i proszku ceramicznego MetaCeram
28060
Moc
wiązki laserowej
W

Nr napoiny

Prędkość napawania
m/min

A1

0,1

A2

0,2
1000

A3

0,2

A5

0,2

A6

0,1

A7

0,2

0,1

A11

0,2

A12

0,1

A13

0,2

A14

0,1

A17

0,2

B1*

1200

3,0
7,2
3,6
7,2

1,0

3,6
7,2

1,5

3,6
8,4

0,5
1,0

0,2

A16

3,0

1,0

0,9

0,1

1400

A15

6,0

0,5

0,2

A10

3,0

1,0
0,6

4,2
8,4

1,0

4,2
8,4

1,5

0,1

0,9

Energia
liniowa napawania
kJ/cm
6,0

0,5

0,1

1200

A9

Natężenie podawania proszku
g/min
0,5

0,1

A4

A8

Prędkość podawania
drutu
m/min

4,2

-

7,2

Uwagi: natężenie przepływu gazu ochronnego – 20 l/min, natężenie przepływu gazu transportującego proszek – 8 l/min* – napoina
porównawcza.

Tablica V. Wpływ parametrów napawania laserowego HPDL na kształt napoin oraz udział materiału rodzimego w napoinach (tabl. IV)

Nr napoiny

Szerokość
napoiny B
mm

Wysokość
nadlewu hn
mm

Głębokość
wtopienia hw
mm

Pole
powierzchni
nadlewu Fn
mm2

Pole
powierzchni
wtopienia Fw
mm2

A1

5,01

0,83

0,27

2,70

0,38

12,3

A2

4,69

0,46

0,14

1,32

0,12

8,3

A3

5,11

0,80

0,25

2,74

0,35

11,5

A4

4,86

0,45

0,18

1,37

0,36

21,0

A5

4,96

0,52

0,29

1,66

0,44

21,0

A6

4,90

1,42

0,28

4,87

0,31

5,9

A7

4,85

0,76

0,29

2,36

0,50

17,5

U*
%

A8

5,49

1,32

0,29

4,90

0,36

6,9

A9

5,33

0,77

0,25

2,57

0,38

12,8

A10

5,74

1,35

0,35

4,92

0,44

8,2

A11

5,14

0,79

0,20

2,47

0,55

18,1

A12

5,27

1,53

0,39

5,47

0,94

14,7

A13

5,22

0,82

0,32

2,72

0,69

20,2

A14

5,61

1,50

0,33

5,57

0,79

12,5

A15

5,60

0,75

0,28

2,66

0,86

24,3

A16

5,47

1,47

0,37

5,45

0,87

13,7

A17

5,53

0,78

0,31

2,71

0,74

21,5

B1

3,94

1,07

0,02

2,52

0,01

0,2

Uwagi: U =

Fw
⋅ 100%
Fw + Fn
Przegląd spawalnictwa 8/2007

109

Badania metalograficzne
i pomiary mikrotwardości
Analiza makrostruktury napoin laserowych wykazała
regularny kształt linii wtopienia, wąską SWC  oraz brak
obecności wad wewnętrznych (tabl. IV, V). Wzrost energii
liniowej napawania, przy stałym natężeniu podawania
proszku i podawania drutu, powoduje zwiększenie szerokości
napoiny, wysokości nadlewu, głębokości wtopienia napoiny
oraz udziału materiału podłoża w napoinie (tabl. V, rys. 3, 4).
Badania mikroskopowe wykazały, iż w obszarze bezpośrednio
przyległym do linii wtopienia występuje strefa dendrytów
kolumnowych, zorientowanych zgodnie z kierunkiem odprowadzania ciepła w czasie krzepnięcia napoiny, (rys. 5).
Natomiast w obszarze przyległym do lica napoiny występują
dendryty równoosiowe (rys. 5). Pomiary mikrotwardości µHV
0,1 przeprowadzone na przekroju poprzecznym zgładów
napoin, wykazały mniejszą mikrotwardość napoiny w stosunku do mikrotwardości materiału rodzimego (rys. 6). Przyczyną tego zjawiska jest rozpad tlenków (Al2O3, TiO2),
będących składnikami proszku ceramicznego MetaCeram
28060 w procesie napawania, z uwagi na bardzo wysoka
temp. jeziorka spawalniczego, ponad 30000C [3].

a

Pozostałe parametry: natężenie podawania proszku 1,0
g/min, prędkość podawania drutu 1,0 m/min, Przepływu
gazu ochronnego o natężeniu 20 l/min, natężenie przepływu
gazu transportującego proszek – 8 l/min

A14
 A15
                                                  
Obszar przyległy do powierzchni lica

Środkowy obszar napoiny

b

Obszar napoiny przyległy do linii wtopienia

Rys. 3. Widok lica oraz makrozgłady napoin wykonanych przy stałej
mocy wiązki laserowej 1000 W  i różnych prędkościach napawania:
a – 0,10 m/min, b – 0,20 m/min na podłożu ze stali narzędziowej
stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1.

Rys. 5. Mikrostruktura napoin wykonanych laserem diodowym dużej
mocy na podłożu ze stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco
X37CrMoV5-1. Parametry napawania: mocy wiązki laserowej 1400
W, prędkość napawania: A14) 0,10 m/min, A15) 0,20 m/min (tabl.

Pozostałe parametry: natężenie podawania proszku 1,0
g/min, prędkość podawania drutu 0,5 m/min, przepływu
gazu ochronnego o natężeniu 20 l/min, natężenie przepływu
gazu transportującego proszek – 8 l/min

a

b

Rys. 4. Widok lica oraz makrozgłady napoin wykonanych przy stałej
mocy wiązki laserowej 1400 W  i różnych prędkościach napawania:
a – 0,10 m/min, b – 0,20 m/min na podłożu ze stali narzędziowej
stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1
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Rys. 6. Wpływ fazy ceramicznej na mikrotwardość napoin wykonanych laserem diodowym dużej mocy na podłożu ze stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco X37CrMoV5-1. Parametry napawania: mocy wiązki laserowej 1200 W, prędkość napawania 0,10
m/min prędkość podawania drutu 0,9 m/min oraz różne natężenia
podawania proszku: 0 g/min, 0,5 g/min, 1,0 g/min, 1,5 g/min

Podsumowanie
Przeprowadzone badania procesu napawania laserem diodowym dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL020
(tabl. I, rys. 1), stali narzędziowej stopowej do pracy na
gorąco X37CrMoV5-1 (tabl. II), pozwoliły na opracowanie
techniki napawania laserowego z jednoczesnym podawaniem materiału dodatkowego w postaci drutu CastoMag 45500 i proszku MetaCeram 28060 do jeziorka spawalniczego napoin. Badania wykazały, że możliwe jest
uzyskanie napoin o gładkim i równym licu, regularnym
kształcie linii wtopienia, wąskiej SWC  oraz wolnych od
wad wewnętrznych (rys. 3, 4). Poprzez odpowiedni dobór parametrów napawania: mocy wiązki laserowej,
prędkości napawania oraz natężenia podawania proszku
i prędkości podawania drutu można w szerokim zakresie regulować kształt i wymiary napoin (rys. 3, 4).
Wzrost energii liniowej napawania, przy stałym natężeniu podawania proszku i drutu, powoduje zwiększenie

głębokości wtopienia. Maksymalne energie liniowe, rzędu
0,33–0,39 mm, zapewniają udział materiału rodzimego
w napoinie na poziomie 20%, (tablica V).
Średnia mikrotwardość napoin mierzona na przekrojach poprzecznych kształtuje się na poziomie 170–240
µHV0,1, co stanowi około 40% niższą twardość, niż
twardość materiału rodzimego (rys. 6). Wynika to, z rozpadu tlenków (Al2O3, TiO2), będących składnikami proszku ceramicznego MetaCeram 28060 w procesie napawania. W  rezultacie napoiny pozbawione ceramicznych
wtrąceń, czyli fazy umacniającej materiał, mają porównywalną mikrotwardość do napoin wykonanych przy
użyciu materiału dodatkowego w postaci samego drutu
(rys. 6).
W Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej prowadzone są dalsze badania nad uzyskaniem napoin cermetalowych w wyniku napawania laserowego z jednoczesnym
podawaniem materiałów dodatkowych, w postaci drutu
i proszku.
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Wojciech Żórawski

Własności powłok węglikowych
natryskiwanych HVOLF
Properties of carbide coats
applied by means of HVOLF process

Streszczenie

Abstract

Powłoki natryskiwane naddźwiękowo są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, jednak sam proces
i ich właściwości tribologiczne nie są dostatecznie znane.
Dotyczy to zwłaszcza powłok pracujących na wysokoobciążonych częściach maszyn, gdzie podstawowym zagadnieniem jest trwałość i odporność na zużycie. W  przeprowadzonej pracy omówiono podstawowe systemy natryskiwania
naddźwiękowego oraz przeprowadzono badania odporności na zużycie ścierne natryskanych naddźwiękowo powłok
węglikowych z proszków WC-Co i Cr3C2 25% NiCr. Powłoki nałożono przy pomocy systemu do natryskiwania naddźwiękowego TAFA JP-5000 (HVOLF). Badania otrzymanych
powłok przeprowadzono przy pomocy mikroskopu SEM-EDS.
Do badań składu fazowego natryskanych powłok zastosowano dyfraktometr Bruker D-8 Advance. Badania odporności
na zużycie ścierne przeprowadzono na testerze tribologicznym T-07.

Ultrasonic spray-on coats are widely applied in various
industries, however the process itself and their tribologic
properties are not known well enough. This applies to the
coats on high-load parts of the machines in particular, where
durability and resistance to wear are of the primary significance. Basic ultrasonic spraying systems were discussed in
the paper and the testing of resistance to abrasive wear of
ultrasonic spray-on carbide coats of WC-Co and Cr3C225%
NiCr powders were presented. The coats were applied by
means of TAFA  JP-5000 (HVOLF) ultrasonic spraying system. SEM-EDS microscope was used for the testing of the
applied coats. To test phase composition of the applied coats, Bruker D-8 Advance diffraction instrument was used.
The testing of resistance to abrasive wear was conducted on
T-07 tribologic tester.

Wstęp
Opracowany w latach 80-tych ubiegłego stulecia proces
natryskiwania naddźwiękowego HVOF (High Velocity Oxyfuel Spray) pozwolił na otrzymywanie powłok o własnościach
porównywalnych z własnościami powłok natryskiwanych detonacyjne. Stanowił jednocześnie przełamanie monopolu
firmy Union Carbide (obecnie Praxair S.T, Inc.), która była
właścicielem patentów dotyczących natryskiwania detonacyjnego i ze względów komercyjnych nie pozwoliła na rozpowszechnienie tej metody oferując wyłącznie usługi w zakresie natryskiwania detonacyjnego powłok. Proces natryskiwania naddźwiękowego był rezultatem poszukiwań nowych
rozwiązań w zakresie natryskiwania płomieniowego, ukierunkowanych na zwiększenie energii kinetycznej cząstek materiału powłokowego [1, 2]. Powłoka w tym procesie jest
formowana przede wszystkim z cząstek znajdujących się
w stanie wysokoplastycznym, ponieważ czas ich przebywania w strudze gazów jest bardzo krótki. Wysoka energia kinetyczna cząstek, mimo, że nie znajdują się one w stanie
ciekłym, pozwalana na ich odpowiednie odkształcenie w wyniku czego, otrzymujemy powłokę bardzo dobrze związaną
z podłożem o minimalnej porowatości. Jednocześnie duża
prędkość ogranicza szkodliwy wpływ tlenu zarówno na mikrostrukturę ziarna proszku w czasie lotu oraz jego oddziaływanie na tworząca się powłokę. Obecnie po upływie ponad 20
Dr inż. Wojciech Żórawski – Politechnika Świętokrzyska.
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lat proces ten jest realizowany przez szereg systemów, które pozwalają na otrzymywanie powłok posiadających bardzo
dobre własności eksploatacyjne i jednocześnie bardzo wysokiej adhezji do podłoża. Prace nad nowymi systemami
natryskiwania naddźwiękowego doprowadziły do powstania
na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia III-ciej generacji
pistoletów HVOF zasilanych znacznie tańszym paliwem płynnym. Proces natryskiwania pistoletami o dużej mocy, z wykorzystaniem paliwa ciekłego, został określony jako HVOLF
(High Velocity Oxyliquidfuel Spray) [3, 4]. Przykładem takiej
konstrukcji jest system TAFA  JP-5000. Dalsze badania pozwoliły na opracowanie systemów w których tlen został zastąpiony znacznie tańszym powietrzem HVAF (High Velocity
Airfuel Spray), co umożliwiło znaczną redukcje kosztów nakładania powłok [5, 6].
Obecnie powłoki natryskiwane naddźwiękowo są szeroko
stosowane w różnych gałęziach przemysłu w celu zwiększenia odporności części maszyn na zużycie ścierne, erozję, korozje itp. Spośród różnych węglików najszersze zastosowanie
znalazły węglik wolframu oraz węglik chromu. Pierwszy jest
zwykle stosowany w temperaturach do 500oC, a drugi może
być wykorzystywany nawet do 800oC. Natryskiwanie naddźwiękowe nie powoduje przejścia węglika WC  do postaci
W2C, co miało miejsce w przypadku zastosowania natryskiwania plazmowego i obniżało jego twardość oraz właściwości
tribologiczne. Ponadto znacznie wyższa prędkość cząstek oraz
znikoma zmiana składu fazowego spowodowały, że powłoki
węglikowe natryskane naddźwiękowo posiadają niższą porowatość, wyższą twardość oraz bardzo wysoką adhezje do
podłoża. W  szeregu zastosowań są one rozważane jako

powłoki umożliwiające wyeliminowanie galwanicznych powłok chromowych, których proces nakładania jest szkodliwy dla środowiska [7, 8]. Przeprowadzone badania [9, 10]
pokazują bardzo dobre właściwości natryskanych powłok
węglikowych w porównaniu z różnymi gatunkami stali stopowych, brak jest jednak opisu mechanizmu zużycia powłok
w wykonanych testach. Przeprowadzone badania są kontynuacja badań własności natryskanych naddźwiękowo powłok węglikowych [11].

Eksperyment
Materiały
W procesie natryskiwania naddźwiękowego (HVOLF) zastosowano proszek węglika wolframu WC-Co (FST k-674.23)
oraz proszek węglika chromu Cr3C2 25% NiCr (1375 VM). Zakres wielkość ziaren obydwóch proszków wynosił 21÷51μm.
Na rysunku 1 pokazana jest wielkość i morfologia ziaren
obydwóch natryskiwanych proszków. Są to materiały przeznaczone specjalnie do natryskiwania cieplnego, otrzy-

Rys. 1. Ziarna proszku a – WC-Co, b – Cr3C2 25% NiCr

mywane w wyniku aglomeracji oraz spiekania drobnych ziaren proszku. Mają one bardzo duży udział ziaren o kształcie
sferoidalnym, co znacznie zwiększa ich sypkość w porównaniu z proszkami o nieregularnym kształcie ziarna. Na wykonanym zgładzie metalograficznym ziaren proszku (rys. 2)
widoczna jest ich budowa. Ziarna są porowate, co jest wynikiem zastosowanego procesu ich wytwarzania.

Natryskiwanie naddźwiękowe
Do natryskiwania HVOLF zastosowano system TAFA–JP5000 (rys. 3). Do procesu natryskiwania jako paliwo została zastosowana nafta. Parametry natryskiwania zastosowane dla użytych w badaniach proszków są przedstawione
w tablicy I. Przed natryskiem, próbki ze stali 45 o wymiarach 30 x 30 x 3 mm zostały poddane obróbce strumieniowo-ściernej elektrokorundem 12EB przy ciśnieniu 0,5MPa.
Średnia grubość natryskanych powłok wynosiła odpowiednio
0,51 mm dla powłoki WC-Co i 0,36 mm dla powłoki Cr3C2
25% NiCr.

Metodologia
Analiza mikrostruktury oraz składu chemicznego natryskanych powłok została przeprowadzona przy pomocy
mikroskopu skaningowego JSM–5400 z mikrosondą ISIS 
300 Oxford (EDS). Do badań składu fazowego zastosowano dyfraktometr typu D8 Advance (Bruker) przy zastosowaniu promieniowania niefiltrowanego lampy Co. Pomiary
mikrotwardości HV0.1 zostały przeprowadzone na twardościomierzu firmy Zwick 3210. Do pomiaru chropowatości powierzchni wykorzystano przyrząd Talysurf 4 z programem
SUFORM w Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych Katedry Technologii Mechanicznych
i Metrologii PŚk.

Badania odporności na zużycie ścierne

Rys. 2. Przekrój ziarna proszku a – WC-Co, b – Cr3C2 25% NiCr

Do określenia odporności na zużycie ścierne zastosowano tester tribologiczny T-07 (rubber wheel machine), wyprodukowany przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (rys. 4). W testerze T-07 materiał ścierny jest podawany
pomiędzy obracające się koło gumowe oraz próbkę z natryskaną powłoką. Jako materiał ścierny zastosowano elektrokorund EB-90.

