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Od Redakcji
W Przeglądzie Spawalnictwa nr 8/2007 zostało opublikowanych 28 referatów prezentowanych podczas 49.
Krajowej Konferencji Spawalniczej pt. „Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu”, w Szczecinie, w dniach 4–7
września 2007 roku. Natomiast w 10 numerze tego czasopisma prezentujemy kolejne referaty.
Konferencji towarzyszą:
• VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze w Szczecinie, 6 września 2007 roku.
• Posiedzenie Komisji Nauki o Materiałach PAN Oddział w Poznaniu, 6 września 2007 roku.
• XI Spotkanie Spawalników Wybrzeża w Gdańsku, 13 września 2007 roku.
Specjalne wydanie nr 10/2007 Przeglądu Spawalnictwa poświęcone jest przede wszystkim VI Szczecińskiemu
Seminarium Spawalniczemu, a także XI Spotkaniu Spawalników Wybrzeża w Gdańsku, 13 września 2007 roku
i zawiera artykuły dotyczące praktyki spawalniczej.
Coroczne Krajowe Konferencje Spawalnicze są znane jako ważne wydarzenia naukowo-techniczne o niemal
50. letniej tradycji.
Wrześniowe Spotkania Spawalników Wybrzeża w Gdańsku i Szczecińskie Seminaria Spawalnicze też ugruntowały swoją pozycję w kalendarzu ważnych wydarzeń, przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu w ich
organizację firmy Linde Gaz Polska wspólnie z zakładami i uczelniami technicznymi Wybrzeża z nią współpracującymi. Nie mogę nie wspomnieć o wielkich zasługach w obszarze organizacji tych imprez panów: Włodzimierza
Jacka Walczaka – szefa Linde Gaz Polska Region Północ; Jerzego Berezy – szefa Oddziału Linde Gaz Polska
w Szczecinie oraz Piotra Gębali – przedstawiciela ds. handlowych Oddziału Linde Gaz Polska w Szczecinie.
Posiedzenia Komisji Nauki o Materiałach PAN Oddział w Poznaniu, której mam zaszczyt przewodniczyć,
poświęcone są najbardziej aktualnym osiągnięciom nauki o materiałach. Komisja skupia głównie naukowców
z zakresu nauki o materiałach z regionów Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej oraz Kujawsko-Pomorskiego.
Te cztery ważne wydarzenia naukowe i techniczne zostały połączone w bieżącym roku w jedną całość, tak
aby jak najlepiej służyć prezentacji postępów w obszarze nowych materiałów, nowych technologii i organizacji
produkcji w obszarze spajania, analizy możliwości zastosowań nowych materiałów i technologii spajania w przemyśle, szczególnie maszynowym i okrętowym oraz wymianie poglądów nt. kierunków dalszych badań w tym
obszarze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesjom referatowym towarzyszą wystawy oraz prezentacje firm.
3M Ściernice, Materiały ścierne
3M Welding, Przyłbice spawalnicze
Abicor Binzel, Uchwyty spawalnicze
Lincoln Electric, Urządzenia i akcesoria spawalnicze
Bystronic, Cięcie i gięcie
ESAB, Urządzenia i akcesoria spawalnicze
KALLA, Badania NDT
Linde, Gazy techniczne
Precoptic Co., Mikroskopia Nikon
Rywal RHC, Urządzenia i akcesoria spawalnicze
Technika Spawalnicza, Spawalnictwo
TESTING, Badania NDT
Uni-Export, Metalografia LECO
Witt, Bezpieczniki gazowe
Serdecznie zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny Jerzy Nowacki
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Marek Menzel

Rapid Processing – metoda pozwalająca
rozwinąć możliwości konwencjonalnego MAG
Rapid Processing – a metod which allows
developing the potential of conventional MAG

Streszczenie

Abstract

Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne metody
RAPID PROCESSINGTM oraz efekty uzyskane w trakcie
wprowadzania tej technologii w polskim przemyśle.
Szczególną uwagę zwrócono na poprawę aspektów
ekonomicznych i technologicznych w odniesieniu do
tradycyjnej metody spawania MAG. Opisano przykłady elementów konstrukcyjnych spawanych RAPID
PROCESSINGTM, rozwiązania konkretnych stanowisk
roboczych oraz uzyskane parametry spawania.

The paper is a presentation of theoretical background of RAPID PROCESSINGTM method as well as
the results obtained during the implementation of this
method in Polish industry. Specific attention is paid
to the improvement in cost and technical aspects
compared with traditional MAG welding process. The
article describes the examples of structural elements
welding by means of RAPID PROCESSINGTM, the
solutions of actual workstations and the resulting
welding parameters.

Wstęp
Rozwój przemysłowy naszego kraju oraz emigracja
zarobkowa spawaczy wymusza poszukiwanie rozwiązań, uwzględniających zwiększenie efektywności procesów technologicznych tak, aby firmy mogły sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu na ich produkty. Zjawisko
to powoduje znaczne zwiększenie ilości stanowisk
zmechanizowanych oraz zrobotyzowanych w przemyśle, a to z kolei skutkuje zainteresowaniem technologią
Rapid Processing (RP) pozwalającą dodatkowo poprawić wydajność metody MAG.
W artykule podsumowano kilkuletnie doświadczenia
polskich firm związanych z wprowadzaniem technologii
RP.

Zakres zastosowania
Zakres produktów poddanych analizom i próbom
obejmował wyroby przemysłu stoczniowego, samochodowego, budowy maszyn, konstrukcji budowlanych.
Przeprowadzono próby w kilkunastu firmach z czego
produkcję uruchomiły cztery z nich (kilka następnych
bierze pod uwagę wprowadzenie metody po dokonaniu
inwestycji sprzętowych).
Należy podkreślić, że do produkcji i badań wykorzystywano już używane stanowiska automatycznego
Mgr inż. Marek Menzel – Linde Gaz Polska.

spawania metodą MAG oraz budowano proste układy
na bazie wózków uniwersalnych prowadzących uchwyt.
Stosowane półautomaty pochodziły z różnych generacji sprzętowych od wielu producentów (OZAS, Bester,
ESAB, SAF) w maksymalnych zakresach prądowych
od 360 A do 600 A. Nie miały one sterowania synergicznego, ale istotną ich cechą była możliwość uzyskania
prędkości podawania drutu w zakresach od 17 m/min
do 25 m/min. Standardowe druty o średnicach 0,8 mm,
1,0 mm, 1,2 mm niezależnie od producenta nie powodowały zakłóceń w procesie, co nie wymuszało zmian
w dotychczasowym sposobie zaopatrzenia firm.

Podstawy teoretyczne
Technologia Rapid Arc (wykorzystuje transfer metalu po łuku krótkim z wysoką częstotliwością – ok.
150÷400 Hz). Proces ten uzyskuje się dzięki obniżeniu napięcia z łuku natryskowego, aż do uzyskania
szybkiego krótkiego łuku z towarzyszącym ostrym
dźwiękiem. Stosunkowo niskie napięcie umożliwia stosowanie większej szybkości spawania z uniknięciem
podtopienia. [1]. Przeniesienie opisanego zjawiska do
praktyki warsztatowej wymaga znajomości zalecanych
parametrów spawania oraz prób badawczych pozwalających przystosować te parametry do konkretnego stanowiska roboczego. Stosowane gazy osłonowe
pochodzą z grupy mieszanek MISON. W przypadku
stali niestopowych i niskostopowych jest to MISON 8.
Dodatkową zaletą tychże mieszanek jest redukcja ilości
ozonu w strefie przebywania operatora.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007
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Przykłady elementów spawanych RP

Rys. 1. Element palety lotniczej

Rys. 2. Element maszynowy

Rys. 4. Złącze spawane łukiem zwarciowym RP,
materiał o grubości 10 mm, spoina 4 mm, prędkość
spawania 1150 mm/min

Rys. 3. Elementy konstrukcji budowlanych

Ważną zaletą RP jest znaczna poprawa cech spoiny:
• Powiększenie strefy wtopienia oraz jej kształtu
w przypadku spoin pachwinowych.
• Ograniczenie powstawania żużla powierzchniowego
na licu spoiny oraz ilości odprysków.
• Ograniczenie naprężeń spawalniczych (poprzez
znaczne zwiększenie prędkości spawania oraz przeznaczenie części energii na oporowe nagrzewania
drutu) skutkujące brakiem lub znaczącym ograniczeniem odkształceń konstrukcji.

4
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Rys. 5. Złącze doczołowe oraz pachwinowe

Efekty produkcyjne i ekonomiczne
Głównym aspektem przemawiającym za stosowaniem RP jest możliwość znacznego zwiększenia prędkości spawania na stanowiskach zautomatyzowanych.
Poniżej przedstawiamy porównanie parametrów spawania (tabl. l.).
Tablica I. Porównanie parametrów spawania blachownic
Przedtem

Rapid
ProcessingTM

Materiał rodzimy

18G2A, St3S

18 G2A, St3S

Grubość spoiny

6 mm

6 mm

Gaz osłonowy

80% argon + 20% CO2

Średnica drutu

1,2 mm – drut lity

MISON 8
1,2 mm – drut
lity

Długość całkowita
spoin

48 m

48 m

Prędkość
podawania drutu

9,8 m/min

22,6 m/min

Prędkość spawania

0,33 m/min

0,76 m/min

-

57%

Redukcja czasu
spawania
Redukcja całego cyklu
na stanowisku
Ilość wykonywanych
sztuk w dniu
roboczym

42%
5

Redukcja kosztów
na stanowisku

Rys. 6. Przykładowe graficzne przedstawienie kosztów wykonania operacji spawalniczych części maszynowej (łączna długość spoin 4500 mm, spoiny pachwinowe 6 mm, stal S355N)

zakończyły się wykonaniem kalkulacji cenowej pozwalającej dokładnie określić koszt wykonania elementu
w odniesieniu do tradycyjnego MAG oraz RP.

8
30%

Tablica II. Porównanie parametrów – złącze doczołowe
Rapid
Processing

Konwencjonalny
MAG

Grubość blachy mm

3.0

3.0

Prędkość spawania cm/min

110

54

Wydajność stapiania kg/h

5.0

2.5

Uzyskiwane prędkości spawania dla blach „czystych”
(np. po operacji piaskowania) było ponad dwukrotnie
wyższe niż przy konwencjonalnym MAG. Stosowanie
blach nieoczyszczonych lub pokrytych farbą technologiczną wymuszało ograniczenie prędkości tak, aby
powstający w obrębie jeziorka spawalniczego sferyczny
żużel nie zakłócał stabilności jarzenia się łuku i mógł
opuścić strefę spawania.
Tablice I, II jednoznacznie pokazują uzyskiwane
efekty ekonomiczne, bezpośrednio wynikające ze
zwiększenia wydajności stapiania i prędkości spawania.
Każdorazowo przeprowadzone próby technologiczne

Wnioski
Konsekwencją zastosowania metody Rapid
ProcessingTM było wygenerowanie poprawy ekonomiczności wykonania konstrukcji. Bardzo niskie nakłady inwestycyjne (wszystkie urządzenia są uniwersalne
i ogólnie dostępne) pozwalały nawet w terminie kilku
dni od rozpoczęcia prób uruchomić produkcję. Rapid
ProcessingTM jest stosowany przez około 300 firm
na całym świecie. Doświadczenia zebrane w Polsce
pozwalają potwierdzić jego przydatność do prowadzenia procesów produkcji konstrukcji w zakresie spoin
pachwinowych, jak i złączy doczołowych z pełnym
przetopem. Metodę stosuje się na stanowiskach zrobotyzowanych i zautomatyzowanych z mechanicznym
prowadzeniem palnika. W wielu przypadkach stanowiska są bardzo rozbudowane, ale częściej są to proste
układy ,,półautomat + wózek” prowadzący palnik.

Literatura
[1] Tani Jorma: Przegląd metod wysokowydajnego spawania GMAW, Przegląd Spawalnictwa
5–7/2004.
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Linde wybuduje w Polsce nowy zakład produkcji gazów

Linde AG – największy koncern w branży gazów
technicznych i medycznych na świecie, uruchomi
w ciągu najbliższych dwóch lat kolejną, nowoczesną
stację separacji powietrza.
Nowy zakład będzie produkować tlen, azot i argon
na potrzeby klientów w Polsce i krajach ościennych.
Stacja separacji powietrza zlokalizowana będzie
w południowo-zachodniej Polsce, a jej moce produkcyjne pozwolą na wytworzenie do 900 ton gazu dziennie. Realizacja tej inwestycji pozwoli sprostać ciągle
rosnącemu zapotrzebowaniu na gazy, związanemu
z wysoką dynamiką rozwoju gospodarczego oraz rozwojem nowych technologii, opartych na aplikacjach
gazowych.
Obok gazów stosowanych w przemyśle, nowy
zakład produkować będzie tlen medyczny niezastąpiony w leczeniu szpitalnym oraz terapii domowej, a także
wysokiej czystości azot i tlen wykorzystywany w przetwórstwie żywności.
Instalacja zostanie zaprojektowana i wybudowana
przez Linde Engineering, spółkę należącą do Grupy
Linde, będącą potentatem w zakresie konstrukcji najbardziej zaawansowanych instalacji przemysłowych na
świecie.

Linde Gaz Polska
W 1993 roku koncern Linde zakupił jeden z czterech pakietów prywatyzowanych Zakładów Gazów
Technicznych Polgaz, powołując do życia spółkę Linde
Gaz Polska.
Sprzedaż gazów prowadzona jest przez cztery Regiony Sprzedaży z siedzibami w Warszawie,
Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, oddziały i biura handlowe, oraz sieć ponad 300 punktów sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju.
Grupa Linde, po połączeniu w ubiegłym roku z BOC,
jest liderem w produkcji gazów technicznych i medycznych na świecie. Roczne obroty koncernu przekraczają
12 mld euro. Produkty i technologie Linde dostępne są w ponad 70 krajach świata. W Polsce firma Linde
posiada ponad 30% udziałów w rynku, co plasuje ją w ścisłej czołówce największych firm w branży. Nowa
inwestycja pozwoli na umocnienie dotychczasowej pozycji oraz dalszą ekspansję rynkową spółki.

6
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Gazy stosowane w motoryzacji
Technologie gazowe oferowane przez Linde, mają zastosowanie w najróżniejszych branżach, również
w motoryzacji. Dotychczas pompowanie opon odbywało się za pomocą sprężonego powietrza. Obecnie coraz
częściej stosuje się specjalną mieszankę gazów, których głównym składnikiem jest azot. Dzięki jej zastosowaniu ciśnienie w oponach jest mniej zależne od zmian temperatury spowodowanych warunkami klimatycznymi.
Ponadto w kołach wypełnionych taką mieszanką zdecydowanie wolniej następuje spadek ciśnienia.
Technologie gazowe stosowane są również przy produkcji niektórych plastikowych części samochodów.
Wspomaganie gazem procesu wtrysku wysokociśnieniowego wpływa na zwiększenie wytrzymałości konstrukcyjnej auta. Odporność na uszkodzenia ma bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa pasażerów.

Spawanie
W procesie łączenia metali (spawanie), również wykorzystuje się gazy techniczne produkowane
przez koncern Linde. Mieszanki osłonowe stosowane w metodach spawania MIG/MAG i TIG, ze względu
na swoje cechy i funkcje jakie spełniają w tym procesie, można porównać do „narzędzi”, które ułatwiają
pracę spawaczom, ułatwiając wykonanie połączenia o najwyższej jakości.
Ponadto w celu zwiększenia wydajności procesów spawalniczych powstały mieszanki gazów takie
jak JETEX – służący do cięcia termicznego i RAPID – wykorzystywany podczas spawania w osłonie
gazów aktywnych.

Cięcie i spawanie laserem
Od kilku lat coraz większe zastosowanie w procesach wytwórczych ma laser. To urządzenie wykorzystywane jest do prac wymagających bardzo dużej precyzji. Wpływa również na podnoszenie jakości
wykonywanych produktów. Linde wykonuje kompleksowe systemy zasilania do prawidłowego działania
laserów przemysłowych.

Opracowanie redakcyjne na podstawie materiałów firmowych
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Łatwiejsze przejście na plazmę

Nowa technologia cięcia plazmą otwiera nowe rynki
W przeprowadzonym wywiadzie dla Przeglądu
Spawalnictwa, pan Aaron Brandt (kierownik działu
inżynierii systemów zmechanizowanych w firmie
Hypertherm, producenta systemów cięcia plazmowego), wyjaśnił zastosowania, korzyści i strategie ulepszania bądź przerabiania stołów do cięcia plazmą
powietrzną lub palnikami tlenowo-paliwowymi, tak
aby wykorzystywały tę nową technologię w wydajny
cenowo sposób.
W produkcji średnich ilości części metalowych
wiele małych i średnich firm tradycyjnie polegało na
stołach do cięcia metalu wykorzystujących cięcie
mechaniczne, plazmę powietrzną oraz palniki tlenowo-paliwowe. Na wrażliwych na ceny rynkach, takich
jak Europa Wschodnia, czy Rosja dominowały palniki
tlenowo-paliwowe. Jednak nowe osiągnięcia technologiczne znacząco zmniejszyły koszty i zwiększyły
łatwość cięcia plazmą tlenową, udostępniając tym
rynkom jej wielorakie korzyści.
M.F.: Jakie rynki tradycyjnie stosują systemy cięcia
plazmą powietrzną lub palnikami tlenowo-paliwowymi?
Aaron Brandt: Istnieje szeroki zakres zastosowań dla
tego typu cięcia metalu. Przemysł budowlany, stoczniowy, produkcja wagonów i samochodów ciężarowych,
konstrukcje stalowe, rolnictwo i wiele innych branż
zależy od produkcji części metalowych. Ich produkcja
na miejscu utrzymuje koszty na niższym poziomie, daje
większą elastyczność dostaw i zapewnia firmom to,
czego potrzebują, wtedy, kiedy tego potrzebują.
Tradycyjnie to zapotrzebowanie na cięcie metalu
było zaspokajane na rynkach rozwijających się przez
technologie cięcia tlenowo-paliwowego lub mechanicznego. W mniejszym zakresie sektor ten stosował
również plazmę powietrzną. Główną przyczyną takiego
stanu jest większa wrażliwość rozwijających się rynków
na początkowe koszty kapitałowe, ich niższe koszty
robocizny i ograniczony kontakt z nowszymi technologiami. W związku z tym były zawsze mniej skore do
zaadaptowania nowszych, bardziej złożonych technologii cięcia, mimo że technologie te są dużo bardziej
produktywne. Dziś nowa technologia szybkich i trwałych urządzeń do cięcia plazmą tlenową jest dostępna
za dużo mniejsze pieniądze. Nowe systemy są bardzo
proste w instalacji i obsłudze oraz mogą zostać dodane
do już używanego stołu do cięcia, a nawet pracować
w połączeniu z systemami cięcia tlenowo-paliwowego.
Całkowite koszty materiałów eksploatacyjnych zostały
również zredukowane, a obsługa uproszczona, tak by
ułatwić operatorom przyuczenie się do sprzętu, co owocuje wyższym i szybszym zwrotem inwestycji.
M.F.: Jakie czynniki rynkowe zachęcają użytkowników do ulepszania stosowanych przez nich systemów?
A.B.: Istnieje kilka powodów, dla których firmy chcą
ulepszać stosowaną przez siebie platformę do cięcia.
Typowymi przyczynami przejścia na nowocześniejszą technologię są wyższe wymagania ilościowe lub zwiększone
zapotrzebowanie, a także wyższe oczekiwania klientów co
do jakości oraz ogólna potrzeba zwiększenia wydajności.
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W szczególności wiele rynków Europy Wschodniej
przeszło przez fazę intensywnego wzrostu produkcji
w ostatniej dekadzie. Na rynku eksportowym mogą one
oferować wysoką jakość produkcji przy niższym koszcie.
Ten wzrost ekonomiczny stanowił również mechanizm
napędowy wewnętrznego wzrostu zapotrzebowania na
infrastrukturę. Utrzymanie tego poziomu wzrostu może
stanowić wyzwanie. W Europie Wschodniej i w innych
częściach świata stałym zagrożeniem jest tańsza konkurencja. Zapotrzebowanie na wysoką jakość, szybki przerób oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że ulepszanie
technologiczne nie jest już tylko rozsądną możliwością,
ale warunkiem koniecznym efektywnego konkurowania
na rynkach globalnych.
M.F.: Jakie zmiany w technologii plazmy sprawiły,
że z ekonomicznego punktu widzenia stała się możliwa do zastosowania na rynkach rozwijających się?
A.B.: Pomimo przewagi cięcia plazmowego nad palnikami tlenowo-paliwowymi w przeszłości koszt przejścia na plazmę był znaczący. Jednakże nowe technologie i zaawansowane projekty zmniejszyły początkowy
koszt związany z przejściem na system plazmy tlenowej.
Oprócz tego zmniejszył się również koszt obsługi systemu, od przeszkolenia po materiały eksploatacyjne.
Na przykład system HySpeed® Plasma HSD130
Hyperthermu to system cięcia plazmą tlenową LongLife®
kosztujący poniżej 17 000 Euro – najbliższy odpowiednik jest znacząco droższy. Wprawdzie nadal jest to
znacząca inwestycja, ale należy przy tym pamiętać, że
system cięcia plazmą powietrzną ma w stosunku do
tradycyjnego systemu tlenowo-paliwowego określone
zalety sprawiające, że długoterminowo inwestycja ta się
zwraca. Po pierwsze, HSD130 może ciąć do siedmiu
razy szybciej niż palnik tlenowo-powietrzny, w zależności od grubości materiału. Oprócz tego plazma ma
szybki czas przebijania bez konieczności wstępnego
ogrzewania. Cięcie jest również praktycznie wolne od
żużlu pod względem jakości, więc nie jest wymagana
dodatkowa operacja oczyszczania części, co zmniejsza
czas produkcji i robociznę. Przekłada się to po prostu na
większą produktywność na godzinę. Ale co istotniejsze,
koszt operacji jest niższy na metr cięcia. Od 0,5 mm do
25 mm (1 cal) koszt cięcia HSD130 to poniżej jednej
czwartej kosztu cięcia palnikiem tlenowo-paliwowym.
System jest również bardziej wszechstronny i, jak wspomniałem wcześniej, może ciąć metale zarówno żelazne
jak i nieżelazne.
M.F.: Jak nowa generacja plazmy wypada w porównaniu z innymi formami cięcia plazmowego?
A.B.: Nowa generacja mieści się pomiędzy dwoma
rodzajami plazmy. Jednostki z wyższą mocą, bardziej
zaawansowanymi funkcjami sterowania oraz wyższą
elastycznością procesów wymagają większej inwestycji. Istnieją również systemy cięcia plazmą powietrzną,

o nieco niższej cenie, ale nie tak uniwersalne i wydajne
w eksploatacji. System HSD130 oferuje lepszą jakość
cięcia, wyższe szybkości cięcia (prawie 3000 mm/m
w porównaniu z 2000 mm/m przy stali 10 mm dla
plazmy powietrznej) oraz lepszą zdolność spawania
z uwagi na zmniejszone azotowanie powierzchni cięcia.
Ulepszona technologia materiałów eksploatacyjnych
pozwala mu ciąć jak dużo większa jednostka. Ma również pewną elastyczność procesu i może być stosowany
z kilkoma różnymi gazami plazmowymi, w tym tlenem,
azotem oraz sprężonym powietrzem. System HSD130
ma również funkcję pracy przez 100% cyklu roboczego,
co oznacza wysoką wydajność na przeciążonych liniach
produkcyjnych.
M.F.: Czy przy nowych jednostkach konieczna jest
inwestycja w przeszkolenie?
A.B.: Zminimalizowanie przeszkolenia operatorów
było jednym z ważnych celów Hyperthermu przy projektowaniu systemu HSD130. Nowy system został zaprojektowany tak, aby był bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji. Integruje się bezproblemowo z większością
systemów sterowania, tak że może zastępować lub pracować obok istniejących urządzeń paliwowo-tlenowych.
Zmniejszyliśmy wymagania ustawiania procesu cięcia
plazmowego do trzech etapów: 1) wybrania odpowiedniego ustawienia procesu, 2) ustawienia odpowiedniego
prądu oraz 3) wybrania ciśnienia gazu.
Oprócz tego system zaprojektowano tak, aby mieć
minimum części eksploatacyjnych. Oznacza to, że operatorzy będą zużywać mniej czasu na wymianę części,
redukując przestoje. Dodaliśmy również zoptymalizowany wyświetlacz diagnostyczny upraszczający usuwanie
usterek i serwis. System został ogólnie zaprojektowany
tak, aby zmniejszyć nie tylko inwestycję początkową, ale
również koszty stałe, takie jak szkolenie, konserwacja
i przestoje.
M.F.: Mówił Pan o modernizacji i ulepszaniu. Jakie
wymagania musi spełniać istniejąca platforma cięcia,
aby móc przejść na system HSD?
Każdy przypadek jest inny, trudno uogólniać. Istnieją
pewne minimalne wymagania do korzystania z plazmy,
takie jak jakość stołu czy rodzaj sterownika. Stoły muszą
osiągać określoną prędkość i stabilność ruchu, aby
móc w pełni wykorzystać korzyści technologii cięcia
plazmowego. Zdecydowanie zalecamy stosowanie stołu
z systemem aktywnej kontroli wysokości, ale nie jest
to wymagane do wykorzystania systemu plazmowego.
Jeżeli chodzi o sterowniki, to wymagany jest tylko podstawowy sterownik z podstawowymi funkcjami wejścia
i wyjścia.
Dzięki współpracy z producentem urządzenia (OEM)

lub integratorem systemów użytkownicy mogą określić,
czy połączenie przy modernizacji sprzętu będzie działać
odpowiednio do wymagań danego zastosowania. Nasi
partnerzy sprzedaży bezpośredniej zapewniają zazwyczaj
darmowe konsultacje dotyczące modernizacji urządzenia.
M.F.: Czy istnieją ograniczenia zastosowania plazmy w porównaniu z cięciem palnikami tlenowo-paliwowymi?
A.B.: Należy również spojrzeć na wymagania stawiane przez dane zastosowanie. Na przykład jeżeli użytkownik zamierza przecinać metal o grubości przekraczającej
35 mm, to zastosowanie technologii tlenowo-paliwowej
będzie prawdopodobnie efektywniejsze i bardziej ekonomiczne. Jednak nadal można wykorzystać plazmę
w połączeniu z palnikiem tlenowo-paliwowym, jeżeli
konieczne jest przecinanie różnych grubości metalu.
Odkryliśmy, że wielu użytkowników tego typu podwójnych systemów uważa plazmę za znacznie szybszą
i wydajniejszą przy wykonywaniu większości potrzebnych im cięć, a palników tlenowo-paliwowych używa
tylko dla okazyjnych prac.
M.F.: Kiedy użytkownik będzie wiedział, że nadszedł czas na modernizację?
Każda firma jest inna, więc dokładne ustalenie, kiedy
należy dokonać modernizacji, może być trudne. Jednak
zawsze warto sprawdzić możliwość uzyskania większej produktywności, szerokiego zakresu możliwości
oraz zmniejszonych kosztów eksploatacji. W sytuacji,
kiedy początkowy koszt związany z uzyskaniem tych
celów znacząco spadł, warto dokładniej przyjrzeć się
tej opcji.
Istnieje ogólna opinia, że plazma wymaga wysokiej
inwestycji kapitału w porównaniu z cięciem tlenowo-paliwowym lub mechanicznym i wymaga intensywnego przeszkolenia. Nowa generacja systemów takich jak
HSD130 usunęła te przeszkody, więc warto, aby producenci stosujący starsze technologie dokonali ponownie
oceny, jak system szybkiego cięcia plazmą tlenową
może im pomóc we wzroście.
Rozmawiał: Michał Figel
Dystrybutor: Figel Sp. z o.o.
www.figel.pl
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Szczecin

– miejsce 49. Krajowej Konferencji Spawalniczej

Foto: Jerzy Nowacki
Zdjęcia z finału The Tall Ships Races, Szczecin, 4-7 sierpnia 2007
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Dariusz Duda
Wojciech Litwin

Katamaran „Energa Solar”
zasilany energią słoneczną
Solar energy „Energa Solar” catamaran
Streszczenie

Abstract

Od kilku lat studenci Koła Naukowego Techniki
Okrętowej KORAB przy Wydziale Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej projektują,
badają i budują nietypowe pojazdy wodne. Z powodzeniem startują nimi w międzynarodowych regatach.
Są zwycięzcami regat Inernational Waterbike Regatta
2006 pojazdów napędzanych siłą mięśni.
Obecnie zaprojektowali i zbudowali katamaran
zasilany energią słoneczną „Energa Solar” Wziął on
udział w prestiżowych regatach „Frisian Neon Solar
Challenge”, które odbyły się w Holandii latem 2006
roku.

The students of KORAB Naval Technology Scientific
Centre at the Faculty of Ocean Technology and
Shipbuilding, Technical University of Gdańsk, have
dealt with design, research into and construction of
untypical waterborne vessels. They have successfully
run in regatta races winning at many events, to quote
the Inernational Waterbike Regatta 2006 which attracted the designers of human muscle-driven vessels.
The result of their last design and construction
works is „Energa Solar”, a solar energy-driven catamaran. It took part in „Frisian Neon Solar Challenge”,
the event which was held in The Netherlands in summer 2006.

Jednostka doświadczalna – katamaran
„Energa Solar”
Koło Naukowe Studentów Techniki Okrętowej
KORAB przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej działa od wielu lat, w ostatnim
czasie studenci w nim zrzeszeni wykazali się dużą
aktywnością.
W ciągu dwóch ostatnich lat zbudowali dwie łodzie
napędzane siłą mięśni, które z sukcesem wystartowały
w międzynarodowych regatach International Waterbike
Regatta (rys.1).

Rys. 1. Katamaran „George” – zwycięzca regat w Istambule,
2006 r.
Mgr inż. Dariusz Duda, dr inż. Wojciech Litwin –
Politechnika Gdańska.
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Postanowiono też zbudować jednostkę pływającą
mogącą wziąć udział w międzynarodowych regatach
łodzi zasilanych energią słoneczną, „Frisian Nuon Solar
Challenge” w Holandii, w 2006 roku.
Budowa łodzi, której jedynym źródłem energii służącej do napędu miały być ogniwa fotowoltaiczne była
złożonym i kosztownym przedsięwzięciem. Na szczęście dzięki pomocy finansowej uczelni oraz sponsorów
udało się w krótkim czasie zbudować jednostkę.

Regaty „Frisian Nuon Solar Challenge”
Pierwszym zadaniem, jaki wykonał zespół było staranne zapoznanie się z przepisami regat. Ponad dwudziestostronicowy regulamin był bardzo rozbudowany
i niezwykle szczegółowy. Narzucał maksymalne gabaryty łodzi, jej masę i liczbę członków załogi. Określał
nawet minimalną wagę członka załogi, którą ustalono
na siedemdziesiąt kilogramów.
Organizatorzy stworzyli trzy odrębne klasy łodzi:
• Klasa A – jednoosobowe o masie bez ogniw słonecznych nie większej niż sto kilogramów oraz długości maksymalnej do sześciu metrów,
• Klasa B – dwuosobowe o masie bez ogniw słonecznych nie większej niż sto pięćdziesiąt kilogramów
oraz długości maksymalnej do ośmiu metrów,
• Klasa otwarta – jednostki o maksymalnej długości
ośmiu metrów bez innych ograniczeń.
Ze względu na to, że strona holenderska zasugerowała, że najsilniej obsadzona będzie klasa A postanowiono zbudować łódź jednoosobową spełniającą
wymogi tej kasy.

Aby wziąć udział w regatach należało spełnić wiele
warunków, m.in. organizator wymagał, aby udostępnić mu dokumentację łodzi oraz schemat instalacji
elektrycznej. Budziło to pewne obawy, czy chodzi
tylko o bezpieczeństwo załóg, czy również o zdobycie
doświadczenia na podstawie zgłoszonych konstrukcji.
Bardzo istotny był fakt, że dzięki pomocy firmy
SHARP każda z ekip wyposażona została w taką samą
liczbę jednakowych ogniw słonecznych. Zostały one
wypożyczone zespołom i musiały zostać zwrócone po
regatach. Jednak dzięki temu, wszystkie ekipy miały
jednakowe źródło energii, co przy często ograniczonych budżetach załóg, miało duże znaczenie i wyrównywało szanse ekip, ograniczonych finansowo.
W klasie A źródłem energii elektrycznej było sześć
paneli, których moc zależała od nasłonecznienia i mogła
sięgnąć prawie 600 W.
Organizator dopuszczał magazynowanie energii
w akumulatorach, jednak ich pojemność była ograniczona do ok. 40 Ah, przy napięciu 24 V. Nie można było
ich doładowywać z brzegu, a jedynym źródłem energii
miało być słońce.
Organizator zwracał dużą uwagę na bezpieczeństwo, dlatego każda z jednostek musiała być wyposażona w gaśnicę, pompę do usuwania wody z kadłubów,
awaryjny wyłącznik instalacji elektrycznej (death man
switch) itd.
Zaplanowana trasa wyścigu biegła kanałami
Holandii. Podzielono ją na sześć etapów, a jej całkowita długość wynosiła dwieście trzydzieści kilometrów.
Projektując łódź trzeba było pamiętać, że musi ona
mieć wystarczającą trwałość i niezawodność, aby sprostać trudom kilkudniowej żeglugi w różnych warunkach
atmosferycznych.

Projektowanie i budowa łodzi
Zebrane wcześniej doświadczenia przy budowie
katamaranów o podobnej masie napędzanych siłą
mięśni wskazały kierunek poszukiwań. Znając zalety
katamaranu oraz konieczność umieszczenia sześciu
paneli o masie zbliżonej do masy łodzi bez wahania
postanowiono zbudować jednostkę dwukadłubową.
Problemem było zdobycie odpowiednich kadłubów,
gdyż firma która podjęła się ich wykonania, wycofała się
w ostatniej chwili. Kadłub stosowanej dotychczas typowej kanadyjki okazał się za krótki, a jego wyporność
była niewystarczająca. Wkrótce zdecydowano się na
sześciometrowe kadłuby jednego z typowych katamaranów żaglowych. Po krótkich negocjacjach z jednym
z producentów zamówiono dwa kadłuby z laminatu
poliestrowego. W celu ograniczenia ich wagi, grubość
laminatu była minimalna, zrezygnowano też z oryginalnych ciężkich pokładów.
Do napędu katamaranu posłużył zaprojektowany pędnik azymutalny. Od samego początku, gdy rozpoczęto
projektowanie łodzi rozważano dwie odmienne koncepcje jego konstrukcji. Tak, jak ma to miejsce na prawdziwych statkach można było zamontować silnik elektryczny
w gondoli (rys. 2 a), poniżej linii wodnej i zastosować
napęd bezpośredni lub też napędzać śrubę poprzez przekładnię kątową i pionowy wał napędowy, a silnik umieścić
powyżej kolumny pędnika (rys. 2 b). Badania silnika
elektrycznego na specjalnie zbudowanym stanowisku
testowym wykazały, że korzystne będzie zastosowanie
przekładni redukującej dwukrotnie prędkość obrotową.

a)
b)

Rys. 2. Uproszczony rysunek złożeniowy a pędnika azymutalnego z silnikiem zamontowanym w gondoli, b pędnika azymutalnego z wałem pionowym

Do napędu pędnika zastosowano nietypowy trójfazowy silnik elektryczny z magnesami stałymi zawierającymi neodym. Dzięki jego znacznej średnicy i dużej
gęstości pola magnetycznego wytwarzanego przez
magnesy stałe „ziem rzadkich” miał on znaczny moment
obrotowy. Mimo niewielkiej masy 680 gramów jego moc
wynosi około 2 kW. Testy na stanowisku badawczym
wykazały, że silnik pracował poprawnie w zakresie przewidywanych prędkości obrotowych. Przypuszczano,
że podczas regat silnik będzie pracował na poziomie
500–700 W. Niestety podczas testów okazało się, że
występują problemy ze sterownikiem silnika, który
przegrzewał się. Zastosowany sterownik, zasilany ze
źródła prądu stałego, jakim były akumulatory, wytwarzał
trójfazowy prąd przemienny służący do zasilania silnika. Sprawność takiego urządzenia była dość wysoka
i mogła wynosić nawet około 90%. Pomimo tego, pracy
sterownika towarzyszyło wydzielanie się znacznych ilości ciepła. Konstrukcja przetwornika, który był pakietem
złączonych płytek drukowanych z gęsto rozmieszczonymi tranzystorami mocy utrudniała wymianę ciepła,
a wzrost temperatury powodował włączenie się zabezpieczenia termicznego, które wyłączało przetwornik
do czasu, gdy temperatura się obniżyła. Rozważano
zakup innego typu sterownika, ale zaczynało brakować
czasu, dlatego zakupiony wcześniej sterownik poddano modernizacji. Pakiet płytek rozdzielono na trzy

Rys. 3. Przetwornik prądu stałego w trójfazowy prąd przemienny, w obudowie regulator po modernizacji, po prawej
stronie przed modernizacją
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oddzielne segmenty i naklejono na radiator wyposażony w wentylator. Rozwiązanie okazało się skuteczne
i sprawdziło się podczas regat (rys. 3).
Jednym z koniecznych do spełnienia warunków, aby
wziąć udział w regatach, było wymaganie przesłania
organizatorom schematu instalacji elektrycznej, która
jeszcze przed samymi regatami podlegała wnikliwej
kontroli. Pożary dwóch jednostek spowodowane przeciążeniem instalacji wykazały, że było to konieczne.
Instalacja elektryczna katamaranu bazowała na dwóch
połączonych szeregowo żelowych akumulatorach
o napięciu 12 V każdy. Były one umieszczone po jednym
w każdym z kadłubów. Po lewej stronie sternika znajdowała się skrzynka, w której znajdowały się wszystkie
układy elektroniczne i elektryczne (rys. 4). Wyjątkiem

stalowanie typowego silnika zaburtowego stosowanego do napędu małych łodzi. Jednak próby wykonane
na basenie modelowym Centrum Techniki Okrętowej
w Gdańsku udowodniły, że prędkość jednostki wyposażonej w silnik zaburtowy o mocy ok. 300 W jest znikoma
i zrezygnowano z takiego rozwiązania.
Do napędu jednostki zastosowano specjalnie zaprojektowaną i wykonaną w Centrum Techniki Okrętowej
śrubę napędową.
Podczas budowy katamaranu starano się jak najbardziej zredukować jego masę. Pomimo to przekroczono
dopuszczalną masę o prawie piętnaście kilogramów.
Liczono się z tym, że organizator ukarze zespół poprzez
dodanie tak zwanych karnych minut. Ostatecznie organizatorzy uznali, że nadwaga szkodzi samym uczestnikom ograniczając możliwości łodzi i nie przyznano
żadnej kary.
Tydzień przed regatami, dwukrotnie poddano łódź
próbom na wodzie, a testy wypadły pozytywnie. Łódź
była szybka i niezwykle zwrotna. Nadano jej imię
„Energa Solar”.

Start w regatach
Katamaran został dopuszczony do regat po wnikliwej kontroli technicznej (rys. 5).

Rys. 5. Katamaran „Energa Solar” podczas regat
Rys. 4. Schemat elektryczny katamaranu „Energa Solar”;
1– przetwornik DC/AC, 2 – moduł sterujący ładowaniem akumulatorów, 3 – bezpiecznik i włącznik ogniw fotowoltaicznych,
4 – bezpiecznik i włącznik akumulatorów, 5 – bezpiecznik
i włącznik ładowania akumularów, 6 – urządzenia do mierzenia
mocy wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne, 7 – urządzenia do mierzenia mocy silnika, 8 – włącznik główny oraz tak
zwany death man switch

był przetwornik sterujący silnikiem, który umieszczono
tuż przy silniku napędowym. Pierwotnie zaplanowano,
że w przypadku awarii układu napędowego będzie
istniała możliwość szybkiej zmiany wartości napięcia
w instalacji z 24 do 12 V. Zabieg taki umożliwiłoby zain-
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Sześć dni wyścigu pełne były dramatycznych
momentów, co najważniejsze wyścig udało się ukończyć mimo drobnych problemów technicznych. Niestety
organizator przyznał karę zespołowi za wprowadzenie
modernizacji w układzie elektrycznym. Kara ta przekreśliła szanse na zajęcie miejsca na podium i ostatecznie
zespół sklasyfikowano na siódmym miejscu, na czternaście łodzi w klasie A. Następne regaty „Frisian Solar
Challenge” odbędą się w 2008 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej www.
pg.gda.pl/~wlitwin/korab.
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Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Urz�dzenie do profesjonalnego spawania metod� TIG wszystkich materiałów.
Zaprojektowany z my�l� o wysokojako�ciowym
spawaniu metod� TIG i MMA

Urz�dzenia spawalnicze Origo™ Tig 3000i/4300iw AC/DC ,
zarówno w przypadku spawania pr�dem stałym (DC) jak i
przemiennym (AC), zapewniaj� idealne rozpocz�cie procesu
spawania oraz stabilny łuk. Wszystkie rodzaje
materiałów, niezale�nie od ich grubo�ci, s� spawane z
zachowaniem najwy�szej jako�ci.
Panel sterowania Origo™ TA24 AC/DC posiada
zaawansowane funkcje. Balans pr�du przemiennego pozwala
kontrolowa� jako�� łuku i gł�boko�� penetracji, a ustawienie
cz�stotliwo�ci AC pozwala kontrolowa� szeroko�� łuku.
Posiada równie� funkcj� kontroluj�c� wst�pne nagrzewanie
elektrody przy stosowaniu elektrod o ró�nym k�cie
zaostrzenia cz��ci roboczej, jednocze�nie zapewnia
sprawniejsze rozpocz�cie procesu spawania oraz przedłu�a
okres eksploatacji elektrod podczas spawania pr�dem
przemiennym AC.
Spawanie pr�dem przemiennym z funkcj� QWave™
Jednym z najwa�niejszych zada� urz�dzenia do spawania
pr�dem przemiennym metod� TIG jest zapewnianie
stabilnego łuku. Urz�dzenia posiadaj� funkcj� QWave™ ,
która zapewnia optymalne sterowanie łukiem przy
jednoczesnym niskim poziomie hałas, a wszystko bez starty
jako�ci spawu.

Zastosowanie
�Naprawy i czynno�ci konserwacyjne
�Monta� i budownictwo
�Przemysł motoryzacyjny
�Przemysł przetwórczy
�Stocznie i przemysł morski
�Transport i urz�dzenia przeno�ne
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� Zaprojektowany do wysokojako�ciowego spawania
wszystkich rodzajów materiałów metod� TIG.
�Funkcja QWave™- umo�liwia spawania pr�dem
przemiennym (AC) przy zachowaniu stabilnego łuku
oraz niskiego poziomu hałasu.
�Płynna regulacja cz�stotliwo�ci oraz balansu pr�du
przemiennego – optymalizacja wielko�ci jeziorka
spawalniczego.
�Wst�pne nagrzewanie elektrody – doskonałe
zajarzenie oraz dłu�szy okres eksploatacji elektrody.
�Funkcja programowania ESAB 2 – umo�liwia
Spawanie pulsacyjne DC metod� TIG – łatwe
sterowanie ciepłem i jeziorkiem spawalniczym.
� ESAB LogicPump – ELP, automatyczne
uruchomienie ukłdu chłodzenia przy podł�czeniu
uchwytu chłodzonego ciecz�.
� Tryb oszcz�dzania energii – wentylator i pompa
działaj� na ��danie.
� Spawanie metod� MMA—Funkcje Hot start („gor�cy
start”), Arc force („regulacja pr�du zwarcia”) oraz
przeł�cznik biegunowo�ci.

Technical data

Origo™ Tig 3000i AC/DC wózkiem dwukołowym
Origo™ Tig 4300iw AC/DC z wózkiem czterokołowym

Zakres pr�du spawania TIG AC/DC
Zakres pr�du spawania MMA
Napi�cie zasilania, V/Ph
Zabezpieczenie sieci, A
Pzrewód sieciowy, Ø mm2
Maksymalny pr�d/napi�cie spawania DC/AC
P= 35% TIG , A/V
P= 40% TIG , A/V
P= 60% TIG, A/V
P= 100% TIG, A/V
Narastanie pr�du spawania, sec
Opadanie pr�du spawania, sec
Powypływ gazu, sec
Cz�stotliwo�� pulsacyjna DC, sec
Cz�stotliwo�� AC, Hz
Balans AC, %
Napi�cie biegu jałowego, V DC
Współcz. mocy przy 100%, tryb TIG
Temperatura robocza, C
Sprawno�� przy 100%, tryb TIG, %
Stopie� ochrony
Zgodno�� z normami:
Wymiary zewn�trzne mm, dxsxw
Masa, kg
Masa, kg z zesp. chłodz�cym
Układ chłodzenia cieczy :
Wydajno�� chłodz., W, l/min przy 40 C
Obj�to�� �rodka chłodz�cego, l
Maks. przepływ, l/min
Maks. ci�nienie, 50/60 Hz bar
Masa, kg
Wymiary zewn�trzne mm, dxsxw

Tig 3000i
4 - 300
16 - 300
400/3
20
4 x 1.5

Tig 4300iw
4 - 430
16 - 430
400/3
35
4x6

300/22
240/19.6
200/18
0 - 10
0 - 10
0 - 25
0.01 - 2.5
10 - 150
50 - 98
54 - 64
0.72

430/27.2
400/26
315/22.6
0 - 10
0 - 10
0 - 25
0.01- 2.5
10 - 150
5 0- 98
83
0.79

-10 do +40
67
93
IP 23C
IP 23
IEC/EN 60974-1, -3, -10
652x412x423
625x394x776
42
95
Cool Midi 1800
1600/1.2
4.2
4
3/3.8
19/23
710x385x208

Zintegrowany
2500/1.5
5.5
2.0
3.4
-

Informacje dotycz�ce składania zamówie�
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Zespół chłodz�cy, CoolMidi 1800
Wózek 2 koła Tig 3000i AC/DC
Wózek 4 koła Tig 3000i AC/DC
Wózek 4 koła Tig 4300iw AC/DC

0459 735 880
0460 100 880
0459 840 880
0459 366 890
0460 060 880
0458 530 881

Zdalne sterowanie MTA1 CAN
Zdalne sterowanie AT 1 CAN
Zdalne sterowanie AT 1 CF CAN
Regulacja no�na T1CAN z kablem 5 m

0459 491 880
0459 491 883
0459 491 884
0460 315 880

Przewody do zdalnego sterowania:
5 m CAN
0459 554 880
10 m CAN
0459 554 881
15 m CAN
0459 554 882
25 m CAN
0459 554 883
Zalecane uchwyty do spawania metod� TIG:
TXH ™ 200 4m OKC 50
0460 012 840
TXH ™ 200 F 4m OKC 50
0460 012 842
TXH ™ 250w 4m OKC 50
0460 013 840
TXH ™ 250wF 4m OKC 50
0460 013 841
TXH ™ 400w 4m OKC 50
0460 014 840
TXH ™ 400w 8m OKC 50
0460 014 880
TXH ™ 400w HD 4m OKC
0460 014 841
TXH ™ 400w HD 8m OKC
0460 014 881

Najlepsza obsługa i serwis

Nasze zaanga�owanie oraz mo�liwo�ci dostarczenia
oczekiwanych usług i serwisu rozpoczynaj� si� natychmiast po
potwierdzeniu zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich
stara� w celu zapewnienia klientom najwy�szej jako�ci usług
posprzeda�owych. Profesjonalny i wykwalifikowany personel
zapewnia serwis, usługi konserwacji, kalibracj�, atestacj� oraz
aktualizacj� i rozbudow� zarówno urz�dze� i oprogramowania.
Cz��ci zamienne i eksploatacyjne s� produkowane według
norm jako�ci firmy ESAB. Wymienne płytki drukowane,
wymienne moduły oraz komponenty s� dost�pne dla
wszystkich produktów firmy ESAB co pozwala skróci� czas
ewentualnego przestoju do absolutnego minimum. Firma ESAB
nieustannie rozbudowuje sie� autoryzowanych partnerów aby
by� bli�ej klienta. Klienci posiadaj�cy własny personel
odpowiedzialny za konserwacj� i serwis zawsze mog�
skorzysta� ze szkole� z zakresu serwisowania naszych
produktów, które s� integralnym elementem oferty firmy ESAB.
Jednak�e, szkolenia dla u�ytkowników ko�cowych w zakresie
produktów i procesów stanowi� oddzieln� ofert�. Prosimy
skontaktowa� si� z lokalnym przedstawicielem handlowym lub
dystrybutorem firmy ESAB w celu uzyskania kompletnych
rozwi�za�.

Dostawa obejmuje: Przewód zasilaj�cy o dł. 5 m, przewód gazowy o dł.
2 m z dwoma zaciskami, przewód masowy o dł. 5 m

ESAB Sp. z o.o.
ul. �elazna 9
40-952 Katowice
NIP 634-00-23-457
e-mail: info@esab.pl
www.esab.pl

Biuro Handlowe
ul. Chorzowska 108
40-101 Katowice
Tel. +48 32 3511 100
Fax +48 32 3511 120

KRS 0000176578
S�d Rejonowy w
Katowicach
Kapitał zakładowy:
16 186 000 PLN
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Caddy™ Tig 2200i AC/DC
Dla profesjonalistów, do produkcji oraz w pracach
regeneracyjnych
Urz�dzenie Caddy™ ju� stało si� klasyk� w�ród
przeno�nych �ródeł pr�du do spawania. Wraz
z wprowadzeniem Caddy™ Tig 2200i AC/DC z
panelem (TA33 i TA34) oraz pełnym
asortymentem akcesoriów, dost�pne jest
optymalne rozwi�zanie dla szeregu zastosowa�
przy spawaniu metod� TIG pr�dem stałym DC
oraz przemiennym AC.
Zaprojektowany do wysokojako�ciowego spawania
metod� TIG AC/DC
Urz�dzenie spawalnicze, zarówno w przypadku spawania
pr�dem stałym (DC) jak i przemiennym (AC), zapewnia
idealne rozpocz�cie procesu spawania oraz utrzymuje
stabilny łuk w zakresie ł�czonych materiałów o grubo�ci do
5 mm przy zachowaniu najwy�szej jako�ci.
Spawanie pr�dem przemiennym z funkcj� QWave™
Jednym z najwa�niejszych zada� urz�dzenia do spawania
pr�dem przemiennym metod� TIG jest zapewnianie
stabilnego łuku. Urz�dzenie Tig 2200i posiada funkcj�
QWave™ , która zapewnia optymalne sterowanie łukiem
przy jednoczesnym niskim poziomie hałas, a wszystko bez
starty jako�ci spawu.
Urz�dzenie posiada funkcj� TruArc™ , które zapewnia,
�e ustawiona warto�� pr�du jest zawsze warto�ci�
rzeczywist�. (Automatyczna stabilizacja pr�du spawania)
Łatwo�� obsługi
Dost�pne s� dwa alternatywne panele sterowania.
Obydwa posiadaj� niezb�dne funkcje do sterowania
procesem spawania metod� TIG DC, AC oraz MMA.
Funkcje s� przedstawione w prosty i czytelny sposób.
Panel sterowania Caddy™ TA34 AC/DC posiada
zaawansowane funkcje. Balans pr�du przemiennego
pozwala kontrolowa� jako�� łuku i gł�boko�� penetracji,
a ustawienie cz�stotliwo�ci AC pozwala kontrolowa�
szeroko�� łuku. Posiada równie� funkcj� kontroluj�c�
wst�pne nagrzewanie elektrody przy stosowaniu elektrod o
ró�nym k�cie zaostrzenia cz��ci roboczej, jednocze�nie
zapewnia sprawniejsze rozpocz�cie procesu spawania
oraz przedłu�a okres eksploatacji elektrod podczas
spawania pr�dem przemiennym AC.
Panel sterowania Caddy™ TA33 AC/DC przeznaczony
jest dla mniej zaawansowanego u�ytkownika. Wystarczy
ustawi� grubo�� spawanego materiału, a urz�dzenie
kontroluje pozostałe parametry w zaprogramowanej linii
synergicznej zapewniaj�c wysok� jako�� spawu.

Zastosowanie
• Naprawy i czynno�ci konserwacyjne
• Produkcja ogólna i budownictwo
• Przemysł przetwórczy
• Budownictwo okr�towe i przemysł morski
• Transport i urz�dzenia przeno�ne
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Zaprojektowany do �atwego transportowania
Nowe urz�dzenie Caddy™ o małej masie (15kg) oraz
odpornej na korozj� obudowie o zaokr�glonych
kraw�dziach, ułatwia prac� w ró�nych warunkach.
Szczególnie prace wymagaj�ce szybko�ci działania
oraz prace w przemy�le na wysoko�ci.

• Zaprojektowany do wysokojako�ciowego spawania
wszystkich rodzajów materiałów metod� TIG.
• Łatwo�� obsługi – wszystkie parametry spawania s�
przedstawione w prosty i czytelny sposób.
• Funkcja QWave™- umo�liwia spawania pr�dem
przemiennym (AC) przy zachowaniu stabilnego łuku
oraz niskiego poziomu hałasu.
• Płynna regulacja cz�stotliwo�ci oraz balansu pr�du
przemiennego – optymalizacja wielko�ci jeziorka
spawalniczego.
• Wst�pne nagrzewanie elektrody – doskonałe zajarzenie
oraz dłu�szy okres eksploatacji elektrody.
• Funkcja programowania ESAB 2 – umo�liwia
zapami�tywanie i wybór programu w czasie spawania.
• Pulsacyjne spawanie metod� TIG DC – łatwa kontrola
doprowadzanego ciepła oraz wielko�ci jeziorka
spawalniczego.
• Funkcja DC Micro Pulse – minimalizuje obszar poddany
działaniu ciepła zwłaszcza przy cienkich materiałach.
• Prawdziwa wydajno�� spawania metod� MMA zarówno
w trybie AC jak i DC – Funkcje Hot start, Arc force, oraz
przeł�cznik biegunowo�ci (DC).
• VRD – Voltage Reduction Device – urz�dzenie
redukuj�ce napi�cie – funkcja bezpiecze�stwa
w czasie spawania metod� MMA.

Dane techniczne

Zakres pr�du spawania dla TIG AC/DC
Zakres pr�du spawania dla MMA
Napi�cie zasilania, V/faz�
Zabezpieczenie sieci, A
Przewód zasilaj�cy, Ø mm2
Maksymalny pr�d/napi�cie spawania:
P= 20% cyklu roboczym, TIG , A/V
P= 60% cyklu roboczym, TIG, A/V
P= 100% cyklu roboczym, TIG, A/V
Napi�cie biegu jałowego, V DC
Sprawno�� przy 100%, (TIG), %
Stopie� ochrony
Wymiary zewn�trzne mm, dł/szer/wys
Masa, kg
Układ chłodzenia CoolMini :
Wydajno�� chłodzenia, l
Maks. przepływ, l/min
Maks. ci�nienie, bar
Masa, kg
Wymiary zewn�trzne mm, dł/szer/wys
Panele MMC:
Narastanie pr�du, sek
Opadanie pr�du, sek
Ko�cowy wypływ gazu, sek
Czas pulsu, DC, sek
Cz�stotliwo�� AC, Hz
Balans pr�du przemiennego, %
Grubo�� płyty, mm

4 - 220
16 - 160
230/1 50Hz
16
3 x 1.5
220/18,8
150/16,0
140/15,6
54 - 64 V
67
IP 23
407x187x345
15
2,2
2
2,3 bar
5/7
407x187x137
TA34 AC/DC

TA33 AC/DC

0-10
0-10
0-25
0,01-2,5
10-150
50-98
-

0-10
0-10
1-5

Akcesoria spawalnicze dla profesjonalnych spawaczy

ESAB oferuje szerok� gam� akcesoriów. Kompletna oferta, wraz
z informacjami o produktach znajduje si� stronie internetowe,
zapraszamy do odwiedzenia witryny www.esab.com lub prosimy
o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem firmy ESAB.

Najlepsza obsługa i serwis

Nasze zaanga�owanie oraz mo�liwo�ci dostarczenia
oczekiwanych usług i serwisu rozpoczynaj� si� natychmiast po
potwierdzeniu zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich
stara� w celu zapewnienia klientom najwy�szej jako�ci usług
posprzeda�owych. Profesjonalny i wykwalifikowany personel
zapewnia serwis, usługi konserwacji, kalibracj�, atestacj� oraz
aktualizacj� i rozbudow� zarówno urz�dze� i oprogramowania.
Cz��ci zamienne i eksploatacyjne s� produkowane według
norm jako�ci firmy ESAB. Wymienne płytki drukowane,
wymienne moduły oraz komponenty s� dost�pne dla
wszystkich produktów firmy ESAB co pozwala skróci� czas
ewentualnego przestoju do absolutnego minimum. Firma ESAB
nieustannie rozbudowuje sie� autoryzowanych partnerów aby
by� bli�ej klienta. Klienci posiadaj�cy własny personel
odpowiedzialny za konserwacj� i serwis zawsze mog�
skorzysta� ze szkole� z zakresu serwisowania naszych
produktów, które s� integralnym elementem oferty firmy ESAB.
Jednak�e, szkolenia dla u�ytkowników ko�cowych w zakresie
produktów i procesów stanowi� oddzieln� ofert�. Prosimy
skontaktowa� si� z lokalnym przedstawicielem handlowym lub
dystrybutorem firmy ESAB w celu uzyskania kompletnych
rozwi�za�.