Rys. 3. Schemat działania pistoletu TAFA 
– JP-5000

Tablica I. Parametry natryskiwania HVOLF
Powłoka

Długość
dyszy
mm

Ciśnienie
tlenu
kpa

Wydatek
nafty
l/h

Wydatek
proszku
g/min

Gaz
podajnika
proszku

Odległość
natrysku
mm

WC-Co

150

890

22,7

330

argon

380

Cr3C225NiCr

150

890

22,7

200

argon

360
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Wyniki badań
Analiza budowy powierzchni powłok
i ich mikrostruktury

Rys. 4. Widok testera tribologicznego T-07

a

b

Rys. 5. Struktura powierzchni powłoki natryskanej HVOLF a – WC-Co,
b – Cr3C2 25% NiC

a

b

Rys. 6. Zgład metalograficzny powłoki natryskiwanej HVOLF a – WC-Co,
b – Cr3C2 25% NiCr

Zdjęcia powierzchni powłok natryskanych naddźwiękowo
z proszków WC-Co i Cr3C2 25% NiCr przedstawione są na rysunku 5. Ziarna natryskanych proszków są odkształcone w różnym
stopniu. Wynika to z różnej wielkości ziaren proszku oraz ich
położenia w strumieniu natryskowym, co powoduje, że są one
w różnym stopniu nagrzane w momencie uderzenia w podłoże.
Na obydwóch powierzchniach przeważa obecność cząstek o niewielkim stopniu odkształcenia, mimo ich bardzo dużej prędkości, co jest wynikiem krótkiego przebywania ziaren proszku
w strumieniu natryskowym. Widoczna jest porowatość powłok,
zwłaszcza w przypadku powłoki WC-Co. Jednak chropowatość
powłoki WC-Co po natryskiwaniu wynosiła odpowiednio Ra =
3,66 μm i była niższa niż chropowatość powłoki Cr3C2 25% NiCr
dla której Ra = 4,87 μm.
Mikrostruktury powłok natryskiwanych HVOLF są pokazane na rysunku 6. Na zgładzie powłoki WC-Co widoczne
są drobne nieodkształcone ziarna węglika wolframu, które
są osadzone w kobaltowej matrycy. Przeprowadzona mikroanaliza EDS  pokazała różny skład powłoki w zależności od
badanej strefy. Jasne ziarna w powłoce WC-Co to faza posiadająca dużą zawartość wolframu, natomiast ciemna matryca,
to obszar bogaty w kobalt z niedużą zawartością wolframu.
W strukturze powłoki Cr3C2 25% NiCr widoczne są znacznie większe nieodkształcone ziarna osadzone w jasnej matrycy
NiCr. Analiza punktowa wykazała, że ciemne ziarna w powłoce
to faza o dużej zawartości chromu, natomiast jasna matryca,
to obszar zawierający dużą ilość niklu. W obydwóch natryskanych powłokach stwierdzono obecność niewielkich porów.
Przeprowadzone badania dyfraktometryczne umożliwiły zidentyfikowanie składu fazowego zastosowanych do natryskiwania proszków oraz otrzymanych powłok. Różnice w składzie fazowym pomiędzy proszkami a natryskiwanymi HVOLF
powłokami są pokazane na dyfraktogramach, na rysunku 7.

a

Rys. 7. Dyfraktogramy proszku i powłoki natryśniętej HVOLF a – WC-Co,
b – Cr3C2 25% NiCr

Rys. 8. Zużycie ścierne powłoki a – WC-Co, b – Cr3C2 25% NiCr
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b

Rys. 9. Struktura powierzchni powłoki natryskanej HVOLF po zużyciu
ściernym a – WC-Co, b – Cr3C2 25% NiCr

Wykazano występowanie węglika WC i Co zarówno w proszku WC-Co, jak i w natryskiwanej powłoce. Linie dyfrakcyjne faz po natrysku są znacznie poszerzone, co świadczy o znaczącym stopniu odkształcenia sprężysto-plastycznego, czyli o
znacznym poziomie energii zmagazynowanej w postaci defektów sieciowych. Dotyczy to w szczególności fazy Co. W 
przypadku proszku Cr3C2 25% NiCr zarówno w proszku, jak
i w natryskiwanej powłoce wykazano istnienie faz NiCr, Ni, Cr
i węglika Cr2C3. Warstwa po natrysku zawiera te same fazy,
lecz podobnie jak powyżej, fazy metaliczne cechują się znacznym odkształceniem, o czym świadczą poszerzone linie dyfrakcyjne. Dodatkowo pojawił się bardzo szeroki pik dyfuzyjnego
rozpraszania, co świadczy o wystąpieniu fazy amorficznej.

Badania odporności na zużycie ścierne
Cykl testów odporności na zużycie ścierne obejmował pomiary ubytku masy próbek (po 3 próbki dla każdej powłoki).
W kolejnych etapach badań stosowano100 g, 200 g oraz 300
g ścierniwa. Po każdym cyklu badań próbki były myte i ważone na wadze laboratoryjnej. Zużycie każdej powłoki wyznaczono w funkcji masy użytego materiału ściernego. Wyniki
badań są przedstawione na rysunku 8.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że natryskana powłoka WC-Co posiada mniejszą odporność na zużycie ścierne, niż natryskana powłoka Cr3C2
25% NiCr, a odchylenie standardowe zużycia dla powłok
z węglika wolframu jest większe, niż dla węglika chromu.
Jednocześnie powłoki WC-Co posiadały większa twardość
HV0,1 = 1218 niż powłoki Cr3C2 25% NiCr, których twardość wyniosła HV0,1 = 945. Na podstawie analizy struktury powierzchni powłok oraz ich mikrostruktury można stwierdzić, że powłoka z węglika wolframu posiadała większą po-
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Wnioski
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Wpływ przygotowania powierzchni
na jakość powłoki natryskiwanej
płomieniowo-proszkowo
Influence of surface preparation
on coat quality applied by means
of powder flame-spray coating process
Streszczenie

Abstract

W artykule został opisany wpływ przygotowania powierzchni (szlifowanie szlifierką ręczną, toczenie zgrubne, gwintowanie M50 x 3, gwintowanie gwintem zalecanym przez
producenta proszków) na jakość i przyczepność powłok natryskiwanych metodą płomieniową proszkową systemem
RotoTec firmy Castolin na wałkach o średnicy 52 mm ze
stali S355NL. W badaniach zostały użyte proszki na osnowie niklu, miedzi i żelaza. W celu określenia wpływu przygotowania powierzchni na jakość powłok przeprowadzono
badania przyczepności powłoki metodą mimośrodowego
toczenia oraz badania makro i mikroskopowe. Na podstawie
badań zostały określone kryteria dotyczące jakości i przyczepności powłok natryskiwanych płomieniowo proszkowo
w zależności od sposobu przygotowania powierzchni do na-

In this paper an influence of surface preparation (grinding, rough turning, threading M50x3, threading with thread dimensions recommended by powder manufacturer)
on quality and adhesion of RotoTec system flame sprayed
layers on 52 millimeters diam. S355NL  shafts. During investigations powder based on nickel, cooper and iron were
used. To define an influence of surface preparation on quality of surface layers, adhesion tests by off-centre turning
and microscopic examinations were made. Based on results
a criteria concerning quality and adhesion of powder flame
sprayed layers depending on surface preparation method.

Wstęp
Natryskiwanie jest jednym z wielu procesów spawalniczych mającym na celu zwiększenie trwałości elementów maszyn, narażonych na zużycie wskutek tarcia występującego
pomiędzy współpracującymi częściami. Natryskiwane powłoki charakteryzują się dużą twardością, odpornością na działanie wysokich temperatur, niskim współczynnikiem przewodności cieplnej i wysoką odpornością korozyjną. Proces ich
nanoszenia nie wpływa na strukturę powierzchni elementu
natryskiwanego, a także nie pogarsza jego własności mechanicznych. Własności powierzchni elementu natryskiwanego
zależą przede wszystkim od składu chemicznego materiału
dodatkowego. Powłoki te znajdują zastosowanie w optyce,
elektronice, przemyśle kosmicznym, przemyśle samochodowym i energetyce, a także w przemyśle budowlanym. Własności warstw natryskiwanych obejmują: własności mechaniczne, własności fizyczne, własności trybologiczne, odporność korozyjną, odporność cieplną, strukturę, dyfuzję, skład
chemiczny, grubość powłok. W czasie natryskiwania płomie-

Dr inż. Jacek Górka, dr inż. Artur Czupryński, mgr
inż. Artur Szyguła, inż. Bartłomiej Graf – Politechnika Śląska.
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niowego materiał dodatkowy topiony jest płomieniem gazowym i nanoszony na specjalnie przygotowaną powierzchnię. Powierzchnie natryskiwanego przedmiotu należy przygotować tak, aby była metalicznie czysta i chropowata, pozwalając na naturalne zakotwiczenie ciekłych lub nadtopionych
cząstek natryskiwanego materiału. W zależności od techniki
natryskiwania i rodzaju materiału, tworzy się powłoka o wiązaniach adhezyjnych, kohezyjnych, metalicznych, dyfuzyjnych między podłożem a natryskiwaną powłoką, jak i miedzy
cząstkami powłoki. Podstawowe sposoby przygotowania powierzchni przedmiotów do natryskiwania to: skórowanie, gwintowanie zgrubne, rowkowanie zgrubne, kołkowanie, gwintowanie zgrubne z radełkowaniem, śrutowanie, piaskowanie,
natapianie łukowe elektryczne, nakładanie warstw spajających (podkładowych) [1÷8].

Badania własne
Celem badań było określenie wpływu przygotowania powierzchni do natryskiwania na jakość i przyczepność powłok.
Proces natryskiwania prowadzono metodą płomieniową-proszkową systemem RotoTec firmy Castolin na wałkach o średnicy 52 mm ze stali S355NL, parametrami przedstawionymi
w tablicy I (rys. 1). Jako materiał dodatkowy do natryskiwania
zastosowano proszki firmy Castolin serii 19000, tablica II.

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez szlifowanie szlifierką ręczną: od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec
19850, RotoTec HardTec 19400

Rys. 1. Widok procesu natryskiwania wałków systemem RotoTec

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez toczenie zgrubne:
od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec 19850, RotoTec
HardTec 19400

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez gwintowanie M50
x 3: od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec 19850,
RotoTec HardTec 19400

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez gwintowanie gwintem zalecanym (rys. 2): od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985,
RotoTec 19850, RotoTec HardTec 19400
Rys. 2. Gwint zalecany przez producenta proszku

Rys. 3. Widok wałków ze stali S355NL po natryskiwaniu płomieniowym proszkowym

Tablica I. Parametry procesu natryskiwania płomieniowego urządzeniem RotoTec 80
Ciśnienie tlenu

Ciśnienie
acetylenu

Odległość palnika
od powierzchni

Prędkość
natryskiwania

Ilość obrotów
wałka*

Temperatura
podgrzania

4 bar

0,7 bar

200 mm

20 m/min

127 obr/min

130 °C

1000
*
                                                                                                                                                                 (1)
N = Vobr

vbr – prędkość obrotowa, m/min,
D – średnica natryskiwanego elementu, mm.

Π⋅D

Tablica II. Skład chemiczny, zastosowanie, właściwości proszków stosowanych do natryskiwania
Skład
chemiczny

Gęstość
g/cm3

Twardość
HV30

Właściwości

Zastosowanie

Proszek RotoTec 19850, ziarnistość: 38–125 µm

10% Al
90% Cu

7,5

130

Wysoka odporność adhezyjna, dobra wytrzymałość przeciw tarciu metalicznemu,
odporne na uderzenia, odporne na działanie
wody pitnej, morskiej, łatwo obrabialna obróbką skrawaniem.

Łożyska ślizgowe, miejsca pod łożyska na
wałkach rolek transportujących, miejsca zasuwne, koła pasowe, łopatki turbin, sprzęgła.

Proszek RotoTec LubroTec 19985, ziarnistość: 38–125 µm
15% Cr
7% Fe
78% Ni

8,1

200

Twarda osnowa z równomiernie rozłożonymi twardymi wtrąceniami tlenkowymi, dobra
przyczepność, wysoka odporność przeciw
tarciu, dobra odporność korozyjna, łatwo
obrabialna obróbką skrawaniem.

Łożyska ślizgowe, miejsca pod łożyska na
wałkach rolek transportujących, miejsca zasuwne, koła pasowe, łopatki turbin, sprzęgła.

Proszek RotoTec HardTec 19400, ziarnistość: 38–125 µm
0,2% C
1,5% Si
1,5% Mn
16% Cr
1,5% Ni
79% Fe

7,9

410

Wysoka twardość, wysoka odporność adhezyjna, dobra odporność przy tarciu, łatwo
obrabialna obróbką skrawaniem, warstwy
natryskiwane są heterogeniczne z mikroporami.

Tłoczyska pras, tłoki nurnikowe, miejsca pod
łożyska na wałkach.

Przegląd spawalnictwa 8/2007

117

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez szlifowanie szlifierką ręczną:od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec
19850, RotoTec HardTec 19400

Rys. 5. Makrostruktura warstwy natryskiwanej płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez szlifowanie szlifierką ręczną: od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec 19850, RotoTec HardTec 19400, trawienie: Adler, pow. X 50

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez toczenie zgrubne:od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec 19850,
RotoTec HardTec 19400
Rys. 6. Makrostruktura warstwy natryskiwanej płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez gwintowanie M50 x 3: od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec
19850, RotoTec HardTec 19400, trawienie: Adler, pow. x 50

Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez gwintowanie
M50 x 3:od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985, RotoTec
19850, RotoTec HardTec 19400

Rys. 7. Makrostruktura warstwy natryskiwanej płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez gwintowanie gwintem zalecanym (rys. 2):od lewej proszek: RotoTec LubroTec
19985, RotoTec 19850, RotoTec HardTec 19400, trawienie: Adler,
pow. x 50

Proces natryskiwania
Wałek przygotowywany do natryskiwania poprzez gwintowanie gwintem zalecanym (rys. 2): od lewej proszek: RotoTec LubroTec 19985,
RotoTec 19850, RotoTec HardTec 19400
Rys. 4. Widok wałków po toczeniu mimośrodowym

Powierzchnie wałków do natryskiwania przygotowano poprzez:
• szlifowanie szlifierką ręczną,
• toczenie zgrubne,
• gwintowanie M50 x 3 (gwint niezalecany przez producenta proszków),
• gwintowanie gwintem zalecanym przez producenta proszków (rys. 2).
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Proces natryskiwania wałków prowadzono metodą płomieniową-proszkową systemem RotoTec parametrami podanymi w tablicy I. Każdy wałek przed procesem natryskiwania został dokładnie oczyszczony oraz poddany podgrzewaniu wstępnemu do temperatury około 150ºC. Po
natryskiwaniu wałki były studzone na wolnym powietrzu
do temperatury otoczenia. Przeprowadzone badania wizualne wałków natryskiwanych nie wykazały wad powierzchniowych, nadmiernej grubości warstw czy nieciągłości powierzchni (rys. 3).

Badanie przyczepności powłok
W celu określenia przyczepności powłok natryskiwanych
płomieniowo-proszkowo na wałkach ze stali S355NL  w za-

Struktura powłoki
natryskiwanej

Przejście od warstwy
natryskiwanej do
materiału podłoża

Struktura powłoki
natryskiwanej

Struktura ferrytyczno-perlityczna materiału
podłoża

Rys. 8. Mikrostruktura warstwy natryskiwanej proszkiem LubroTec
19985 płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez gwintowanie M50 x 3, trawienie: nital, pow. x 200

Przejście od warstwy
natryskiwanej do
materiału podłoża

Struktura ferrytyczno-perlityczna materiału
podłoża

Rys. 10. Mikrostruktura warstwy natryskiwanej proszkiem RotoTec
HardTec 19400 płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego
do natryskiwania poprzez gwintowanie gwintem zalecanym, trawienie: nital, pow. x 200 (rys. 2)

brana, aż do materiału rodzimego wałka, częściowo ukazując
powierzchnię przygotowania próbki (rys. 4).

Badania makroskopowe
Struktura powłoki
natryskiwanej

Przejście od warstwy
natryskiwanej do
materiału podłoża

Struktura ferrytyczno-perlityczna materiału
podłoża

Rys. 9. Mikrostruktura warstwy natryskiwanej proszkiem RotoTec
19850 płomieniowo-proszkowo wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez szlifowanie szlifierką ręczną, trawienie: nital,
pow. x 200

leżności od sposobu przygotowania przeprowadzono próbę toczenia mimośrodowego. Oś wzdłużna toczenia została
przesunięta względem środka wałków o ok. 5 mm. Operacja
ta miała na celu zebranie części materiału w taki sposób, aby
warstwa powłoki została w pewnym obszarze całkowicie ze-

W celu określenia jakości powłok oraz ich przyczepności przeprowadzono badania makroskopowe na mikroskopie Olympus SZX 9, (rys. 5÷7). Ze względu na znaczne
uszkodzenia powłok powstałe w trakcie toczenia mimośrodowego wałka przygotowywanego do natryskiwania poprzez toczenie zgrubne nie poddano badaniom metalograficznym.

Badania mikroskopowe
Badania mikroskopowe mające określić strukturę warstwy
natryskiwanej, jej porowatość oraz sposób przywierania do
powierzchni wałków przeprowadzono na mikroskopie świetlnym Olympus PME 3 (rys. 8÷10).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania procesu natryskiwania metodą płomieniową-proszkową systemem RotoTec firmy
Castolin wałków o średnicy 52 mm ze stali S355NL proszkami serii 19000 (RotoTec 19850, LubroTec 19985, RotoTec HardTec 19400) wykazały, że sposób przygotowania
powierzchni do natryskiwania wywiera znaczny wpływ
na jakość i przyczepność wykonanej powłoki. Badania
wizualne nie wykazały żadnych wad zewnętrznych powłok, niezależnie od sposobu przygotowania powierzchni
do natryskiwania. Uzyskane powłoki nałożone były równomiernie, bez widocznych nieciągłości, czy innych wad
zewnętrznych. Badania przyczepności powłok metodą toczenia mimośrodowego, badania makro i mikroskopowe
wykazały, że:
• powłoki wykonane na wałkach przygotowanych do
natryskiwania poprzez niejednorodne szlifowanie szlifierką ręczną charakteryzują się dobrą spójnością, jednak widać wyraźną linię graniczną pomiędzy powłoką
a powierzchnią natryskiwaną, powstałą prawdopodobnie na skutek zbyt małej siły adhezji. Badania przyczepności powłok wykonanych proszkami LubroTec 19985,
RotoTec 19850 wykazały, że przyczepność powłoki jest
dobra, jedynie w przypadku proszku HardTec 19400
można zauważyć delikatne obłuskiwanie się powłoki,
związane jest to z gorszymi własnościami plastycznymi
warstwy natryskiwanej,
• powłoki wykonane na wałkach przygotowywanych do
natryskiwania poprzez toczenie zgrubne charakteryzowały się najgorszą jakością, badania przyczepności

•

•

metodą toczenia mimośrodowego, wykazały, że niezależnie od zastosowanego rodzaju proszku nie ma
możliwości uzyskania powłoki o dobrej jakości. Dlatego
ten sposób przygotowania do natryskiwania w dalszej
części badań został pominięty,
powłoki wykonane na wałkach przygotowanych do natryskiwania poprzez gwintowanie M50 x 3 charakteryzują się dobrą spójnością, widać silne oddziaływanie sił
adhezji oraz dyfuzji, jednak niekorzystna geometria podłoża znacznie obniża jakość powłoki i jest przyczyną jej
wykruszania w czasie toczenia mimośrodowego,
powłoki wykonane na wałkach przygotowanych do
natryskiwania poprzez gwintowanie gwintem zalecanym (rys. 18), charakteryzują się najwyższą jakością.
Przeprowadzone badania tocznia mimośrodowego,
wykazały dużą przyczepność powłok niezależnie od zastosowanego proszku. Prawidłowa geometria podłoża
zapewnia odpowiednie warunki do adhezji i dyfuzji cząstek natryskiwanych proszków.