Informacje dotycz�ce składania zamówie�
Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC
Uchwyt TIG TXH™ 200 4m oraz MMA

0460 150 882

Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC
Uchwyt TIG TXH™ 200 4m oraz MMA

0460 150 883

Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC
Uchwyt TIG TXH™ 250w 4m, chłodnica CoolMini
uchwyt do MMA, wózek dwukołowy

0460 150 884

Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC

0460 150 880
0460 150 881

Chłodnica CoolMini
Wózek dwukołowy,na mał� butl� gazowa
Wózek dwukołowy, butla gazowa z przodu maszyny
Wózek dwukołowy, butla gazowa obok maszyny

0460 144 880
0459 366 885
0459 366 886
0460 330 880

Zdalne sterowanie r�czne AT 1 CAN
Zdalne sterowanie r�zne AT 1 F CAN
Zdalne sterowanie no�neT1 Foot CAN

0459 491 883
0459 491 884
0460 315 880

Przewody do zdalnego sterowania:
5 m CAN
10 m CAN
15 m CAN
25 m CAN

0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883

Uchwyty TIG:
TXH™ 250w 4m
TXH™ 250wF 4m
TXH™ 200
TXH™ 200 F
TXH™ 250wr 4m
TXH™ 250wFr 4m sterownia parametrów w r�koje�ci)
TXH™ 200r (sterownia parametrów w r�koje�ci)
TXH™ 200 Fr sterownia parametrów w r�koje�ci)
Przystawka do zdalnego sterowania z uchwytu
(w niektórych wersjach)

0460 013 840
0460 013 841
0460 012 840
0460 012 842
0462 013 840
0462 013 841
0462 012 840
0462 012 842
0459 491 912

Dostawa obejmuje: Przewód zasilaj�cy o dł. 3 m, przewód gazowy
o dł. 2 m z dwoma zaciskami, przewód masowy o dł. 4,5 m

ESAB Sp. z o.o.
ul. �elazna 9
40-952 Katowice
NIP 634-00-23-457
e-mail: info@esab.pl
www.esab.pl

Biuro Handlowe
KRS 0000176578
ul. Chorzowska 108
S�d Rejonowy w
40-101 Katowice
Katowicach
Tel. +48 32 3511 100
Kapitał zakładowy:
Fax +48 32PRZEGLĄD
3511 120 SPAWALNICTWA
16 186
000 PLN
10/2007
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Tig 2200i AC/DC

Urządzenie do cięcia
promieniem lasera
ByVention – nowy wymiar cięcia laserowego
Urządzenie do cięcia promieniem lasera ByVention gwarantuje maksymalny zysk z każdej
zainwestowanej złotówki. Jest to najmniejsze urządzenie tnące do standardowych formatów blach,
które zarazem stanowi kamień milowy w rozwoju systemów cięcia laserowego. Urządzenie ByVention
gwarantuje wyjątkową efektywność obróbki: umożliwia ono obróbkę około osiemdziesięciu procent
elementów dostępnych na rynku za mniej więcej połowę wydatków inwestycyjnych,
jakie trzeba byłoby przeznaczyć na porównywalne jakościowo urządzenie do cięcia laserowego.

Prosta

Zwarta

Mądra

Pewna

Komplet

Obsługa urządzenia
ByVention jest niezwykle
łatwa dla każdego
użytkownika. Potrzeby
w zakresie szkolenia są
minimalne.

ByVention jest najmniejszym
urządzeniem do laserowego
cięcia blach
o standardowych formatach.
Miejsce u klienta jest
maksymalnie wykorzystane.

Dzięki innowacyjnej
i przemyślanej koncepcji
przepływu materiału,
urządzenie ByVention
zapewnia natychmiastową
dostępność wyciętych
elementów oraz mogącą
służyć jako przykład
elastyczność, w odniesieniu
do wykorzystania materiałów
różnej wielkości i resztek
blach (koncepcja zgłoszona
do opatentowania).

Dzięki dwuletniej gwarancji
i profilaktycznej konserwacji
firma Bystronic umożliwia
użytkownikowi ByVention
ciągłą, całodobową pracę
maszyny.

Przy niewielkich kosztach inwestycyjnych klient otrzymuje nie tylko maszynę wraz
z urządzeniami peryferyjnymi
i dostawą, lecz także pakiet
oprogramowania Bysoft
CAD/CAM, jak również ofertę
uruchomienia na miejscu
oraz podstawowe szkolenie.

Wszystko w standardzie
�
�
�
�
�
�
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ByVention 3015 z Bylaser 2200 (2,2 kW)
Pakiet oprogramowania Bysoft CAD/CAM
Dostawa DDU (Incoterms 2000) wraz z rozładunkiem
Motaż, rozruch i szkolenie
Umowa serwisowa (2 lata)
Dwa lata gwarancji

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007

Bystronic jest światowym dostawcą wysokiej jakości rozwiązań
do ekonomicznego przetwarzania metali i innych materiałów
niemetalowych. Ma w ofercie
produkcyjnej: systemy do cięcia
laserem, wodą oraz urządzenia
do gięcia blach.

Prasa krawędziowa
AFM EP II – ekonomiczna, elastyczna i bezpieczna
Wyposażona w technologię synchronizacji prasa AFM EP II spełnia wysokie wymagania
klientów firmy Bystronic pod względem bezpieczeństwa procesu. Hydrauliczny układ kompensacji oraz
dopasowanie urządzeń peryferyjnych do różnorodnych potrzeb klientów zapewniają wysoką
elastyczność urządzenia i dobre wyniki gięcia w całym zakresie grubości blach. W połączeniu
z doskonałą relacją między ceną i wydajnością, właściwości te oznaczają dla użytkownika niezwykle
ekonomiczną realizację zamówień.

Sterowanie DNC
Graficzny, dwuwymiarowy
układ sterowania DNC8845S PS z kolorowym,
10-calowym monitorem TFT
zapewnia wszechstronną
kontrolę procesu gięcia. System operacyjny Windows XP
gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy oraz prostą
i komfortową obsługę.

Hydrauliczna
kompensacja nacisku

Przednie prowadzenie
materiału

Sterowany DNC system
tylnych zderzaków

Urządzenie
bezpieczeństwa

Hydrauliczna kompensacja
nacisku zapewnia stały kąt
gięcia na całej długości. Nacisk jest ustawiany automatycznie po zaprogramowaniu
długości i grubości blachy
w DNC.

Prasa krawędziowa wyposażona jest w przednie prowadnice materiału przymocowane do stołu. Można zmieniać
ręcznie ich wysokość oraz
przesuwać wzdłuż stołu.

Sterowany DNC system tylnych zderzaków umożliwia
automatyczne pozycjonowanie systemu na osi X i R.
Oba zderzaki można ręcznie
przestawiać na boki wzdłuż
osi Z w prowadnicach liniowych.

Zabezpieczenie laserowe po
stronie obsługi ma regulowaną wysokość i w razie przerwania promienia lasera
przerywa proces gięcia. Zapobiega to skutecznie wypadkom przy pracy.

Prasa krawędziowa AFM EP dostępna jest ponadto w następujących wymiarach:
31-100 (100 � 3100 mm)
41-160 (160 � 4100 mm)

Cena AFM EP 31-100
i 59.000
Cena AFM EP 41-160
i 68.000

Wszystko w standardzie
� AFM EP 31-160 o długości gięcia 3100 mm
i nacisku 160 T
� Zestaw narzędzi standardowych o wartości powyżej i 4.000
� Dostawa DDU (Incoterms 2000) wraz z rozładunkiem
� Montaż, rozruch i szkolenie
� Dwa lata gwarancji

Dodatkowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej www.bystronic.pl,
lub pod numerem telefonu: 022 3313770.
Skrzynka pocztowa: michal.goreczny@bystronic.pl

Bystronic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn
T 022 33 13 770 F 022 33 13 771
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007
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nacja przestojów
anych ze zmian¹
u spawalniczego

modernizowa³a system Marathon Pac do wersji
a³kowicie wyeliminowaæ przestoje w produkcji,
niecznoœci¹ wymiany drutu. W tym celu skonne urz¹dzenie, które jest u¿ywane do precyzyjnastêpnie po³¹czenia koñcówki drutu z jednepocz¹tkiem drutu znajduj¹cego siê w drugim
lszej kolejnoœci urz¹dzenie to dokonuje szlifow obszarze po³¹czenia drutów.
akie umo¿liwia prowadzenie procesu spawania
h przerw przy jednoczesnym wyeliminowaniu
³ywu na jakoœæ spoin. Rozwi¹zanie jest idealne
ch i zmechanizowanych systemów spawania
(spawanie w os³onie gazów). W przypadkach
cznych, gdy w celu zwiêkszenia efektywnoœci
naczne nak³ady inwestycyjne, zasadne jest stoMarathon Pac w wersji Endless tak, aby uzyskik wykorzystania aktywnoœci ³uku elektrycznego
W pracach wymagaj¹cych zastosowania roboskowych, gdzie konwencjonalne opakowania
porz¹dkowane poszczególnym z tych robotów
zmieniane w ró¿nych okresach, zastosowanie
cze bardziej zwiêksza korzyœci.
u do tradycyjnych szpul 15-kilogramowych lub
, zestawy Marathon Pac zawieraj¹ 250 lub 475
e nawiniêtego w taki sposób, by wychodz¹c
pozostawa³ on prosty i nie ulega³ ani skrêcaniu,

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOå∆ I EFEKTYWNOå∆
�

�

�

Technika robotyzacji Cloosa:
zapewnia niezaleønoúÊ i stwarza
nowe moøliwoúci produkcyjne.
Ca≥kowicie spÛjny system wszystkich
elementÛw stanowiska, pochodzπcych
od jednego producenta i profesjonalny serwis.
Pe≥ny komfort pracy, jakoúÊ, wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.

hon Pac w wersji Endless jest dostêpny z druESAB OK. Autrod 12.51, 12.64 oraz pe³nym
mentowym drutów AristoRod.

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

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 åwidnica
telefon: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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TOTAL s2f™ rozwiązanie dla półautomatycznego spawania aluminium
Spawanie aluminium jest zupełnie inne
niż spawanie stali. Wiedzą o tym wszyscy, którzy spawali oba te materiały.
Dotychczas do spawania aluminium
wykorzystywano głównie urządzenia
analogowe, które miały za zadanie
jedynie zapewnić optymalne parametry
przy spawaniu metodą MIG. Jednak
zmiana charakterystyki urządzeń analogowych jest możliwa jedynie poprzez
zmianę układu sterowania, zmianę
transformatora i innych elementów, czyli
praktycznie poprzez zmianę całego
urządzenia. Z punktu widzenia klienta
nie było to rozwiązanie idealne, ale po
prostu taka była technologia.
W ostatnim czasie wielu producentów
źródeł do spawania wprowadziło na
rynek programowalne źródła cyfrowe.
Doprowadziło to firmę Lincoln Electric
do rozwoju wieloprocesowych źródeł
Power Wave®, z którymi użytkownik
może się komunikować za pomocą
specjalnego protokołu Arc Linc®.
Ta nowa platforma urządzeń jest
doskonałym pakietem spawalniczym
pozwalającym wykorzystywać różne
kontrolowane cyfrowo przebiegi falowe
zarówno do stali, aluminium, jak i wielu
innych materiałów.

TOTAL s2f™ rozwiàzanie Lincoln Electric dla
półautomatycznego spawania aluminium
Rozwiązanie to jest pełną odpowiedzią na wymagania związane z półautomatycznym spawaniem aluminium metodą MIG. „s2f” znaczy „start to finish”,
czyli od początku do końca.
• Power Wave® to najlepsze urządzenia, które można zastosować w procesie spawania aluminium.
• Super Glaze® to doskonały drut aluminiowy o stałym składzie chemicznym,
umożliwiający płynne podawanie i zapewniający stabilny łuk.
• Procesy Nextweld® spełniają wszystkie oczekiwania związane ze spawaniem aluminium.
Z

A

L

E

T

Y

BARDZO STABILNY PROCES ZAPALENIA ŁUKU:
• mniejsza początkowa prędkość podawania umożliwia łagodne zapalenie
łuku,
• sterowany start umożliwia dobór najlepszych parametrów zarówno dla
cienkich, jak i grubszych elementów,
• kontrolowany stan końcówki drutu ułatwia zapalanie łuku.

MNIEJSZA ILOÂå ODPRYSKÓW, LEPSZE CZYSZCZENIE:
• nowy kształt impulsu przy spawaniu Pulse i Pulse-On-Pulse® jest bardziej
łagodny, co umożliwia lepsze czyszczenie, pozwala zmniejszyć ilość
odprysków, poprawić wygląd lica spoiny i uczynić dźwięk towarzyszący
spawaniu bardziej przyjemnym.

ULEPSZONY I BARDZIEJ STABILNY PROCES WYPEŁNIANIA
KRATERU:
• kontrolowana prędkość podawania drutu oraz regulowany czas wypełnienia
krateru pozwalają uniknąć pęknięć w kraterze.

ZSYNCHRONIZOWANE ZAKO¡CZENIE IMPULSU:
• doskonałe zapalenie łuku zależy od jego dobrego wygaszenia. Kontrolowane, zsynchronizowane zakończenie impulsu na końcu każdego cyklu
spawania zabezpiecza stały wygląd i geometrię drutu, niezbędną do
ponownego, łatwego zapłonu.
T u t a j
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The TOTAL s2f™
Rozwiàzanie dla spawajàcych aluminium

Doskonały
start
Powtarzalne
zapalanie łuku

Płynny, stabilny początek procesu spawania każdej spoiny

Czysta
końcówka
drutu

Świetny wygląd
lica spoiny

Po zakończeniu
spawania końcówka drutu posiada
tę samą długość, jest czysta
i bez kulki
Dzięki starannej kontroli parametrów spawania uzyskuje się
mały rozprysk, czystą spoinę
i doskonałe spawanie aluminium

Udoskonalone
wypełnienie
krateru
Zaprogramowane stopniowe zakończenie spoiny
zapewnia brak pęknięć
w kraterze

Proces TOTAL s2f™ jest kompletnym rozwiązaniem dla spawających aluminium. Dotyczy on wszystkich etapów procesu – od startu do zakończenia. Proces s2f™ zapewnia miękki łuk, powtarzalne i łatwe rozpoczęcie oraz zakończenie spawania, udoskonalony kształt impulsu polepszający fazę czyszczenia, aby uzyskać doskonałą spoinę nawet
w trudnych warunkach spawania.
Proces TOTAL s2f™ to najlepsze rozwiązanie.

Jak
Czy proces TOTAL s2f™ zmienia sposób spawania aluminium?

Urządzenia Power Wave® 345M, 405M i 455M z oferty
Lincoln Electric to obecnie jedne z najlepszych urządzeń
cyfrowych, jakie można spotkać na rynku. Urządzenia te
są sterowane poprzez specjalne oprogramowanie, dzięki
czemu klienci nie muszą się już dłużej obawiać problemów związanych z jakością. Oprogramowanie można
zmieniać i ulepszać. W rezultacie mamy najlepiej dobrane
parametry rozpoczęcia spawania, optymalną spoinę,
wypełnienie krateru i zakończenie praktycznie dla wszystkich aplikacji. Opracowany przez Lincoln Electric proces
TOTAL s2f™ dotyczy najważniejszych ulepszeń istotnych
przy spawaniu aluminium, szczególnie dla cienkich ele-
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T u t a j
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s i ę

mentów, gdzie natryskowe spawanie pulsacyjne przynosi
znaczne korzyści. Technologia dostarczona w tym procesie czyni spawanie aluminium znacznie łatwiejszym
i bardzo powtarzalnym. Standardowo wszystkie nasze
źródła spawalnicze oferowane z procesem TOTAL s2f™
wyposażone są w najnowsze oprogramowanie do
spawania różnych aplikacji bazujących na aluminium.
Oferowany przez Lincoln Electric® pakiet jest
dostosowany do różnorodnych aplikacji: PW345M dla
lekkich i średnich konstrukcji, PW405M i PW455M do
cięższych konstrukcji oraz do spawania zautomatyzowanego.

p r z y s z ł o ś ć
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Jakie udoskonalenia
zostały wprowadzone?

Lepszy start
Łagodne i stabilne zapalenie łuku jest zdecydowanie
preferowane podczas spawania aluminium. Łagodny
start jest bardziej efektywny, wytwarza mniejszy rozprysk, natomiast energia nagrzewająca miejsce spawania jest bardziej skupiona. Tradycyjnie do polepszania
startu wykorzystuje się spowolnioną prędkość dochodzenia drutu. W urządzeniach Power Wave funkcja ta
pozwala obniżyć prędkość dochodzenia drutu do 30
in./min. (7,62 m/min.), co daje nam możliwość uzyskania stabilnego i płynnego startu bez odprysków i wybuchów. Obniżona prędkość dochodzenia polepsza
zapalenie łuku w szczególności, gdy spawamy drutami
o dużych średnicach np. 1,6 mm. System sterowania
wykorzystywany w urządzeniach Power Wave pozwala
na doskonałe dopasowanie parametrów spawania tak,
aby spełniały warunki najbardziej wymagających
spawaczy.
Aluminium i jego stopy wymagają wysokich prądów podczas zapalania łuku w szczególności dla drutów
o dużych średnicach, np. 1,6 mm 4043. Lincoln Electric
Power Wave system bez problemów umożliwia osiągnięcie takich parametrów np. Power Wave 455M
i 455M/STT może dostarczyć prąd startowy powyżej 750
amperów.
Duży wpływ na perfekcyjne zapalenie łuku ma stan
końcówki drutu spawalniczego. System TOTAL S2F zapewnia uzyskanie czystej końcówki drutu spawalniczego
po zakończeniu spawania. W przypadku konwencjonalnych urządzeń po zakończeniu spawania końcówka
drutu jest zabrudzona lub ma postać kulki, którą przed
rozpoczęciem kolejnego ściegu trzeba odciąć. Kontrolowane, zsynchronizowane zakończenie impulsu na
końcu każdego cyklu spawania zabezpiecza stały
wygląd i geometrię drutu niezbędną do ponownego,
łatwego zapłonu.

Pràd startowy

Płynne przejÊcie
w spawanie

Parametry startu
W przedziale od 1 do 10 sekund, (co 0,1 sekundy)
możemy regulować oddzielnie parametry startowe
zapalenia łuku spawalniczego. W tym czasie możemy
nastawić dowolne wartości prędkości podawania drutu
(WFS startu) oraz trimu niezależne od nastawionych
parametrów spawania (WFS spawania i trim spawania).
Ustawiając startową prędkość podawania drutu, większą
od standardowej prędkości spawania, uzyskujemy tzw.
HOT START np. prędkość startu ustawiona jest na 8,89
m/min a prędkość spawania na 5,08 m/min. Przy takich
parametrach proces spawania wygląda następująco:
naciskając przycisk uchwytu nastepuje spowolnione
wysuwanie się drutu, w momencie zetknięcia drutu
z materiałem następuje zapalenie łuku (drut podawany
jest z prędkością 8,89 m/min), po zakończeniu nastawionego czasu startu prędkość podawania drutu spada do
5,08 m/min. W tym czasie następuje jednak nagrzanie
materiału, co jest szczególnie pożądane przy spawaniu
grubego aluminium.
W przypadku spawania cienkiego aluminium zaleca się
ustawienie prędkości startu poniżej prędkości spawania,
co gwarantuje nam, że spawany materiał się nie przegrzeje i nie przepali.

Power Feed™ 10M panel sterowania (MSP4)

T u t a j

z a c z y n a
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Polepszone czyszczenie
i zredukowany rozprysk
Urządzenia Power Wave w standardowym wyposażeniu posiadają programy do spawania metodą puls
różnych gatunków aluminium i jego stopów. Programy te posiadają ponad dwadzieścia różnych
parametrów. Dzięki technologii kontrolowanych
przebiegów nadzór tych parametrów jest bardzo
dokładny i precyzyjny. Dla uzyskania najbardziej
optymalnych parametrów spawania inżynierowie
z Lincoln Electric mogą zmieniać i korygować
własności spawalnicze urządzeń. Poprzez precyzyjne dostrojenie w programach do spawania
aluminium zredukowano do minimum ilość powstających odprysków, co często jest typowe dla
standardowych urządzeń MIG spawających łukiem
natryskowym. Dodatkowo spoina jest niezwykle
czysta.

Spawanie holowników z aluminium

Mi´kszy łuk przy spawaniu metodà
Pulse i Pulse-On-Pulse®
Charakterystyka wszystkich programów do spawania aluminiów metodą Pulse i Pulse-On-Pulse®
została tak zmodyfikowana, aby uzyskać jak najbardziej miękki łuk spawalniczy. Przebieg
agresywny, twardy jest wtedy, gdy prąd szczytowy
jest wysoki a prąd bazy niski, natomiast tempo
zmian tych dwóch wartości wzrasta bardzo szybko.
Taki typ przebiegu brzmi bardzo ostro i nieprzyjemnie oraz ma tendencję do tworzenia znacznego
rozprysku. Wszystkie programy TOTAL s2f™ charakteryzuje miękki przebieg procesu spawania,
w którym wartości prądu impulsu i bazy są do siebie
bardzo zbliżone a zmiany prądu niższe. Krzywa
przebiegu jest bardziej zakrzywiona, przez co
uzyskujemy lepsze czyszczenie, eliminujemy
odprysk, zapewniamy lepszy wygląd spoiny i przyjemniejszy dźwięk.

Lepszy wyglàd spoiny przy spawaniu metodà
Pulse i Pulse-On-Pulse®, dzi´ki szerokiemu zakresowi
regulacji cz´stotliwoÊci modulacji impulsów

Cz´stotliwoÊç modulacji - 0

Cz´stotliwoÊç modulacji - 10
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TOTAL s2f™ rozwiązanie dla półautomatycznego spawania aluminium
Nowa funkcja wypełniania krateru.

Zsynchronizowany Puls Koƒca

Wypełnienienie krateru
Spawanie
Pr´dkoÊç podawania drutu
Zwolnienie przycisku w
uchwycie spawalniczym

Źródła prądu z serii Power Wave® wyposażone są
w udoskonaloną funkcję wypełniania krateru.
Funkcja ta działa podobnie do funkcji startu z tym,
że w odwrotnej kolejności. Dawniej wyższa
prędkość podawania drutu i trim powinny zmniejszyć swe wartości w stosunku do parametrów
spawania po zaprogramowanym czasie oraz
puszczeniu przycisku w uchwycie spawalniczym.
Teraz w procesie TOTAL s2f™ funkcja wypełniania
krateru składa się z dwóch kroków. Najpierw, przez
połowę czasu wypełnienia krateru, prędkość podawania drutu (WFS spawania) oraz trim spadają do
ustalonego poziomu, a potem przez pozostały okres
czasu, wartości te są utrzymywane na stałym,
zaprogramowanym poziomie, co pozwala na lepsze
niż w przypadku innych metod, wypełnienie krateru.

Krater
Pr´dkoÊç
podawania
drutu
Czas wypełniania krateru

Dokładne wypełnienie krateru

Kluczem do dobrego startu jest poprawne wygaszenie łuku po zakończeniu procesu spawania.
Wielce niewskazane jest rozpoczynanie spawania
w momencie, gdy na końcu drutu znajduje się pozostałość w postaci małej kulki. Niektórzy radzą sobie
z tym, odcinając końcówkę drutu przed każdym
rozpoczęciem spawania. Niestety, jest to sposób
mało ekonomiczny i niewygodny.
W tradycyjnym spawaniu pulsem końcówka drutu
różni się po każdym ściegu. Zależy to od aktualnej
pozycji źródła w cyklu pulsacyjnym. Końcówka drutu
wygląda inaczej, gdy łuk został wygaszony w momencie wzrostu natężenia prądu, a inaczej
w momencie spadku natężenia.
Firma Lincoln Electric® znalazła rozwiązanie tego
problemu. W momencie zwolnienia przycisku
w uchwycie spawalniczym, źródło wykona jeden
kończący puls tak, aby wygasić łuk na końcu cyklu
pulsacyjnego. Dzięki temu, za każdym razem łuk
elektryczny jest wygaszany w tym samym punkcie
cyklu, co powoduje, że końcówka drutu za każdym
razem po wygaszeniu łuku ma ten sam kształt
i rozmiar.
Funkcja TOTAL s2f™ dostarcza ostatnią kroplę stopiwa, po czym rozłącza puls zawsze w tym samym
punkcie cyklu. Efektem jest brak zniekształcenia
w postaci kulki na końcu drutu. Otrzymujemy
dokładnie zaokrągloną końcówkę idealną dla perfekcyjnego startu procesu spawania. Efekt jest
doskonały za każdym razem.
T u t a j
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Koƒcówki drutu aluminiowego. Ten sam kształt i rozmiar.

Dokładnie zaokràglony koniec drutu,
idealny do perfekcyjnego startu.
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Doskonałe urzàdzenia spawalnicze do zastosowania w dowolnej aplikacji
Cały proces S2F™ do spawania metodà MIG u˝ywa najlepszych urzàdzeƒ spawalniczych zarówno dla l˝ejszych
aplikacji, jak i dla przemysłu ci´˝kiego.

Power Wave® 455M/
Power Feed™ 10M

Power Wave® 405M/
Linc Feed™ 40

Power Feed™ 25M

Doskonałe materiały dodatkowe do spawania aluminium w ró˝nych opakowaniach
Super Glaze® - druty aluminiowe o bardzo ÊciÊle przestrzeganym i odpowiednio dobranym składzie chemicznym, gładkà
powierzchnià, dajàce niezwykle stabilny łuk.

Super Glaze® 300 lb. Box

Super Glaze® 1 lb. & 16 lb. spools

Polityka wspierania klientów

Co to jest NEXTWELD®?

Lincoln Electric jest firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości
sprzętu spawalniczego, materiałów dodatkowych do spawania oraz urządzeń do
cięcia. Naszym celem jest wyjście naprzeciw potrzebom klientów i zaspokojenie
ich potrzeb ponad oczekiwany rezultat. W każdej chwili kupujący mogą spytać
Lincoln Electric® o radę lub informację na temat użycia naszych produktów.
Odpowiadamy naszym klientom na podstawie wiedzy, jaką obecnie posiadamy.
Lincoln Electric® nie ponosi odpowiedzialności, ani nie daje gwarancji za
udzielane informacje lub porady. Kategorycznie zrzekamy się wszelkich gwarancji
tego typu, włączając zapewnienie przydatności do indywidualnych potrzeb klienta
w odniesieniu do udzielonych informacji lub rad. Jeśli chodzi o praktyczny aspekt
sprawy, nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za aktualizację
udzielonych informacji lub rad.

NEXTWELD® to seria procesów, technologii, zastosowaƒ i gotowych
rozwiàzaƒ podobnych do opisanego powy˝ej. NEXTWELD®
wyjaÊnia jak technologie, produkty, procesy spawalnicze i ich
zastosowanie mo˝na połàczyç w jednà całoÊç tak, aby pomóc firmie
osiàgnàç lepszà wydajnoÊç, zwi´kszyç produkcj´ oraz staç si´
bardziej konkurencyjnà na rynku.
NEXTWELD® to przyszłoÊç spawalnictwa, przy czym korzyÊci z niego
mo˝na czerpaç ju˝ dzisiaj. Zapytaj swojego przedstawiciela Lincoln
Electric® o wi´cej informacji na temat zalet NEXWELD®.
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Speedglas SL
Nowa generacja przyłbic spawalniczych
Speedglas SL to wyjątkowo lekka przyłbica spawalnicza zaprojektowana i przeznaczona do spawania łukowego wszystkimi metodami, a szczególnie metodami
TIG i mikoplazmą. Optymalne zastosowanie przyłbicy
to spawanie niskim i średnim natężeniem prądu (zakres
prądu spawania od 0,1 do 250 A).

spawaczy, najważniejsza jest niska waga przyłbicy. Dlatego przy opracowywaniu najnowszej przyłbicy zespół
Speedglas pracował przede wszystkim nad osiągnięciem minimalnej wagi. Badania przeprowadzone przez
specjalistów Speedglas udowodniły, że możliwe jest
zarówno zredukowanie wagi jak i uzyskanie optymalnego komfortu. Celem było wykonanie najlżejszej przyłbicy spawalniczej na świecie z automatycznym filtrem
spawalniczym. Proces wymagał obniżenia grubości
skorupy przyłbicy bez utraty właściwości ochronnych,
a dodatkowo zmniejszenia wagi automatycznego filtra
spawalniczego. W tym celu użyte zostały nowe materiały i techniki produkcyjne. Dla osiągnięcia oczekiwanego efektu zaprojektowano również nowe nagłowie.
Zwiększa ono komfort, pozwalając na pełną regulację
ustawienia przyłbicy względem twarzy spawacza, co
daje możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji. Konstrukcja nagłowia pozwala na swobodny
przepływ powietrza.
Speedglas SL jest o 26% lżejsza niż najpopularniejsza automatyczna przyłbica Speedglas 9002V, jest także znacznie lżejsza od wielu konwencjonalnych przyłbic
spawalniczych. Mimo redukcji wagi przyłbica nie jest
„mniejsza”. Nową wagę uzyskano dzięki:
• Zastosowaniu nowego materiału do budowy skorupy przyłbicy. Nowy materiał zapewnia taką samą
ochronę i bezpieczeństwo, jak materiał użyty w innych rodzajach przyłbic Speedglas. Nowy materiał
nie absorbuje wilgoci, dzięki czemu zachowuje swoje własności nawet w warunkach wysokiej wilgotności (stopień wilgotności nie wpływa na zwiększenie
masy przyłbicy).
• Obniżeniu wagi filtra spawalniczego (o 50%) przy
zachowaniu doskonałych właściwości optycznych.
Nowy filtr ma 4 poziomy czułości oraz 5 stopni zaciemnienia.