Przeprowadzone badania mikroskopowe wykazały, że
uzyskane powłoki charakteryzują się pewną porowatością, nie mniej jednak ze względu na ich przeznaczenie jest
to efekt pożądany, pozwalający na osiągnięcie wysokich
własności samosmarowych, tak ważnych w przypadku powierzchni narażonych na tarcie elementów współpracujących ze sobą (czopy wałów, tłoczyska pras, tłoki nurnikowe).
Przeprowadzone badania posłużyły do subiektywnej
oceny jakości i przyczepności powłok natryskiwanych płomieniowo-proszkowo systemem RotoTec firmy Castolin
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wałków o średnicy 52 mm ze stali S355NL proszkami serii
19000 przedstawionej w tablicy III.
Przeprowadzone badania wykazały, że sposób przygotowania powierzchni do natryskiwania wywiera istotny wpływ na jakość i przyczepność uzyskanych powłok.
Odpowiednia geometria powierzchni stwarza warunki do
adhezji i dyfuzji materiału natryskiwanego w głąb podło-

ża, co zapewnia wysoką przyczepność. Aby ocenić jakość
uzyskanych powłok, nie można się opierać jedynie na badaniach wizualnych, konieczne jest przeprowadzenie badań dodatkowych np. toczenia mimośrodowego, które
w prosty sposób pozwala określić stopień połączenia warstwy
natryskiwanej z materiałem podłoża.

Tablica. III. Ocena jakości i przyczepności powłok natryskiwanych płomieniowo proszkowo systemem RotoTec firmy Castolin wałków
o średnicy 52 mm ze stali S355NL proszkami serii 19000
Sposób przygotowania
powierzchni

Proszek 19985

Proszek 19850

Proszek 19400

Wałek nr 1,
szlifowanie
ręczne szlifierką

powłoka spójna, na styku
z podłożem delikatnie
odstaje

powłoka spójna, na styku
z podłożem delikatnie
odstaje

powłoka spójna, na styku
z podłożem delikatnie
obłuskuje się

Ocena powłoki:

2/3

2/3

1/3

Wałek nr 2,
toczenie zgrubne

całkowita delaminacja

całkowita delaminacja

całkowita delaminacja

Ocena powłoki:

0/3

0/3

0/3

Wałek nr 3,
gwintowanie M50 x 3

widoczne słabe wykruszanie
się powłoki na styku
z podłożem

widoczne wykruszanie
się powłoki na styku
z podłożem

widoczne wykruszanie
się powłoki na styku
z podłożem

Ocena powłoki:

2/3

2/3

1/3

Wałek nr 4,
gwintowanie gwintem
zalecanym (rys. 18)

powłoka dobrze przylega,
brak widocznych uszkodzeń
na styku z podłożem

powłoka dobrze przylega,
brak widocznych uszkodzeń
na styku z podłożem

powłoka dobrze przylega,
delikatne obłuskiwanie na
styku z podłożem

Ocena powłoki:

3/3

3/3

2/3

Ocena
końcowa

5/9

0/9

5/9

8/9

Uwaga: 3 – wysoka jakość, 2 – dobra jakość, 1 – dostateczna jakość, 0 – niedostateczna jakość
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Zabezpieczenie spoin
elementów ocynkowanych
The protection
of weld zinc-coated elements
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono możliwość zabezpieczenia złączy spawanych metodą depozycji elektroiskrowej. Przedstawiono technologię nakładania warstw cynkowych
metodą elektroiskrową na spoiny zespawanych elementów cynkowanych ogniowo. Wykonano badania odporności korozyjnej i składu fazowego oraz obserwacje mikroskopowe. Stwierdzono, że istnieje możliwość praktycznego
zastosowania ww technologii.

The paper presents analysis of the possibilities of welded
joint protection by electro spark deposition method. There
was shown the technology of zinc coatings imposition by
electro spark method on hot-dip zinc coatings of welded
joints. The anticorrosion wear and phase composition also
microscope observations were investigated. Above-mentioned technology revealed possibility of practical application.

Wstęp
Połączenia spawane, występujące w różnych elementach
konstrukcji czy urządzeniach dla przemysłu, narażone są na
korozję. Istnieje zatem problem właściwego zabezpieczenia
spawów przed korozją, który zawsze jest dużym wyzwaniem
zarówno dla spawaczy, jak i dla osób eksploatujących później
wykonaną konstrukcje, czy urządzenie. Połączenia spawane
wcześniej lub później zawsze ulegają korozji ze względu na
warunki klimatyczne (deszcz, wilgotność, śnieg itd.) jak również inne czynniki korozyjne w miejscu pracy.
Obecnie w przemyśle stosuje się następujące sposoby zabezpieczenia spoin spawalniczych przed korozją:
• powłokami nakładanymi „na zimno” z taśm plastycznych
oraz z taśm cynkowych,
• powłokami nakładanymi „na gorąco” z materiałów termokurczliwych,
• powłokami nakładanymi natryskowo (np. powłoki z poliuretanu),
• powłokami cynkowo-organicznymi (tzw. „cynk w spray-u”).
Dość interesująco przedstawia się możliwość zastosowania powłok cynkowych nanoszonych obróbką elektroiskrową
do zabezpieczenia przed korozją spoin spawalniczych elementów konstrukcji np. cynkowanych ogniowo.
Zastosowanie obróbki elektroiskrowej do nakładania powłok cynkowych na spoiny spawalnicze związane jest z jej
zaletami, a mianowicie [1÷5]:
• bardzo dobre (wytrzymałe) połączenie powłoki z podłożem (połączenie dyfuzyjne),
• ograniczony zakres wystąpienia odkształceń (w przypadku materiałów bardzo cienkich mogą wystąpić odkształcenia, które zależą głównie od energii impulsu),
Dr inż. Wojciech Depczyński, dr inż. Norbert Radek,
mgr inż. Justyna Kasińska – Politechnika Świętokrzyska.

•
•
•
•
•

możliwość wykonywania powłok miejscowych,
brak występowania efektów nadmiernego rozrostu warstwy cynkowej związanej z oddziaływaniem pierwiastków
podłoża – np. efekty Sandelina i Bablika
możliwość nakładania na elementy o skomplikowanych
kształtach,
brak konieczności wstępnego przygotowania powierzchni
przed nanoszeniem elektroiskrowym,
tanie i proste urządzenia do nanoszenia powłok, zwłaszcza urządzenia o ręcznym posuwie elektrody.

Należy ponadto zaznaczyć, że dodatkową zaletą elektroiskrowego nanoszenia powłok jest brak szkodliwych oddziaływań
na środowisko. Mając na uwadze względy techniczne, technologiczne jak i ekologiczne można uznać, że opisywana metoda spełnia kryteria określane dla nowoczesnych technologii.
Najistotniejsze elementy tworzenia powłoki w wyniku obróbki
elektroiskrowej przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Istota formowania WW w procesie obróbki elektroiskrowej: 1 –
materiał podłoża (katoda), 2 – elektroda robocza (anoda), 3 – utworzona powłoka o założonych cechach użytkowych, 4 – plazma, 5 –
strefa dyfuzyjna lub reakcyjno-dyfuzyjna, 6 – otoczenie bliższe (gaz
ochronny), 7 – otoczenie dalsze (powietrze), 8 – uchwyt elektrody z kanałami doprowadzającymi gaz; IR  – promieniowanie podczerwone,
UV – promieniowanie ultrafioletowe [4]
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Obecnie obróbka elektroiskrowa zajmuje ugruntowaną
pozycję wśród technik wytwarzania warstw wierzchnich
(WW). Świadczą o tym liczne zastosowania przemysłowe
(począwszy od umacniania WW narzędzi aż do wytwarzania
implantów) i nowoczesne konstrukcje urządzeń (ręcznych
i zrobotyzowanych). Jednak cały czas poszukuje się nowych
aplikacji ww. technologii. Biorąc pod uwagę zalety, jakie ma
ta technologia, logicznym wydaje się próba zastosowania
nanoszenia cynku metodą elektroiskrową do zabezpieczenia
spoin przed korozją [6÷8]. Obróbka elektroiskrowa nie wymaga specjalnego przygotowywania powierzchni spoiny
(katody) oraz specjalnie przygotowanego kształtu elektrody (anody). Ponadto powłoka zostaje wytworzona z tego
samego materiału, który stosuje się w kąpieli do cynkowania [9].

Rys. 2. Makrofotografia fragmentu odciętej spoiny z zabezpieczeniem warstwą elektroiskrową Zn (w powiększeniu 12 x)

Materiały i parametry obróbki
W  badaniach eksperymentalnych zastosowano do nanoszenia elektroiskrowego stop Zn z śladowymi dodatkami Ni, Al. Ze stopu wykonano elektrodę o przekroju 3 x 4
mm. Do nanoszenia użyto urządzenia produkcji ukraińskiej
typu EIL-8A  stosując następujące parametry pracy: pojemność kondensatorów C  = 150 μF, natężenie prądu I  = 0,7
A, napięcie U = 230 V. Powłoka została nałożona na spoinę łączące ze sobą dwie rury stalowe ocynkowane ogniowo.
Rury wykonano ze stali niestopowej w klasie przewodowej
A, nr stali 1.0254. Spoinę wykonano doczołowo metodą
MAG. Ponadto powłokę naniesiono na próbki ze stali S235
o wymiarach 25 x 25 mm x 3 mm, w celu przeprowadzenia
porównawczych testów korozyjnych. W  obecnej konfiguracji urządzenia, próbki stosowane do badań korozyjnych muszą cechować się płaską powierzchnią. Spoina została przygotowane w sposób mechaniczny – oczyszczono jej miejsce
szlifierką szybkoobrotową ze szczotką ze stali nierdzewnej
i przedmuchano sprężonym powietrzem.
Powłokę nałożono ręcznie, kontrolując wzrokowo stan powierzchni po przejściu elektrody. Proces został przerwany w
momencie, gdy operator uznał, że cała strefa obróbki została
ocynkowana. Podczas trwania procesu stosowano Argon jako
gaz osłonowy. Na jednej z próbek porównawczych nie zastosowano gazu osłonowego.
W  ramach aktualnie realizowanych badań odniesiono
się do analizy mikrostruktury, badań odporności korozyjnej
i składu fazowego oraz obserwacji makroskopowych powierzchni.

Rys. 3. Makrofotografia fragmentu odciętej spoiny z zabezpieczeniem warstwą elektroiskrową Zn (w powiększeniu 30 x)

Z  materiału badawczego wycięto mechanicznie próbki
do badań metalograficznych i analizy EDS. Element badany
przecięto prostopadle do powierzchni próbki. Wykonano zgłady metalograficzne. Obserwacji dokonano na mikroskopie
świetlnym. Zaobserwowania warstwa jest porowata, jednak
szczelna. Wyraźnie obserwowalne jest zaokrąglenie zgładu
przy powierzchni. Uzyskany wynik udokumentowano mikrofotografią na rysunku 4. Analizy EDS  prowadzono na zgładach nietrawionych.

Badania doświadczalne
Obserwacje makro i mikroskopowe
Po naniesieniu powłok na wybrane spoiny dokonano wyboru miejsc pobrania wycinków spoin do dalszych badań.
Wycięte mechanicznie elementy poddano oględzinom makro
w celu oceny jakości wykonania powłok zabezpieczających.
Na rysunku 2 przedstawiono fragment odciętej spoiny z zabezpieczeniem warstwą elektroiskrową Zn w osłonie Ar w powiększeniu 12 x. Na rysunku 3 ten sam element w powiększeniu 30 x.
Zaobserwowano charakterystyczną „lamelkową” budowę warstwy spowodowaną tym iż porcje materiału tworzące powłokę nanoszone są z kolejno z dużą częstotliwością.
Oględziny „makro” pozwalają stwierdzić, iż warstwa jest przyczepna i szczelna. Do obserwacji mikroskopowych przygotowano wycięty uprzednio fragment spoiny.
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Rys. 4. Mikrostruktura warstwy Zn (powiększenia 50x – zgład nietrafiony)

Zarówno na próbkach trawionych 2% nitalem jak i nietrawionych, przeprowadzono obserwacje na mikroskopie skaningowym JEOL JSM 5400, analiz dokonano na zgładach nietrawionych przy pomocy dołączonej mikrosondy elektronowe
OXFORD ISIS link 300.
Obserwacje na mikroskopie skaningowym przeprowadzono przy powiększeniach 350÷5000 razy. Przykładowe mi-

krostruktury przedstawiono na rysunkach 5÷7. Zaobserwowano występowanie przyczepnej warstwy o grubości w przedziale 15 do 35 μm. Przy zastosowaniu większych powiększeń
odkryto występowanie znacznej porowatości. Pory jednak
są zamknięte. Powierzchnia warstwy jest silnie rozwinięta.
Głębokości zagłębień wahają się w granicach kilku do kilkunastu μm.

wiastkiem śladowym (bardzo mała zawartość w stopie przed
nakładaniem, praktycznie śladowe ilości w nałożonej warstwie. Przebieg linii rozkładu świadczy o niewielkiej warstwie
dyfuzyjnej. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia przyczepności warstwy. Jej poszerzenie wydaje się być możliwe poprzez sterowanie parametrami procesu. Dla dokładnego zidentyfikowania faz (rys. 9) występujących w nałożonej elektroiskrowo warstwie Zn dokonano badań dyfraktometrycznych stosując parametry: lampa miedziana, krok 0,05,
kąt θ 7,5 do 2 θ 15, czas zliczania 3 s. W wyniku rozwiązania
dyfraktogramu posługując się karatmi JCPDS zidentyfikowano
następujące pierwiastki i związki chemiczne tworzące warstwę
wierzchnią: Fe (rąb), Zn (kwadrat), oraz ZnO w odmianie heksagonalnej (koło) i regularnej (trójkąt). W nawiasach podano wyróżniki pików odpowiadających analizowanym pierwiastkom.

Rys. 5. Mikrostruktura warstwy nakładanej elektroiskrowo. (Zgład
nietrawiony pow. 1000 x)

Rys. 8. Analiza liniowa próbki z nałożoną elektroiskrowo warstwą
cynku

Rys. 6. Mikrostruktura warstwy nakładanej elektroiskrowo. (Zgład
nietrawiony pow. 2000 x)

Rys. 9. Obraz dyfrakcyjny dla badanej warstwy Zn nanoszonej elektroiskrowo

Badania odporności korozyjnej
Rys. 7. Mikrostruktura warstwy nakładanej elektroiskrowo. (Zgład
nietrawiony pow. 5000 x)

Analiza liniowa przeprowadzona prostopadle do powierzchni (rys. 8), przedstawia rozkład kluczowych dla funkcjonowania powłoki pierwiastków Fe i Zn. Nie zaobserwowano
występowania Al, który w pewnej ilości znajdował się w nakładanym stopie. Tłumaczyć ten fakt można bardzo szybkim
utlenieniem Al w czasie nakładania, również Ni był tylko pier-

Pomiary odporności korozyjnej zostały przeprowadzone
za pomocą skomputeryzowanego zestawu do badań elektrochemicznych Atlas’99 firmy Atlas-Sollich. Pomiary przeprowadzono metodą potencjodynamiczną. Metoda ta należy do najbardziej rozpowszechnionych i nowoczesnych badań elektrochemicznych. Badano próbki (przygotowane ze stali C45) z
powłoką cynkową nałożoną elektroiskrowo w warunkach otoczenia i osłonie argonu oraz próbkę wyciętą z blachy niskowęglowej cynkowanej ogniowo (rys. 10, 11).
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0,2 mV/s (w obszarze ± 200 mV od potencjału korozyjnego) oraz 0,4 mV/s w obszarze wyższych potencjałów. Próbki
z wyodrębnionym obszarem o średnicy 10 mm polaryzowano
do potencjału 500 mV. Krzywe polaryzacji wykonano po 24
godzinach ekspozycji w testowanym roztworze (3,5% NaCl)
w celu ustalenia się potencjału korozyjnego. Badania wykonano w temperaturze pokojowej – 21°C ± 1°C. Uzyskane wyniki odporności korozyjnej przedstawiono na wykresie (rys.
12).

Rys. 10. Makrofotografia powierzchni próbki testowej pokrytej elektroiskrowo Zn w osłonie Ar (pow. 12x)

Rys. 12. Krzywe polaryzacji powłok cynkowych

Rys. 11. Makrofotografia powierzchni próbki testowej pokrytej elektroiskrowo Zn bez osłony Ar (pow. 12x)

Krzywe polaryzacji katodowej i anodowej wykonano polaryzując próbki z szybkością zmian potencjału wynoszącą

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
•	Zastosowanie cynkowania metodą depozycji elektroiskrowej okazało się możliwe. Uzyskana warstwa pomimo porowatości jest szczelna i przyczepna.
• Uzyskane grubości wskazują na możliwość zastosowania tej technologii do zabezpieczenia spoin wyrobów
cynkowanych ogniowo.
• Metoda ta jest znacznie wydajniejsza od np. lutowania.
•	Spoina pokrywana jest materiałem identycznym z pokryciem elementu spajanego. Uzyskano połączenie dyfu-
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Najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka cynkowa nałożona w osłonie argonu, której gęstość prądu korozyjnego wyniosła 64 μA/cm2. Powłoka cynkowa nałożona
w atmosferze otoczenia posiadała Ikor = 98 μA/cm2, natomiast próbki z blachy cynkowanej ogniowo gęstość prądu
korozyjnego wyniosła 76 μA/cm2. Na uzyskane wyniki odporności korozyjnej powłok nanoszonych elektroiskrowo wpływ
miała ich chropowatość. Powłoki cynkowe nałożone w osłonie argonu posiadały chropowatość Ra = 4,51÷6,86 μm, natomiast powłok cynkowych naniesionych w atmosferze otoczenia chropowatość wynosiła od 8,50÷11,90 μm.

zyjne z podłożem, co jest znacznie korzystniejsze niż
adhezyjne, powstające w wyniku procesów lutowania
i pokrywania powłokami na bazie tworzyw sztucznych.
•	W  wyniku analizy parametrów procesu wydaje się, iż
zastosowanie osłony gazu obojętnego (np. Argonu)
i zmiana parametrów nakładania pozwoli na znaczne
podniesienie grubości warstwy i zmniejszenie jej porowatości.
•	W połączeniu z obróbką zrobotyzowaną będzie to metoda zabezpieczania elementów np. wykonanych na
liniach zautomatyzowanej produkcji rurociągów oraz
materiałów spoin, które sprawiają trudności przy cynkowaniu zanurzeniowym (np. efekt Sandelina).
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Odporność na zużycie ścierne i erozyjne
powłok napawanych
Resistance to abrasive and erosive
wear of padded coats

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na
zużycie ścierne i erozyjne powłok napawanych metodą łukową elektrodami otulonymi. W  badaniach zużycia zastosowano ścierniwa: mieliwo kwarcowe, korund i karborund.
Badania zużycia ściernego wykonano na testerze T07, badania zużycia erozyjnego na własnym stanowisku badawczym. Zbadano korelację pomiędzy wynikami badań odporności na zużycie ścierne i badań odporności na erozję.
Wykazano, że wyniki uzyskane w badaniach zużycia ściernego nie stanowią podstawy do prognozowania odporności
na zużycie erozyjne. Określono związek pomiędzy twardością powłok i ich odpornością na zużycie. Badania wykonano
na powłokach dwu- i trzywarstwowych w celu określenia
wpływu udziału podłoża na właściwości powłoki.
Na mikroskopie skaningowym zbadano mechanizmy
zużywania potwierdzając istotny wpływ mikrostruktury na
odporność powłok na zużycie ścierne i erozyjne.

The results obtained during laboratory tests of erosion are usually of limited usability due to the fact that
abrasive materials have significantly different grain sizes
and properties in comparison with industrial dusts. The
results of erosive wear testing of coats made of nickelbase alloys were presented in the paper. A  special-purpose test stand for testing of erosion phenomena was
applied. The studies were conducted with the use of ash
taken from the heat and power generation plant boiler,
ground quartz, corundum and silicon carbide. A scanning
microscope was used for testing the mechanism of coat
wear. It was found out that the weight loss of the coats
was smaller than in the case of steel solely in respect of
the erosive wear testing with the use of ash particles.
The influence of coat hardness on resistance to wear was
found out in respect of the tests with the use of ground
quartz and ash particles.

Wstęp
Analiza przyczyn uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń wskazuje, że około 50% elementów napawanych ulega zużyciu ściernemu, 15% adhezyjnemu, 8% frettingowi,
5% korozji, a w przypadku 14% elementów można mówić
o jednoczesnym oddziaływaniu kilku mechanizmów zużywania [1]. Metoda napawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi jest w Polsce w dalszym ciągu szeroko stosowana. W  przemyśle światowym obserwuje się mniejszy
udział tej metody w pracach regeneracyjnych. Zaletą metody napawania elektrodą otuloną są niskie koszty sprzętu,
szeroki wybór elektrod i uniwersalność metody. Szczególnie
istotna jest możliwość zastosowania do prostych napraw
powierzchni trudnodostępnych. Dopiero w 2 lub 3 warstwie napoiny osiąga się pożądane właściwości. Napawaniu
tą metodą można poddawać elementy o stosunkowo małym wytężeniu wynikającym z ich eksploatacji, a stosowanie powłok o większej grubości zwiększa prawdopodobieństwo występowania wad obniżających wytrzymałość zmęczeniową [2].
Zużycie erozyjne występuje w USA  w około 80% urządzeń spalających paliwa kopalne. Jedną z możliwych do zastosowania metod zwiększania trwałości jest zastosowanie
powłok [3]. Dotychczas zdecydowana większość opubliko-
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wanych prac dotyczyła zużywania ściernego powłok, a problematyka zużywania erozyjnego była przedmiotem jedynie nielicznych prac. Badania odporności na zużycie powłok
wykonane w warunkach przemysłowych wykazały, że zastosowanie napoiny o wysokiej zawartości Cr zwiększa
5-krotnie (w porównaniu do stali En8) odporność na zużycie ścierne powodowane przez ślizgające się po powierzchni
cząstki koksu, jednak odporność na zużycie wyraźnie obniża
się, gdy cząstki spadają na powierzchnię nawet z niewielkiej
wysokości [4].

Badania eksperymentalne
Powłoki 2- i 3-warstwowe wykonano metodą napawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną na podkładkach
ze stali St3S. Z  wykonanych płyt próbnych wycięto próbki
do badań zużycia ściernego i erozyjnego oraz próbki do badań mikroskopowych i mikrotwardości. W  badaniach zużycia zastosowano ścierniwa: mieliwo kwarcowe o wielkości
ziarna poniżej 0,1 mm oraz korund i karborund o ziarnie
120. Badania zużycia ściernego wykonano na testerze T07
stosując siłę docisku 44N  i liczbę obrotów przeciwpróbki 1800. Badania zużycia erozyjnego wykonano na własnym stanowisku badawczym z dyszą, a w którym jest zastosowane sprężone powietrze do przyspieszenia cząstek
ścierniwa, prędkość cząstek została wyznaczona metodą
dwóch tarcz i wynosiła 75 m/s [5]. Badane próbki miały wymiary 30 mm × 30 mm × 8 mm. Ubytek masy określano
z dokładnością do 0,1 mg, a próbki przed ważeniem myto
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Tablica I. Badane powłoki
Elektroda

Skład chemiczny stopiwa

Twardość, HV

EN350B
EN400MnB
EN450B
EN600B
OK83.50
OK83.65
OK84.42
OK84.52
OK84.58
OK85.65

C = 0,2 %, Mn = 2,0 %, Si = 0,6%, Cr = 0,6 %
C = 1%, Mn = 12%, Si = 0,7%
C = 0,3%, Mn = 2,0%, Si = 0,9%, Cr = 0,9%
C = 0,8%, Mn = 2,0%, Si = 0,7%, Cr = 2,1%
C = 0,4%, Si = 0,4%, Mn = 0,5%, Cr = 6%, Mo = 0.6%
C = 0,75%, Si = 4%, Mn = 0,6%, Cr = 2%
C = 0,12%, S i= 0,5%, Mn = 0,5%, Cr = 13%
C = 0,25%, Si = 0,5%, Mn = 0,5%, Cr = 13%
C = 0,7%, Si = 0,6%, Mn = 0,7%, Cr = 10%
C = 0,85%, Si = 1,5%, Mn = 1,3%, Cr = 4,5%, Mo = 7,5%, V = 1,5%, W = 1,75%

227,5; 253,5
224,5; 275
391; 413
683; 780,5
684,5; 783
432; 444,5
451,5; 454,5
543; 587
600,5; 644
783; 836,5

w myjce ultradźwiękowej. Próbki wycięte z płyt napawanych, poddano badaniom 10 różnymi elektrodami otulonymi,
a jako materiał porównawczy zastosowano normalizowaną
stal gat. 45. Nominalne składy chemiczne stopiw i zmierzone twardości powłok 2- oraz 3-warstwowych przedstawiono
w tablicy I.
Elektroda EN350B jest przeznaczona do napawania elementów poddawanych zużyciu w masie ściernej, stopiwo zawiera bainit i ferryt. Elektroda EN400MnB wytwarza stopiwo
austenityczne i jest przeznaczona do regeneracji elementów
maszyn wykonanych ze staliw manganowych oraz do napawania warstw narażonych na ścieranie i obciążenia udarowe. Elektroda EN450B wytwarza stopiwo bainityczno-martenzytyczne i jest stosowana do napawania elementów pracujących w warunkach tarcia suchego i zużywania w warstwie
ściernej. Elektroda EN600B jest przeznaczona do napawania
narzędzi do pracy na zimno, mikrostruktura stopiwa zawiera martenzyt i bainit. Elektroda OK83.50 jest przeznaczona
do napawania elementów maszyn rolniczych, zmierzone pod
obciążeniem 40G  mikrotwardości stopiwa w jego trzeciej
warstwie zawierają się w zakresie – 451–533HV. Elektroda
OK83.65 jest przeznaczona do napawania elementów narażonych na ścieranie w masie ściernej, np. elementów kruszarek i podajników, zmierzone mikrotwardości stopiwa wynoszą 694–885HV. Elektroda OK84.42 wytwarza odporne
na korozję stopiwo martenzytyczno-ferrytyczne i jest stosowana do naprawy wałków, kół zębatych, itp., mikrotwardości
stopiwa wynoszą 440–500HV. Elektroda OK84.52 jest stosowana do napawania łyżek koparek, rolek gąsienic i wytwarza
nierdzewne stopiwo martenzytyczne, mikrotwardość wynosi
1041÷1276HV. Elektroda OK84.58 wytwarza stopiwo martenzytyczne o wysokiej odporności na korozję, stosuje się
do napawania elementów maszyn rolniczych i drogowych.
Elektroda EN85.65 wytwarza stopiwo z szybkotnącej stali
molibdenowej, stosuje się do napawania narzędzi do cięcia
metali, przebijania, wykrawania i tłoczenia, zmierzone mikrotwardości wynoszą 724–930HV.

towej intensywności erozji zależy także od kształtu ziarna ścierniwa. Mikromechanizmami erozji materiałów plastycznych są mikroskrawanie oraz mikroodkształcenie plastyczne powodujące oddzielenie się fragmentu materiału,
gdy odkształcenie przekroczy wartość krytyczną lub wskutek
zmęczenia wielokrotnie odkształcanego fragmentu materiału.
Erozja materiałów kruchych jest spowodowana ich pękaniem.
Ziarna ścierniw o twardości niższej od erodowanego materiału podczas uderzenia pękają, a powstałe podczas uderzenia
cząstki ślizgają się po powierzchni erodowanego materiału powodując niewielkie uszkodzenie. Ziarna ścierniwa
o wysokiej twardości mogą spowodować pękanie kruche
erodowanego materiału, w przypadku ścierniwa o niskiej
twardości wnoszone podczas uderzenia cząstki ścierniwa
uszkodzenie akumuluje się, a pękanie występuje dopiero po
wielu uderzeniach ziaren. Korzystne właściwości materiałów kruchych to wysoka twardość i odporność na pękanie.
W przypadku materiałów plastycznych istotna jest ich twardość, plastyczność, umocnienie przez zgniot [6]. Lepszą
korelację obserwuje się pomiędzy odpornością na erozję
a twardością mierzoną na zerodowanych powierzchniach.
Odporność na erozję jest niemal niezależna od obróbki
cieplnej. W  przypadku materiałów zawierających wydziele-

Rys. 1. Intensywność zużycia ero- Rys. 2. Intensywność zużycia erozyjnego powłok przez SiO2, n 300, zyjnego powłok przez SiC, n 300,
□ 900
□ 900

Wyniki badań i dyskusja
Na rysunkach 1÷3 przedstawiono intensywności erozji
badanych 10 powłok 3-warstwowych, dla porównania zostały umieszczone na wykresie dane dla normalizowanej stali
gat. 45 (materiał nr 11). Intensywność zużywania dla kąta padania 300, mierzonego pomiędzy płaszczyzną próbki i kierunkiem prędkości cząstki ścierniwa, jest wyższa niż
dla kąta padania 900. W  badaniach erozyjnych obserwuje
się, że powłoki zawierające wydzielenia twardych faz wykazują zachowanie pośrednie pomiędzy materiałami plastycznymi, z maksimum intensywności erozji dla kątów mniejszych od 300 a materiałami kruchymi z maksimum intensywności erozji dla kąta 900. Przebieg charakterystyki ką-
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Rys. 3. Intensywność zużycia ero- Rys. 4. Zależność intensywności
zyjnego powłok przez Al2O3, n 300, erozji powłok przez SiO2 od twar□ 900
dości, ¡ 300, ● 900.

nia twardych faz istotna jest wielkość tych wydzieleń, wielkość ziaren osnowy, udział objętościowy faz oraz ich właściwości.
Na rysunkach 4÷6 przedstawiono zależność intensywności erozji od twardości powłok 3-warstwowych. Zastosowanie powłok o wysokiej twardości jest niekorzystne szczególnie, gdy zużycie jest powodowane przez cząstki korundu
lub karborundu. Twardość ścierniwa kwarcowego zawiera
się w przedziale 900÷1100HV, a więc jest znacznie niższa
od twardości pozostałych ścierniw. Mieliwo kwarcowe zawiera cząstki o różnej wielkości, co ułatwia usuwanie osnowy
w materiałach zawierających wydzielenia twardych faz. Intensywności zużywania powłok o zbliżonej twardości mogą
się różnić nawet 1,5-krotnie. Twardość powłok nie powinna
być głównym kryterium ich doboru.

Rys. 7. Zależność ubytku masy Rys. 8. Związek pomiędzy intenod twardości ¡- powłoka 3-war- sywnością erozji a względnym
stwowa, ● 2-warstwowa
ubytkiem masy powłok

Rysunek 9 przedstawia powierzchnię powłoki 3-warstwowej napawanej elektrodą OK83.50 po próbie ścieralności
w mieliwie kwarcowym. Zauważa się mikroskrawanie oraz wykruszenia materiału. Badania powierzchni stali 45 po próbie
ścieralności wykazały wysoki udział mechanizmów plastycznych, obserwowane rysy miały większą szerokość i głębo-

Rys. 5. Zależność intensywności Rys. 6. Zależność intensywności
erozji powłok od twardości, SiC, erozji powłok od twardości, Al2O3,
¡ ¡ 300, ● 900
¡ ¡ 300, ● 900

Względny ubytek masy powłok 2- i 3-warstwowych w badaniach zużycia ściernego z zastosowaniem mieliwa kwarcowego przedstawiono na rysunku 8. Materiałem porównawczym była normalizowana stal 45. Korzystne jest stosować powłoki o wysokiej twardości. Materiały do wytwarzania powłok były opracowane w celu osiągnięcia wysokiej
odporności na zużycie ścierne.
Przedstawia ono na rysunku 8 zależność pomiędzy intensywnościami erozji powłok 3-warstwowych od względnego
ubytku masy w badaniach zużycia ściernego z zastosowaniem
mieliwa kwarcowego. Zauważa się brak korelacji, co można
tłumaczyć odmiennością mechanizmów zużywania.

Rys. 9. Powłoka napawana ele- Rys. 10. Powłoka napawana elektrodą OK83.50 po badaniach ście- ktrodą OK83.50 po badaniach zuralności w SiO2, pow. × 1000
życia erozyjnego, SiO2 × 1000

kość.
Rysunek 10 przedstawia powierzchnię powłoki napawanej
elektrodą OK83.50 po badaniach erozyjnych z zastosowaniem
mieliwa kwarcowego dla normalnego kąta padania. Zauważa
się udział mechanizmu plastycznego erozji, płatki metalu są
lepiej uformowane niż w przypadku zerodowanej powierzchni
powłoki napawanej elektrodą OK85.65, co może być przyczyną wyższej odporności na erozję powłoki napawanej elektrodą OK83.50.

Wnioski
Intensywność erozji badanych powłok była zbliżona do
intensywności erozji stali 45. Wyznaczone intensywności
erozji powłok były wyższe dla kąta 300. Mniejszą odpornością na zużycie erozyjne charakteryzują się powłoki o
wyższej twardości. Odporność powłok na zużycie ścierne

wzrasta ze zwiększającą się twardością powłok, korzystne
jest stosować powłoki 3-warstwowe. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wynikami badań zużycia erozyjnego oraz
ściernego ze względu na odmienność mechanizmów zużywania.
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Naprawa wad w odlewach ze staliw
Cr-Ni-Cu utwardzanych wydzieleniowo
Repair of defects in castings of Cr-Ni-Cu
cast steel hardened by means
of separate hardening process
Streszczenie

Abstract

W  artykule przedstawiono technologię naprawy wad
oraz wyniki badań jakości wykonanych napoin. Badania
wykonano na odlewach ze staliwa Cr-Ni-Cu-martenzytycznego oraz staliwa Cr-Ni-Mo-Cu-ferrytyczno-austenitycznego
typu „duplex”. Wady naprawiano metodą napawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi. Stosowano elektrody
E630–16 i ES18-8-2B. Przeanalizowano zamiany twardości,
mikrostruktury oraz składu chemicznego napoin w stanie
bezpośrednio po napawaniu i po obróbce cieplnej.

Process engineering of defects repairs and results of
padding welds quality investigation were shown in this
work. Investigations were made on Cr-Ni-Cu/martensitic
cast steel and Cr-Ni-Mo-Cu/ferritic-austenittic „duplex”
cast steel. Defects were reipaired by arc welding with
E630–16 and ES18-8-2B covered electrodes Changes of
hardness, microstructure and padding welds chemical
compounds were analysed, direct after welding and after
heat treatment.