Cztery poziomy czułości filtra:
Najlżejsza przyłbica na rynku
Najnowsze badania przeprowadzone przez niezależnych ekspertów dowodzą, że dla 23 z 25 ankietowanych

Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4

kiedy dwóch spawaczy spawa obok siebie
metodą MMA,
standardowy – MIG/MAG, MMA, TIG,
spawanie TIG niskim natężeniem prądu,
spawanie TIG z przesłoniętym łukiem lub
bardzo niskim natężeniem prądu.
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Dane techniczne przyłbicy Speedglas SL
Cecha

parametry

Waga:

360 gram (kompletna przyłbica)
ochrona oczu - EN 379

Normy

ochrona twarzy - EN 175

Klasa optyczna

1/1/1/2 wg EN 379

Czas zaciemnienia

0,1 ms (+23oC)
stopien zaciemnienia 8-60 ms
stopien zaciemnienia 9-100 ms

Czas rozjaśnienia

stopien zaciemnienia 10-150 ms
stopien zaciemnienia 11-200 ms
stopien zaciemnienia 12-250 ms

Zaciemnienie przed
spawaniem:

3

Zaciemnienie w czasie
spawania:

regulowane: 8, 9, 10,11 i 12

Ochrona przeciw
promieniowaniu UV i IR

zgodnie z zaciemnieniem 12 - stałe

Pole widzenia

42 x 93 mm

„Inteligentny” filtr spawalniczy
Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu filtr spawalniczy Speedglas SL włącza się jak tylko spawacz chwyci
przyłbicę oraz wyłącza chwilę po jej odłożeniu.

Komfortowe nagłowie
Nagłowie przyłbicy Speedglas SL zostało zaprojektowane tak, by zapewnić idealne dopasowanie do osobistych preferencji spawacza. Według potrzeb można regulować kąt nachylenia oraz przesunięcie w przód i w tył.

Wytrzymała konstrukcja
Materiał użyty do konstrukcji skorupy przyłbicy Speedglas SL jest po raz pierwszy zastosowany do produkcji
przyłbic, ale był wielokrotnie stosowany w innych odpowiedzialnych zastosowaniach. Materiał, jest wytrzymały
na tyle, aby można było zmniejszyć grubość skorupy,
a zarazem utrzymać wszystkie standardy bezpieczeństwa w takich zakresach jak przepalenie, odporność na
odpryski, czy działanie otwartego płomienia zgodnie
z wymaganiami normy EN 175.

Obwód głowy: 50-64 cm

Nagłowie

regulacja obwodu głowy, wysokości
głowy
regulacja kąta nachylenia przyłbicy
regulacja przód tył - położenia przyłbicy względem twarzy

Baterie zasilające

2 x CR2032 (litowe 3V)

Żywotność baterii

1500 godzin
Zakres temperatur:

Pracy

od -5oC do +55oC

Przechowywania

od –30oC do +70oC
Materiały:

Szybki ochronne

poliwęglan
PPA - poliftaliamid

Przyłbica, nagłowie

PA - poliamid
PBT - poli/tereftalan butylenu

Filtr optyczny
Elektronika

32

elementy ciekłokrystaliczne, szkło,
folia polaryzująca
płytka drukowana, układ scalony
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Złoty medal MTP odebrał p. mgr inż. Jerzy Pawliński (z lewej)

Czy wiesz jak zatrzymać
najlepszych spawaczy w kraju?

Dymy spawalnicze
zawierają substancje szkodliwe

przed gazami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi. Tak naprawdę są to dwa systemy w jednym,
dzięki czemu użytkownik nie ma problemów z przystoCzy wiesz jak zatrzyma�
najlepszych
spawaczy
w spawania. Filtry
sowaniem
Adflo do różnych
warunków
Będąc spawaczem wykonujesz
jeden
z
najbardziej
można
wymieniać
niezależnie
od
siebie,
filtr przeciwkraju?
niebezpiecznych zawodów na świecie. Dymy spawalpyłowy oddzielnie od pochłaniacza gazowego. Nie jest
nicze zawierają zanieczyszczenia, które uszkadzają
niezbędna wymiana obydwu jednocześnie.
od siebie, filtr przeciwpyłowy oddzielnie od
Dymy
spawalnicze
zawieraj�
substancje
drogi oddechowe, płuca
i układ
nerwowy,
a w niektóSystemgazowego.
Adflo Nie
niejestposiada
wystających baterii, przepochłaniacza
niezb�dna wymiana
szkodliwe
obydwu jednocze�nie.
rych przypadkach mogą nawet powodować raka. Dla
wodów
zasilających ani ostrych krawędzi. Umożliwia
B�d�c spawaczem
wykonujesz jeden organy
z najbardziej
ochrony zdrowia pracowników
odpowiednie
baterii,
Adflo nie posiada owystaj�cych
pracęSystem
w miejscach
ograniczonej
przestrzeni. Jest
niebezpiecznych zawodów na �wiecie. Dymy spawalnicze
przewodów zasilaj�cych ani ostrych kraw�dzi.
w poszczególnych krajach
wartość
najwyżnajdoskonalszym
ergonomicznie
zawieraj� ustalają
zanieczyszczenia,
które uszkadzaj�
drogi
Umo�liwia prac� w miejscach o ograniczonej systemem spośród
i układposzczególnych
nerwowy, a w niektórych
przestrzeni. Jesturządzeń
najdoskonalszym
ergonomicznie
szych dopuszczalnychoddechowe,
stężeńpłuca
(NDS)
wszystkich
tego
typu oferowanych spawaprzypadkach mog� nawet powodowa� raka. Dla ochrony
systemem spo�ród wszystkich urz�dze� tego typu
zanieczyszczeń w miejscu
pracy,
w
celu
ochronyorgany
zdro- w czom.
zdrowia
pracowników
odpowiednie
oferowanych
poszczególnych krajach ustalaj� warto�� najwy�szych
spawaczom.
wia pracowników.
dopuszczalnych
st��e�
(NDS)
poszczególnych
zanieczyszcze�
w miejscu
pracy,
celu ochrony
zdrowia
Wszystkie cząstki stałe
dostające
się
dow płuc
i pozoRys.1 Przyłbica Speedglas z
pracowników.
systemem filtruj�cym powietrza
stające w nich mają niekorzystny
wpływsi� na
zdrowie.
Wszystkie cz�stki stałe dostaj�ce
do płuc
i pozostaj�ce w
Adflo – schemat działania
wpływ nana
zdrowie.
Spawacze, którzy
nich maj� niekorzystny
Spawacze, którzy są regularnie
narażeni
wdychanie
s� regularnie nara�eni na wdychanie zanieczyszcze�, nawet
zanieczyszczeń, nawetponi�ej
poniżej
dopuszczalnych
norm
dopuszczalnych
norm (NDS), nara�eni
s� na
znacz�cej dawki
niebezpiecznychdawki
zwi�zków.
(NDS), narażeni są naprzyswajanie
przyswajanie
znaczącej
Nale�y zawsze stosowa� systemy osobistej ochrony układu
niebezpiecznych związków.
Należy
zawsze
stosować
oddechowego
jako uzupełnienie
systemu wentylacji
ogólnej i
stanowiskowych odci�gów dymów spawalniczych, czyli dla
systemy osobistej ochrony
układu
oddechowego
jako
polepszenia jako�ci powietrza w miejscu pracy.
uzupełnienie systemu wentylacji ogólnej i stanowiskoRys.
1 Przyłbica Speedglas z systemem filtrującym powietrza
Czy wiesz, �e:
Fresh-air™ C – du�e nat��enie przepływu
wych odciągów dymów spawalniczych,
czyli
dlaskutecznej
polep•
Pal�cy spawacze potrzebuj
� bardziej
Adflo
– schemat
działania
powietrza
zapobiega
przedostawaniu si�
ochrony układu oddechowego ni� spawacze niepal�cy
szenia jakości powietrza •w miejscu
pracy.
st��onych substancji szkodliwych
Niektóre zarz�dy aglomeracji miejskich ustanowiły
swoje własne normy zanieczyszczenia powietrza.
Porównuj�c: dopuszczalny poziom zanieczyszcze�
spawalniczych jest a� 100 razy wy�szy ni�
dopuszczalny w du�ych aglomeracjach miejskich!

CZY WIESZ, ŻE:
Wychodzimy

naprzeciw

oczekiwaniom

spawaczy
• Palący spawacze
potrzebują bardziej skutecznej ochrony układu
oddechowego
niż systemów
Firma 3M oferuje
dwa typy indywidualnych
ochrony dróg oddechowych – system Adflo z własnym
spawacze niepalący.
zasilaniem i
powietrzem.

system

Fresh-air

zasilany

spr��onym

• Niektóre zarządy aglomeracji miejskich ustanowiły swoje własne
zanieczyszczeAdflo® –normy
zwi�kszona
wydajno�� i niezawodno��
nia powietrza. Porównując: dopuszczalny
Speedglas z spawalniczych
Adflo to lekki, zwarty system
niewielkich
poziom zanieczyszczeń
jest
rozmiarów o współczynniku ochrony 50. Unikalny sposób
aż 100 razy wyższy
niżfiltrów
dopuszczalny
w du- zało�enie
mocowania
jeden na drugim, umo�liwia
pochłaniacza gazowego a na nim filtra przeciwpyłowego, w
żych aglomeracjach
miejskich!
celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed gazami
organicznymi, nieorganicznymi i kwa�nymi. Tak naprawd�
s� to dwa systemy w jednym, dzi�ki czemu u�ytkownik nie
ma problemów z przystosowaniem Adflo do ró�nych
warunków spawania. Filtry mo�na wymienia� niezale�nie

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
spawaczy
Firma 3M oferuje dwa typy indywidualnych systemów ochrony dróg oddechowych – system Adflo z własnym zasilaniem i system Fresh-air zasilany sprężonym
powietrzem.

Adflo® – zwiększona wydajność
i niezawodność
Speedglas z Adflo to lekki, zwarty system niewielkich rozmiarów o współczynniku ochrony 50. Unikalny
sposób mocowania filtrów jeden na drugim, umożliwia
założenie pochłaniacza gazowego, a na nim filtra przeciwpyłowego, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony

zanieczyszcze� i w miejscach
Fresh-air™
C –o ograniczonej
duże przestrzeni
natężenie
niezb�dny jest system zasilany spr��onym powietrzem
Fresh-air™ C o współczynniku ochrony 200. Lekki,
przepływu
powietrza
regulator na pasku umo�liwia spawaczowi regulacj�
nat��enia przepływu powietrza w zakresie od 140 do 300
zapobiega
przedostawaniu
się
Fresh-air™ C jest równie�
litrów na minut�, dlatego
doskonałym rozwi�zaniem w przypadku wyczerpuj�cej
pracy
w
wysokiej
temperaturze.
stężonych
substancji szkodliwych
Powietrze dostarczane do systemu Fresk – air, którym
W przypadku pracy w miejscach o du�ym st��eniu

oddycha spawacz musi by� odpowiedniej jako�ci, zgodnie
z wymogami normy prEN12021.
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Ochrona dróg oddechowych
w przypadku spawania stali nierdzewnej
Bez względu na to, czy spawasz stal nierdzewną
elektrodą otuloną, metodą MIG, TIG, czy plazmą,
powstają gazy spawalnicze, które zawierają zawsze
zanieczyszczenia w formie cząsteczek pyłu. Przy spaPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007
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Ochrona dróg oddechowych
przy spawaniu zwykłej stali
Chociaż dymy spawalnicze powstające podczas spawania stali niskowęglowej nie należą do najniebezpieczniejszych, nie można też ich nazwać nieszkodliwymi dla
twojego zdrowia. Podczas tego typu spawania tworzy
się tlenek żelaza w postaci cząsteczek stałych (pyłu),
które powodują zachorowania na pylicę. Przy spawaniu
stali mogą powstawać także inne szkodliwe substancje,
jak związki fluoru i manganu. Podczas spawania MIG/
MAG i elektrodą otuloną występuje duża emisja szkodliwych gazów, co oznacza, że konieczny jest zarówno
osobisty sprzęt ochronny jak i dobra wentylacja miejsca
pracy. Podczas spawania stali niskowęglowej zalecany
jest system Adflo z filtrem przeciwpyłowym.

Ochrona dróg oddechowych
przy spawaniu materiałów
pokrytych powłokami ochronnymi
Podczas spawania materiałów o powierzchni pokrytej różnymi środkami zabezpieczającymi, następuje
uwalnianie szeregu niebezpiecznych zanieczyszczeń.
Stopień niebezpieczeństwa zależy od rodzaju pokrycia
powierzchni. Podczas spawania stali ocynkowanej,
uwalniane są tlenki cynku. Mogą one spowodować
febrę cynkową. Jeśli spawasz metale pomalowane,
powinieneś być szczególnie ostrożny, gdyż wiele farb
emituje bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje.
Podczas spawania stali ocynkowanej lub materiałów
pomalowanych gruntową farbą ołowiową, zalecane
jest użycie systemu Adflo z filtrem przeciwpyłowym.
Może on być użyty łącznie z filtrem z węgla aktywnego w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli materiał jest pomalowany farbą dwuskładnikową
lub farbą poliuretanową, należy zawsze skonsultować
się z pracownikiem działu bhp. Istnieje duże ryzyko, że
będziesz narażony na izocyjany, które są bardzo trujące
i trudne do wykrycia. W takich przypadkach zalecany
jest system ochrony dróg oddechowych zasilany z sieci
sprężonego powietrza, takim jak Fresh-air C.
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Ochrona układu oddechowego spawacza
w miejscach o ograniczonej przestrzeni
Jeśli spawasz w pomieszczeniach zamkniętych lub
słabo wietrzonych – wewnątrz zbiorników, rur lub
pomieszczeniach hermetycznych – należy zawsze używać systemu Fresh-air C zasilanego z sieci sprężonego
powietrza, bez względu na metodę spawania. Używając
system Fresh-air C, do którego tłoczone jest czyste
powietrze, możesz być pewien, że otrzymujesz wystarczającą dawkę tlenu, jak również doskonałą ochronę
przeciw trującym gazom i pyłom. Adflo lub Fresh-air
C nie mogą być nigdy używane w pomieszczeniach,
w których istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia. W razie wątpliwości prosimy zawsze skonsultować się z pracownikiem działu bhp!

Wpływ gazów ochronnych i elektrod
na środowisko pracy
Podczas spawania metodą MIG i TIG gazy szlachetne takie jak argon i hel, stosuje się jako gazy ochronne.
Ani argon, ani hel nie są uważane za niebezpieczne, ale
mogą w niewietrzonych pomieszczeniach wypierać tlen,
doprowadzając do jego niedoboru. W takich przypadkach zalecany jest system ochrony dróg oddechowych
zasilany z sieci sprężonego powietrza – Fresh-air C.
Podczas spawania metodą MAG, używa się jako gazu
ochronnego dwutlenku węgla lub mieszanki dwutlenku
węgla z gazami szlachetnymi. Przy spawaniu tą metodą
część gazu ochronnego reaguje z powietrzem i wytwarza zwiększoną ilość tlenku węgla (czad) w pobliżu
łuku spawalniczego. Tlenku węgla nie da się oddzielić
za pomocą pochłaniacza gazu. Jeśli wentylacja jest
słaba, należy kontrolować poziom tlenu i używać system ochrony zasilany z sieci sprężonego powietrza. Do
tych celów zalecany jest Fresh-air C. Druty używane
przy spawaniu metodą MAG często zawierają mangan
lub krzem. Oznacza to, że podczas spawania znacznie
podwyższa się stężenie cząsteczek tlenków manganu
i krzemu. Adflo z filtrem przeciwpyłowym zapewnia
wystarczającą ochronę przed tymi związkami. Coraz
powszechniejsze staje się półautomatyczne spawanie
drutami rdzeniowymi. Metoda ta zapewnia wysoką
jakość spoin i dużą wydajność spawania, ale ceną za
to jest bardzo duża emisja szkodliwych pyłów, dymów
i gazów będących produktami spalania się topnika
znajdującego się wewnątrz drutu. Spawanie drutem
rdzeniowym emituje więcej zanieczyszczeń niż spawanie elektrodami otulonymi. Przy tej metodzie spawania
w pomieszczeniach słabo wentylowanych zalecane jest
stosowanie systemy Fresh-air C.
Informacje o naszych produktach znajdziesz na
www.bezpieczenstwo3m.pl
Jerzy Pawliński – SPEEDGLAS

Jerzy Łabanowski

Właściwości i spawalność dwufazowych stali
odpornych na korozję typu duplex
Properties and welding capability of double-phase
duplex-type corrosion-proof steels
Streszczenie

Abstract

W artykule scharakteryzowano nowoczesne stale
odporne na korozję o strukturze ferrytyczno-austenitycznej typu duplex podając ich skład chemiczny,
strukturę, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną. Przedstawiono podstawowe problemy, które
mogą wystąpić podczas spawania tego typu stali.
Omówiono przemiany fazowe w strukturze stali zachodzące pod wpływem obróbki cieplnej i cieplnych cykli
spawania oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne
i odporność korozyjną materiału rodzimego i złączy
spawanych. Podane zostały wskazówki praktyczne
doboru odpowiedniej technologii spawania.

The article summarises modern duplex-type corrosion-proof steels featuring ferritic-austenitic structure
along with the presentation of chemical composition,
structure, mechanical properties and resistance to
corrosion of these materials. It discusses the basic
problems which may be encountered at welding such
type of steels. Furthermore, the article presents the
phase transitions which are generated inside the steel
structure as a result of heat processing and welding
thermal cycles as well as the impact of such transitions
on mechanical properties and resistance to corrosion of parent material and welded joints. It contains
practical guidelines to selection of suitable welding
technology.

Stale duplex
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost
zainteresowania grupą stali odpornych na korozję
o dwufazowej strukturze ferrytyczno-austenitycznej
zwanymi stalami duplex. Duże ilości tych stali wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, rafineryjnym,
stoczniowym i wydobywczym.
Stale chromowo-niklowe o strukturze ferrytyczno-austenitycznej znane są od wielu lat, jednak w pierwszej generacji tych stopów występowały poważne problemy ze spawalnością. W złączach spawanych uzyskiwano duże ilości ferrytu, co bardzo obniżało ciągliwość
i odporność korozyjną. W obecnie produkowanych
stalach typu duplex nie występują już te problemy dzięki zmodyfikowaniu składu chemicznego i technologii
produkcji, przez co stale te stały się bardzo atrakcyjnym
materiałem konstrukcyjnym.
Najważniejsze zalety stali typu duplex to:
• wysoka granica plastyczności umożliwiająca zmniejszenie grubości elementów konstrukcyjnych i zmniejszenie masy konstrukcji,
• wysoka odporność na korozję wżerową, naprężeniową i międzykrystaliczną, wyższa w stosunku do
większości stali austenitycznych,
• dobra odporność na erozję i ścieranie,
• współczynnik rozszerzalności liniowej zbliżony do
stali węglowych,
Prof dr hab. inż. Jerzy Łabanowski – Politechnika Gdańska.

• stosunkowo niski koszt wytwarzania ze względu na
obniżoną zawartość niklu.
Stale przeznaczone do pracy w środowiskach agresywnych o strukturze austenitycznej wykazują bardzo
dobrą spawalność i ciągliwość w niskich temperaturach, natomiast ich właściwości wytrzymałościowe oraz
odporność na korozję naprężeniową w środowiskach
zawierających jony Cl- są niskie. Z drugiej strony, stale
o strukturze ferrytycznej mają bardzo dobrą odporność
na korozję naprężeniową, natomiast są wrażliwe na
procesy spawania, w wyniku których istnieje tendencja
do rozrostu ziarna oraz wydzielania faz międzymetalicznych pogarszających udarność i odporność korozyjną.
W latach 70. XX wieku rozpoczęto badania nad
polepszeniem właściwości stali odpornych na korozję.
Postęp osiągnięto głównie poprzez odpowiednią modyfikację składu chemicznego. Efektem tych badań było
opracowanie stali superaustenitycznych, superferrytycznych oraz stali typu duplex. Rozwój stali odpornych
na korozję przedstawiono na rysunku 1.
W stalach duplex udało się wyeliminować lub ograniczyć wady stali austenitycznych i ferrytycznych.
Strukturę stali duplex o zbliżonych udziałach fazy ferrytycznej i austenitycznej osiągnięto przez zwiększenie
zawartości chromu oraz zmniejszenie zawartości niklu,
w porównaniu do składu stali austenitycznych. Obecnie
produkowane stale duplex zawierają 22÷27% Cr, 3÷7%
Ni, do 4,5% Mo, 0,08÷0,35% N oraz dodatki W i Cu.
Istotne jest utrzymanie na odpowiednim poziomie
zawartości węgla i azotu. Zawartość węgla nie powinna
przekraczać 0,03% ze wzglądu na skłonność stali do
tworzenia węglików i niebezpieczeństwo wystąpienia
korozji międzykrystalicznej. Natomiast azot ma bardzo
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Rys. 1. Kierunki rozwoju stali odpornych na korozję

Tablica I. Skład chemiczny wybranych stali odpornych na korozje typu duplex
Oznaczenie
gatunku

Producent

Cr

Ni

Mo

N

Cu

PRE
W

2304

Avesta

S32304

23

4

-

0,10

25

UR45N+

CLI

S31803

22

5,5

3,0

0,16

33-35

SAF 2205

Sandvik

S31803

22

5,5

3,0

0,16

33-35

Remanit 4462

Thyssen

S31803

22

5,5

3,0

0,16

7MoPlus

Carpenter

S32950

27,5

4,5

1,5

0,25

-

UR52N

CLI

S32550

25

7

3,0

0,16

1,5

38

Ferralium 255

Langley Alloys

S32550

26

5,5

3,3

0,17

2,0

39

DP3

Sumitomo

S31260

25

6,5

3,0

0,20

0,5

SAF 2507

Sandvik

S32750

25

7

4

0,28

Falc 100

Krupp VDM

S32760

25

7

3,5

0,25

CLI - Creusot Loire Industrie
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Skład chemiczny % wag. (wartości średnie)

Norma
UNS
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33-35
-

0,3
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38
43

0,7

0,7

41

korzystny wpływ na właściwości stali duplex: polepsza
wytrzymałość, odporność korozyjną, spawalność oraz
przyczynia się do stabilności fazowej. Precyzyjny dobór
ilości pierwiastków stopowych decyduje o właściwościach stali. Dodanie w procesie hutniczym odpowiednich ilości pierwiastków stabilizujących ferryt (Cr, Mo,
W) oraz stabilizujących austenit (Ni, N, Cu), a także
przeprowadzenie odpowiedniej obróbki cieplnej przyczynia się do uzyskania drobnoziarnistej struktury stali
składającej się z ok. 50% ferrytu i 50% austenitu. Tak
otrzymana struktura powinna wykazywać jednakową
odporność korozyjną w obu fazach. Jest to niezwykle istotne jeżeli stal jest stosowana w środowiskach
zawierających jony Cl-, gdzie korozja wżerowa bardzo
szybko atakuje fazy o mniejszej odporności korozyjnej.
Odporność na korozję wżerową stali często jest określa
się przez indeks PRE (Pitting Resistance Equivalent).

nak zazwyczaj mieści się w zakresie od 1300 do 800°C.
Z tego powodu czas chłodzenia w tym zakresie temperatur (t13-8) charakteryzuje strukturę stali duplex i określa
budowę strukturalną stref wpływu ciepła (SWC) złączy
spawanych.

PRE = % Cr + 3,3 x % Mo + 16 x % N
Stale o indeksie PRE powyżej 40 uznaje się za bardzo odporne na korozję wżerową i stosuje się w szczególnie agresywnych środowiskach [1–4].
Norma PN-EN 10088 wyróżnia 4 grupy stali duplex:
• bezmolibdenowe stale 2304 (Fe-23Cr-4Ni-0,1N),
w których indeks PRE jest na poziomie stali austenitycznych typu AISI 316 i wynosi ok. 25,
• stale 2205 zawierające ok. 22% Cr, 5% Ni, 3% Mo,
z dodatkiem azotu – o indeksie PRE 30-36. Jest to
grupa standardowych stali duplex, wykazujących
odporność korozyjną wyższą od stali austenitycznych,
• stale Fe-25Cr-5Ni-2,5Mo-0,17N-Cu z podwyższoną
zawartością miedzi,
• stale superduplex 2507 (Fe-25Cr-7Ni-3,5Mo-0,25NW-Cu), o indeksie PRE > 40, wykazujące odporność
korozyjną na poziomie stali superaustenitycznych.
Przykłady obecnie produkowanych stali zestawiono
w tablicy I.

Przemiany fazowe podczas chłodzenia
Otrzymanie poprawnej drobnoziarnistej struktury
dwufazowej w stalach duplex wymaga doboru zarówno
odpowiedniego składu chemicznego, jak i obróbki cieplnej. Przebieg przemian fazowych można prześledzić na
układzie równowagi fazowej Fe-Cr-Ni. Na rysunku 2
przedstawiono przekrój układu przy stałej zawartości
żelaza równej 68% [1, 5]. Stale duplex w temperaturze
poniżej linii solidus mają strukturę czysto ferrytyczną,
aby z dalszym obniżaniem temperatury wejść w zakres
dwufazowy, w którym następuje przemiana ferrytu
w austenit. Należy zwrócić uwagę na kolejność przemian podczas chłodzenia stali duplex:

Rys. 2. Przekrój potrójnego układu równowagi fazowej Fe-CrNi dla 68% Fe [5]

Fakt, iż omawiane stale mają pierwotnie strukturę ferrytyczną ma konsekwencje we właściwościach
mechanicznych oraz w obrazie struktury, którą można
traktować jako pola (wyspy) austenitu na tle osnowy
ferrytycznej (rys. 3). Struktura wyrobów przerobionych
plastycznie zawiera wydłużone pola austenitu i ferrytu
w kierunku działania odkształcenia, co jest przyczyną
anizotropowośći właściwości mechanicznych. Nawet
długotrwałe wyżarzanie rekrystalizujące po obróbce
plastycznej nie powoduje zmiany obrazu struktury,
nadal pozostają wydłużone pola obu faz. Zmiana kształtu i wielkości ziaren następuje wewnątrz pól austenitu
i ferrytu, co przeważnie nie jest zauważalne ze względu
na trudności w wytrawieniu obu wysokostopowych faz
[1÷3].

roztwór ciekły → roztwór ciekły + ferryt → ferryt → ferryt +
+ austenit
Z uwagi na to, że przemiana ferryt → austenit ma
charakter dyfuzyjny, jej postęp zależy od czasu i temperatury. Szybkie chłodzenie z zakresu temperatur,
gdzie stop ma strukturę czysto ferrytyczną, doprowadza
do stłumienia przemiany α → γ i otrzymania struktury
bogatej w ferryt. Zakres temperatur przemiany ferrytu
w austenit zależy od składu chemicznego stopu, jed-

Rys. 3. Struktura stali duplex w stanie dostawy
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Wtórne cykle cieplne mogą powodować destabilizację faz pierwotnych, w wyniku czego w strukturze mogą
tworzyć się nowe i często niepożądane składniki, takie
jak roztwory wtórne (austenit wtórny), węgliki, węglikoazotki i fazy międzymetaliczne. W zakresie temperatur 650÷950°C istnieje niebezpieczeństwo wydzielania
węglików i faz międzymetalicznych (głównie fazy δ),
które powodują kruchość stali oraz obniżają odporność
korozyjną. Obecność w strukturze 1 - 2% fazy δ, może
obniżyć udarność stali o połowę, natomiast przy udziale tej fazy przekraczającym 5% następuje gwałtowny
spadek odporności korozyjnej oraz praktycznie zanik
plastyczności.
W zakresie temperatur 300÷550°C może wystąpić
tzw. „kruchość 475°C” związana z przemianami w ferrycie i wydzielaniem bogatej w chrom fazy α, co również
pociąga za sobą znaczące obniżenie ciągliwości stali.
Skłonność stali duplex do wydzielania faz międzymetalicznych w zakresie temperatur 300÷900°C przedstawiono na rysunku 4.

Tablica II. Właściwości mechaniczne stali duplex
Stal duplex

Rp0,2 min.
MPa

Rm
MPa

A min.
%

2304

400

600-820

25

2205

450

680-880

25

2507

550

800-1000

25

Porównanie właściwości stali odpornych na korozję wyznaczonych w statycznych próbach rozciągania
przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Porównanie właściwości mechanicznych stali odpornych na korozję

Rys. 4. Wykres CTP dla stali duplex 2205 po przesycaniu
i ponownym nagrzaniu [3]

Zalecaną temperaturą obróbki cieplnej jest zakres
1040÷1100°C (w zależności od gatunku stali).
Przesycanie z tych temperatur (z oziębianiem w wodzie)
daje optymalną strukturę i pozwala uniknąć procesów
wydzieleniowych podczas chłodzenia. Maksymalna
temperatura pracy stali duplex nie może jednak przekraczać 300°C.

W przypadku pracy w podwyższonych temperaturach należy liczyć się ze spadkiem granicy plastyczności. W temperaturze 200°C obniżenie Rp0,2 dla stali
typu 2304 i 2507 wynosi ok. 120 MPa [2]. Obniżenie
granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach
następuje wskutek osłabienia umacniającego wpływu
azotu. Atomy azotu rozpuszczone w austenicie stają się
bardziej ruchliwe, a więc w mniejszym stopniu mogą
blokować ruch dyslokacji.
Stale duplex wykazują dobrą ciągliwość w stanie
przesyconym, jak również po spawaniu. Wydłużenie
omawianych stali mierzone w próbie rozciągania jest
niższe w porównaniu ze stalami austenitycznymi i wynosi 25÷30%. Udarność w temperaturze pokojowej jest
na poziomie stali austenitycznych, jednak z obniżeniem
temperatury maleje szybciej. Temperatura przejścia
w stan kruchy dla stali duplex wynosi ok -50°C (rys. 6).
Widać zatem, że zakres temperatur pracy stali duplex
mieści się w granicach od -50°C do +300°C [1÷5].

Właściwości mechaniczne
Stale duplex wykazują granicę plastyczności ok. 500
MPa, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą w stosunku do stali austenitycznych (tabl. I). Tak wysokie
właściwości stale duplex zawdzięczają drobnoziarnistej
strukturze oraz obecności roztworu międzywęzłowego
azotu w austenicie. Należy nadmienić, iż prawie cała
zawartość azotu w stali zostaje rozpuszczona tylko
w austenicie i przez to właściwości tej fazy wzrastają
osiągając taką samą wytrzymałość jak ferryt. Obróbka
plastyczna na zimno półwyrobów może podnieść granicę plastyczności stali duplex nawet do 1000 MPa.
Wytrzymałość na rozciąganie Rm w stalach duplex
jest zazwyczaj ok. dwa razy wyższa od granicy plastyczności Rp0,2, natomiast w przypadku stali austenitycznych
relacja Rp0,2 /Rm wynosi zaledwie ok. 0,35. Porównanie
to świadczy na korzyść stali duplex, gdyż dla konstruktorów podstawową wielkością projektową jest granica
plastyczności.
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Rys. 6. Porównanie udarności stali odpornych na korozję

Twardość stali duplex jest wyższa od stali austenitycznych i jest to bezpośrednio związane z większą
wytrzymałością struktury dwufazowej. Wyższa twardość
sprawia, że stale duplex wykazują dobrą odporność na
zużycie ścierne i erozję.
Z właściwości fizycznych stali duplex warto zasygnalizować małą wartość współczynnika rozszerzalności

liniowej, dużo niższą od stali austenitycznych, a zbliżoną do współczynnika dla stali węglowych, co ma duże
znaczenie wówczas, gdy zachodzi potrzeba łączenia
w konstrukcji stali różnych gatunków [2].

Wpływ procesów spawania
Równowaga fazowa w stalach duplex może być
zakłócona poprzez cykle cieplne spawania. Zmiana
proporcji faz oraz pojawienie się wydzieleń w strukturze
zazwyczaj powoduje pogorszenie odporności korozyjnej oraz obniżenie właściwości mechanicznych, zwłaszcza plastyczności złączy.
Na obniżenie odporności korozyjnej złączy spawanych wpływają następujące czynniki [7÷13]:
• niewłaściwy stosunek faz α/γ w spoinie i SWC,
• segregacja pierwiastków stopowych pomiędzy fazę
ferrytyczną i austenityczną powodująca powstanie
mikroobszarów zubożonych w Cr i Mo,
• wydzielenia azotków i faz międzymetalicznych,
• utrata azotu ze ściegów graniowych,
• występowanie warstw tlenków na powierzchni złączy.
Obniżenie udarności złączy następuje w wyniku:
• dużej ilości ferrytu w strukturze SWC i spoiny,
• obecności w strukturze faz międzymetalicznych
i azotków,
• obecności wtrąceń tlenkowych w spoinie.
Istotną wadą stali duplex pierwszej generacji było
to, że podczas cyklu cieplnego spawania spoina
i strefa wpływu ciepła przylegająca bezpośrednio do
linii wtopienia, uzyskiwały strukturę o dużej zawartości ferrytu. Złącza, w których występuje nadmierna
ilość ferrytu, wykazują niskie właściwości plastyczne
i obniżoną odporność korozyjną, dlatego opracowane
technologie spawania i przepisy, m.in. okrętowych
towarzystw klasyfikacyjnych, ograniczają zawartość
ferrytu w złączach maksymalnie do 70% [10, 11].
Przykład struktury SWC w złączu spawanym stali
duplex przedstawiono na rysunku 7. W wąskiej strefie
wpływu ciepła (200 µm) widoczne są rozrośnięte ziarna ferrytu (ok. 65%) z iglastymi wydzieleniami austenitu pierwotnego.

Rys. 7. Strefa wpływu ciepła w złączu spawanym stali typu
duplex

Spawalność stali duplex drugiej generacji znacząco
ulepszono przez wprowadzenie dodatku azotu do stali
oraz zastosowaniu spoiw o zwiększonej zawartości
niklu. Obecność w stali azotu, pierwiastka silnie stabilizującego austenit, powoduje podniesienie temperatury

przemiany ferryt → austenit, zawężając zakres istnienia
ferrytu (rys. 2). Ograniczenie pola występowania ferrytu
do bardzo wysokich temperatur wpływa na zmniejszenie szerokości SWC o zwiększonej ilości tej fazy.
Zwiększona zawartość niklu w spoiwie (w stosunku
do składu spawanej stali) przyczynia się do powstania
większej ilości austenitu i dlatego zostaje utrzymany
wymagany stosunek udziałów ilościowych faz w spoinie.
Szybkie chłodzenie z zakresu temperatur istnienia
ferrytu powoduje tworzenie się azotków chromu w SWC
złącza. Rozpuszczalność azotu w ferrycie w wysokich
temperaturach jest duża, lecz gwałtownie maleje ze
spadkiem temperatury. W wyniku tego zjawiska mogą
tworzyć się i wydzielać w strukturze stali azotki chromu.
Ograniczona ilość takich wydzieleń nie wpływa znacząco na właściwości złącza o ile wydzielenia nie znajdują
się na granicach ziaren w warstwach powierzchniowych. W takim przypadku odporność korozyjna zostaje
zmniejszona z powodu zubożenia w Cr obszarów granic ziaren.
Jeżeli zastosowana technologia spawania spowoduje zbyt wolne chłodzenie złącza w zakresie temperatur 900÷300°C, może nastąpić niepożądane zjawisko
wydzielania faz międzymetalicznych. Skłonność do
wydzielania faz zależna jest od składu chemicznego
stali i jest tym większa, im więcej pierwiastków stopowych zawiera stal.
W przypadku spawania stali duplex w osłonie gazów
obojętnych (spawanie plazmowe, TIG, MIG) należy się
liczyć z utratą części azotu z wierzchniej warstwy jeziorka spawalniczego. Zubożenie stali w azot powoduje
powstanie cienkiej warstwy powierzchniowej bogatej
w ferryt o niskiej odporności korozyjnej. W celu otrzymania wyższego stężenia azotu w warstwie wierzchniej
dodaje się niewielkie ilości, 1÷5% azotu do gazu obojętnego (argonu).
Odporność korozyjna złącza zależy również od warstwy tlenków tworzących się na powierzchni przedmiotów spawanych. Na powierzchniach łatwodostępnych
warstwę tę można usunąć za pomocą ręcznych narzędzi, lecz w przypadku spawania rur, grań złącza należy
chronić przed utlenieniem za pomocą gazów osłonowych np. azotu lub mieszaniny 90% N2 +10% H2.
Udarność złączy spawanych stali duplex w dużym
stopniu zależy od zastosowanej technologii spawania. Złącza wykonane za pomocą spawania łukowego
w osłonie gazów obojętnych wykazują najlepsze właściwości ze względu na małą ilość wtrąceń niemetalicznych (tlenków) w spoinie.
Uzyskanie poprawnych złączy wymaga zastosowania odpowiedniej technologii spawania. Energia liniowa
spawania powinna być tak dobrana by nie powodować
zbyt dużego udziału ferrytu w złączu (max. 70%) oraz
uniknąć procesów wydzielania faz międzymetalicznych. Dobór energii liniowej w dużej mierze zależy od
grubości łączonych elementów i gatunku spawanej
stali. Zaleca się, aby stale duplex spawać z energiami
od 0,5 do 2,5 kJ/mm, a stale superduplex od 0,2 do 1,5
kJ/mm. Podczas spawania wielowarstwowego należy
zwrócić uwagę, aby temperatura międzywarstwowa nie
przekraczała 150°C. Podgrzewanie wstępne przed spawaniem nie jest wskazane za wyjątkiem stali o niskiej
zawartości azotu spawanych niskimi energiami liniowymi.
Obróbka cieplna po spawaniu stosowana jest tylko
wtedy, gdy nie ma możliwości uniknięcia powstania
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dużej ilości ferrytu w złączu spawanym np. po spawaniu z użyciem stopiwa o składzie odpowiadającym materiałowi rodzimemu lub bez użycia materiałów dodatkowych (spawanie laserowe, elektronowe).
W takich przypadkach przeprowadza się wyżarzanie
w temperaturze 1050÷1100°C, a następnie oziębianie
w wodzie.
Kruchość wodorowa złączy stali duplex nie stanowi
dużego problemu, gdyż w poprawnie wykonanym złączu jest wystarczająca ilość austenitu, który rozpuszcza
nadmiar wodoru. Pękanie pod wpływem wodoru może
jednak wystąpić w złączach, gdzie zawartość ferrytu
przekracza 70%.

Do łączenia stali duplex można stosować wszystkie
podstawowe metody spawania. Spawanie elektrodami
otulonymi, drutem w osłonie gazów ochronnych czy
pod topnikiem dają złącza o porównywalnej odporności
korozyjnej. W spawaniu rur, gdzie dostęp do elementów
łączonych jest tylko z jednej strony, najczęściej do układania ściegu graniowego stosuje się metodę TIG. Tak
wykonane złącze daje gwarancję dobrej odporności
korozyjnej i wysokiej udarności. W innych przypadkach
o wyborze metody spawania najczęściej decydują
względy ekonomiczne oraz dostępność materiałów
dodatkowych [8÷13].
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Cięcie plazmą powietrzną
z wykorzystaniem uchwytów serii ABIPLAS CUT
firmy ABICOR BINZEL
Air plasma cutting with the use of ABIPLAS CUT
holders manufactured by ABICOR BINZEL
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono serię uchwytów do cięcia plazmą ABIPLAS CUT produkcji ABICOR BINZEL
wraz z dostępnymi akcesoriami. Opisano nowe rozwiązania techniczne w uchwytach tej serii. Częściowo
scharakteryzowano zasadę cięcia plazmą, opisano
proces zużycia części eksploatacyjnych oraz podano zależność prędkości cięcia od grubości ciętego
materiału.

Air plasma cutting with the use of ABIPLAS CUT
holders manufactured by ABICOR BINZEL. The article
contains a presentation of a series of ABIPLAS CUT
holders for plasma cutting manufactured by ABICOR
BINZEL, inclusive of commercially available accessories. New technical solutions applied in the holders
from this series are described. The author has partly
explained the principle of plasma cutting, the process
of operating parts’ wear and tear as well as the relationship between the cutting speed and the thickness
of the workpiece.

ABICOR BINZEL jest niemiecką firmą wyspecjalizowaną w produkcji uchwytów spawalniczych. Mając
ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie, ABICOR
BINZEL jest wiodącym producentem uchwytów spawalniczych na świecie. Oprócz uchwytów spawalniczych ABICOR BINZEL produkuje także uchwyty do
cięcia plazmą powietrzną. Początki produkcji uchwytów do cięcia plazmą sięgają roku 1984. Od tej daty
uchwyty plazmowe przeszły szereg unowocześnień.
W chwili obecnej najbardziej zaawansowanymi technicznie są uchwyty do cięcia serii ABIPLAS CUT.

Wstęp
Wśród wielu metod cięcia termicznego na szczególną uwagę zasługuje technologia cięcia plazmą. Cięcie
plazmą ze względu na niskie koszty eksploatacyjne jest
w chwili obecnej najbardziej rozpowszechnioną metodą
cięcia termicznego. W odróżnieniu od cięcia tlenem,
wykorzystanie plazmy umożliwia cięcie materiałów
takich jak aluminium czy stal stopowa. Wykorzystanie
sprężonego powietrza jako gazu plazmowego jest kolejnym czynnikiem obniżającym koszty cięcia. Wszystkie
uchwyty produkowane przez ABICOR BINZEL jako gaz
plazmowy wykorzystują sprężone powietrze.
Podczas cięcia sprężone powietrze jest jonizowane
w dyszy plazmowej poprzez impulsy prądu wysokiej
Mgr inż. Mariusz Bereziuk, Józef Leżoch – prezes
ABICOR BINZEL.

częstotliwości. Łuk pomocniczy wytwarza plazmę, która
jest przyspieszana w dyszy i kierowana w stronę ciętego przedmiotu. Łuk tnący pali się pomiędzy elektrodą
w uchwycie do cięcia a ciętym materiałem. Poprzez
energię uderzenia, dysocjację i jonizację cięty materiał
jest miejscowo topiony, a następnie wydmuchiwany
dzięki energii kinetycznej strumienia plazmy.
Uchwyty do cięcia plazmą serii ABIPLAS CUT można
podzielić na uchwyty chłodzone powietrzem – ABIPLAS
CUT 70, 110, 150 oraz chłodzone cieczą – ABIPLAS
CUT 200 W. Wszystkie uchwyty ręczne mają swoje
odpowiedniki w postaci uchwytów maszynowych różniących się rękojeścią.
Uchwyty serii ABIPLAS CUT wyposażone są w ergonomiczną rękojeść z długim przyciskiem, dzięki czemu
ręka operatora zostaje odsunięta od źródła wysokiej
temperatury, przez co się poprawia komfort pracy.
Sprawdzony kształt rękojeści zapewnia pewne trzymanie uchwytu i niemęczącą pracę.
Uchwyty serii ABIPLAS CUT mogą być dostarczane
oprócz wersji z przyłączem bezpośrednim (EA), również
z przyłączem centralnym (ZA). Rozwiązanie to umożliwia
szybką i nieskomplikowaną wymianę uchwytu ręcznego
na maszynowy bez konieczności ingerencji w urządzenie. Standardowe długości uchwytów to 6 m. Istnieje
możliwość wykonania innych wersji na zamówienie.
Wszystkie uchwyty do cięcia plazmą produkcji
ABICOR BINZEL posiadają nadrzędny układ zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe załączenie
źródła prądu podczas wymiany i konserwacji części
eksploatacyjnych uchwytu.
W uchwytach chłodzonych powietrzem sprężone
powietrze oprócz wytworzenia strumienia plazmy służy
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Tablica I. Dane techniczne uchwytów serii ABIPLAS

CUT

Typ

Czynnik chłodzący

Obciążalność

Cykl pracy

Grubość ciętego materiału

Zapotrzebowanie powietrza

ABIPLAS CUT 70

powietrze

70 A

60%

25 mm

155 l/min

ABIPLAS CUT 110

powietrze

110 A

60%

40 mm

180 l/min

ABIPLAS CUT 150

powietrze

150 A

60%

55 mm

235 l/min

ABIPLAS CUT 200 W

ciecz

200 A

100%

70 mm

39 l/min

Rys. 1. Cięcie plazmą przy użyciu chłodzonego powietrzem
uchwytu ABIPLAS CUT 70

również do chłodzenia uchwytu. W uchwycie ABIPLAS
CUT 200 W sprężone powietrze zużywane jest tylko do
wytworzenia plazmy, natomiast czynnikiem chłodzącym
jest ciecz. Uchwyt ten posiada dwa obiegi chłodzące.
Jeden obieg intensywnie chłodzi elektrodę, która ma
bezpośredni kontakt z cieczą chłodzącą. Drugi obieg
chłodzi specjalnie skonstruowaną osłonę palnika, która
w ten sposób blokuje przepływ ciepła do innych części
uchwytu.

Rys. 2. Uchwyt ABIPLAS CUT MT 70 z dzieloną osłoną palnika

Rys. 4. Maszynowy uchwyt do cięcia ABIPLAS CUT MT 200 W

Rys. 3. Cięcie plazmą przy użyciu chłodzonego cieczą uchwytu ABIPLAS CUT 200 W

Nowością w firmie ABICOR BINZEL jest wprowadzenie do serii uchwytów plazmowych maszynowe-
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go uchwytu do cięcia ABIPLAS CUT 70 MT. Stanowi
on znakomite uzupełnienie uchwytu ręcznego, dzięki
czemu możliwe staje się również zmechanizowanie cięcia przy użyciu urządzeń plazmowych niskiej mocy.
Do niedawna wszystkie uchwyty chłodzone powietrzem serii ABIPLAS CUT wyposażane były w jednoczęściowe osłony korpusu palnika. W chwili obecnej osłony
te występują również jako dzielone. Część wystawiona
bezpośrednio na działanie odprysków powstających
w procesie cięcia oraz wysokiej temperatury wykonana
jest z materiału odpornego na działanie tych czynników.
W przypadku jej zużycia nie ma konieczności wymiany
całej osłony palnika, lecz tylko jej części przeciwodpry-

Rys. 7. Zależność prędkości cięcia od grubości ciętego materiału

Rys. 5. Dzielona osłona palnika ABIPLAS CUT 110

skowej, co stanowi poważny argument jeżeli chodzi
o ekonomię użytkowania urządzenia.
Szeroki wachlarz części eksploatacyjnych i akcesoriów pomocniczych umożliwia dopasowanie uchwytów
tej serii do każdego zadania. Dzięki zastosowaniu
cyrkla możliwe jest wycinanie kół o średnicy do 1 m.
Zastosowanie specjalnych dysz plazmowych umożliwia
wykorzystanie uchwytów serii ABIPLAS CUT do elektrożłobienia plazmowego (tworzenia rowka na powierzchni
metalu przez jego nadtopienie i wydmuchanie strumieniem plazmy). Różny kształt płóz dystansowych
zapewnia stałą i poprawną odległość dyszy od ciętego
materiału także podczas cięcia skomplikowanych elementów np. wewnątrz rur, kształtowników itp.

Rys. 6. Wycinanie otworów przy użyciu uchwytu ABIPLAS CUT
70 i cyrkla

Jakość cięcia ściśle zależna jest od prędkości cięcia
i grubości przecinanego materiału. Zbyt duża prędkość
cięcia prowadzi do nadmiernego ukosowania przecinanego materiału w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku cięcia. Krawędzie przeciętego materiału zbiegają się
w dolnej części materiału, a przy bardzo dużej prędkości cięcia i grubych materiałach mogą powstawać
lokalne nieciągłości szczeliny z charakterystycznym
nawisem żużla. Przy zbyt dużych prędkościach krawędzie przecinanego materiału mają charakterystyczne
ślady cięcia w postaci skośnych rowków.
Zbyt mała prędkość cięcia prowadzi natomiast do
częstego gaszenia, a następnie ponownego zajarzenia

łuku. Zjawisku temu towarzyszy zlewanie się szczeliny
i powstawanie nawisów żużla i ciętego metalu. Krawędź
cięcia charakteryzuje się dużą chropowatością, często
dyskwalifikującą wykorzystanie wyciętego elementu do
dalszej obróbki. Nierównomierna prędkość cięcia potęguje wyżej wymienione zjawiska. Optymalną prędkość
cięcia w funkcji grubości ciętego materiału, dla różnych
wartości prądu ilustruje rys. 6.
Najczęściej zużywającymi się częściami eksploatacyjnymi są elektrody i dysze plazmowe. Elektrody i dysze
wykonywane są z miedzi. Zużycie elektrody objawia
się wypalaniem elektrody w miejscu emisji elektronów
(środek czołowej powierzchni elektrody). Aby zwiększyć
żywotność elektrod w miejscu najbardziej narażonym na
zużycie znajduje się wkładka wykonana z hafnu. Szybkie
zużycie elektrody powoduje częste zajarzenie łuku. Jak
wcześniej wspomniano, zbyt niska prędkość cięcia powoduje częste gaszenie i następne zajarzenie łuku, a zatem
może być przyczyną nadmiernego zużycia elektrody.
Zużycie dysz plazmowych charakteryzuje się powiększeniem otworu dyszy oraz utratą jego cylindrycznego
kształtu. Nadmierne zużycie dysz plazmowych bardzo
często powodowane jest niezachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy ciętym materiałem a uchwytem do cięcia. Brak utrzymywania odpowiedniej czystości uchwytu i ciętego materiału skraca żywotność części
eksploatacyjnych. Cięcie materiałów o silnie skorodowanych powierzchniach powoduje powstawanie dużej
ilości pyłów, a przez to stwarza ryzyko przedwczesnego
zużycia części eksploatacyjnych oraz doprowadzić
może do uszkodzenia korpusu palnika.
Firma ABICOR BINZEL w swojej ofercie posiada szereg dysz plazmowych różniących się średnicą otworu.
Dysza z odpowiednim otworem dobierana jest w zależności do wielkości prądu cięcia. Dobór dysz plazmowych przedstawia tablica II.
Tablica II. Dobór dyszy plazmowej w zależności od wielkości prądu cięcia dla uchwytu ABIPLAS CUT 200 W
Natężenie prądu cięcia
40–70
70–90
90–120
120–160
160–200

Średnica otworu w dyszy plazmowej
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Artykuł promocyjny w całości opracowany w oparciu
o doświadczenie i wewnętrzne materiały firmy ABICOR
BINZEL.
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Spawanie hybrydowe
z wykorzystaniem wiązki laserowej
i łuku elektrycznego
Hybrid Welding using Laser Beam
and Electric Arc

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu
spawania hybrydowego z wykorzystaniem wiązki laserowej i łuku elektrycznego prowadzonych w Instytucie
Spawalnictwa w Gliwicach. Omówiono przebieg
i wyniki badań procesu spawania laser YAG–TIG
blach stalowych i oraz procesu laser YAG–MIG blach
ze stopu aluminium.
Przeprowadzone próby spawania i badania procesu hybrydowego wykazały możliwość samodzielnego
zestawienia niezależnych standardowych źródeł ciepła: lasera oraz urządzenia do spawania łukowego.
Takie zestawienie wymaga precyzyjnego określenia,
na podstawie badań, podstawowych zależności geometrycznych wzajemnego usytuowania głowicy laserowej i uchwytu elektrodowego.

The publication contains the discussion of results
of research into the process of hybrid welding using
laser beam and electric arc. These works are conducted by Instytut Spawalnictwa [Institute for Welding
Technology] in Gliwice. The paper describes the
procedures and the results of welding steel sheets by
means of YAG–TIG laser and welding aluminium alloy
sheets by means of YAG–MIG laser.
The tests of welding and the research into hybrid
process have evidenced the possibility of combining
independent standard heat sources, i.e. laser and arc
welding equipment. Such a package,however, requires an exact definition of the basic geometrical relationships governing the configuration of laser head
and welding torch, on the basis of research.

Wstęp
Technologie spawalnicze utrzymują się w czołówce najnowocześniejszych i najszerzej stosowanych technologii
wytwarzania. Wykonywanie konstrukcji i wyrobów spawanych
stanowi bowiem nie tylko ogromną potrzebę całej gospodarki,
ale równocześnie jest gwarantem pomyślnego rozwoju tysięcy podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją
spawalniczą. W Polsce produkuje się rocznie blisko 760 tys.
ton stalowych konstrukcji spawanych, a ok. 84% produkcji
eksportuje się głównie do krajów Unii Europejskiej.
Zaawansowane technologie łączenia wykorzystują liczne
metody spawalnicze. Podstawową metodą pozostaje niezmiennie elektryczne spawanie łukowe, natomiast najszybciej
rozwijającą się metodą jest spawanie laserowe (tabl.).
Spawanie łukowe osiągnęło wysoki stopień doskonałości. Z jednej strony możliwe jest wykonywanie połączeń
spawanych z dużą prędkością i wysoką wydajnością (co jest
ważne zwłaszcza przy dużej liczbie i dużej długości spoin oraz
znacznych grubościach łączonych elementów), natomiast
z drugiej strony można precyzyjnie kontrolować ilość ciepła
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk,
dr inż. Marek Banasik, mgr inż. Jerzy Dworak,
dr inż. Sebastian Stano – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
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Tablica. Obszary badań w spawalnictwie z punktu
widzenia technologii spawalniczych [1]
Spawanie łukowe
Zgrzewanie
Spawanie laserowe
Spawanie elektronowe
Metody hybrydowe
Inne procesy
Razem

38%
14%
20%
8%
11%
9%
100%

doprowadzanego w procesie spawania, stosując łuk pulsujący, lub procesy CMT – Cold Metal Transfer (jest to niezbędne
w przypadkach spawania cienkich elementów aluminiowych
lub elementów ze stali stopowych).
Spawanie laserowe jest procesem, w którym osiągany stosunek głębokości wtopienia do szerokości spoiny jest wysoki,
a oddziaływanie ciepła na materiał spawany jest nieznaczne,
nawet przy bardzo dużych prędkościach spawania. Spawane
mogą być materiały specjalne i wykonywane skomplikowane
połączenia, do których dostęp jest utrudniony lub wręcz bezpośrednio niemożliwy. Zakres spawania laserowego systematycznie się rozszerza, bowiem wysokie moce wiązki promieniowania, niezbędne do skutecznego prowadzenia spawania
nie są obecnie ograniczeniem, a spawarki laserowe o mocy

ok. kilkunastu kilowatów są dostępne na rynku.
Pomimo wielu, bardzo cennych zalet, spawanie laserowe
wiąże się jednak z pewnymi trudnościami technologicznymi. Podstawową trudnością jest konieczność precyzyjnego
zestawiania elementów spawanych (praktycznie bez szczeliny), co w przypadkach produkcyjnego cięcia na prasach,
nożycach, czy gilotynach jest trudno osiągalne. Innym problemem technologicznym jest utwardzanie złącza (strefy
wpływu ciepła, a czasami samej spoiny) pod wpływem bardzo
dynamicznego cyklu cieplnego spawania, zwłaszcza przy
łączeniu elementów o znacznej grubości. Dobrym sposobem
ograniczenia trudności technologicznych występujących przy
spawaniu laserowym jest skojarzenie spawania laserowego
ze spawaniem łukowym. Taki proces spawania hybrydowego
jest badany w wielu laboratoriach oraz jest z powodzeniem
stosowany w praktyce przemysłowej.

Rys. 2. Zmechanizowane stanowisko Instytutu Spawalnictwa
do spawania metodą hybrydową: laser CO2 + MIG

Zasada spawania hybrydowego
Spawanie hybrydowe polega na jednoczesnym użyciu
dwóch źródeł ciepła: wiązki promieniowania laserowego i łuku
elektrycznego. Można stosować różne zestawienia źródeł
ciepła: laser CO2 lub Nd:YAG + TIG, laser CO2 lub Nd:YAG +
MIG, laser CO2 lub Nd:YAG + spawanie plazmowe (rys. 1).

Rys. 3. Zrobotyzowane stanowisko Instytutu Spawalnictwa do
spawania metoda hybrydową: laser Nd:YAG + MIG

wykonywanych z blach aluminiowych (hybryda: laser Nd:YAG
+ MIG) oraz blach stalowych (hybryda: laser CO2 + MIG) (rys.
4). Obecnie spawanie hybrydowe wyraźnie się rozpowszechniło [2]. Nowym przykładem jest spawanie wysokowytrzymałych (550 MPa), wysokomartenzytycznych stali nierdzewnych
o zawartości 13% Cr stosowanych w budowie podwozi autobusów i wielkich samochodów ciężarowych dużej nośności
[3]. Blachy o grubości 4 mm są spawane hybrydowo laserem
Nd:YAG + MIG. Uzyskiwane prędkości spawania są 6,5 krotnie wyższe niż przy spawaniu MIG. Energia liniowa łuku osiąga
0,25 kJ/mm, zapewniając nieprzekroczenie dopuszczalnych
wartości twardości w złączach, minimalne odkształcenia oraz
Rys. 1. Schemat procesu spawania hybrydowego
1 – wiązka laserowa; 2 – plazma i pary metalu; 3 – kapilara;
4 – elektroda; 5 – łuk elektryczny; 6 – jeziorko roztopionego
metalu

Proces hybrydowy wymaga specjalistycznego stanowiska zapewniającego precyzyjne wzajemne usytuowanie dwu
źródeł ciepła (rys. 2, 3). Możliwe jest też wykorzystanie specjalnych głowic, w których wiązka laserowa jest otoczona
koncentrycznie przez łuk elektryczny lub plazmowy.
Spawanie hybrydowe łączy głębokie wtopienie wiązki
laserowej z dobrym wypełnieniem rowka (szczeliny) w procesie spawania łukowego. Równocześnie wiązka laserowa
stabilizuje łuk i sprzyja poprawie sprawności cieplnej procesu.
Wybór odmiany spawania hybrydowego zależy od spawanego materiału i jego grubości. Przykładowo, do spawania
metali silnie odbijających promieniowanie korzystniej jest
stosować laser Nd:YAG. Pierwsze przemysłowe zastosowania
spawania hybrydowego dotyczyły karoserii samochodowych,

Rys. 4. Spawanie hybrydowe laser Nd:YAG + MIG dachu
samochodu

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007

45

wzrost wytrzymałości zmęczeniowej o 100%. Zalety spawania
hybrydowego w porównaniu do samego spawania laserowego przedstawiają w sposób nie budzący wątpliwości (rys. 5, 6)
pochodzące ze zbiorów Instytutu Spawalnictwa.