Wstęp
Korozyjne i erozyjne oddziaływanie roztworów wodnych
−
2−
zawierających jony Cl , SO   i
inne oraz zanieczyszczonych
4
cząstkami substancji stałych jest przyczyną kosztownych awarii
i przerw w pracy spowodowanych przedwczesnym zużywaniem
się części urządzeń. Dotyczy to szczególnie elementów układów przepływowych pomp pracujących w systemach głównego
odwadniania kopalni węgla i miedzi, a także pomp i armatury pracujących w zakładach wydobywczych siarki oraz w środowisku wody morskiej. Problemy te rozwiązuje się m.in.
poprzez stosowanie wysokostopowych staliw Cr-Ni-Cu o strukturze martenzytycznej oraz Cr-Ni-Mo-Cu typu „duplex” o strukturze ferrytyczno-austenitycznej [1, 2÷7].
Wysokie własności antykorozyjne tych staliw są wynikiem
niskich zawartości węgla (max. 0,06%) oraz obecnością chromu, niklu, molibdenu oraz miedzi, która dzięki przemianom występującym w układzie Fe-Cu umożliwia uzyskanie utwardzenia wydzieleniowego fazą ε-martnezytu w staliwie martenzytycznym i ferrytu w staliwie typu „duplex”.
Poza działaniem antykorozyjnym i utwardzającym, miedź istotnie zwiększa lejność staliw, co powoduje, że nadają się one do
wykonywania odlewów cienkościennych o złożonych kształtach.

Technologia naprawy
wad odlewniczych
Badania przeprowadzono na odlewach ze staliwa L0H16N5Cu3

Dr hab. inż. Mirosław Gajewski prof. PŚk, dr inż.
Andrzej Skrzypczyk, mgr inż. Justyna Kasińska – Politechnika Świętokrzyska.
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martenzytycznego o składzie %: 0,045C; 0,85Mn; 0,43Si;
0,020P, 0,013S, 16,5Cr, 5,2Ni i 2,9Cu oraz ze staliwa L0H24N5M2Cu3 typu „duplex” o składzie %: 0,043C,
0,46Mn, 0,63Si; 0,018P, 0,014S, 25,2Cr, 5,8Ni, 2,3Mo
i 3,1Cu.
Naprawę wad odlewniczych przeprowadzono na odlewach po wyżarzaniu odprężającym i wstępnej obróbce skrawaniem (skórowaniu). Miejsca podlegające naprawie przygotowano poprzez dłutowanie i szlifowanie. Podgrzewania
wstępnego nie stosowano. Ubytki w odlewach wypełniano
stopiwem poprzez napawanie łukowe ręczne elektrodami
otulonymi. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje elektrod
tj. E630-16 (0,04% C, 16,0% Cr, 5,0% Ni, 3,5% Cu i 0,2%
Nb) oraz ES18-8-2B (0,07% C, 1,2% Mn, 0,30% Si, 18,0%
Cr, 9,5% Ni i 2,0% Mo) Parametry napawania podano
w tablicy I.
Tablica I. Parametry napawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi.
Rodzaj
Natężenie
Pozycja
Rodzaj
prądu
prądu A
spawania
ściegu
DC(+)

75–85

PA

proste

Po wykonaniu napraw przeprowadzono obróbkę cieplną
odlewów tj.: hartowanie (przesycanie): 1050ºC/2h /powietrze oraz starzenie utwardzające: 480ºC/5h/powietrze.

Badania jakości napoin
Metodyka badań
Ocenę jakości napoin przeprowadzono wykonując: pomiary twardości, badania makro- i mikrostruktury, mikro-

analizy składu chemicznego.
Pomiary twardości wykonano metodą Vickersa przy obciążeniu 5 kG  (49 N). Pomiary przeprowadzono wzdłuż linii
wyznaczonej w połowie wysokości napoiny (rys. 1). Badania
makrostruktury przeprowadzono na zgładach trawionych elektrolitycznie w roztworze kwasu szczawiowego. Zgłady ze
staliwa L0H15N5Cu3 do badań mikrostruktury trawiono roztworem kwasu solnego i azotowego w glicerynie, a ze staliwa L0H24N5M2Cu3 – roztworem żelazicyjanku potasowego
i wodorotlenku potasowego w wodzie destylowanej. Badania przeprowadzono na mikroskopie skaningowym JSM-5400.
Badania składu chemicznego przeprowadzono na mikroanalizatorze rentgenowskim EDS serii 300.

Bez obróbki cieplnej                        Po obróbce cieplnej

a

b

c

d

Rys. 2. Makrostruktury napoin wykonanych na odlewie ze staliwa
L0H16N5Cu3; a, b – napawanie elektrodą E630–16, c, d – napawanie
elektrodą ES18-8-2B

Rys. 1. Położenie punktów pomiarowych twardości w przekroju poprzecznym napoiny

Wyniki badań napoin w odlewach
ze staliwa L0H16N5Cu3
Obserwacje mikroskopowe nie wykazały występowania
wad spawalniczych w postaci mikropęknięć, przyklejeń i mikroporowatości. W stanie bezpośrednio po napawaniu w
materiale rodzimym występuje rozległa strefa wpływu ciepła,
która zanika po przeprowadzeniu obróbki cieplnej (rys. 2).
Wynik analizy składu chemicznego (tabl. II) wykazuje, że
oddziaływanie materiału rodzimego poprzez jego stopienie
i przechodzenie do stopiwa jest ograniczone. W przypadku stosowania elektrod E630–16 zmian składu chemicznego
stopiwa wręcz nie stwierdza się, zaś w przypadku elektrod ES18-8-2B o udziale materiału rodzimego w napoinie
świadczy jedynie obecność ok. 1% miedzi. Potwierdzają to
także pomiary twardości, z których wynika brak wyraźnego
oddziaływania zmian składu chemicznego na wyniki obróbki
cieplnej (rys. 3).
Mikrostruktura napoiny wykonanej elektrodami E630–16
jest martenzytyczna o istotnym stopniu niejednorodności
(rys. 4 a). Austenityzowanie przy temperaturze 1050ºC 
likwiduje stan pierwotny i w konsekwencji, po hartowaniu, i starzeniu, uzyskuje się ujednorodniony martenzyt utwardzony
fazą ε (rys. 4 b).
W stanie przed napawaniem mikrostruktura materiału
ro-

a

b
Rys. 3. Rozkłady twardości w napoinach wykonanych a – elektrodą E630–16 i b – elektrodą ES18-8-2B na odlewie ze staliwa
L0H16N5Cu3

dzimego jest martenzytyczna (rys. 5 a). Wysoka wytrawialność granic ziarn byłego austenitu jest skutkiem obecności licznych cząstek faz o bardzo dużej dyspersji, których
identyfikacja przy stosowanych metodach badawczych nie
była możliwa. W strefie wpływu ciepła dochodzi podczas
napawania do degradacji mikrostruktury poprzez intensywny
rozwój procesów wydzieleniowych w martenzycie (rys. 5 b).

Tablica II. Skład chemiczny napoin wykonanych w odlewach ze staliwa L0H16N5Cu3
Obróbka cieplna

Elektrody

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Cu

Nb

Al

Fe

Bez obróbki
cieplnej

E630–16

0,45

0,39

15,80

5,22

–

3,80

0,06*

–

73,13

ES18-8-2B

1,08

0,18

17,30

9,03

1,54

0,91

–

0,12

68,65

E630–16

0,42

0,32

16,55

5,31

–

3,82

0,13*

–

72,08

ES18-8-2B

1,27

0,17

17,38

8,69

1,81

1,14

–

0,16

67,83

Hartowanie
+starzenie
* = sigma
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Identyczne zmiany mikrostruktury materiału rodzimego
zachodzą także podczas napawania elektrodą ES18-8-2B.
Natomiast napoina posiada mikrostrukturę austenityczną
dendrytyczną, w której wzrost dendrytów był ukierunkowany do powierzchni odprowadzania ciepła podczas napawania
(rys. 6 a). Obróbka cieplna likwiduje ten stan i powoduje
utworzenie mikrostruktury austenitycznej typu komórkowego o zachowanym pierwotnym ukierunkowaniu ziaren
(rys. 6 b). Twardość napoiny jest mała i istotnie różni się od
twardości materiału rodzimego (rys. 3).

a

b
x 1000                                              x 10000

Rys. 6. Mikrostruktura napoiny wykonanej elektrodą ES18-8-2B w
odlewie ze staliwa L0H16N5Cu3; a – bez obróbki cieplnej, b – po
hartowaniu i starzeniu
Bez obróbki cieplnej                        Po obróbce cieplnej

b

a

x 1000                                              x 20000

a

Rys. 4. Mikrostruktura napoiny wykonanej elektrodą E630–16 w
odlewie ze staliwa L0H16N5Cu3; a – bez obróbki cieplnej, b – po
hartowaniu i starzeniu

b

d

c

a

Rys. 7. Makrostruktury napoin wykonanych na odlewie ze staliwa
L0H24N5M2Cu3; a, b – napawanie elektrodą E630-16, c, d – napawanie elektrodą ES18-8-2B; pow. x 1,0

b
x 2000                                              x 20000

Rys. 5. Mikrostruktury: a – materiału rodzimego b – strefy wpływu ciepła bez obróbki cieplnej
oraz c – po hartowaniu i starzeniu. Staliwo L0H16N5Cu3, napawano elektrodą E630–16

c
              x 20000

Wyniki badań napoin w odlewach
ze staliwa L0H24N5M2Cu3
Obserwacje makroskopowe nie wykazały i w tym przypadku występowania wad spawalniczych (rys. 7). Zmiany
mikrostruktury strefy wpływu ciepła spowodowane głównie
dyfuzją pierwiastków do napoiny są ograniczone do bardzo
wąskiego obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie linii wtopienia i zanikają po przeprowadzeniu obróbki cieplnej.

Wynik analizy składu chemicznego (tabl. III) wykazuje,
że przy napawaniu elektrodą E630–16 wskutek stopienia
przechodzą do napoiny duże ilości materiału rodzimego. Powoduje to wzrost zawartości chromu w stopiwie do powyżej
20% oraz obecność molibdenu w ilości powyżej 1%. Wskutek tak radykalnej zmiany proporcji pierwiastków ferrytoi austenitotwórczych mikrostruktura napoiny zamiast martenzytycznej staje się dwufazowa ferrytyczno-austenityczna
(rys. 9 b, c). Morfologia tej mikrostruktury jest zbliżona do
mikrostruktury materiału rodzimego (rys. 9 a), także pod
względem twardości (rys. 8).
Po napawaniu elektrodami ES18-8-2B zmiany składu chemicznego stopiwa są mniej istotne. W napoinie wzrasta zawartość chromu i jest obecna miedź (tabl. III). Mikrostruktura składa się z austenitu i ferrytu δ w większości o układach
dendrytycznych (rys. 10). Twardość napoiny jest jednak istotnie niższa od twardości materiału rodzimego (rys. 8).
Obróbka cieplna nie powoduje widocznych zmian mikrostruktury badanych napoin. Po obróbce cieplnej obserwuje się jedynie nieznaczny wzrost zawartości chromu w

Tablica III. Skład chemiczny napoin wykonanych w odlewach ze staliwa L0H24N5M2Cu3
Obróbka
cieplna

Elektrody

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Cu

Nb

Al

Fe

Bez obróbki
cieplnej

E630–16

0,66

0,45

20,85

4,89

1,37

3,31

0,12*

0,06

68,01

ES18-8-2B

1,74

0,18

19,70

9,47

2,59

0,56

–

0,18

63,92

Przesycanie
+ starzenie

E630–16

0,75

0,57

21,20

5,14

1,35

3,42

0,10*

0,10

67,24

ES18-8-2B

1,55

0,22

20,85

9,14

2,60

0,63

–

0,13

64,20

* = sigma <2,0
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ferrycie
(o ok. 1,5%) przy równoczesnym obniżeniu jego zawartości
w austenicie. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje
w napoinie wykonanej elektrodą ES18-8-2B.

a

b
x 2000                                              x 20000

a
c

Rys. 9. Mikrostruktury napoiny w odlewie ze staliwa L0H24N5M2Cu3. Bez
obróbki cieplnej. Napawano elektrodą E630–16. a –
materiał rodzimy, b, c – napoina

              x 20000

b
Rys. 8. Rozkłady twardości w napoinach wykonanych elektrodą E630–16 (a) i elektrodą ES18-8-2B (b) na odlewie ze staliwa

Rys. 10. Mikrostruktura napoiny w odlewie ze staliwa L0H24N5M2Cu3.
Bez obróbki cieplnej. Napawano elektrodą ES18-8-2B

Wnioski

•	Elektrody E630–16 należy stosować do naprawy wad
w odlewach ze staliwa Cr-Ni-Cu martenzytycznego;
zapewniają one uzyskiwanie mikrostruktury martenzytycznej i twardości napoin zbliżonych do twardości materiału rodzimego.
•	Elektrody E630–16 nadają się do naprawy wad w odlewach ze staliwa Cr-Ni-Mo-Cu typu „duplex”; przechodzenie dużych ilości materiału rodzimego do stopiwa
sprzyja uzyskiwaniu mikrostruktury ferrytyczno-austenitycznej napoin o własnościach zbliżonych do własności materiału rodzimego.

•	Zastosowana technologia naprawy wad jest w pełni
skuteczna, a wykonywane napoiny są pozbawione wad
odlewniczych.
•	Elektrody ES18-8-2B można stosować jedynie do naprawy wad występujących na zewnętrznych powierzchniach korpusów armatury i pomp; wykonanie napraw
na powierzchniach wewnętrznych wskutek kontaktu z
czynnikiem roboczym może powodować nadmierne zużywanie się obszarów naprawianych z powodu ich niskiej twardości oraz wskutek rozwoju procesów korozji,
w tym szczególnie korozji elektrochemicznej.
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Nowe możliwości ograniczania
emisji zanieczyszczeń
oraz wzrost wydajności spawania
w świetle badań w ramach projektu europejskiego ECONWELD
New possibilities of welding fumes reduction
and increase in welding productivity
on the basis of research
within the framework of European
project ECONWELD
Streszczenie

Abstract

Omówiono wybrane zagadnienia związane z realizacją
projektu Europejskiego „ECONWELD  – Bezpieczne i efektywne spawanie”. Omówiono przebieg i wyniki badań
ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powstających w procesie spawania metodą MAG, a także
sposoby zwiększenia wydajności spawania tą metodą. Skuteczne sposoby zwiększenia wydajności, a zarazem ograniczenia ilości emisji pyłów i gazów na stanowisku spawalniczym, które zostały zaprezentowane w niniejszym referacie
to zastosowanie łuku pulsującego, a także nowoczesnych
materiałów dodatkowych do spawania, takich jak druty
proszkowe z wypełnieniem metalicznym typu GREEN  oraz
druty lite bez powłoki miedziowej.

Selected issues related to the realization of European project „Economically welding in a healthy way” has
been presented. The research and its results oriented to
reduction of fumes emission created during MAG welding
and to increase in MAG  welding productivity has been
discussed. Effective means of welding productivity increasing as well as fume reduction, which has been presented
in this article, were as follows: welding using pulsed current and application of new filler metals, like metal cored
wires designated as GREEN and application of solid wires
without copper layer.

Wstęp
Przemysł przetwórstwa produktów metalowych w Europie, charakteryzuje się obrotami rzędu 970 mld € rocznie,
co stanowi ok. 8% obrotu, realizowanego przez Unię Europejską. W  sektorze tym spawanie jest najważniejszą techniką łączenia metali i zatrudnienie w nim znajduje około
730 000 spawaczy, oraz około 5,5 mln pracowników związanych z procesami spawania. W  ostatnich latach zaobserwować można malejącą konkurencyjność małych i średnich
przedsiębiorstw europejskich (SME), szczególnie w porównaniu do krajów Azji Środkowo-Wschodniej. Niższe koszty robocizny w krajach azjatyckich powodują, że koncerny
współpracujące z europejskimi wytwórcami, przenoszą część
swojej produkcji właśnie do Azji. Sytuację tą powoduje ciągle
zmniejszająca się ilość miejsc pracy w sektorze przetwórstwa
metali, ok. 3% każdego roku. Dodatkowo na niekorzystną
Dr inż. Jolanta Matusiak, dr inż. Tomasz Pfeifer – Instytut Spawalnictwa.
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sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw
wpływają trudne warunki pracy towarzyszące procesom spawalniczym. Z warunkami tymi wiąże się duża liczba zwolnień
lekarskich, podnosząca koszty wytwarzania i ograniczająca
konkurencyjność przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania techniczno-ekonomiczne działania przedsiębiorstw w branży spawalniczej, niezwykle istotne było podjęcie badań, wspólnie z wiodącymi instytucjami badawczymi
UE  oraz grupą SME, nad zwiększeniem konkurencyjności
przedsiębiorstw europejskich wykorzystujących technologie
spawalnicze. W 2005 roku w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego, Komisja Europejska
przyjęła do realizacji i finansowania projekt badawczy pt.:
„Economically welding in a healthy way”, w tłumaczeniu na
język polski „ECONWELD  – Bezpieczne i efektywne spawanie”. Celem projektu, w którym Instytut Spawalnictwa bierze
czynny udział, jest między innymi opracowanie takich warunków spawania elektrodą topliwą w osłonach gazowych,
które umożliwią zwiększenie wydajności spawania i obniżenie
kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych, nie pogarszając
przy tym warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach.
Projekt ECONWELD jest projektem interdyscyplinarnym. Zo-

stał on podzielony na cztery główne zadania badawcze (Work
Packages).
Tematyka zadań badawczych realizowanych w projekcie
ECONWELD dotyczy:
•	Zwiększania wydajności procesów spawania oraz ograniczania kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych,
•	Zmniejszania emisji pyłu i gazów przy spawaniu metodą
MAG,
•	Absencji chorobowej w grupie zawodowej spawaczy,
• Programów komputerowych dla spawalnictwa wykorzystujących wyniki badań prowadzonych w projekcie.