Rys. 5. Makrostruktury złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, o zróżnicowanej
grubości 1,5 mm i 0,7 mm: a – spawanych laserem CO2 i b
– techniką hybrydową: laser CO2 + TIG

a)

• kąt pochylenia uchwytu TIG ,,α”,
• kąt pochylenia dyszy laserowego gazu osłonowego ,,β”,
• odległość dyszy laserowego gazu osłonowego od
powierzchni materiału ,,bz”.
Przeprowadzone badania wykazały, że spawanie hybrydowe: laser Nd: YAG + TIG umożliwia, w porównaniu ze
spawaniem laserowym zwiększenie wydajności spawania
blach stalowych o małych grubościach. Spawać można blachy o mniejszej dokładności przygotowania od wymaganej
dla spawania tylko laserem. Możliwe jest też wyeliminowanie
niektórych niezgodności spawalniczych charakterystycznych
dla spoin laserowych (np. podstopień). Spawanie hybrydowe może być stosowane do spawania blach karoseryjnych
o zróżnicowanej grubości lub cienkościennych rur zwijanych.

b)

Rys. 6. Makrostruktury złączy doczołowych blach ze stali S355
J2, o grubości 5 mm, spawanych: a – techniką hybrydową
laser Nd:YAG + MIG, b – metodą MIG (przy parametrach
wykorzystanych w metodzie hybrydowej)

Przeprowadzone badania spawania hybrydowego
Spawanie hybrydowe stali:
laser Nd:YAG + TIG
Badania wykonano, spawając blachy ze stali niestopowej
S235 (wg PN-EN 10025) o grubościach 1,5, 2 i 5 mm. W przypadku blach cieńszych analizowano możliwości zwiększenia
wydajności procesu, natomiast w przypadku blachy o grubości 5 mm badano możliwości osiągnięcia największej głębokości wtopienia. Badania spawania metodą hybrydową laser
Nd:YAG–TIG prowadzono na stanowisku zestawionym ze zrobotyzowanego laserowego urządzenia spawalniczego (robot
KR30/2 HA firmy KUKA i laser YAG HL 2006D firmy Trumf
o mocy 2 kW, z głowicą roboczą D70 i obiektywem soczewkowym o ogniskowej f = 200 mm) oraz inwertorowego źródła
prądu (urządzenie ARISTO TIG 200 firmy ESAB z uchwytem elektrodowym TIG typu AUT-WIG 400W firmy Binzel).
Przygotowanie stanowiska, w oparciu o te dwa urządzenia
wymagało opracowania oprzyrządowania do pozycjonowania
uchwytu elektrodowego TIG (usytuowania końca elektrody
wolframowej, a dokładniej plamki anodowej) w stosunku do
ogniska wiązki lasera oraz opracowania systemu sterowania
i korelacji czasowej rozpoczynania i kończenia procesu spawania przez oba źródła energii. Oprzyrządowanie pozycjonujące zbudowano z zastosowaniem precyzyjnych prowadnic
liniowych A4006Q1 firmy Velmex, zapewniających ustawienie
uchwytu elektrodowego w osiach z i x z dokładnością 0,1
mm. Kąt obrotu uchwytu elektrodowego ustalano za pomocą
modułu obrotowego z dokładnością do 1 stopnia kątowego.
Sterowanie urządzenia do spawania TIG prowadzono bezpośrednio z programu robota. Próby spawania można było
wizualizować za pomocą aparatu cyfrowego Sony DSC-F828
oraz szybkiej kamery cyfrowej i-speed 2 firmy Olympus.
Badano następujące czynniki wpływające na przebieg
procesu spawania, formowanie się spoiny oraz geometrię
złączy (rys. 7) [4÷7]:
• odległość elektrody wolframowej od osi wiązki laserowej ,,ay”,
• odległość elektrody wolframowej od powierzchni materiału ,,az”,
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Rys. 7. Przestrzenne usytuowanie dyszy laserowego gazu
osłonowego i dyszy uchwytu elektrodowego TIG w metodzie
spawania hybrydowego: laser Nd:YAG + TIG
Oznaczenia:
β - kąt pochylenia dyszy laserowego gazu osłonowego,
α - kąt pochylenia dyszy uchwytu elektrodowego TIG,
bz - odległość dyszy laserowego gazu osłonowego od
powierzchni materiału,
ay - odległość elektrody uchwytu spawalniczego TIG od osi
wiązki promieniowania,
az - odległość elektrody uchwytu spawalniczego TIG od
powierzchni materiału.
lico

grań

Rys. 8. Spoina wykonana metodą hybrydową: laser Nd:YAG +
TIG (g = 2 mm, v = 2,8 m/min)

Proces spawania hybrydowego: laser Nd: YAG + TIG może
być też zastosowany do spawania blach o większej grubości
(rys. 9). Wykonanie takiego złącza przy użyciu tylko wiązki
promieniowania laserowego o mocy 2 kW jest niemożliwe.

Rys. 10. Problem blokowania wiązki laserowej przez dyszę
gazu osłonowego uchwytu spawalniczego MIG
Rys. 9. Spoina wykonana metodą hybrydową: laser Nd:YAG
+ TIG (g = 5 mm, v = 0,5 m/min, gaz osłonowy Ar – 8 l/min,
uchwyt TIG – pchany, przesunięcie elektrody wzdłuż kierunku
spawania ay = 4 mm)

a)

b)

Spawanie hybrydowe stopów Al:
laser Nd:YAG + MIG
Aluminium i jego stopy charakteryzują się niskim
współczynnikiem absorpcji promieniowania laserowego.
Absorbowanie promieniowania wzrasta ze zmniejszaniem
długości fali promieniowania i wzrostem temperatury aluminium. W porównaniu ze stalą wymagane są większe gęstości
mocy niezbędne do inicjacji procesu spawania i utworzenia
kanału gazodynamicznego. Literatura [8] podaje minimalne
wartości gęstości mocy niezbędne do zainicjowania procesu
spawania z głębokim przetopieniem stopów aluminium. Są
to: 1.5·106 W/cm2, dla długości fali promieniowania 1,06 mm
i 4·106 W/cm2, dla długości fali promieniowania 10,6 mm.
Dlatego do spawania laserowego aluminium stosowane są
najczęściej lasery typu YAG oraz obecnie intensywnie rozwijane lasery światłowodowe (włóknowe). Ze względu na wysoki współczynnik odbicia promieniowania laserowego, dużą
przewodność i rozszerzalność cieplną, niską lepkość i niskie
napięcie powierzchniowe ciekłego metalu, duże powinowactwo aluminium do tlenu, skłonność do porowatości spoin
i utraty składników stopowych w spoinie, w procesie spawania laserowego mogą pojawić się miejscowe braki przetopu,
pory i pęcherze, podtopienia i wycieki od strony grani spoiny.
Proces spawania jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju
zakłócenia, a zakres stabilnych parametrów spawania jest
stosunkowo wąski. Spawalność stopów aluminium zależy
od gatunku stopu (składu chemicznego). Niektóre stopy, ze
względu na zwiększoną skłonność do pękania gorącego,
powinny być spawane z dodatkiem materiału dodatkowego
modyfikującego skład chemiczny spoiny. Stopami o ograniczonej spawalności są m.in. stopy serii 6000 (typu AlMgSi),
których wysoką wytrzymałość uzyskuje się w wyniku utwardzania dyspersyjnego. Podstawowy problem metalurgiczny
przy spawaniu tych stopów stanowi pękanie gorące spoin,
spowodowane obniżoną wytrzymałością obszarów wydzieleń

Rys. 11. Zmodyfikowana tuleja z systemem cross-jet i dysze
gazu osłonowego uchwytu spawalniczego MIG przystosowane
do spawania hybrydowego

lico

grań
Rys. 12. Złącze spawane metodą MIG (prędkość spawania
0,6 m/min)

lico

grań
Rys. 13. Złącze spawane hybrydowo (stop aluminium, g = 2
mm, gaz osłonowy 50% Ar + 50% He, prędkość spawania 1,2
m/min)

fazy β (Mg2Si), które w momencie krzepnięcia części jeziorka
spawalniczego o składzie fazy α (roztwór stały) pozostają
w stanie ciekłym (niższa temperatura topnienia). Powstające
w czasie spawania naprężenia poprzeczne powodują, w połąPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007
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czeniu z segregacją fazy Mg2Si, podwyższoną skłonność
spoin do pękania gorącego [9]. Podstawową zasadą, pozwalającą na ograniczenie występowania pęknięć gorących jest
zmniejszenie udziału fazy β w spoinie (rozcieńczenie metalurgiczne), co można osiągnąć poprzez zastosowanie materiału dodatkowego do spawania o odpowiednim składzie
chemicznym (stopy serii 4xxx i 5xxx, a więc Al-Si i Al-MgSi).
Zmniejszenie poziomu naprężeń poprzecznych osiąga się
m.in. przez zastosowanie odpowiedniej geometrii rowka spawalniczego (kąt ukosowania, odstęp) lub poprzez zastosowanie materiału dodatkowego o niższej temperaturze topnienia
niż dla materiału spawanego [10, 11].
Przeprowadzono próby spawania hybrydowego stopu
Al EN AW-6101 (wg PN-EN 573-3) o grubości do 3 mm.
Określono wpływ procesu spawania na formowanie spoiny
oraz geometrię i mikrostrukturę złączy. Celem zapewnienia
odpowiedniej odległości i usytuowania przestrzennego obu
źródeł ciepła oraz uniknięcia odbicia wiązki od dyszy gazu
osłonowego uchwytu elektrodowego MIG na potrzeby procesu przystosowano standardowe dysze i tuleje osłonowe z systemem cross-jet (rys. 10). Technologiczne próby spawania
hybrydowego aluminium dały pozytywne wyniki. Osiągane
prędkości spawania są wielokrotnie większe niż w przypadku
stosowania samej metody MIG. Równocześnie uzyskano
poprawne złącza ze stopu aluminium w przypadku spawania
hybrydowego z zastosowaniem soczewki skupiającej o długości ogniskowej f 200 mm. Soczewka ta nie nadaje się do
spawania stopów aluminium tylko laserem ze względu na zbyt
małą gęstość mocy uzyskiwaną w obszarze oddziaływania
wiązki laserowej i intensywne jej odbicie od silnie refleksyjnej powierzchni aluminium. Zastosowanie odpowiedniego
materiału dodatkowego, zmieniającego skład chemiczny
spoiny umożliwia uzyskanie złączy spawanych bez pęknięć
ze stopu aluminium serii 6xxx o dużej podatności do pękania.
Prawidłowo dobrane parametry spawania pozwalają uzyskać
wypukłe lico spoiny i dobrze wykształconą, równomierną grań
spoiny, bez wycieków i sopli. Rodzaj gazu osłonowego wpływa na warunki jarzenia się łuku elektrycznego. Zastosowanie
helu jako gazu osłonowego pozwala uzyskać większe prędkości spawania. Przy zastosowaniu argonu obserwowano
nieznaczne rozpryski. Dodanie do argonu helu (mieszanka
50% Ar + 50% He) usuwa te niedogodności i jest dobrym
kompromisem między kosztami gazu osłonowego a uzyskiwanymi prędkościami spawania.
Zaobserwowano istotny wpływ na prędkość procesu spawania rodzaju zastosowanej soczewki skupiającej w układzie
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optycznym laserowej głowicy spawalniczej. Zastosowanie
soczewki o ogniskowej f 150 mm (tym samym zmniejszenie
plamki ogniska wiązki i zwiększenie gęstości mocy w obszarze oddziaływania wiązki) pozwoliło, w porównaniu z soczewką f 200 mm, zwiększyć prędkość spawania z 1,2 m/min do
2,8 m/min w przypadku blach o grubości 2 mm i z 0,6 m/min
do 1 m/min w przypadku blach o grubości 3 mm. Ze względu
na większe prędkości spawania oraz mniejsze niebezpieczeństwo wystąpienia odbicia wiązki laserowej i jej cofnięcia do
układu optycznego lasera, zastosowanie soczewki o mniejszej ogniskowej dla głowicy D70 połączonej z laserem YAG
o mocy 2 kW jest rozwiązaniem korzystniejszym. Proces
spawania hybrydowego laser YAG + MIG umożliwia spawanie złączy ze stopu aluminium przygotowanych ze szczeliną.
Przygotowanie złącza ze szczeliną pozwala na znaczące
zwiększenie prędkości spawania oraz zwiększenie parametrów prądowych metody MIG. Wiązka laserowa nie jest zużywana na przetapianie materiału w stanie stałym, a jedynie na
zwiększenie penetracji ciekłego metalu jeziorka utworzonego
metodą MIG. Jednak spawanie złączy ze szczeliną zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia pęcherzy gazowych w spoinie, uzyskanie wypukłości lica jest trudne, a grań spoiny jest
nierówna, z licznymi niewielkimi soplami i kolcami.

Wnioski
Spawanie hybrydowe (laser + łuk elektryczny) jest bardzo
interesującym rozwiązaniem, o czym świadczą wyniki przedstawione w artykule. Świadczą o tym również liczne prace
badawcze prowadzone obecnie przez jednostki naukowe na
całym świecie oraz zaangażowanie producentów urządzeń
spawalniczych, którzy oferują profesjonalne głowice spawalnicze do spawania hybrydowego. Połączenie tych głowic
z odpowiednimi źródłami prądu daje bardzo duże możliwości
użytkowe. Urządzenia te są ciągle w fazie rozwoju, a ich cena
(kompletny zestaw: głowica hybrydowa wraz z systemem
światłowodowym i źródłem prądu) są wysokie. Istnieje możliwość samodzielnego zestawienia niezależnych źródeł ciepła:
lasera oraz urządzenia do spawania łukowego. Wymaga to
precyzyjnego określenia na podstawie badań podstawowych
zależności geometrycznych wzajemnego usytuowania głowicy laserowej i uchwytu elektrodowego.
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Spawanie hybrydowe paneli ścian szczelnych
za pomocą lasera światłowodowego
Hybrid welding of sheet pile walls
by means of light waveguide laser
Streszczenie

Abstract

Wykorzystanie laserów dużej mocy w obróbce
materiałów wzrasta w ciągu ostatnich pięciu lat.
W pracy przedstawiono wyniki prób spawania laserem włóknowym YRL 10 000 paneli ścian szczelnych.
Przeprowadzono próby spawania połączenia doczołowego rura–płaskownik. Najlepsze rezultaty uzyskano przy spawaniu hybrydowego laser + MAG wiązką
o mocy 9 KW.

High-power fiber lasers for materials processing
have undergone a rapid development process within
the past five years. The results of welding tests of
panel sheet of boiler by fiber laser were presented. It
was butt joint: pipe with plate, typical for panel sweet.
The best results were obtained by hybrid welding
MAG + Laser (9 kW).

Wstęp
W budowie urządzeń dla energetyki stosuje się
coraz częściej obok nowych materiałów nowe rozwiązania technologicze np. spawanie laserowe [1].
Zastosowanie laserów dużej mocy do spawania
zarówno w grupie dużych przedsiębiorstw jak również małych firm wzrasta nieustannie. Notowany jest
corocznie 7–8% wzrost ilości sprzedawanych urządzeń
laserowych w ciągu ostatniej dekady [1, 2]. Wzrost
ilości urządzeń opartych na laserach dużej mocy ma
również miejsce w naszym kraju. Wybór laserów dużej
mocy jest wynikiem równowagi pomiędzy parametrami
technicznymi laserów z jednej strony, a kosztami związanymi z ich zakupem, eksploatacją, serwisem z drugiej. Obserwowany wzrost ilościowy urządzeń lasero-

wych do spawania wiąże się z ich licznymi zaletami,
ale również spadkiem cen urządzeń laserowych przy
jednoczesnym wzroście niezawodności tych urządzeń
oraz wzroście mocy emitowanej wiązki i jakości wiązki
laserowej [3].
W roku 2005 na rynku pojawił się komercyjny laser
włóknowy dużej mocy (ang: fiber laser) (powyżej 1

Rys. 1. Schemat budowy lasera włóknowego z dwupłaszczowym włóknem aktywnym [4]
Prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec, dr inż. Janusz Adamiec
– Politechnika Śląska, mgr inż. Michał Więcek – Energoinstal SA,
Katowice.
Rys. 2. Porównanie zalet i kosztów eksploatacji laserów [2]

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007

49

kW). Schemat budowy lasera włóknowego z dwupłaszczowym włóknem aktywnym pompowanym diodami
laserowymi przedstawiono na rysunku 1.
Koncepcja budowy tego typu lasera była znana od
dawna i wykorzystywana np. we wzmacniaczach telekomunikacyjnych (EDFA). Wykorzystanie tych doświadczeń zaowocowało zbudowaniem w krótkim czasie
lasera dużej mocy o korzystnych parametrach, do
których należy zaliczyć: wysoką jakość wiązki (w przypadku włókien jednomodowych K ≡ M-2 ≈1, co oznacza
prawie idealną wiązkę gaussowską), wysoką sprawność energetyczną 24÷35%, dobre własności termiczne (wymagane jest minimalne wymuszone chłodzenie
wodne), dużą moc wyjściową (obecnie do 50 kW),
łatwość sprzęgania z laserowymi diodami pompującymi
[3, 4].
Ponadto olbrzymią zaletą lasera włóknowego jest
wykonanie go w postaci monolitycznej, wszystkie elementy (ośrodek aktywny, rezonator, pompa) tworzą
zwartą konstrukcję, co znakomicie poprawia niezawodność i żywotność lasera. Porównanie wad i zalet oraz
kosztów używania pokazano na rysunku 2
Laser włóknowy został wykorzystany do spawania ścian szczelnych kotłów produkowanych
w ENERGOINSTALU SA. Próby przeprowadzono w SLV
Rostock. Przy spawaniu typowym jednostronnym ścian
napotkano na pewne trudności technologiczne [2]. Ich
eliminację można uzyskać poprzez zastosowanie spawania hybrydowego lub spawania laserowego z materiałem dodatkowym.

hybrydowym MAG – laser oraz z tzw. dodatkowym zimnym drutem.
Spawanie hybrydowe polegało na wykorzystaniu
dwóch źródeł ciepła: wiązki laserowej i łuku elektrycznego. W przypadku próby zastosowano spawanie
drutem topliwym G3Si1 o średnicy 1,2 mm, w osłonie
gazu aktywnego 82% Ar + 18% CO2. Łuk elektryczny
jarzył się z 4 mm wyprzedzeniem od wiązki lasera.
Długość wolnego wylotu wynosiła 17 mm, kąt pochylenia palnika wynosi 34°, a kąt pochylenia wiązki lasera
8°. Stanowisko przygotowane do spawania pokazano
na rysunku 3.

Cel i zakres pracy
Celem przeprowadzonych prób spawania laserowego w SLV Rostock było m.in. wykonanie spawania laserem włóknowym o mocy 10 kW, a w szczególności:
• w układzie hybrydowym MAG + laser z podgrzewaniem wstępnym oraz bez podgrzewania
• w układzie z zimnym drutem dodatkowym z podgrzewaniem wstępnym materiału rodzimego oraz bez
podgrzewania,
• określenie możliwości spawania ścian szczelnych
za pomocą technologii laserowych w przemyśle
w badanych układach,
• ustalenie wymagań technologicznych oraz wymagań
dotyczących stanowiska do spawania.
Próby spawania laserowego wykonano przy następujących założeniach:
• połączenie doczołowe typu „I” rura–płaskownik: rura:
P235JRG2 Φ 57 x 5 mm, płaskownik: P235JRG2 20 x
5 mm,
• długość paneli do 24 m,
• ilość łączonych rur minimum 12 szt.,
• prędkość spawania 5 m/min,
• spawanie jednostronne,
• twardość połączenia < 320 HV,
• zgodność połączenia z wymogami przepisów ciśnieniowych.

Rys. 3. Układ hybrydowy do spawania laser-MAG

Spawanie zimnym drutem dodatkowym polegało na
spawaniu z materiałem dodatkowym G3Si1 o średnicy
1,2 mm w naszym przypadku stapianym w wiązce lasera (rys. 4).

Próby spawania laserowego
Przeprowadzono próby spawania na laserze YRL
10 000 o maksymalnej mocy wiązki 10 kW w układzie
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Rys. 4. Głowica z podajnikiem drutu do spawania z tzw. zimnym drutem

Tablica I. Parametry spawania hybrydowego laser-MAG oraz z dodatkowym drutem zimnym

Spawanie hybrydowe MAG + laser

moc wiązki
lasera

Vsp

Vdrutu

m/min

m/min

10 kW
10 kW
10 kW
10 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW
9 kW

4,5
4,5
4,0
4,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

15
13
15
13
10
15
13
15
13
13
14
15
15

podgrzewanie
165°C
180°C
200°C
180-200°C

Spawanie z dodatkowym drutem zimnym

ocena złącza
podtopienie
pęcherze
poprawne
poprawne
pęcherze
poprawne
pęcherze
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne

Rys. 5. Przyrząd do próby spawania ścian szczelnych

Do prób wykorzystano głowicę laserową z lasera
CO2 z firmy Trumph, umocowaną na zmechanizowanym stanowisku do spawania i cięcia o pięciu stopniach
swobody (rys. 3).
Przeprowadzono próby spawania parametrami
zestawionymi w tablicy I. Stosowano moce wiązki
od 9 kW do 10 kW, odległość ogniskowej ok. 11 mm
od powierzchni płaskownika. Zmieniano również kąt
spawania oraz ilość gazu osłonowego. Spawanie przeprowadzono z szybkościami od 3,7 m/min do 5 m/min.
Przygotowanie elementów do spawania wraz z przyrządem do próby łączenia elementów ścian szczelnych,
który miał za zadanie utrzymać stały docisk pomiędzy
rurą a płaskownikiem pokazano na rysunku 5.
Przykłady złączy spawanych hybrydowo z dodatkową spoiną przedstawiono na rysunku 6 (bez podgrzewania) i na rysunku 7 (z podgrzewaniem wstępnym).
Natomiast w przypadku spawania z drutem dodatkowym przykładowe złącza przedstawiono na rysunku 8
(bez podgrzewania) i rysunku 9 (z podgrzewaniem).
Badania metalograficzne uzupełniono pomiarami
twardości HV 10. Wyniki pomiarów twardości zestawiono odpowiednio przy badanych spoinach.

moc wiązki
lasera

Vsp

Vdrutu

m/min

m/min

9,5 kW
9,5 kW
9 kW
9 kW
9,5 kW
9,5kW
9,5kW
9,5 kW
9,5 kW
9,5 kW
9,5 kW
9,5 kW
9,5 kW

5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,7

8
7
6
5,5
8
7,5
8
7
7,5
8
8
8
8

podgrzewanie

ocena złącza

200°C
100°C
180°C
180°C
170°C
125°C
70°C
45°C

podtopienie
podtopienie
podtopienie
podtopienie
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne
poprawne

Rys 6. Złącze rura–płaskownik wykonane metodą spawania
hybrydowego MAG + Laser: moc wiązki 9 kW, ognisko wiązki
11 mm powyżej powierzchni płaskownika, prędkość spawania
4,0 m/min, prędkość podawania drutu 15 m/min, bez podgrzewania wstępnego, powiększenie 10 x, trawiono w nitalu

Podsumowanie wyników badań
Przeprowadzono próby spawania laserowego elementów płaskownik–rura, typowych dla połączenia
ścian szczelnych kotłów przemysłowych jako spawanie hybrydowe, w którym wiązka przetapia wcześniej
wykonaną spoinę MAG oraz spawania z dodatkowym
zimnym drutem podawanym w obszar wiązki laserowej
w której jest topiony.
W obu przypadkach uzyskano poprawne spoiny (rys.
6÷9), przy czym występujące trudności technologiczne
są wyraźnie mniejsze w porównaniu do typowego spawania laserowego ścian przedstawionym w pracy [1].
Przy spawaniu hybrydowym i z dodatkowym drutem
bez podgrzewania wstępnego obserwowano twardości
przekraczające wielkości dopuszczalne. Zatem przy

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 10/2007

51

opracowaniu technologii wytwarzania ścian szczelnych
należy przewidzieć konieczność podgrzewania wstępnego do 150÷200oC, co zapewnia spełnienie wymagań
Towarzystw Kwalifikacyjnych dotyczących twardości
tzn. nie przekroczenia 320 HV.
Dla złącz o prawidłowym kształcie geometrycznym
spełniającym wymagania normy PN-EN 5817 dla klasy
złączy „B” wykonano próbę okularową (rys. 10). We
wszystkich badanych przypadkach zerwanie nastąpiło
poza spoiną.

Rys. 7. Złącze rura–płaskownik wykonane metodą spawania
hybrydowego MAG + Laser: moc wiązki 9 kW, ognisko wiązki
11 mm powyżej powierzchni płaskownika, prędkość spawania
4,0 m/min, prędkość podawania drutu 15 m/min, podgrzewanie wstępne 200°C, powiększenie 10 x, trawiono w nitalu
Rys. 10. Wynik próby okularowej złącza – zerwanie poza
spoiną

Wnioski

Rys. 8. Złącze rura–płaskownik wykonane laserem z dodatkowym drutem zimnym: moc wiązki 9,5 kW, ognisko wiązki 11
mm powyżej powierzchni płaskownika, prędkość spawania 4,0
m/min, prędkość podawania drutu 6,5 m/min, bez podgrzewania wstępnego, powiększenie 10 x, trawiono w nitalu

• Stwierdzono możliwość wykonania załącza doczołowego na „I” rura – płaskownik za pomocą spawania
hybrydowego laser-MAG oraz spawania tzw. „zimnym drutem”.
• Stwierdzono wystarczające wypełnienie rowka spawalniczego, jednak wydłużony kształt spoiny powoduje wzrost skłonności spoiny do pękania gorącego.
• Rozkłady twardości w złączach wykonanych bez
podgrzewania wskazują na znaczne utwardzenie
ponad 400 HV. W przypadku złączy podgrzewanych
wstępnie do temperatur 180÷200oC twardości były
poniżej wymaganego poziomu 300 HV. Wskazuje to
na konieczność stosowania podgrzewania wstępnego do zakresu temperatury 180–200oC.
• Najlepsze rezultaty uzyskano przy spawaniu hybrydowym laser + MAG wiązką o mocy 9 KW z prędkością 4 m/min oraz szybkością podawania drutu do
palnika MAG 15 m/min, z podgrzewaniem wstępnym
do 200oC.
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Stalowe panele sandwicz – nowe możliwości
wynikające z zastosowania spawania laserowego
All steel sandwich panels – new possibilities
introduced by laser welding techniques
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe dane na
temat stalowych paneli typu sandwich i technik ich
wykonywania. Przedyskutowano zagadnienie własności wytrzymałościowych złącza teowego spawanego
laserowo – elementu niespotykanego dotąd w konstrukcji okrętowej. Złącze takie – które jest elementem
warunkującym wytwarzanie konstrukcji metalowych
paneli – charakteryzuje się specyficznymi własnościami – zdecydowanie odmiennymi od klasycznego połączenia spoiną pachwinową, którego cechy wytrzymałościowe i technologiczne są już dobrze opanowane.
W podsumowaniu wykazano, że specyficzne
zachowanie złącza powoduje, iż modelowanie jego
geometrii musi być prowadzone na znacznie większym poziomie szczegółowości ze szczególnym
uwzględnieniem makrogeometrii złącza. Dotyczy to
zwłaszcza modelowania nośności granicznej paneli
pod obciążeniem ściskającym panel osiowo.

Wstęp
Rozwój nowoczesnych technik spajania, w tym spawania laserowego, hybrydowego (laser-MAG) i techniki
spawania tarciowego powoduje coraz szersze ich zastosowanie w przemyśle, a także otwiera nowe możliwości
dla konstruktorów pozwalając tworzyć struktury dotąd
niemożliwe do wykonania. Ich szczególne miejsce
w przypadku zastosowań np. w przemyśle stoczniowym
czy lotniczym związane jest, między innymi z możliwościami budowy struktur typu „sandwich” składających
się z powłok nośnych usztywnionych wypełnieniem
o różnej postaci umożliwiających m.in. znaczne obniżenie masy projektowanych obiektów. Jednak często
zastosowanie nowych rozwiązań wymaga zmian w „tradycyjnych” sposobach konstruowania takich obiektów
jak jednostki morskie. Wiąże się z tym oczywiście
konieczność uzyskania jak najszerszych informacji
o własnościach obiektów tworzonych z zastosowaniem
nowych technologii, szczególnie tych wpływających na
ich trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji.
Spawanie jest podstawową technologią łączenia stosowaną w budownictwie okrętowym. Masa metalu pochodząca z procesu spawania może wynosić od 3 do 4%
masy całkowitej stali użytej do budowy kadłuba, a koszt
materiałów dodatkowych i pomocniczych użytych do
Dr hab. inż. Janusz Kozak – Politechnika Gdańska.

Abstract
All steel, laser welded sandwich panels are recently considered as new structural material in different
constructions – like aircrafts, inter-modal cargo transport media, civil engineering or shipbuilding. To apply
such idea in wide range, knowledge about its strength
properties both static as well as fatigue is necessary. In
the paper background information for steel sandwich
structure is presented. Review of manufacturing techniques is given and differences in strength properties
and way of fracture of laser welded T-connection are
discussed. Some conclusions regarding problems of
numerical modelling of such joint are given as conclusions.

spawania jest znaczny. Procesy spawalnicze stosowane
w budownictwie okrętowym powinny być ukierunkowane na jak najmniejsze ich zużycie poprzez stosowanie
spawania z minimalnym usuwaniem materiału rodzimego w procesie przygotowania krawędzi do spawania.
Dodatkowym wymogiem jest wprowadzenie minimalnie
niezbędnej ilości ciepła do materiału ze względu na
odkształcenia, co wymaga precyzji ustawienia i kontroli parametrów spawania oraz pracy w optymalnym
obszarze energii liniowej spawania. Rewolucyjną technologią spawania oczekującą na szersze zastosowanie
w okrętownictwie jest spawanie laserowe i hybrydowe.
Zastosowanie tej techniki w okrętownictwie niesie za
sobą radykalne zmiany w sposobie kształtowania i parametrów zwłaszcza konstrukcji cienkościennych kadłuba.
Strefa stopienia i SWC tworzonego złącza są bardzo
wąskie. Energia liniowa spawania jest na poziomie minimalnych energii niezbędnych do uformowania złącza.
Odkształcenia są pomijalnie małe i dają możliwość wykonywania połączeń o wysokiej dokładności na gotowo,
bez dodatkowego prostowania po spawaniu. Istnieją już
linie potokowe spawania laserowego.