Wybrane zagadnienia badawcze
z projektu ECONWELD
Instytutowi Spawalnictwa w projekcie ECONWELD została
powierzona odpowiedzialność za kierowanie zadaniem badawczym, dotyczącym zwiększenia wydajności spawania metodą MAG i ograniczenia kosztów. Cele tego zadania obejmują
z jednej strony zwiększenie wydajności spawania metodą
MAG  o ok. 10÷15% przez opracowanie odpowiednich warunków prowadzenia tego procesu, a także poprzez wytypowanie, zbadanie i praktyczne zastosowanie metod spawania,
mogących stanowić alternatywę dla tradycyjnej metody MAG.
Z  drugiej strony w niniejszym zadaniu badawczym duży nacisk został położony na zagadnienia związane z automatyzacją
(mechanizacją) bądź robotyzacją procesów spawania łukowego. Badania i analizy literaturowe w zakresie zwiększenia
wydajności spawania metodą MAG koncentrują się na dwóch
podstawowych obszarach, takich jak:
• opracowanie warunków spawania metodą MAG, zapewniających zwiększenie prędkości i wydajności spawania, obejmujące badania nad zastosowaniem łuku pulsującego i nowoczesnych materiałów dodatkowych (druty bez powłoki
miedziowej, druty proszkowe z wypełnieniem metalicznym,
nowoczesne trójskładnikowe mieszanki gazu osłonowego
oraz mieszanki z helem),
• badania i studium literaturowe nad zastosowaniem metod,
które mogłyby stanowić alternatywne dla tradycyjnej metody MAG, takich jak: TIME i TANDEM (dla blach o większej
grubości) oraz CMT, Cold Arc i STT (dla blach cienkich).
Celem badań było określenie rzeczywistych sposobów pozwalających na zwiększenie wydajności spawania oraz przybliżenie tych rozwiązań zainteresowanym użytkownikom z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszym etapie badań
przeprowadzono gruntowną analizę literatury, która umożliwiła sprecyzowanie realnych sposobów zwiększenia wydajności
spawania. W  trakcie badań nad wytypowanymi rozwiązaniami przeprowadzono również badania porównawcze tradycyjnej metody MAG (łuk standardowy, drut lity G3Si1 o średnicy
1,2 mm, Ar + 18% CO2 jako gaz osłonowy) przy zastosowaniu
porównywalnych parametrów, w celu określenia możliwości
zwiększenia wydajności dla poszczególnych nowych rozwiązań. Ponadto celem prowadzonych działań jest również rozpowszechnienie wśród potencjalnych użytkowników metod znanych, które nie są dotychczas szeroko stosowane (np. TIME,
TANDEM). Drugi obszar zagadnień w ramach zadania badawczego ma na celu przybliżenie potencjalnym użytkownikom
z sektora europejskich małych i średnich przedsiębiorstw zalet i ograniczeń automatyzacji procesów spawania łukowego,
a także ułatwienie podjęcia decyzji przez przedsiębiorcę o zastąpieniu spawania półautomatycznego zautomatyzowanym
lub zrobotyzowanym stanowiskiem spawalniczym. Podjęcie
decyzji o zastosowaniu zautomatyzowanego stanowiska spa-

walniczego ułatwi opracowywany aktualnie program komputerowy, umożliwiający obliczenie rzeczywistych kosztów spawania oraz dający możliwość przeprowadzenia uproszczonej, porównawczej analizy ekonomicznej planowanego rozwiązania.
Przeprowadzona we wstępnej fazie projektu analiza wykazała, że jedną z wyraźnie zarysowujących się tendencji we
współczesnym spawalnictwie jest zwiększanie wydajności
procesów spawania. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów wytwarzania, zwłaszcza w zakładach, w których
technologie spawalnicze stanowią dominującą metodę produkcji. Wynika stąd stałe dążenie do zapewnienia korzystnych
wskaźników ekonomicznych, decydujących zarówno o opłacalności produkcji, jak i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
W  praktyce obserwowana jest migracja z dotychczasowych,
głównie ręcznych metod spawania, do bardziej wydajnych rozwiązań spawania zautomatyzowanego i zrobotyzowanego. Zasada ta dotyczy również najpowszechniejszego dzisiaj spawania półautomatycznego w osłonach gazowych. Równolegle do
zwiększającego się ciągle stopnia mechanizacji i automatyzacji,
zwiększa się również zastosowanie nowoczesnych materiałów
dodatkowych do spawania (spoiwa i gazy osłonowe), a także
nowoczesnych technik spawania metodą MIG/MAG: spawanie
łukiem pulsującym, spawanie metodami T.I.M.E., CMT, COLD 
ARC, STT oraz spawanie dwuelektrodowe (TANDEM).

Spawanie łukiem pulsującym
w aspekcie zwiększenia
wydajności spawania
Przy spawaniu metodą MIG/MAG  istotny wpływ na proces spawania i jakość połączeń wywiera jednorodne, natryskowe przenoszeniu metalu w łuku. Przy spawaniu prądem
stałym (łuk standardowy) taki sposób przenoszenia metalu
uzyskuje się w bardzo wąskim zakresie parametrów, poza
którymi ma on charakter mieszany, zwarciowo-natryskowy
z bardzo dużym rozpryskiem i zaburzeniami w jarzeniu się łuku.
Poprawę procesu uzyskuje się poprzez zastosowanie łuku pulsującego. Istotę spawania prądem pulsującym stanowi takie
sterowanie impulsami, aby uzyskać drobnokroplowe przechodzenie materiału elektrody do jeziorka. Zasilanie łuku elektrycznego odbywa się pomiędzy dwoma poziomami natężenia
prądu. W  fazie przepływu impulsu prądu o natężeniu większym od krytycznego jest dostarczana energia konieczna do
stopienia i oderwania tylko jednej kropli materiału elektrody.
Pomiędzy impulsami łuk elektryczny nie gaśnie dzięki obecności prądu bazowego, w trakcie przepływu którego dostarczana jest niezbędna energia do podtrzymania jarzenia się łuku,
a także nadtapiania końca drutu elektrodowego i brzegów materiału podstawowego. Zastosowanie prądu pulsującego do
spawania stali niestopowych i niskostopowych, w porównaniu
do tradycyjnej techniki spawania, charakteryzuje się następującymi zaletami:
• mała ilość rozprysków,
• wzrost wydajności stapiania,
• krótszy i bardziej stabilny,
• zmniejszenie ilości wprowadzonego ciepła, co zmniejsza
ilość odkształceń termicznych,
• możliwość stosowania drutów o średnicach 1,0 i 1,2 mm
do spawania materiałów o niewielkich grubościach,
• sterowanie procesem przechodzenia metalu elektrody do
spoiny.
Badania z zakresu zastosowania łuku pulsującego, prowadzone w Instytucie Spawalnictwa obejmowały wyznaczenie
współczynnika napawania (świadczącego o wydajności stapia
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nia drutu elektrodowego) dla łuku pulsującego i standardowego, a także wykonanie złączy próbnych, porównanie prędkości spawania i własności mechanicznych połączeń spawanych.
W  celu wyznaczenia współczynnika napawania, świadczącego o wydajności stapiania drutu elektrodowego w różnych
warunkach, przeprowadzono próby napawania metodą MAG 
z wykorzystaniem łuku standardowego i pulsującego oraz
z zastosowaniem mieszanki 82% Ar-18% CO2 jako osłony gazowej. Próby napawania przeprowadzono przy zastosowaniu
trzech różnych prędkości podawania drutu, takich samych dla
poszczególnych rodzajów łuku. Ponieważ przy takiej samej
prędkości podawania drutu dla łuku standardowego uzyskuje
się wyższe natężenie prądu, przeprowadzono również dodatkowe próby z zastosowaniem natężenia prądu łuku standardowego o wartości zbliżonej do średniej wartości natężenia
prądu łuku pulsującego. Napoiny wykonano na próbkach
o wymiarach 150 x 80 x 14 mm. Próbki ważono przed ułożeniem napoiny oraz po procesie napawania. Współczynnik
napawania dla każdej próby wyznaczono z następującej zależności:

M
I s ⋅ ts

α=
						

(1)

gdzie: α - współczynnik napawania g/A*h
M – masa stopiwa g
Is – natężenie prądu spawania A
ts – czas spawania h
Próby napawania przeprowadzono na stanowisku zmechanizowanym, wyposażonym w urządzenie spawalnicze
Kemppi PRO 5200 EVOLUTION. Do prób wykorzystano spoiwo w postaci drutu o średnicy 1,2 mm typu G3Si1 wg EN 
440. W  trakcie prób napawania metodą MAG  zastosowano
następujące, stałe parametry procesu:
• prędkość spawania: 30 cm/min,
• droga spawania: 13 cm,
• czas spawania: 26 s,
• natężenie przepływu gazu osłonowego: 14 l/min,
• wolny wylot elektrody: 13 mm.
Wyniki badań przedstawiono w tablicy I. W  przypadku
spawania łukiem pulsującym, podana wartość natężenia prądu jest wartością średnią.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że zastosowanie przy
spawaniu metodą MAG łuku pulsującego w miejsce łuku standardowego, przy tych samych wartościach prędkości podawania drutu elektrodowego, pozwala na uzyskanie współczynnika
napawania o wartości większej o ok. 20%, co świadczy o moż-

liwości zwiększenia wydajności stapiania drutu elektrodowego.
Próby napawania, wykonane przy zastosowaniu porównywalnych wartości natężenia prądu dla obydwu rodzajów łuku (dla
łuku pulsującego była to średnia wartość natężenia prądu)
wykazały, że wartość współczynnika napawania zwiększa się
nawet o ok. 40%, co jednakże jest związane z większą prędkością podawania drutu elektrodowego dla łuku pulsującego.
Wyniki badań potwierdzają informacje uzyskane na podstawie
przeglądu literatury, gdzie wskazano zastosowanie prądu pulsującego jako jeden ze sposobów zwiększenia wydajności spawania metodą MAG.
W  celu zobrazowania uzyskanych wyników, przeprowadzono porównawcze, technologiczne próby spawania złączy
teowych ze spoinami pachwinowymi oraz złączy doczołowych
z zastosowaniem łuku pulsującego i standardowego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem drutu elektrodowego
G3Si1 i mieszanki Ar + 18% CO2. Jako materiał podstawowy
zastosowano stal niestopową S235J2. Metodyka przeprowadzonych badań była opracowana w ten sposób, że dla spoin
pachwinowych w trakcie prób spawania parametry dobierano
tak, aby uzyskać odpowiednią jej grubość przy wybranych
natężeniach prądu. Parametry, które zmieniano w trakcie
prób to przede wszystkim prędkość spawania i nieznaczna
korekta napięcia łuku, powodująca dostosowanie napięcia,
wynikającego z zastosowanego programu spawalniczego
źródła prądu, do aktualnie wykonywanej operacji spawania.
Kolejnym kryterium, decydującym o wyborze parametrów
spawania była również jakość uzyskanych spoin pachwinowych, a w szczególności eliminacja podtopień i nierówności
lica. Dla złączy doczołowych natomiast podstawowym kryterium była jakość złącza (odpowiednia geometria oraz brak
podtopień i przyklejeń) oraz najwyższa możliwa do uzyskania
prędkość spawania dla poszczególnych wartości natężenia
prądu. Wybrane zdjęcia makroskopowe oraz parametry spawania przedstawiono w tablicach II i III.
Przeprowadzone badania nieniszczące (wizualne i penetracyjne) złączy spawanych, wykonanych zarówno łukiem
pulsującym, jak i standardowym wykazały, że nie występują
w nich niezgodności spawalnicze typu: pęknięcia, porowatość, braki przetopu i przyklejenia. Zgodnie z normą EN ISO
5817 uzyskano poziom jakości B. Podobnie próby łamania
spoin pachwinowych wykazały prawidłowe wtopienie w materiał podstawowy w każdej strefie złącza. Wyniki badań nieniszczących znalazły potwierdzenie w wynikach badań metalograficznych makroskopowych. Nie wykazały one również
obecności pęknięć ani pęcherzy w spoinie. Badania twardości
wybranych połączeń spawanych wykazały, że uzyskane wartości nie przekraczają 220 HV i mieszczą się w zakresie prze-
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Natężenie/rodzaj
prądu A

Napięcie łuku V

Prędkość
podawania drutu
m/min

M1
- masa próbki
g

M2
- masa próbki
z napoiną
g

α
g/A*h

100/łuk pulsujący

21,5

3,5

1103

1113

13,19

137/łuk pulsujący

23,6

5,0

1134

1150

16,18

205/łuk pulsujący

28,1

8,0

1115

1141

17,57

140/łuk standard.

17,8

3,5

1123

1134

10,88

180/ łuk standard.

21,7

5,0

1106

1121

11,48

250/ łuk standard.

28,6

8,0

1123

1149

14,46

105/ łuk standard.

15,7

2,5

1134

1145

10,55

138/ łuk standard.

18,1

3,5

1109

1117

11,04

202/ łuk standard.

24,7

6,0

1109

1128

13,03
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Tablica II. Parametry spawania i makrostruktura złącza teowego blach o grubości 6 mm ze spoiną pachwinową o grubości 3 mm, łuk pulsujący i standardowy o natężeniu 230 A

I
A

Łuk pulsujący

Łuk standardowy

Parametry spawania

Parametry spawania

U
V

230

29,2

Vd
m/min
7,1

Vs
cm/min
65

I A

UV

230

20,0

Vd m/min

Vs cm/min

6,3

45

Tablica III. Sposób przygotowania, parametry i kolejność spawania oraz makrostruktura złącza doczołowego blach o grubości 20 mm, łuk
pulsujący

Parametry spawania
Ścieg

I A

UV

Vd m/min

Vs cm/min

30,6

8,4

60

29,8

8,1

50

29,1

7,9

40

4–11

28,6–29,4

7,6–7,8

50

12–13

29,0

7,5

40

1
2
3

230

widzianym przez normę EN ISO 15614-1 (do 380 HV). Świadczy to o tym, że w materiale nie zaszły niekorzystne zmiany
strukturalne. Przeprowadzone zgodnie z PN-EN 895 badania
wytrzymałości na rozciąganie złączy doczołowych wykazały,
że uzyskane wartości mieszczą się w zakresie od 440 do 455
MPa, co świadczy o dobrych własnościach mechanicznych
uzyskanych połączeń.
Przyjęta metodyka badań pozwoliła na określenie wpływu łuku pulsującego na rzeczywiste możliwości zwiększenia
prędkości spawania metodą MAG w określonych warunkach,
dzięki porównaniu parametrów spawania przy użyciu łuku
pulsującego i łuku standardowego dla takich samych wartości natężenia prądu spawania. Wyniki badań wykazały,
że w przypadku złączy teowych ze spoinami pachwinowymi
o grubości 3 i 5 mm istnieje możliwość zwiększenia prędkości
spawania przy użyciu łuku pulsującego o około 25 do 30%

w porównaniu do łuku standardowego. Jakość uzyskanych
złączy jest w tym wypadku porównywalna, natomiast kształt
wtopienia jest znacznie korzystniejszy w przypadku łuku
pulsującego, charakterystyczny dla metod wysokoenergetycznych. Im mniejsza grubość spoiny tym wyraźniejszy jest
wpływ łuku pulsującego na możliwość zwiększenia prędkości
spawania. W  przypadku złączy doczołowych zastosowanie
łuku pulsującego umożliwiło zwiększenie prędkości spawania
o około 12 do 30% w porównaniu do łuku standardowego.
Zwiększenie prędkości spawania zależne było od natężenia
prądu oraz od ilości ściegów. W przypadku złącza doczołowego o grubości 20 mm zastosowanie łuku pulsującego umożliwiło skrócenie czasu głównego spawania o 22%, w związku
z tym, że została ograniczona ilość ściegów potrzebnych do
wykonania poprawnej spoiny czołowej – z 17 przy łuku standardowym do 13 przy łuku pulsującym.
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Zastosowanie łuku pulsującego, oprócz znacznego zwiększenia prędkości spawania, umożliwiło również ograniczenie,
lub w niektórych przypadkach nawet wyeliminowanie rozprysków. Dlatego ocenia się, że przy spawaniu łukiem pulsującym możliwe jest zwiększenie wydajności spawania dzięki
ograniczeniu czasów związanych z czyszczeniem elementów
z odprysków. Wpływa to na zwiększenie współczynnika jarzenia się łuku.

tycznych metod spawania (np. TIME). Grań spoiny jest wąska i sięga głębiej niż w przypadku standardowej mieszanki,
świadczy to o znacznie większej penetracji łuku to materiału
podstawowego.

Badania materiałów dodatkowych
do spawania umożliwiających
wzrost wydajności

– wybrane zagadnienia badawcze
z projektu ECONWELD

Przedstawione powyżej badania i ich wyniki stanowią
tylko wycinek badań prowadzonych w projekcie ECONWELD 
nad zwiększeniem prędkości i wydajności spawania. Oprócz
badań nad zastosowaniem łuku pulsującego, przeprowadzono również badania własności spawalniczych i badania technologiczne nowych materiałów dodatkowych takich jak:
• drutu bez pokrycia miedziowego o średnicy 1,2 mm typu
G3Si1wg PN-EN 440 produkcji firmy ESAB, oznaczonego
jako OK Aristorod 12.50,
• drutu proszkowego z wypełnieniem metalicznym SAFDUAL GREEN 207 o średnicy 1,2 mm, o oznaczeniu wg normy PN-EN 758–T42 3 M M3 H5,
• trójskładnikowych mieszanek gazu osłonowego, takich
jak: 91% Ar + 5% CO2 + 4% O2, 83% Ar + 13% CO2 +
4% O2, 60% Ar + 30% He + 10% CO2.
Omawiając w skrócie uzyskane wyniki w tym etapie wyniki należy stwierdzić, że badania własności spawalniczych
drutu OK Aristord 12.50 wykazały, iż stabilność przebiegu
procesu spawania i stabilność łuku jest bardzo dobra, zarówno w zakresie niskich natężeń prądów (łuk zwarciowy),
jak i przy wysokich wartościach natężenia prądu (300÷400
A) i łuku natryskowym. Cechą charakterystyczną, bardzo
korzystną ze względu na wydajność operacji spawalniczych,
jest minimalna ilość rozprysków, znacznie mniejsza niż przy
stosowaniu drutu z powłoką miedziową. Możliwe jest ograniczenie nakładów związanych z czyszczeniem elementów po
spawaniu oraz dyszy gazu osłonowego, co przyczynia się do
zmniejszenia kosztów wytwarzania. Wysoka stabilność łuku,
nawet przy natężeniach prądu rzędu 400 A  jest efektem
rezygnacji z powłoki miedziowej i precyzyjnego nawinięcia
drutu na szpulę. Na uwagę zasługuje dłuższy czas pracy
końcówki prądowej, co związane jest z precyzyjnym podawaniem drutu ze stałą prędkością i brakiem niekorzystnego
wpływu powłoki miedziowej (złuszczanie się). Nie zachodzi
również konieczność częstego czyszczenia dyszy gazowej z
nagromadzonych odprysków, co umożliwia wydłużenie czasu głównego spawania i współczynnika jarzenia się łuku.
Badania złączy spawanych wykazały, że jakość i własności
wytrzymałościowe połączeń są porównywalne do tych, jakie
uzyskano przy pomocy drutu z powłoką miedziową. W przypadku drutu z wypełnieniem metalicznym, oprócz zwiększenia wydajności spawania o około 10–30%, uzyskano bardzo
dobrą stabilność łuku oraz praktycznie całkowitą eliminację rozprysków. Natomiast zastosowanie trójskładnikowych
mieszanek aktywnych pozwala na zwiększenie prędkości
spawania o około 8–10% w stosunku do mieszanki 82%
Ar + 18% CO2, uzyskanie spoin pachwinowych i czołowych
o korzystniejszym kształcie, w szczególności łagodnego
przejścia lica spoiny do materiału rodzimego. Zastosowanie tych mieszanek umożliwia również na uzyskanie węższej
spoiny, o kształcie charakterystycznym dla wysokoenerge-
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Emisja pyłu i gazów
przy spawaniu stali metodą
MIG/MAG
Potencjalne zagrożenie zdrowia pracowników dymem spawalniczym jest związane z wielkością emisji, składem chemicznym i koncentracją na stanowisku pracy. Wielkość emisji pyłu
i gazu oraz skład chemiczny pyłu spawalniczego należą do
czynników, które mogą ulegać zmianom pod wpływem modyfikacji warunków technologicznych i materiałowych procesu
spawania. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spawania
metodą MIG/MAG związane jest głównie z parametrami prądowymi (napięcie łuku, natężenie prądu spawania, biegunowość), rodzajem przenoszenia metalu w łuku, rozpryskiem,
składem chemicznym gazu osłonowego oraz rodzajem spawanego materiału podstawowego i dodatkowego. Badania
wielkości emisji zanieczyszczeń zwykle ukierunkowane są na
wyznaczenie zależności pomiędzy emisją pyłu a natężeniem
prądu, prędkością spawania, długością łuku, temperaturą topienia metalu w łuku i rodzajem przenoszenia metalu w łuku.
Wyniki dotychczas prowadzonych w wielu ośrodkach badawczych badań, wyznaczyły zależność pomiędzy wielkością emisji
pyłu i gazów a natężeniem i napięciem łuku. Znana jest zależność, że wzrost natężenia prądu i napięcia łuku powoduje
zwykle zwiększoną emisję zanieczyszczeń. Związane jest to
z wpływem tych parametrów spawania na temperaturę w łuku,
szybkość topienia metalu oraz intensywność powstawania par
metalu w obszarze łuku. Badając zagadnienia powstawania
zanieczyszczeń przy spawaniu metodą MAG/MIG  zwraca się
ostatnio uwagę na wpływ rodzaju przenoszenia metalu w łuku.
Przy przepływie zwarciowym, gdy kropla dotyka powierzchni
jeziorka spawalniczego jeszcze przed oddzieleniem się od końca elektrody, tworząc zwarcie, a następnie oddziela się umożliwiając ponowne zajarzenie łuku, emisja zanieczyszczeń jest
najmniejsza. Przy grubokroplowym przejściu metalu wykazano
wzrost emisji zanieczyszczeń, ponieważ kropla metalu o średnicy często większej od średnicy drutu elektrodowego przez
dłuższy czas przebywa w łuku, a siły działające w łuku mogą
spowodować jej rozbicie w postaci rozprysku lub drobnych
cząstek par metalu. Podczas przepływu natryskowego metalu
w obszarze międzyelektrodowym przebywa wiele kropel i przy
osłonie łuku mieszankami gazowymi bazującymi na argonie
wykazano, że emisja pyłu ulega zmniejszeniu. Ograniczenie
emisji pyłu tłumaczone jest mniejszą powierzchnią kropel metalu przebywających w łuku oraz dużą redukcją rozprysku metalu. Modyfikacja procesu spawania sprowadza się nie tylko do
zmian parametrów technologicznych, przez co można uzyskać
redukcję wielkości emisji pyłu i gazów, ale również polega na
modyfikacji składu chemicznego materiałów spawalniczych z
zamiarem redukcji zanieczyszczeń wydzielających się w procesie łączenia metali.
Cel projektu ECONWELD w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy spawaczy został sformułowany bardzo śmiało,
bowiem zakłada ograniczanie emisji zanieczyszczeń przy
spawaniu stali metodą MIG/MAG  o 30%. Tak więc badania
zostały ukierunkowane na poszukiwanie nowoczesnych technik spawania metodą MIG/MAG, gwarantujących redukcję
pyłu i gazów, poszukiwanie nowych korzystnych mieszanek

gazowych oraz spoiw pozwalających na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń.

Spawanie łukiem pulsującym
w aspekcie ograniczania emisji
pyłu i gazów
Badania z zakresu zastosowania łuku pulsującego, prowadzone w Instytucie Spawalnictwa, obejmowały przeprowadzenie badań emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stali
metodą MAG łukiem pulsującym oraz przeprowadzenie analizy porównawczej wielkości emisji przy łuku standardowym
i pulsującym. W badaniach wpływu spawania łukiem pulsującym na wielkość emisji zanieczyszczeń zastosowano synergiczne źródło prądu firmy KEMPPI–PRO 5200 EVOLUTION.
Do spawania prądem pulsującym w urządzeniu parametry są
automatycznie optymalizowane dla wybranego rodzaju i średnicy drutu, rodzaju materiału podstawowego i składu gazu
osłonowego. Układ sterowania synergicznego działa tak,
aby przy zmianie mocy, łuk regulowanej prędkości podawania drutu, zmianie ulegały wszystkie parametry w celu uzyskania optymalnych warunków przechodzenia metalu.
Badania przeprowadzono dla następujących warunków
technologicznych:
•	Drut elektrodowy: w gat. G3Si1, średnica:1,2 mm.
•	Gaz osłonowy: 82% Ar + 18% CO2, 14 l/min.
• Odległość końcówki prądowej od elementu: 13 mm.
• Parametry prądowe: 110÷250 A.
• Prędkość podawania drutu: 4,1; 5,9; 8,4 m/min.

Rys. 1. Emisja pyłu przy spawaniu stali metodą MAG łukiem standardowym, pulsującym i łukiem z podwójnym pulsem

Badania spawania stali metodą MAG  łukiem pulsującym
wykazały, że jest to proces atrakcyjny ze względu na osiąganą przy jego stosowaniu redukcję ilości emitowanych zanieczyszczeń. Związane jest to oczywiście z szeregiem zalet
technologicznych, którymi charakteryzuje się łuk pulsujący
m.in.: małą ilością rozprysków, możliwością sterowania procesem przechodzenia materiału oraz zmniejszeniem ilości
wprowadzanego ciepła przy danej prędkości podawania drutu w porównaniu ze spawaniem metodą klasyczną.

Badania materiałów dodatkowych
do spawania umożliwiających
ograniczenie emisji
zanieczyszczeń

Badania emisji pyłu przeprowadzono wg metodyki opracowanej w Instytucie Spawalnictwa.
Uzyskane w badaniach korelacje pomiędzy emisją pyłu
a warunkami spawania MIG/MAG  łukiem pulsującym oraz
łukiem standardowym przedstawiono na rysunku 1. i podsumowano w sposób następujący:
• Badania emisji pyłu prowadzone dla łuku standardowego
i łuku pulsacyjnego oraz łuku z podwójnym pulsem wykazały wpływ rodzaju łuku na wielkość emisji (rys. 1).
•	Dla niskich mocy łuku ( małych wartości napięcia i prądu spawania) tzn.: dla łuku pulsującego 119 A/23,1 V i
dla łuku standardowego 150 A/19,3 V ograniczenie emisji
pyłu przy prądzie pulsującym wynosi ok. 40%,
• Przy średniej mocy łuku tzn.; dla łuku pulsującego 167
A/25,8 V i dla łuku standardowego 200 A/22 V ograniczenie emisji pyłu przy prądzie pulsującym jest 2-krotne.
•	Dla dużych mocy łuku tzn.; dla łuku pulsującego 231
A/29,0 V i dla łuku standardowego 250 A/23,2 V ograniczenie emisji pyłu przy prądzie pulsującym jest 3-krotne.
•	Zastosowanie łuku z podwójnym pulsem przy wyższych
mocach łuk powoduje również ograniczenie emisji pyłu
o 25% w stosunku do emisji przy łuku standardowym.
•	Emisja pyłu przy zastosowaniu łuku z podwójnym pulsem
jest wyższa w całym zakresie parametrów napięciowoprądowych w porównaniu do emisji przy łuku pulsującym.

W  ostatnim czasie pojawiają się nowe gatunki drutów
elektrodowych proszkowych z wypełnieniem metalicznym
tzw. Serie ,,Green wires”. Jak wskazuje sama nazwa drutów
są one materiałem spawalniczym zapewniającym bezpieczniejsze warunki pracy. W  celu ograniczenia emisji dymów
spawalniczych przy równoczesnym zachowaniu własności
mechanicznych, składu stopiwa i spawalności producenci zalecają stosowanie przy spawaniu drutami „Green” odpowiedniej kombinacji drut/gaz (np. M22 – 95% Ar + 5% O2, M21
– 92% Ar + 8% CO2). Badania prowadzone w Instytucie Spawalnictwa potwierdziły istotne obniżenie wielkości emisji pyłu
i tlenku węgla, w porównaniu z emisją tych zanieczyszczeń
przy innych gatunkach drutów proszkowych. Badania przeprowadzono dla dwóch gatunków drutów „Green”: Safdual
Green 207 i Safdual Green 201, na osłonę łuku zastosowano
mieszanki gazowe: 95% Ar + 5% O2, 92% Ar + 8% CO2 oraz
w celach porównawczych 82% Ar + 18CO2.
Druty proszkowe typu „Green” okazują się dobrą propozycją do zastosowania z uwagi na lepsze warunki pracy. Druty te przy spawaniu w mieszance 92% Ar + 5% O2 (rys. 3
nr 2, 4) charakteryzują się w całym zakresie prądowym

Tablica IV. Zestawienie parametrów prądowych zastosowanych w badaniach
Prędkość podawania drutu m/min

MAG łukiem standardowym

MAG łukiem pulsującym

MAG łukiem z podwójnym pulsem

I A

UV

I A

UV

I A

UV

4,1

150

19,3

119

23,1

115

21,2

5,9

200

22,0

167

25,8

162

24,1

8,4

250

23,3

231

29,0

224

25,6
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emisją pyłu znacznie niższą w stosunku do emisji charakteryzującej tradycyjne druty proszkowe np. drut rutylowy (nr 6)
i zasadowy (nr 7). Również przy stosowaniu drugiej mieszanki gazowej zalecanej przez producenta, a mianowicie 92% Ar
+ 8% CO2 (nr 3) emisja pyłu jest zauważalnie mniejsza niż
przy tradycyjnych drutach proszkowych. Wyniki badań wykazały, że przy zastosowaniu dla drutów serii „Green” mieszanki
gazowej typu Ar + O2, emisję pyłu można zmniejszyć o 40%
w porównaniu do spawania w mieszankach typu Ar + CO2,
natomiast emisję tlenku węgla można ograniczyć o ok. 80%.
Wpływ gatunku drutu proszkowego, gazu osłonowego
oraz wpływ natężenia prądu na emisję pyłu przedstawiono
na rysunku 2.

zrezygnowano z pokrywania drutu. Z  uwagi na poprawę
warunków pracy przy spawaniu drutami litymi wprowadzanie drutów bez pokrycia miedzią może stanowić jedno z
rozwiązań, którego celem jest redukcja emisji pyłu spawalniczego. W Instytucie Spawalnictwa do badań zależności pomiędzy wielkością emisji pyłu a rodzajem pokrycia zastosowano drutu bez pokrycia miedziowego o średnicy 1,2 mm
typu G3Si1wg PN-EN  440 produkcji firmy ESAB, oznaczony
jako OK Aristorod 12.50. Na osłonę łuku zastosowano dwu
i trójskładnikowe mieszanki gazowe: 90% Ar + 10% CO2
oraz 60% Ar + 10% CO2 + 30% He. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej badania wielkości emisji wykonano również dla druty z pokryciem miedzią oznaczonego jako
AutRod 12.95 firmy ESAB. Wyniki badań potwierdziły dane
literaturowe stwierdzające, że przy spawaniu stali drutami litymi bez pokrycia miedzią emisja pyłu całkowitego jest
mniejsza. W  przypadku spawania drutem Aristo Rod 12.50
(bez pokrycia)w osłonie gazu typu Ar + CO2 emisja pyłu jest
niższa w całym przedziale prądowym w porównaniu do drutu
AutRod 12.95. Wyniki są interesujące, bowiem redukcja emisji pyłu całkowitego jest na poziomie 35% w przypadku łuku
zwarciowego, 13% dla łuku kroplowego, natomiast przy łuku
natryskowym stwierdzono ograniczenie emisji na poziomie
5%. Również, w przypadku zastosowania na osłonę łuku mieszanki gazowej typu Ar + CO2 + He stwierdzono ograniczenie
emisji pyłu dla drutu bez pokrycia miedzią. Reasumując, należy przyjąć, że stosowanie drutów litych bez pokrycia miedzią stanowi alternatywę dla drutów miedziowanych, jeżeli
konieczność zapewnienia czystości powietrza na stanowisku
pracy będzie stanowiła problem.

Rys. 2. Emisja pyłu przy spawaniu stali niestopowych i niskostopowych drutami proszkowymi

Uwzględniono następujące gatunki drutów proszkowych:
G1, G2: druty proszkowe z rdzeniem metalowym, druty serii
„Green”, R: drut proszkowy z rdzeniem rutylowym, Z1: drut
proszkowy z rdzeniem zasadowym, S1, S2, S3: druty proszkowe samoosłonowe zasadowo-fluorkowe.
Modyfikacje recepturowe w składzie drutów do spawania dotyczą nie tylko drutów proszkowych. Ostatnio wprowadzono takie zmiany w drutach litych – zastosowano pokrycia powierzchniowe inne niż miedziowe oraz całkowicie

Podsumowanie
Wyniki badań technologicznych i ekologicznych, uzyskane w trakcie realizacji projektu ECONWELD dostarczyły
szeregu cennych informacji na temat sposobów zwiększenia wydajności przy spawaniu metodą MAG oraz możliwości
optymalizacji warunków technologicznych i materiałowych
spawania metodą MAG, w aspekcie poprawy warunków
pracy spawaczy. Podstawowe metody i techniki spawania, zwiększające znacznie wydajność procesów produkcyjnych, opartych na spawaniu metodą MAG to: spawanie
łukiem pulsującym, zastosowanie nowoczesnych materiałów dodatkowych (druty bez pokrycia miedziowego, druty
proszkowe z wypełnieniem metalicznym), spawanie dwuelektrodowe (TANDEM) oraz wysokoenergetyczne techniki spawania (np. TIME) w zakresie blach o dużej grubości,
a także niskoenergetyczne metody spawania elektrodą to-
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Rys. 3. Emisja pyłu przy spawaniu metodą MIG/MAG drutem z pokryciem i bez pokrycia miedzią

pliwą w osłonach gazów (CMT, Cold Arc, STT) dla blach
o małej grubości. Metody te umożliwiają zwiększenie
przede wszystkim prędkości spawania, ograniczenie ilości
warstw potrzebnych do wykonania złącza oraz zmniejszenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych, dzięki czemu czas potrzebny na wykonanie złącza ulega radykalnemu
skróceniu. Biorąc pod uwagę wysoki koszt roboczo-godziny
spawacza, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, zastosowanie alternatywnych technik spawania metodą MAG 
przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych. W  większości przypadków
zmiana technologii z tradycyjnego spawania metodą MAG 
(łuk standardowy, drut lity, mieszanka Ar-18% CO2 jako
gaz osłonowy) na jedną z wymienionych wcześniej technik
pozwala również na poprawienie jakości złączy spawanych
i wyeliminowanie podstawowych niezgodności spawalniczych, takich jak brak przetopu i przyklejenia.
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HARISPAL PU – Ośrodkiem Szkolenia Spawaczy

TEC H NI K I  S P AWANIA
Firma HARISPAL  PU prowadzi swą działalność od
4 sierpnia 2003 roku. Początkowo zajmowała się wyłącznie sprzedażą maszyn i urządzeń spawalniczych.
Po trzech latach, odpowiadając na rosnące w wyniku
dynamicznego rozwoju rynku konstrukcji spawanych
rozszerzyła swoją ofertę o sprzęt spawalniczy i materiały dodatkowe do spawania. Od momentu powstania,
firma HARISPAL przeprowadziła szereg inwestycji związanych z rozbudowaniem infrastruktury firmy i stworzeniem nowych miejsc pracy. Priorytetem wśród tych
inwestycji było otwarcie w firmie HARISPAL PU w Sosnowcu, Ośrodka Szkolenia Spawaczy. W  związku
z tym dotychczasowa działalność ARISPAL  PU – tj.
doradztwo techniczne, sprzedaż oraz serwis urządzeń
spawalniczych w kraju i zagranicą została poszerzona
o szkolenie spawaczy.
Ośrodek Szkolenia Spawaczy HARISPAL, to nowoczesna baza szkoleniowa współfinansowana przez Unię
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Europejską z Funduszu Rozwoju Europejskiego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Uzyskanie dofinansowania wymagało ogromnego nakładu pracy i dołożenia wielu starań, ale dzięki temu firma może się
poszczycić posiadaniem najlepiej wyposażonego Ośrodka Szkolenia Spawaczy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Ośrodek Szkolenia Spawaczy posiada atest Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach, uprawniający do szkolenia
i egzaminowania spawaczy pod jego merytorycznym
nadzorem. Egzaminy spawaczy prowadzi licencjonowany egzaminator Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto ośrodek przeprowadza egzaminy, po których
spawacze uzyskują świadectwa kwalifikacyjne egzaminu spawacza, wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, TÜV, ABS, DNV, Loyd Register, SLV. Rodzaj
świadectwa dobierany jest indywidualnie do każdego
kursanta w zależności od miejsca i charakteru przyszłej
pracy.
Wysoki poziom oferowanych kursów gwarantuje
wyspecjalizowana kadra szkoląca. Wykładowcy teorii,
to osoby posiadające certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE – European Welding Engineer).
Instruktorzy nauki spawania posiadają wiedzę, umiejętności i uprawnienia w każdej metodzie spawania
oraz długoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie
spawania.