Charakterystyka spawania laserowego
i własności złączy
W procesie spawania laserowego stapianie styku
łączonych przedmiotów następuje w wyniku doprowa-
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dzenia do tego obszaru skoncentrowanej wiązki światła
o bardzo dużej gęstości mocy, ok. 102÷1011 W/mm2
(tabl.).
Tablica. Zestawienie gęstości i mocy podstawowych
spawalniczych źródeł ciepła [1]
Rodzaj źródła ciepła
Płomień acetylenowo-tlenowy

Gęstość mocy W/mm2
10–15

Łuk elektrod otulonych

100–200

Łuk elektrody wolframowej przy spawaniu
GTA w osłonie argonu

100–500

Wiązka elektronów
Wiązka laserowa

impulsowa

105–106

ciągła

103–108

impulsowa

104–1011

ciągła

102–107

Ponieważ w procesie tym występują bardzo duże
gęstości mocy doprowadzanej do złącza, toteż energia liniowa spawania jest bardzo mała – na poziomie
minimalnym, potrzebnym do stopienia złącza, a stąd
strefa wpływu ciepła (SWC) i strefa stopienia są bardzo wąskie. W efekcie odkształcenie złączy jest tak
małe, że spawane przedmioty mogą być wykonywane
na gotowo, a po spawaniu nie jest wymagana żadna
dodatkowa obróbka. Zastosowanie techniki spawania
laserowego umożliwia wykonywanie złącz pachwinowych w zupełnie inny sposób niż przy spawaniu technikami klasycznymi – poprzez przetapianie się poprzez
płytę poszycia, taka technika pozwala na wykonywanie
zupełnie nowych konstrukcji – stalowych paneli typu
sandwich.
W trakcie spawania nad jeziorkiem spoiny tworzy się
otoczka plazmowa zjonizowanych par metali i gazów.
Plazma ta silnie zakłóca wiązkę laserową, zmniejsza
gęstość mocy wiązki, a w efekcie powoduje zanik oczka
spoiny. Z tego też względu konieczne jest wydmuchiwanie plazmy znad obszaru spawania strumieniem powietrza lub gazów, które mogą jednocześnie pełnić funkcję
gazu ochronnego jeziorka spoiny, takich jak He, Ar i ich
mieszanki (rys. 1).

przypadku własności fizyczne metalu nie odgrywają
istotnej roli i nie ograniczają głębokości przetopienia.
Energia wiązki laserowej jest absorbowana na całej głębokości złącza, a nie tylko na powierzchni. Mechanizm
tworzenia się oczka jest podobny do występującego
przy spawaniu elektronowym. Przetopienie na wskroś
obszaru spawania powoduje utworzenie kanału oczka
wypełnionego parami metalu i gazami, a ścianki kanału
są pokryte cienką warstwą ciekłego metalu. W miarę
przesuwania wiązki laserowej wzdłuż linii spawania
następuje przesuwanie kanału, a ciekły metal z przedniej ścianki kanału przepływa do tyłu, gdzie krzepnąc,
tworzy spoinę. SWC złącza jest wtedy bardzo wąska,
a odkształcenia spawalnicze są praktycznie pomijalne.
Metodą tą wykonuje się również złącza teowe – występujące – jako podstawowe – w stalowych panelach typu
sandwich (rys. 2).

Rys. 2. Złącze teowe poszycia i usztywnienia w panelu typu
sandwich [2]

W procesie wytwarzania tych złączy wykorzystuje
się lasery gazowe CO2 do pracy ciągłej. Przygotowanie
wykonania takiego złącza wiąże się z bardzo dokładnym obrobieniem powierzchni czołowej usztywnienia
– ważne jest tu zarówno uzyskanie wysokiej gładkości
powierzchni jak też i jej prostopadłości do dłuższego
boku. Wymaganą jakość powierzchni czołowej środnika uzyskuje się m.in. poprzez obróbkę za pomocą
przeciągania.
Charakterystyczną cechą spawania laserowego
jest niewielka ilość energii cieplnej przekazywanej
do materiału. Czas chłodzenia w zakresie temperatur
800÷500°C przy spawaniu stali konstrukcyjnych mieści
się najczęściej w przedziale leżącym znacznie poniżej
wartości charakterystycznych dla metod łukowych.
Prowadzi to do powstawania struktur hartowniczych,

Rys.1. Schemat układu spawania laserowego z dyszą gazową poprzeczną, wydmuchującą plazmę z obszaru spawania
i dodatkową osłoną gazową grani złącza

Najlepsze wyniki zapewniają: He lub mieszanka
He + Ar, dzięki wysokiemu potencjałowi jonizacji He,
a jednocześnie doskonałym własnościom ochronnym
ciekłego metalu jeziorka spoiny. Jedną z metod wykonywania połączeń z użyciem lasera jest technika spawania z oczkiem spoiny. Wymaga ona użycia laserów
stałych lub gazowych, o średniej lub dużej mocy. W tym
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Rys. 3. Przykładowy rozkład mikrotwardości w spoinie oraz strefie wpływu ciepła w złączu teowym spawanym laserowo [2]

nawet w dobrze spawalnych niestopowych i niskostopowych stalach konstrukcyjnych. Przy spawaniu laserowym tych stali można się spodziewać wystąpienia
takich struktur zarówno w strefie spoiny, jak i SWC.
Niezależnie od stosowanych zabiegów w spoinie laserowej zawsze występują duże wartości i gradienty rozkładu twardości (rys. 3).

Technologia wykonania
konstrukcji stalowej panelu
typu sandwich
Dwuposzyciowe konstrukcje powłokowe przyjęto
określać terminem sandwich. W przypadku konstrukcji
stalowych przybierają one w zależności od potrzeb
na ogół postać typoszeregu wymiarowego płaskich,
modułowych paneli o usztywnieniach znajdujących się
we wnętrzu panelu, połączonych spawaniem technikami laserowymi poprzez powierzchniowe przetopienie
bez dodatku materiałów dodatkowych. Taka forma prawie całkowicie eliminuje spoiny pachwinowe, które są
główną przyczyną odkształceń spawalniczych w powłokowych konstrukcjach tradycyjnych. Ponadto typowa
dla struktur panelowych szeroka możliwość kształtowania wskaźnika przekroju przez zmianę geometrii panelu
prowadzi do znaczącego obniżenia masy konstrukcji
nawet o ok. 30%. Formy usztywnień wewnętrznych
panelu mogą być różne, przy czym w okrętownictwie
najbardziej rozpowszechnił się typ a (rys. 4).

Rys. 4. Struktura konstrukcyjna metalowych paneli typu sandwich

Dla wytwarzania konstrukcji stalowych paneli typu
sandwich można stosować różnorakie techniki łączenia
poszycia z usztywnieniami: spawanie łukowe bądź oporowe, klejenie, czy też spawanie tarciowe. W wypadku
paneli I-core elementy poszycia paneli łączone są
z usztywnieniami za pomocą spawania laserowego
wykonywanego z zewnątrz poprzez płyty poszycia.
Spawanie laserowe poprzez materiał poszycia oferuje
tu najwięcej możliwości i daje najwięcej korzyści, takich
jak wysoka wydajność procesu i wąska strefa wpływu
ciepła przy bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych. Technika ta jest rozwijana i optymalizowana
od roku 1995.
Proces wytwarzania konstrukcji stalowych paneli trójwarstwowych typu I-core przebiega zazwyczaj
w sposób następujący:
• mocuje się usztywnienia wewnętrzne w systemie
zacisków ustalających,
• na unieruchomione usztywnienia pasuje się płytę
poszycia zewnętrznego,
• łączy się usztywnienia z poszyciem przy pomocy

spawania laserowego prowadzonego przez poszycie (stół roboczy z montowanym panelem wykonuje
posuw, głowica lasera jest nieruchoma),
• obraca się pospawany półpłat,
• na obrócony półpłat pasuje się drugi arkusz poszycia,
• łączy się usztywnienia z poszyciem przy pomocy
spawania laserowego prowadzonego przez poszycie.
Ponieważ podczas procesu spawania laserowego
nie dodaje się dodatkowego materiału spawalniczego, szczelina między łączonymi elementami musi być
minimalna – praktycznie powinna być równa zeru.
Maksymalnie dopuszczalna wielkość tej szczeliny nie
może przekraczać 10% grubości arkusza poszycia.
W warunkach produkcyjnych szczelina jest skutkiem
tolerancji wykonania elementów składowych. Często
dla zapewnienia dużej dokładności wykonania (stabilność wymiarów, prostopadłość powierzchni, gładkość
powierzchni czołowej), profile dla usztywnień kształtuje
się ostatecznie metodą przeciągania. Obecność niedoskonałości wykonania elementów składowych wymusza konieczność stosowania docisku płyty poszycia
do usztywnień w trakcie procesu produkcji. Taki docisk
dodatkowo jeszcze zmniejsza powstające w trakcie procesu spawania odkształcenia. Powstają one mimo faktu,
iż ilość dostarczanego ciepła w trakcie procesu spawania jest bardzo mała – jak to pokazano w poprzednim
rozdziale. Odkształcenia można zminimalizować także
poprzez przyjęcie odpowiedniej sekwencji spawania.
W optymalnym schemacie proces spawania powinien
zaczynać się w środku panelu i być prowadzony ku
jego brzegom. Spawanie kolejnych połączeń powinno
być prowadzone w możliwie krótkich odstępach czasu,
z możliwie krótkimi przerwami pomiędzy kolejnymi połączeniami. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby obie
strony panelu były spawane jednocześnie. Szablony
i oprzyrządowanie montażowe pełnią znaczącą rolę
w procesie wytwarzania i mają duży wpływ na końcową dokładność wykonania panelu. Bowiem oprócz
likwidowania nadmiernych odkształceń, pełnią również
rolę pozycjonowania elementów w trakcie montażu.
Ma to szczególne znaczenie przy produkcji paneli typu
I-core, gdzie ważne jest umiejscowienie spoiny łączącej
dokładnie w środku grubości usztywnienia. Jest kilka
możliwych metod unieruchamiania panelu i jego elementów składowych w trakcie montażu:
• poprzez docisk wszystkich połączeń w panelu w tym
samym momencie. Metoda ta jest użyteczna jedynie
przy wytwarzaniu małych paneli. Docisk wówczas
musi być na tyle mocny aby wszystkie usztywnienia
zostały dociśnięte z tą samą siłą. Metoda ta jest mało
elastyczna przy zmianie wymiarów produkowanego
panelu. Natomiast dla seryjnej produkcji tej samej
geometrii jest bardzo efektywna;
• poprzez docisk jednego usztywnienia w danym
momencie. Ta metoda jest bardziej elastyczna niż
poprzednio wspomniana, ale posiada podobne ograniczenia – nie jest dostatecznie elastyczna i ogranicza wydajność montażu;
• poprzez docisk w rejonie oczka spawalniczego.
System dociskowy jest wówczas zintegrowany z systemem prowadzenia wiązki promienia laserowego
tak, że i promień spawający i docisk poruszają się
w sposób synchroniczny. Jest to metoda najbardziej
elastyczna z wymienionych – rysunek 5. Jedyną
słabą stroną tej metody jest większe ryzyko odkształceń spawalniczych z powodu chwilowego wędru-
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Rys. 5. Głowica do spawania laserowego zintegrowana z rolkami dociskowymi [3]

jącego docisku ograniczonego jedynie do rejonu
spawania i przesuwającego się w momencie, kiedy
materiał i spoina nie do końca ostygły. Efektem takiego systemu docisku są odkształcenia w postaci fal,
które powtarzają się z połączenia na połączenie.
Wszystkie omówione metody wymagają takich
rozwiązań, które pozwalają bezbłędnie pozycjonować usztywnienia. Sposób rozwiązania pozycjonowania usztywnień zależy od ich geometrii. Pewne typy
geometrii nie wymagają w ogóle oprzyrządowania
pozycjonującego, a dla innych jest ono niezbędne.
Usztywnienia typu rur o przekroju kwadratowym zazwyczaj nie potrzebują podtrzymywania w trakcie montażu.
Dla odmiany usztywnienia wykonane z blachy falistej nie
dość, że wymagają podtrzymania w trakcie montażu, to
oprzyrządowanie musi jeszcze utrzymywać niezmienną
geometrię wiązania w trakcie spawania, niezależnie od
obecności czy też braku docisku.
Typ i własności panelu są wyznaczane przez zastosowany w nim rodzaj systemu usztywniającego. Jego
form geometrycznych jest w tej chwili kilka i każda
z nich ma swoją specyfikę produkcyjną:
Panele typu V-core: jego usztywnienia wykonane
są w postaci wielofalistego profilu. Z punktu widzenia wytrzymałości najlepsze własności miałby kształt
naprzemiennie leżących trójkątów – raz wierzchołkiem
do góry, raz wierzchołkiem na dół. W wypadku takiego
kształtu nie ma nadwyżki zbędnego materiału w obszarze złącza. Ale z drugiej strony taka geometria stwarza
problemy w trakcie spawania. Tolerancje montażowe
dla wykonania tego typu złącza są bardzo ostre, bo
spaw musi być wykonany w ściśle określonym miejscu.
Ponieważ rzeczywiste tolerancje walcowania czy też
prasowania tego typu profili są dość łagodne, realnie
takich struktur wykonać się nie da. Z tego też powodu
kształt tego typu musi zawsze posiadać na wierzchołku
każdej fali wąską cześć płaską (wybieg), równoległą
do poszycia dla stworzenia marginesu dopuszczalnych odchyleń wykonawczych. Dla tego typu geometrii
usztywnień panel może być wytwarzany z jednego
zamocowania bez konieczności obracania. Wystarcza
do tego jedno urządzenie spawalnicze. Proces montażowy zaczyna się od łączenia dolnego płata poszycia
z systemem usztywnień za pomocą spawania laserowego poprzez grubość pasa usztywnień przylegającego
do poszycia. Po zakończeniu tej fazy, montowana jest
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płyta poszycia zamykającego i spawana z usztywnieniami poprzez grubość płata zamykającego. Możliwe
do zastosowania są tu wszystkie wspomniane metody docisku. Jedynym poważnym problemem jest tu
dokładność wykonania. Mają na to wpływ następujące
czynniki: wysokość fal musi być jednakowa, odległość
fal musi być jednakowa, powierzchnia wybiegu musi
być płaska i tworzyć dla całego systemu usztywnień
wspólną płaszczyznę.
Wszystkie wymienione czynniki są krytyczne – oznacza to, że niedopełnienie jednego z nich powoduje problemy dokładności wykonania całego panelu. Ponieważ
– jak już wspomniano – usztywnienia faliste nie są
w stanie przenieść zbyt wielkich sił poprzecznych zanim
nie zostaną przyspawane do poszycia, jest to jeszcze
jeden problem w trakcie wykonywania. Zbyt wielkie siły
docisku prowadzą do zmiany wymiarów półfal – zarówno ich kształtu jak i amplitudy. Prowadzi to do zmiany
wymiaru całego płata, jak i do odkształceń płaszczyzn
wybiegu, co pogarsza jakość procesu spawania.
Panele typu Vf-core: w tym systemie usztywnienia
nie stanowią jednego elementu, a są wykonywane
w postaci pojedynczych półfal. Każdy z segmentów jest
oddzielnie spawany do płatów poszycia. Typowy panel
tego systemu jest zazwyczaj wyższy niż panel typu
V-core. Ponieważ każde z usztywnień jest oddzielnym
elementem, są one znacznie dokładniej wykonywane
niż dla systemu V-core. Również zużycie materiału jest mniejsze w tym systemie niż w poprzednim.
System ten stwarza możliwość dostosowywania układu
wiązań do konkretnych wymagań. Odstęp pomiędzy
usztywnieniami może być zmienny i optymalny dla
konkretnej konfiguracji obciążeń. W tym systemie panel
także może być produkowany z jednego zamocowania. Problemy wykonania tego typu paneli związane
są z dokładnościami wykonania profili usztywnień i ich
wytrzymałością przed połączeniem z poszyciem. Tego
typu profil jest trudny do ustalenia w trakcie montażu,
ponieważ pod wpływem docisku poprzecznego może
ulec rozgięciu, a nawet wyboczeniu. Stwarza to ryzyko
zmiany kształtu, a co za tym idzie jakości połączenia
i charakterystyk sztywności całego panelu. Ponieważ
każdy z profili jest oddzielnym elementem, każdy z nich
musi zostać przyspawany do poszycia swoimi własnymi
spoinami. Daje to zwiększenie liczby spoin w panelu
wobec systemu V-core w proporcji 3 na 2. Obniża to
efektywność produkcji i zwiększa odkształcenia.
Panel typu O-core: jest usztywniony profilami o przekroju rury kwadratowej. Ponieważ profile takie są produkowane powszechnie, ich koszt jest mniejszy niż
elementów zamawianych specjalnie, a dokładności
wykonania – powtarzalne. Tu również – z racji indywidualnego montowania każdego usztywnienia – możliwe
jest stosowanie nierównomiernych odległości usztywnień dla optymalizowania konstrukcji. Ten typ profilu
pozwala również łatwo tworzyć z nich ramy, co znakomicie ułatwia dalsze łączenie gotowych paneli ze sobą.
Zamknięta struktura profilu daje mu znacznie wyższą
odporność na siły poprzeczne, co pozwala stosować znacznie większe wartości docisku niż dla paneli
z usztywnieniami falistymi, prowadzi to do mniejszej
szczeliny pomiędzy poszyciem i usztywnieniem, a stąd
i jakość spawania jest znacznie lepsza. Ujemną stroną
stosowania tego typu profili jest nadwyżka niepotrzebnego materiału na powierzchniach przylegających do
poszycia. Można te właściwość wykorzystać wtedy,
gdy konieczne jest mocowanie do powierzchni panelu
dodatkowych elementów. Zazwyczaj też grubość ścianki profilu oferowana dla typowych handlowych profili

jest zbyt duża z punktu widzenia optymalnej grubości
usztywnienia. Toteż relacja wagi do sztywności dla tego
typu paneli jest niższa niż dla poprzednich rozwiązań.
Zamknięta struktura profilu uniemożliwia również wykonanie panelu z jednego zamocowania, ponieważ nie
jest możliwe dotrzeć spawającym promieniem lasera do
powierzchni styku pomiędzy usztywnieniem a dolnym
poszyciem. Dlatego też ten typ panelu wymaga odwracania w procesie produkcji.
Panel typu I-core: jest usztywniony płaskownikami
spawanymi prostopadle do płyt poszycia. Taka geometria usztywnień jest optymalna z punktu widzenia relacji
wagi do sztywności panelu. Główną wadą tego typu
geometrii są problemy ich wykonania. Jak już wspomniano, jakość powierzchni i dokładność wykonania
usztywnień musi być bardzo wysoka i powtarzalna.
Toteż muszą być one cięte laserowo, obrabiane maszynowo bądź kształtowane przeciąganiem. Zwiększa to
koszty produkcji. W czasie procesu łączenia z poszyciem usztywnienia muszą być mocno podpierane, aby
zapobiec ich wyboczeniu pod wpływem sił docisku.
W trakcie procesu łączenia profile muszą być ustawione dokładnie w wymaganym położeniu tak, aby środek
grubości leżał w osi linii spawania. Nawet minimalna
nieprostopadłość do poszycia powiększa szczelinę
między usztywnieniem a poszyciem i pogarsza jakość
połączenia. Ponieważ grubości usztywnień są relatywnie niewielkie, tolerancje ustawienia siłą rzeczy muszą
być bardzo ostre. Dokładność ustawienia musi być
lepsza niż pół grubości usztywnienia – wymaganie to
wymusza wysokie wymagania dla oprzyrządowania
montażowego. Spawanie odbywa się poprzez grubość
poszycia, dlatego wymagane jest obracanie panelu
w procesie wytwarzania, chyba, że do wykonania dolnego połączenia stosuje się inne metody spawania – na
przykład spawanie hybrydowe.
Panel typu X-core: jest to odmiana panelu typu
V-core gdzie dwie warstwy typu V-core są połączone
wierzchołkami ze sobą. Panele tego typu są zazwyczaj
wykonywane z cieńszych blach niż V-core. Produkcja
paneli tego typu wymaga wykonania większej liczby spoin i wymaga więcej operacji unieruchamiania.
Zazwyczaj pierwsza płyta poszycia jest spawana do
jednego z arkuszy usztywnień. Spawanie odbywa się
poprzez grubość usztywnienia. Następnie drugi arkusz
usztywnień jest ustawiany na wierzchołkach pierwszego
i spawany przez grubość. Na końcu spawana jest płyta
poszycia górnego. Lista problemów wykonawczych jest
podobna jak dla panelu typu V-core, tyle, że łączenie ze
sobą dwóch arkuszy profilowanych usztywnień podwaja
problem ich odkształceń wykonawczych albo podwójnie
zawęża możliwe tolerancje. Cieńsze struktury zmuszają
do stosowania mniejszych sił docisku, co prowadzi do
powstawania większej liczby wad w spawaniu niż dla
normalnej struktury typu V-core. Czas wytwarzania jest
dłuższy, a koszty odpowiednio większe.
Instalację do spawania laserowego używaną
w Stoczni Meyer Werft pokazano na rysunku 6.
Instalacja ta wyposażona jest w 12 kW laser CO2,
który pozwala na ciągłe łączenie blach poszycia
z wewnętrznymi usztywnieniami za pomocą igłowej
spoiny wykonywanej z zewnątrz poszycia. Instalacja
posiada przestrzeń roboczą 10 x 3 m. Do wykonywania
paneli sandwich została zaprojektowana specjalna głowica spawająca. Jest ona wyposażona w system rolek
dociskowych, które minimalizują szczelinę pomiędzy
arkuszem poszycia a usztywnieniem wewnętrznym dla
uzyskania dobrej jakości połączenia (rys. 5).

Rys. 6. Instalacja do spawania laserowego w stoczni Meyer
Werft [3]

Zachowanie spoiny
w połączeniu teowym
spawanym laserowo
Poprawność analizy trwałości zmęczeniowej konstrukcji zależy w dużym stopniu od wiarygodnego określenia stanu naprężenia w rozpatrywanym elemencie.
Można to wykonać modelując analizowaną strukturę
za pomocą metody elementów skończonych (MES).
Dla typowych zadań inżynierskich modelowanie pasa
poszycia wzmocnionego usztywnieniem z nim połączonym odbywa się na ogół w ten sposób, że modeluje się
usztywnienie za pomocą elementów najczęściej typu
belkowego – zazwyczaj tak, iż w płaszczyźnie grubości środnika usztywnienia występuje jeden element,
a w płycie poszycia tworzy się pas elementów o tej
samej szerokości. Połączenie jest wówczas modelowane w punktach węzłowych natomiast na ogół dla
zadań w skali makro (3D) spoiny nie modeluje się. Dla
teowego połączenia wykonanego przy pomocy spawania laserowego takie podejście może prowadzić do
uzyskania informacji nieprzystających do rzeczywistego
stanu konstrukcji, ponieważ spoina laserowa posiada
wymiar w kierunku grubości zdecydowanie mniejszy
niż grubość łączonego przy jej pomocy usztywnienia,
a między łączonymi elementami zawsze występuje
szczelina technologiczna (rys. 7).

Rys. 7. Geometria teowego połączenia wykonanego techniką
spawania laserowego [4]

Taka „nieciągłość” w miejscu połączenia powoduje
odmienne zachowanie tego rejonu struktury w porównaniu ze złączem spawanym metodami klasycznymi
(rys. 8).
W połączeniu następuje najpierw obrót łączonych
elementów względem siebie, następnie dochodzi do
kontaktu jednej strony obu elementów, a dopiero wówczas przemieszczenia obu elementów zaczynają być
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Rys. 10. Próbka z naklejoną siatką pomiarową oraz miejsce
pomiaru odkształceń
Rys. 8. Zachowanie laserowo spawanego połączenia teowego
w trakcie zginania [5]

zgodne – tyle tylko, że obciążenie jest przenoszone
przez znacznie mniejszy przekrój niż dla połączenia
klasyczną spoiną. Takie zachowanie złącza pozwala postawić postulat, iż modelowanie jego geometrii
musi być prowadzone na znacznie większym poziomie
szczegółowości.
Aby zweryfikować postawioną tezę, przeprowadzono prace mające na celu dostarczenie informacji na
temat zachowania połączenia pod obciążeniem zginającym [5]. Badania przeprowadzono na próbkach, które
w części pomiarowej obejmowały trzy odcinki usztywnień połączone dwustronnie z poszyciem zewnętrznym.
Kształt i wymiary próbki przedstawiono na rysunku 9.
Pokazano tu również sposób obciążania próbki dla
wywołania efektu niszczenia spoiny poprzez zginanie.

Rys. 11. Pole odkształceń w minimalnym przekroju spoiny dla
P = 1,54kN [6]

Rys. 9. Wygląd próbki typu B-3 oraz jej podstawowe wymiary [6]

Do badań rozkładów odkształceń użyto techniki laserowej interferometrii siatkowej zastosowanej w Zautomatyzowanym Systemie Laserowego
Ekstensometru Siatkowego (LES). W trakcie badań
wyznaczano rozkłady przemieszczeń względnych,
a stąd odkształceń w dwóch wzajemnie prostopadłych
kierunkach: U (kierunek działania obciążenia) i V (kierunek prostopadły do kierunku działania obciążenia) na
podstawie analizy obrazów prążków interferencyjnych
w naklejonej na próbkę siatce oświetlanej światłem
lasera, pojawiających się dla zadanych poziomów
obciążenia.
Dla poszczególnych wartości siły P rejestrowano
obrazy prążków interferencyjnych w obu kierunkach
analizy U i V. Pomiar prowadzono dla środkowego złącza. Widok próbki z naklejoną siatką i miejsce pomiaru
odkształceń pokazano na rysunku 10.
Na rysunku 11 pokazano obraz pola odkształceń
na tle zarysu próbki. Widać tu asymetrię rozkładu
odkształceń w przekroju szczeliny pomiędzy poszyciem
a usztywnieniem. Wywołane jest to wpływem efektu
zamykania się szczeliny i występowaniem zjawisk kontaktowych pomiędzy poszyciem a usztywnieniem.
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Rys. 12. Rozkład odkształceń w minimalnym przekroju zginanej spoiny laserowej

Asymetrię tę potwierdza rozkład odkształceń w przekroju szczeliny pokazany na rysunku 12.
Widać tu, że zarówno wartości odkształceń po
stronie ściskanej i rozciąganej różnią się przeszło dwukrotnie, a położenie osi symetrii złącza nie pokrywa się
z osią obojętną zginania.
Analiza otrzymanych rozkładów odkształceń pozwala stwierdzić, że:
• W przypadku odkształceń w kierunku V obciążenie
próbki siłą osiową zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 9 wywołało w strefie spoiny łączącej poszycie z usztywnieniem gradient odkształce-

nia typowy dla obciążenia zginającego. Ponieważ
nastąpił kontakt mechaniczny krawędzi obróconego
usztywnienia z pasem poszycia, w okolicy miejsca
kontaktu wystąpiła strefa odkształceń ściskających
w obu elementach (rys. 11, 12).
• Największe wartości odkształceń (kierunek V) rozciągających w analizowanym obszarze wystąpiły na krawędzi spoiny, zaś odkształceń ściskających w strefie
styku usztywnienia i poszycia (rys. 11).
• W trakcie narastania obciążenia następował wzrost
wartości odkształceń w strefach ściskanych i rozciąganych, a także zaobserwowano stopniowe przemieszczanie się tych stref w głąb płyty.
• Odkształcenia w kierunku U wykazują symetryczny
układ względem linii przechodzącej przez minimalny
przekrój spoiny (rys. 13).

sem spawania. Spoina obracając się wywołuje zginanie poszycia i powstanie odpowiednio dwóch stref
odkształceń rozciągających i ściskających w materiale
poszycia i usztywnienia po obydwu stronach spoiny.
W wyniku obciążenia próbki siłą P = 4,02 kN nastąpiła trwała deformacja badanego złącza. Zarejestrowane
po odciążeniu próbki mapy prążków interferencyjnych pozwoliły na wyznaczenie obszaru odkształceń
plastycznych. Na rysunku 14 przedstawiono strefy
odkształceń plastycznych dla kierunku V i U, przy czym
kolorem jaśniejszym oznaczono strefę odkształceń
trwałych o znaku ujemnym (ściskających) zaś kolorem
ciemniejszym strefę odkształceń trwałych o znaku
dodatnim (rozciągających) o wartości przekraczającej
odpowiednio - 0,05% i + 0,05%.