W  Ośrodku Szkolenia Spawaczy firmy HARISPAL 
prowadzone są kursy o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym w metodach:
v spawanie gazowe (311),
v spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111),
v spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu
obojętnego TIG (141),
v spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu
aktywnego MAG (135),
v spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie
gazu aktywnego (136),
v spawanie łukiem krytym (121),
v spawanie aluminium metodą TIG (141) i MIG (131).
Niewiele placówek organizujących kursy spawalnicze
może poszczycić się możliwością szkolenia operatorów
urządzeń spawalniczych metodą spawania łukiem krytym (121). Kurs ten odbywa się w zaprzyjaźnionej firmie
produkcyjnej, w której wielu wyszkolonych przez firmę
HARISPAL spawaczy znalazło pracę. Dzięki współpracy
z tą firmą, HARISPAL PU zajmuje się kształceniem kolejnej grupy zawodowej – operatorów maszyn do cięcia
termicznego sterowanych numerycznie (CNC). Nauka
odbywa się na najwyższej klasy sprzęcie niemieckiej
firmy ECKERT. Zakres szkolenia obejmuje obsługę do
czterech palników gazowych oraz palnika plazmowego
ze źródłem firmy Kjelberg. Ośrodek szkolenia spawaczy
HARISPAL zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę. W najbliższym czasie mają się rozpocząć kursy podstaw znajomości rysunku technicznego, języka angielskiego dla osób poszukujących pracy za granicą oraz
kursy świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy dla
kadry zarządzającej.

Nowoczesna spawalnia wyposażona jest w 12 stanowisk spawalniczych i stanowisko pokazowe. Kursanci
szkolą się na urządzeniach firmy Kemppi: osiem sztuk
Mastertig 3000mls, cztery sztuki Pro Evolution 4200.
Firma HARISPAL  PU dba o bezpieczeństwo kursantów. Dlatego spawalnia wyposażona jest w przemysłową
filtrowentylację firmy Nederman. Sala wykładowa wyposażona w sprzęt audiowizualny i materiały szkoleniowe.
Szkolenia i certyfikacja uprawnień spawalniczych wykonywana jest na indywidualne zapotrzebowanie, jak
i dla zakładów pracy.
Posiadane ścisłe kontakty z firmami zagranicznymi
pozwalają firmie na szkolenia spawaczy i bezpośrednio
zatrudnianie ich w przedsiębiorstwach zagranicznych po
pozytywnym zdaniu egzaminu według potrzeb kwalifikacji na tamtejszym rynku pracy.
Realizowany jest następny etap rozwoju HARISPAL 
PU. Obecnie jest tworzone laboratorium badań radiograficznych i wytrzymałościowych złączy spawanych. Będą w nim prowadzone badania w ramach egzaminów spawaczy oraz badania na zlecenie firm zewnętrznych.
Opracowali: Paulina Szilistowska, Jan Sierka

HARISPAL PU
Paulina Szilistowska
ul. Braci
Mieroszewskich 122b,
41-219 Sosnowiec
tel. (032) 294 80 39

Przegląd spawalnictwa 8/2007

141

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
dozorowi technicznemu oraz turbogeneratorów jak również prefabrykując wielkogabarytowe konstrukcje (między innymi kanały spalin, elektrofiltr).

Historia naszej firmy liczy prawie pół wieku – działamy
w branży energetycznej od 1961 roku, najpierw w strukturach Elektrowni Turów SA jako pion remontowy, a od grudnia
2000 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy. Utworzenie spółki serwisowej na bazie potencjału kadrowego i technicznego pionu remontów było elementem procesu przygotowania się do funkcjonowania w warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej.
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. wykonuje prace przede wszystkim na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych, tworząc i odtwarzając ich zdolności produkcyjne. Specjalizujemy się w
pracach remontowych, modernizacyjnych i diagnostycznych.
Długoletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra i dobrze zorganizowany system pracy pozwalają nam na oferowanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie. Nasza oferta obejmuje: projektowanie, prefabrykację i montaż
urządzeń, montaż konstrukcji, usługi konsultingowe oraz realizację obiektów pod klucz.
Firma jest generalnym wykonawcą usług dla BOT Elektrowni Turów SA w zakresie remontów kapitalnych i średnich
bloków energetycznych, prowadzi również remonty bieżące,
prace profilaktyczne, serwisowe oraz wszelkie prace demontażowe. Z powodzeniem realizujemy zadania na rynku zewnętrznym prowadząc remonty urządzeń ciśnieniowych podległych

Posiadane uprawnienia
i certyfikaty
W  związku z zastosowaniem szerokiej gamy gatunków
materiałów używanych w przemyśle energetycznym oraz
z wymaganiami technologicznymi prace spawalnicze wymagają potwierdzenia jakości ich wykonania przez niezbędne
uprawnienia:
• Świadectwo Kwalifikujące ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. do
I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-96009
oraz w zakresie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200 nadane
przez Instytut Spawalnictwa,
• Uprawnienia do naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych nadane przez UDT,
• Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów żrących lub trujących.

Materiały podstawowe
do spawania
i stosowane metody
Prace spawalnicze prowadzone są zgodnie z Instrukcjami Technologicznymi Spawania (WPS), opracowanymi na

Demontaż bloku energetycznego nr 7 w BOT Elektrownia Turów SA
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podstawie badań uznaniowych wg PN-EN 288-3, PN-EN ISO
15614-1 oraz PN-EN ISO 15614-2, zatwierdzonymi przez
UDT.
W ELTUR-SERWIS  w zależności od wykonywanych prac
stosuje się cztery metody spawania.
Do wykonania konstrukcji stalowych podstawową metodą spawania jest spawania w osłonie gazów aktywnych MAG 
przy zastosowaniu mieszanki Ar + CO2.
Przy spawaniu urządzeń ciśnieniowych podległych dozorowi technicznemu stosuje się spawanie w osłonie gazów
obojętnych TIG przy zastosowaniu Ar 99,99% oraz elektrodą otuloną. Przy doraźnych pracach naprawczych stosowane
jest spawanie acetylenowo-tlenowe.
Najczęściej spawanymi gatunkami materiałów są:
• stale niestopowe i niskostopowe z grupy materiałowej
1 (typu S235JRG2, S355J2G3, St45.8, 15Mo3),
• stale ulepszane cieplnie z grupy materiałowej 3 (typu
XAR400),
• stale Cr-Mo z grupy materiałowej 5 (typu 13CrMo4-5,
10CrMo910),
• stale CrMo(Ni) z grupy materiałowej 6 (typu 14MoV63,
X10CrMoVNb91, X20CrMoV12-1),
• stale ferrytyczne, martenzytyczne z grupy materiałowej
7 (typu X10CrAlSi13),
• stale austenityczne z grupy materiałowej 8 (typu 1H18N9T,
H17N13M2T),
• aluminium z grupy materiałowej 21 (Al99,95%)

Kwalifikacje personelu,
spawaczy
oraz personelu kontrolującego
Nadzór nad szerokim zakresem prac spawalniczych w
 ELTUR-SERWIS  oraz wdrażaniem technologii spawania
sprawuje kadra wykwalifikowana w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach zgodnie z normą PN-EN  719. Nasz doświadczony personel posiada uprawnienia: EWE/IWE, EWT, EWI,
EWS.

Remont kapitalny Turbozespołu bloku energetycznego nr 9 w BOT 
Elektrownia Turów SA

W zakładzie zatrudnionych jest 120 spawaczy posiadających certyfikaty zgodne z norma PN-EN 287-1 wydane przez
Instytut Spawalnictwa oraz UDT  do spawania materiałów
z grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11, 21.
Szkolenie oraz egzaminowanie spawaczy odbywa się
w Ośrodku Szkoleniowym Spawaczy w ELTUR-SERWIS posiadającym Atest Instytutu Spawalnictwa oraz Poświadczenie Oceny UDT. Zajęcia praktyczne prowadzą instruktorzy posiadający kompetencje EWP.
Weryfikację jakości prowadzonych prac spawalniczych zapewnia Wydział Kontroli Jakości posiadający Laboratorium II 
stopnia uznane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego zatrudniający wykwalifikowany i doświadczony personel uprawniony zgodnie z PN-EN 473.
Laboratorium wykonuje pełen zakres badań nieniszczących:
• wizualne VT (w tym endo- i wideoskopowe),
• penetracyjne PT,
• magnetyczne MT,
• ultradźwiękowe UT,
• radiograficzne RT,
• oraz badań niszczących,
• próba rozciągania,
• próba zginania,
• próba udarności,
• badania twardości,
• badania składu chemicznego.
Laboratorium przeprowadza kompleksowe badania wymagane podczas uznawania technologii spawania wg PN-N 
ISO 15614 oraz podczas egzaminowania spawaczy wg PN-EN 
287-1.
W  celu zapewnienia jakości usług świadczonych przez
Zakład oraz satysfakcji klientów ELTUR-SERWIS  wdrożyło oraz stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001,
PN-EN-18001, PN-EN 729-2.

Ośrodek Szkoleniowy Spawaczy

Opracowali: Kinga Walczak, Cezary Czabaj

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia,
tel. (0-75) 772 30 01, fax (0-75) 772 30 02
e-mail: eltur.serwis@eltur.com.pl
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BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH
GAZOBUDOWA Spółka z o.o.

Powstałe w 1950 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Budownictwo Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA, a
w 1998 roku przekształcone w spółkę
z o.o. ze stuprocentowym udziałem
PGNiG S.A., od początku swojego istnienia zajmowało się wykonawstwem
inwestycji i kapitalnych remontów dla
potrzeb gazownictwa.
Dzięki stałemu ulepszaniu zaplecza
techniczno-usługowego i kadrowego
GAZOBUDOWA jest dziś niekwestionowanym lidem w zakresie wykonawstwa
kompletnych obiektów gazowniczych.
Przez 57 lat działalności zrealizowała
ponad 70% krajowej sieci przesyłowej
gazu, wybudowała kilkanaście tys. kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia oraz kilka tys. kilometrów sieci rozdzielczej, a także odsiarczalnie, tłocznie
gazu i stacje redukcyjno-pomiarowe.
Jednak najważniejszą inwestycją była
budowa 270 km polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał–Europa
Zachodnia o średnicy 1400 mm. Doświadczenia zdobyte podczas tej budowy pozwalają podjąć się najtrudniejszych zadań konstrukcyjnych.
Potwierdzeniem umiejętności załogi i jakości wykonywanych prac są posiadane certyfikaty i uprawnienia. GAZOBUDOWA  posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Spawalnictwem, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem Pracy certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa i Urzędu Dozoru
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Technicznego (UDT). Firma dysponuje
uprawnieniami UDT  do wytwarzania
stałych zbiorników ciśnieniowych oraz
rurociągów przesyłowych i technologicznych. Firma posiada ponadto świadectwo uznania Polskiego Rejestru
Statków w zakresie spawania konstrukcji stalowych oraz dopuszczenie
WHG  pozwalające na wykonywanie
zbiorników i rurociągów na terenie
Niemiec.
Jakość spawania ma podstawowe
znaczenie dla prawidłowego wykonania inwestycji. Dlatego cały zakres prac
spawalniczych – począwszy od zatwierdzenia technologii, poprzez wykonawstwo, a kończąc na badaniach spoin
realizowany jest według wymagań
norm europejskich. Firma zatrudnia
7 Europejskich Inżynierów Spawalników i 5 Technologów. Stosowane technologie spawania to: MMA  (spawanie ręczne elektrodami otulonymi celulozowymi i zasadowymi) oraz spawanie metodą TIG, MAG  i FCAW  za
pomocą wysokiej jakości sprzętu spawalniczego uznanych światowych producentów.
GAZOBUDOWA spawa stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe.
Firma realizuje inwestycje zarówno na
terenie kraju jak i zagranicą – w chwili
obecnej w Słowenii (gazociąg DN 800 i
DN 400), Niemczech, a nawet w Urugwaju (orurowanie na budowie fabryki
papieru i celulozy).

GAZOBUDOWA  posiada własny
Ośrodek Szkolenia, który prowadzi
szkolenie i egzaminowanie spawaczy
wg PN-EN  287 w różnych metodach
spawania. Ośrodek posiada dopuszczenia wydane przez Instytut Spawalnictwa, UDT i TŰV, zaś dwaj pracownicy
GAZOBUDOWY są licencjonowanymi
egzaminatorami Instytutu Spawalnictwa.
Firma dysponuje również Laboratorium Badań Nieniszczących posiadającym Świadectwo Uznania II stopnia,
Centralnego Laboratorium Badawczego UDT  w Poznaniu. Laboratorium
wykonuje badania nieniszczące spoin
metodą radiograficzną, ultradźwiękową, penetracyjną, magnetyczno-proszkową oraz wizualną. Laboratorium
dysponuje urządzeniami izotopowymi
(selen, iryd) oraz najnowocześniejszymi specjalistycznymi lampami rentgenowskimi do badań złączy spawanych
rurociągów.
Wszystko to sprawia, że GAZOBUDOWA jest w stanie sprostać współczesnym wymogom rynku, rosnącym
wymaganiom Inwestorów oraz rygorystycznym terminom realizacji inwestycji. Prace przy budowie gazociągów,
począwszy od przygotowania trasy po
rekultywację terenu, są prowadzone
przy użyciu własnego sprzętu.

GAZOBUDOWA  specjalizuje się w
budowie:
• kompletnych obiektów gazowniczych,
• gazociągów stalowych dalekosiężnych,
• lokalnych sieci gazowych stalowych
i z PE,
• szafkowych stacji redukcyjno-pomiarowych,
• tłoczni i rozdzielni gazu.
a także świadczy usługi w zakresie:
• montażu instalacji technologicznych,
• prefabrykacji elementów konstrukcyjnych,
• ochrony antykorozyjnej urządzeń
podziemnych,
• odwodnienia terenu poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych,
• szkolenia spawaczy,
• wykonywania badań nieniszczących złączy spawany.
GAZOBUDOWA – w oparciu o swój
potencjał produkcyjny jest w stanie
wybudować:
w ciągu jednego miesiąca:
• 20 km rurociągu o średnicy:
od DN 150 do DN 500 lub
• 12 km rurociągu o średnicy:
DN  700 lub DN  800 lub DN  1000
lub
• 8 km rurociągu o średnicy:
DN 1200 lub DN 1400
w przeciągu sześciu miesięcy:
• tłocznię gazu o wydajności do 3 mln
Nm3/h i mocy 75 MW.

Opracowali:
Magdalena Mroczka, Dariusz Chromik

GAZOBUDOWA Spółka z o.o.

ul. Wolności 339, 41-800 Zabrze
info@gazobudowa.pl
www.gazobudowa.pl
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Jerzy Nowacki
Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej
(Zwięzła charakterystyka)
Robert Dąbrowski, Jerzy Pacyna, Mateusz Cygan
Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu nowej stali konstrukcyjnej
Jan Wysocki
Wpływ cyrkonu i skandu w materiale dodatkowym
na strukturę spoiny w odlewanym kompozycie AlSi/
SiC(p)
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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 oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; 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.

Prenumerata
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na
okres pół roku lub roku. W celu zamówienia czasopisma należy wysłać do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeraty można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy
pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), na konto:
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
Garmond Press s.a. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax (0-12) 412 75 60
kolPorter s.a. ul. Zagnańska 61. 25-528 Kielce,
tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71
rucH Infolinia: 0-804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu

Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza „Przeglądu Spawalnictwa” w 2008 roku
16 zł (0% VAT)
półrocznie

96,- zł

rocznie
liczba zamawianych egzemplarzy

192,- zł

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

INSTYTUT�SPAWALNICTWA
zaprasza�na

Jubileuszow¹�50.�Naukowo-Techniczn¹
Konferencjê�Spawalnicz¹
pod�has³em:

Nowoczesne�Spawalnictwo
oraz

Miêdzynarodowe�Targi�Spawalnicze

ExpoWELDING
termin:�21-23�paŸdziernika�2008r.

Organizator Targów:
Kolporter�EXPO�Sp.�z�o.o.
Miejsce�Konferencji�i Targów:
nowe�centrum�wystawiennicze Expo�Silesia w�Sosnowcu
ul.�Braci�Mieroszewskich�124
Zapraszamy�wszystkich�zainteresowanych�tematyk¹�konferencji�do�przesy³ania�referatów�pod�adres:
Przegląd spawalnictwa 8/2007
Instytut�Spawalnictwa, mgr Alojzy�Kajzerek,�ul.�B³.�Czes³awa�16/18,�44-100�Gliwice

tel.�032�33�58�201���fax�032�231�46�52���e-mail: Alojzy.Kajzerek@is.gliwice.pl
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