Wnioski
Technika spawania laserowego wnosi nową jakość
do procesów wytwarzania konstrukcji okrętowych,
dając możliwość wytwarzania nowatorskich elementów
konstrukcyjnych takich jak stalowe panele sandwicz.
Ponadto złącze teowe spawane laserowo wykazuje
krańcowo odmienne cechy wytrzymałościowe wobec
złącza spawanego klasycznie. Modelowanie złącza
za pomocą Metody Elementów Skończonych musi
uwzględniać specyfikę jego geometrii.
Rys. 13. Odkształcenia w złączu – kierunek U

• Szczegółowa analiza ich typowego rozkładu pokazanego na rysunku 13 b, pozwala wskazać na prawdopodobny charakter odkształcania połączenia w strefie spoiny laserowej schematycznie przedstawiony
na rysunku 13 a. Usztywnienie przemieszczając się
względem pasa poszycia powoduje obrót spoiny laserowej „zbudowanej” z materiału umocnionego proce-
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Tadeusz Hejwowski

Badania odporności
na zużycie erozyjne powłok
nakładanych metodą gazowo-proszkową
Testing of resistance to erosive wear of coats
applied by means of gas-power technique
Streszczenie

Abstract

Wyniki uzyskiwane w laboratoryjnych testach erozji mają zwykle ograniczoną przydatność, ze względu
na fakt stosowania ścierniw odbiegających wielkością
ziaren i właściwościami od pyłów przemysłowych.
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zużyciem erozyjnym powłok wykonanych ze stopów na
bazie niklu. Zastosowano własne stanowisko do
badania zjawiska erozji. Badania wykonano z wykorzystaniem popiołu pobranego z kotła elektrociepłowni, mieliwa kwarcowego, korundu i karborundu,
na mikroskopie skaningowym badania mechanizmu
zużywania powłok. Powłoki wykazywały mniejszy
ubytek masy od stali jedynie w teście zużycia erozyjnego przez cząstki popiołu.
Stwierdzono wpływ twardości powłok na odporność na zużycie w testach z wykorzystaniem mieliwa
kwarcowego i cząstek popiołu.

The results obtained in laboratory tests of erosion
usually have limited suitability due to the fact that abrasive materials have significantly different grain sizes
and properties when compared with industrial dusts.
The results of erosive wear testing of coats made of nickel-base alloys were presented in the paper. A special-purpose test stand for testing of erosion phenomena
was applied. The testing was conducted with the use
of ash taken from the heat and power generation plant
boiler, ground quartz, corundum and silicon carbide.
The mechanism of coat wear was tested by means
of a scanning microscope. 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
Erozja spowodowana przez strumień cząstek stałych
powoduje znaczne straty ekonomiczne, według ocen
szacunkowych roczne straty spowodowane erozją turbiny
parowej o mocy 600 MW wynosiły 3,8 mln dolarów, z czego
2,7 stanowią dodatkowe koszty paliwa, a pozostałą kwotę
koszty usuwania uszkodzeń. Uszkodzenia są powodowane przez cząstki tlenków odpadające od powierzchni
rur kotłowych lub przewodów pary. Stosowanymi środkami zaradczymi jest wytwarzanie powłok ochronnych, co
zwiększa trwałość łopatek turbin nawet 10-krotnie [1]. Rury
przegrzewacza pary kotła parowego typu OP-15, wykonane ze stali 10H2M, podlegają wymianom co 3–4 lata. Kocioł
jest opalany węglem kamiennym, dodatkowo umieszczone są palniki do spalania odpadów produkcyjnych.
Zawartość siarki w węglu wynosi 0,9÷1,2%, zawartość
popiołu 15,7÷32,4%. W celu obniżenia emisji SO2 zastosowano suchą metodę odsiarczania spalin polegającą
na dozowaniu wapienia do węgla i po zmieleniu zasilanie
mieszaniną palników opalających kocioł [2].
Dr hab. inż. Tadeusz Hejwowski, prof. PL
– Politechnika Lubelska.
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Innym przykładem zużycia erozyjnego elementów
przemysłowych są wentylatory wyciągowe stosowane
w cementowniach do utrzymania przepływu gazów przez
piec do produkcji klinkieru oraz wentylatory wdmuchu,
których zadaniem jest podawanie paliwa do palników opalających piec. Uszkodzenie erozyjne jest zlokalizowane na
krawędziach natarcia i spływu łopatek w określonym miejscu, co ma związek z charakterem opływu łopatek przez
gaz zawierający cząstki stałe [3].
Testy symulacyjne erozji są wykonywane na przykład na samolotowych turbinach gazowych, w których
wrażliwość turbiny na erozję określa się w badaniach
polegających na dodaniu do powietrza wlotowego pyłów.
Testy laboratoryjne wykorzystują stanowiska, w których
przyspieszenie pyłów uzyskuje się w dyszy zasilanej sprężonym gazem, w tunelu aerodynamicznym lub też przy
pomocy obracającego się wirnika – w przypadku urządzeń
dwóch pierwszych typów obserwuje się, że kąt uderzenia
drobnych cząstek pyłów odbiega od zadanego ze względu na występujące efekty aerodynamiczne. Innym typem
urządzeń są stanowiska próżniowe, w których próbki są
przymocowane do obracającego się wirnika, a ziarna
pyłów spadają swobodnie na obwód koła zataczanego
przez próbki [4].
Napawanie gazowe umożliwia wytwarzanie napoin
o gładkim licu i niewielkim udziale podłoża. Wydajność
napawania gazowego wynosi 0,5÷5,0 kg/h. Metoda jest

stosowana do napawania regeneracyjnego i produkcyjnego elementów maszyn i urządzeń. Wytwarza się najczęściej
powłoki na bazie niklu, żelaza lub kobaltu. Stopy na bazie
żelaza wytwarzają napoiny, które można sklasyfikować
jako: węglik wolframu (WC + W2C) w osnowie na bazie
Fe, żeliwa wysokochromowe o osnowie martenzytycznej
lub austenitycznej (mogą także zawierać W, B, V. Mo, Nb,
Ti i niekiedy dodatek boru), żeliwa stopowe i stale stopowe
[5, 6]. Stopy na osnowie niklu zawierające Cr, B, Si, Fe i C
wykazują wysoką odporność na korozję, zużycie ścierne.
Twardość napoin, w zależności od składu chemicznego,
wynosi 15÷65 HRC. Dodatek B oraz Si zapewnia działanie
samotopnikujące oraz powoduje obecność niskotopliwych
eutektyk, co zwiększa koherencję węglików i borków.
W stopach występują węgliki i borki chromu, krzemki oraz
rzadziej fazy Lavesa. Twardość faz Lavesa jest niższa od
twardości większości węglików i azotków, ale zapewniają
one wysoką odporność na zużycie w warunkach tarcia
metal–metal, nie powodując jednocześnie nadmiernego
zużycia współpracującego elementu. Stopy na osnowie Ni
zawierają: Cr do 25%, Si do 4,5%, B do 3,5%, C do 0,95%,
W do 16%, Mo do 3%. Stopy kobaltu stosowane do napawania zawierają zwykle węgliki w osnowie powierzchniowo
centrowanego roztworu stałego kobaltu. Odporność na
zużycie uzyskuje się przez umocnienie roztworu stałego
kobaltu oraz wieloma typami węglików. Stopy na osnowie
Co zawierają: Cr – 20÷30%, B do 3%, Si do 3%, W do 15%,
Mo do 6% [5, 6].

Badania eksperymentalne
W badaniach zużycia erozyjnego zastosowano własne
stanowisko badawcze, w którym dwie badane próbki są
przymocowane do wirnika napędzanego silnikiem wysokoobrotowym. Urządzenie do badania zużycia erozyjnego
jest przedstawione na rysunku 1, a rysunek 2 pokazuje
wymiary próbki. Maksymalna prędkość obrotowa wirnika
wynosi 8000 obr./min. Wirnik (2) z gniazdem próbki (1)
jest umieszczony w hermetycznej walcowej komorze (3)
o wymiarach 210 x 110 mm, komora jest ułożyskowana
w oprawach (4) i napędzana przez przekładnię pasową
silnikiem elektrycznym (7), jej prędkość obrotowa wynosi 1 obr./s. Oś obrotu komory jest ustawiona poziomo
i pokrywa się z osią obrotu wirnika z próbkami. Wirnik
jest zamocowany do wału ułożyskowanego w oprawach
(5), w wale wirnika jest wykonany otwór umożliwiający
doprowadzenie, poprzez oprawę (6), gazu obojętnego do
wnętrza komory (3). Przed rozpoczęciem testu do środka
komory wsypywano porcję ścierniwa, która wynosiła:

100 g mieliwa kwarcowego, 150 g korundu, 150 g karborundu lub 90 g popiołu. Do wewnętrznej powierzchni
komory są przymocowane żebra, których zadaniem jest
ułatwienie transportu ścierniwa w trakcie ruchu obrotowego komory. Czas testu wynosił 3 min., ubytek masy próbek
określano z dokładnością do 0,1 mg po ich uprzednim
umyciu w myjce ultradźwiękowej. Prędkość obwodowa
na powierzchni badanej próbki wynosiła, w zależności od
odległości od osi obrotu, 25,26÷44 m/s. Skład chemiczny
materiałów proszkowych i twardość wykonanych powłok
przedstawia tablica I.
Mikrotwardości powłok zmierzono pod obciążeniem 40
G, wyniki są przedstawione w tablicy II.
Tablica II. Mikrotwardości powłok
Materiał
Deloro Alloy 35
Colmonoy 43
Buildup 22
NiCrSiB
Colmonoy 237
UTP Exobond 2002
UTP Exobond 2005
AMI 1045
AMI 1060
PMNiCr55
Stelcar Composite 6

Mikrotwardość HV
osnowa

twarde wydzielenia

470–543
258–545
352–429
382–538
321–429
378–602
432–712
634–971
641–1228
497–1472
382–487

967
1110–1797
729–1274
1795–2175
1513–1868
1026–3360

1028–1880

Powłoki wykonano palnikiem acetylenowo-tlenowym
do napawania gazowo-proszkowego typu Victor SPT100
na podkładkach ze stali St3S. Wszystkie zastosowane
materiały są stopami na bazie niklu, większość materiałów jest zalecana przez producentów do regeneracji form
szklarskich, naprawy odlewów żeliwnych, materiał 7 jest
zalecany do natryskiwania łopat wentylatorów, a materiał
11 jest materiałem kompozytowym zalecanym do zastosowania w przypadku ścierania przez ziarna minerałów.
Wszystkie wykonane powłoki zawierają roztwór stały niklu
oraz eutektyki, a w niektórych przypadkach można wyróżnić i zmierzyć twardość twardych faz – węglików i borków.
Rysunek 2 i 3 przedstawiają wyniki badań zużycia
erozyjnego. Al2O3 powoduje na ogół większe zużycie od
SiC. SiO2 powoduje mniejsze zużycie w porównaniu do
dwóch poprzednich ścierniw, ale może to być związane
z mniejszą masą ścierniwa użytego w teście. Rankingi
stopów w poszczególnych testach różnią się, w badaniach
laboratoryjnych erozji należy stosować pyły powodujące

Tablica I. Skład chemiczny powłok
Materiał
Deloro Alloy 35
Colmonoy 43
Buildup 22
NiCrSiB
Colmonoy 237
UTP Exobond 2002
UTP Exobond 2005
AMI 1045
AMI 1060
PMNiCr55
Stelcar Composite 6

Skład chemiczny

Twardość HV

C = 0,17%, Si = 3,1%, B = 1,5%, Fe = 1,6%, C r= 4,7%, Ni- reszta
C = 0,4%, Cr = 10%, B = 2,2%, Si = 2,3%, Fe = 3%, Ni-reszta
C = 0,1%, B = 1,25%, Si = 3,15%, Fe = 0,75%, Ni-reszta
Ni = 70%, Cr = 20%, Si = 4%, Fe = 1,5%
B = 1,3%, Cr = 4%, Si = 2,8%, inne-5,15%, Ni-reszta.
C = 0,2%, Si = 2,7%, B = 1,2%, Cr = 9,3%, Fe = 1,9%, Al = 1,25%, Ni-reszta.
C = 0,8%, Si = 2,25%, Fe = 1,6%, W = 14,4%, Cr = 8%, B = 1%, Al = 0,25%
B = 2,83%, C = 0,21%, Cr = 11,9%, Fe = 3,71%, Si = 3,06%, Ni-reszta.
B = 3,58%, C = 0,97%, Cr = 14,09%, Fe = 3,59%, Si = 4,25%, Ni-reszta
C = 0,4%, B = 2,6%, Si = 4%, Cr = 12%, Fe = 2,8%, Ni-reszta.
65% (C = 0,65%, B = 3,1%, Cr = 15%, Fe = 4,2%, Si = 4,2%, Ni-reszta) + 35% (WC + W2C)

441
618
331
769
441
385
496
520,5
952
696
974
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Rys. 3. Ubytki masy po badaniach erozji,

■ Al O ,

SiC

Rys. 4. Ubytki masy po badaniach erozji,

■ SiO2,

popiół

2

3

Rys. 1. Urządzenie do badania erozji

Rys. 2. Próbka stosowana do badań

zużycie erozyjne rozważanych elementów przemysłowych. Porównanie ubytków masy powłok (materiały 1÷11)
z ubytkiem masy próbek ze stali St3S (materiał 12) wskazuje, że jedynie w przypadku zużycia erozyjnego przez
ziarna popiołu jest uzasadnione stosowanie powłok.
Ubytek masy badanych materiałów zależy od twardości
ziaren ścierniwa, ich kształtu, odporności na pękanie oraz od
ich wielkości. Twardość SiC wynosi koło 2600 HV, twardość
Al2O3–1800 HV, a twardość mieliwa kwarcowego–900÷1300
HV [7]. Twardość ziaren wymienionych ścierniw jest wyższa
od twardości większości składników mikrostruktury badanych materiałów. W popiołach z węgla kamiennego SiO2
stanowi około 50% masy, zawartość Al2O3 stanowi 20÷30%
wag. Intensywność erozji materiałów zależy od wielkości
ziaren ścierniwa, dla SiO2 obserwuje się obniżenie intensywności erozji dla ziaren o wielkości mniejszej od 100 µm
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o znacznych rozmiarach istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wady powodującej pękanie ziarna ścierniwa podczas uderzenia w materiał, powstałe podczas
zderzenia fragmenty ziarna, poruszające się stycznie do
powierzchni, powodują znacznie mniejsze uszkodzenie
materiału w porównaniu do ziarna wyjściowego. Innym
możliwym wyjaśnieniem jest wbijanie się drobnych ziaren
ścierniwa w badany materiał, badania własne wykonane na
mikroskopie skaningowym nie potwierdziły tego zjawiska
w przypadku podanych ścierniw. Stwierdzono natomiast
nalepianie się ścierniwa w przypadku testów wykonywanych na prezentowanym stanowisku z wykorzystaniem
pyłów klinkierowego oraz cementowego, nie stwierdzono
jednak tego zjawiska w przypadku badań wykonywanych
na urządzeniu z dyszą i na urządzeniu z wirnikiem, co było
związane z faktem, iż w testach na prezentowanym stanowisku następuje kruszenie ziaren ścierniwa i ścierniwo
zawarte w komorze ma inny skład ziarnowy niż na początku
testu, innymi przyczynami są podatność na pękanie cząstek pyłu. Niska intensywność erozji przez ziarna popiołu
jest spowodowana głównie ich małą wielkością. Mieliwo
kwarcowe powoduje znaczne zużycie materiałów, co jest
związane zarówno z kształtem ziaren, posiadających ostre
krawędzie, jak i ze składem ziarnowym mieliwa. Mieliwo
zawiera ziarna o znacznie różniących się wielkościach, co
ułatwia usuwanie osnowy z obszarów pomiędzy wydzieleniami twardych faz. Rysunek 5 i 6 przedstawiają zależność ubytku masy powłok w badaniach erozyjnych od
ich twardości. W przypadku zastosowania w testach Al2O3

Rys. 5. Zależność ubytku masy od twardości,

• Al2O3,

SiC

zużycie ścierne, a mechanizm zużycia erozyjnego różni się
znacznie od mechanizmu zużycia ściernego. W przypadku zastosowania w badaniach erozyjnych SiO2 i popiołu
jest uzasadnione stosować powłoki o większej twardości.
Powłoki nr 2, 4 i 11, wykazujące w tych warunkach wysoką
odporność na zużycie, zawierają stosunkowo duże wydzielenia twardych faz.
Przeprowadzono przy pomocy mikroskopu skaningowego badania mechanizmu zużywania erozyjnego materiałów. Rysunek 7 przedstawia powierzchnię stali St3S po
badaniach erozji z zastosowaniem korundu, zauważa się
plastyczny mechanizm erozji, niewielka liczba widocznych
„płatków” metalu wiąże się z ich efektywnym usuwaniem,
Rysunek 8 przedstawia powierzchnię stali St3S po erozji
mieliwem kwarcowym, praktycznie nie widać „płatków”,
a powierzchnia jest nierówna. Wygląd powierzchni stali
St3S po erozji ziarnami popiołu wskazywał na mechanizm
plastyczny zużycia oraz zbliżoną intensywność zużywania
perlitu i ferrytu, w przypadku powłoki nr 8 stwierdzono
w tych warunkach różne intensywności zużywania faz.
Praca częściowo finansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006–2008, projekt
badawczy PB 1056/T02/2006/30.

Wnioski

Rys. 6. Zależność ubytku masy od twardości,

• SiO2,

popiół

W badaniach odporności na zużycie powłok napawanych metodą gazowo-proszkową stopami na bazie niklu
stwierdzono, że powłoki wykazywały mniejszy ubytek
masy od stali jedynie w teście zużycia erozyjnego przez
cząstki popiołu. Stwierdzono wpływ twardości powłok na
odporność na zużycie w testach z wykorzystaniem mieliwa kwarcowego i cząstek popiołu. Ranking badanych
materiałów zależał od ścierniwa wykorzystanego w teście.
Badania wykonane na mikroskopie skaningowym wykazały istotne różnice w mechanizmach zużywania erozyjnego
materiałów.
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Hubert Drzeniek

Napawanie drutami proszkowymi typu Fe-Cr-C
Wear-resistant hardfacing with cored wire
electrodes of Fe-Cr-C alloys
Streszczenie

Abstract

W atykule przedstawiono wyniki pomiarów twardości i odporności na zużycie oraz badań metalograficznych wykonanych na 19 próbkach napoin Fe-Cr-C
zawierających do 6% - wag. węgla oraz od 17 do
34% - wag. chromu. Badaniom poddano napoiny
trzywarstwowe wykonane samoosłonowymi drutami
proszkowymi na blachach stalowych. Zestawione
w tablicy wyniki badań uporządkowano, podobnie
jak zawartość chromu i węgla w osnowie i węglikach,
w zależności od stosunku Cr/C. Przedstawiono także
wyniki badań wpływu prędkości chłodzenia na strukturę napoin, a szczególnie jej wpływ na możliwość
występowania austenitu w osnowie. Omówiono także
wpływ ilości twardych faz i rodzaju osnowy na twardość oraz odporność na zużycie luźnym ścierniwem.

Electron microprobe analysis investigations were
made on nineteen different Fe-Cr-C hardfacing alloys
with compositions of between 2 and 6 wt-% and 18
and 32 wt-% Cr. Deposits were made on steel substrates using cored wires deposited in three passes.
The results showed that the chromium content of the
eutectic and primary carbides varied systematically
with the Cr/C ratio in the alloy. The chromium and
carbon content of the matrix is also dependent upon
this ratio.
The microstructure depends very largely upon the
cooling rate and as this increases so does the amount
of austenite in the matrix. Hardness and wear resistance measurements showed an extensive dependence
upon the matrix type.

Wstęp
Dynamiczny wzrost cen nośników energii na rynkach światowych prowadzi do dużego zainteresowania
rozwojem technologii napawania, a szczególnie napawania warstw odpornych na ścieranie cząstkami mineralnymi występującymi w przemyśle wydobywczym.
Pomimo tak dużego znaczenia tej technologii brak jest
jakichkolwiek norm pozwalających na usystematyzowanie wiedzy o napoinach odpornych na ścieranie.
Metody badań odporności na ścieranie napawanych
warstw powinny odpowiadać warunkom rzeczywistym,
dlatego rozwiązania wymaga także ten problem. Jedyną
normą, która ma związek z warstwami napawanymi jest
norma opisująca pomiary twardości.
Dlatego podejmując tematykę badania napoin
odpornych na ścieranie próbowano, w celu ujednolicenia warunków ich wytwarzania, niezbędnych do porównywania między sobą tych warstw, określić: korzystny
kształt i wymiary płyty, na którą będzie nakładana
napoina, ilość napawanych warstw, sposób przygotowania próbek do badania składu chemicznego, kształt
i wymiary płyty do określania współczynnika wymieszania, sposób przygotowania próbek i metodykę
pomiarów twardości oraz ostatecznie określić wielkość
próbek i metodę badania odporności na zużycie.
Wiadomym jest, że własności tak wytwarzanych
warstw w dużej mierze są zależne od prędkości stygnięcia napoiny. W przeciwieństwie do procesu spawania
połączeniowego, w którym istotniejsze są przemiany
Dr inż. Hubert Drzeniek – EUROMAT sp z o.o.
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zachodzące w stanie stałym, w napawaniu najważniejsza jest prędkość stygnięcia materiału ze stanu
ciekłego, gdyż w przypadku warstw Fe-Cr-C przemiany
w stanie stałym nie mają istotnego znaczenia dla rodzaju, jakości i ilości wydzielonych twardych faz.
O podjęciu badań napoin z układu Fe-Cr-C, zadecydowały względy ekonomiczne, gdyż chrom, który
nie jest metalem notowanym na giełdzie nie podlega
tak znacznym wahaniom cenowym, jak inne stosowane jako dodatki do wytwarzania warstw odpornych na
ścieranie metale.

Badania własne
Badania napoin z układu Fe-Cr-C prowadzono
z zastosowaniem samoosłonowych drutów proszkowych o średnicy 3,2 mm wykonanych w procesie
ciągnięcia. Przygotowanie tych elektrod wymagało
wykonania wielu badań przygotowawczych, przede
wszystkim określenia współczynników wypełnienia oraz
stopnia przechodzenia, w procesie napawania, chromu
i węgla do materiału napoiny, tak istotnych dla możliwości sterowania jej właściwościami.

Druty proszkowe
stosowane w badaniach
Badanie przeprowadzono na zróżnicowanych pod
względem składu chemicznego czystego stopiwa, 19
próbkach Fe-Cr-C zawierających (w % - wag): od 2,42

Tablica I. Skład chemiczny, twardość i odporność na zużycie badanych materiałów
Numer
napoiny

Cr/C

1

Skład chemiczny % - wag.

Ilość
węglików %

Twardość HV0,1
węgliki
pierwotne

węgliki
eutektyczne

Twardość
HV30

Zużycie g

C

Cr

Mn

Si

4,13

5,45

22,53

1,94

0,99

43,04

1611

706

764

0,285

2

4,78

3,57

17,06

1,14

0,64

37,21

-

573

679

0,890

3

4,81

3,93

18,92

1,70

0,74

40,34

-

593

600

0,392

4

4,85

5,56

26,99

2,12

0,90

49,90

1571

673

763

0,283

5

4,97

4,44

22,05

1,61

0,95

-

1469

702

671

0,268

6

5,30

4,32

22,91

1,02

0,56

45,80

1709

720

683

0,200

7

5,81

5,35

31,13

1,24

1,14

55,92

1807

611

772

0,530

8

5,81

3,56

20,69

1,76

0,75

42,55

-

613

608

0,285

9

6,07

3,95

23,97

1,84

0,72

46,29

-

643

674

0,688

10

6,13

4,80

29,43

2,09

0,95

50,49

1659

728

712

0,085

11

6,83

4,67

31,91

2,45

1,05

43,71

1505

697

707

0,188

12

7,04

3,80

26,74

2,28

1,13

37,57

1393

782

623

0,222

13

7,86

3,08

24,22

1,83

0,70

36,94

-

694

658

0,603

14

8,48

3,57

30,28

2,36

0,97

57,32

1879

741

666

0,401

15

8,89

2,80

24,89

1,93

0,77

36,37

-

603

573

0,805

16

9,00

3,49

31,41

2,26

1,06

40,08

1806

716

662

0,199

17

9,24

2,42

22,37

1,73

0,77

38,28

-

556

600

0,678

18

11,08

2,96

32,80

2,29

0,94

34,81

1641

660

615

0,440

19

13,69

2,50

34,23

2,43

0,96

42,71

-

516

633

0,768

do 5,56 węgla oraz od 17,06 do 34,23 chromu (tablica
I). Ich położenie zaznaczono na metastabilnym wykresie
powierzchni likwidus Jacksona uzyskując w ten sposób
wstępną informację o procesie krystalizacji pierwotnej
badanych materiałów (rys. 1).

Płyty do napawania próbek

Rys. 1. Położenie badanych stopów na wykresie powierzchni
likwidus układu Fe-Cr-C

Rys. 2. Schemat określenia współczynnika wymieszania
i pomiaru prędkości stygnięcia

Zaproponowanie wymiarów i kształtu płyt próbnych
do napawania miało na celu, o czym wspomniano we
wprowadzeniu, ujednolicenie warunków badań. Stworzy
to możliwość, również ze względu na podobne warunki
chłodzenia, porównywania wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i badawczych.
Ustalono, poprzedzając to badaniami wstępnymi,
że korzystny wymiar płyt, wykonanych ze stali St 37 do
napawania próbek, powinien wynosić 250 x 100 x 30
mm.
Badane materiały napawano przy następujących
parametrach:
• natężenie prądu 335-370 A,
• napięcie łuku 32-33 A,
• prędkość napawania 0,47m/s,
• prędkość podawania drutu 0,47 m/s,
• długość wolnego końca 30 mm.
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Określenie współczynnika wymieszania
i pomiar prędkości stygnięcia
Dla ustalenia współczynnika wymieszania materiału
napoiny z podłożem napawano w kierunku wzdłużnym
na blachę próbną jeden ścieg badanego materiału
dokonując równocześnie pomiaru prędkości stygnięcia
w punktach I, II i III zgodnie ze schematem pokazanym
na rysunku 2.

Napawanie próbek
do określania składu chemicznego
Materiał do badania składu chemicznego napawano
na wąską krawędź blachy ze stali St 37 o wymiarach 100
x 50 x 10 mm. Dla zapewnienia otrzymania w ostatniej
warstwie czystego, nie wymieszanego z podłożem, spoiwa wykonywano 8 ściegów. Następnie próbki nacinano
poprzecznie co 10 mm na głębokość około 3 warstw
i ostatecznie odcinano je wzdłuż próbki. Ze względu na
dużą twardość badanych materiałów, nie można było
próbek rozdrobnić na drodze obróbki wiórowej.
Ten najczęściej kruchy materiał rozdrabniano
poprzez prasowanie (kruszenie). Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, ażeby materiał był dokładnie rozdrobniony, nie można go przesiewać i należy
całość oddać do badania składu chemicznego.
Zdecydowano się na badanie składu chemicznego
metodą na mokro ze względu na brak wzorców niezbędnych przy stosowaniu innych technik.

Napawanie próbek do badań
W celu przeprowadzenia badań wytypowanych
materiałów napawano na całej blasze trzy warstwy.
Proces napawania prowadzono przy różnych prędkościach chłodzenia i tak:
• w temperaturze pokojowej,
• w temperaturze 200°C ,
• w temperaturze 400°C,
• w temperaturze 600°C.
Dodatkowo jedną próbkę zanurzono dolną
powierzchnią w wodzie w celu zwiększenia prędkości
chłodzenia.
Prędkość chłodzenia mierzono na próbce napawanej jednym ściegiem (punkt 3.1). Każdy następny ścieg
napawano dopiero po osiągnięciu przez blachę określonej temperatury np.: 200, 400 albo 600°C. Na próbkę
zanurzoną w wodzie nanoszono kolejny ścieg zaraz po
zakończeniu poprzedniego.
Po zakończeniu nanoszenia warstw napawaną
powierzchnię wszystkich blach przed dalszymi badaniami szlifowano do zabielenia.

Pomiar twardości
Napawane, przeszlifowane blachy dzielono na 8 części
i mierzono w środku każdego segmentu twardość metodą Vickersa (HV30). Wykonując po 5 odcisków otrzymano z każdej blachy 40 punktów pomiarowych, z których
określono wartość średnią zamieszczoną w tablicy I.
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Pomiar odporności na ścieranie
Po pobraniu próbek do badań metalograficznych
resztę blachy cięto na osiem jednakowych kostek
o wymiarach 55 x 40 x 35 mm przeznaczonych do badania odporności na ścieranie. Kostki ważono z dokładnością do 0,01 g i ścierano na urządzeniu Haworth ZIS116. Ścierniwem w tej metodzie jest piasek kwarcowy
o ziarnistości 0,4–0,6 mm, a jego ilość wynosiła 3 kg.
Droga ścierania była równa 2000 m zaś prędkość ścierania 2 m/s. W tej metodzie elementem przemieszczającym piasek wzdłuż powierzchni badanej próbki jest
krążek gumowy o twardości 62 + 5 Sh z rowkami na
obwodzie dociskany siłą 30 kG. Próbki przed i po ścieraniu oczyszczano i ważono. Ubytek masy próbki przyjęto jako odporność materiału na ścieranie i zestawiono
jako wartość średnią z 8 oznaczeń w tablicy I.

Badania metalograficzne
Wycięta poprzecznie ze środka napawanej blachy
próbka o grubości 10 mm była przeznaczona do szeroko zaplanowanych badań metalograficznych.
Próbki do badań metalograficznych wycięto na
przecinarce ściernicowej stosując bardzo intensywne
chłodzenie wodą. Następnie szlifowano je na papierach
ściernych SiC w celu usunięcia zmienionej na skutek
cięcia warstwy po czym próbki polerowano. Otrzymano
w ten sposób próbki do badań metalograficznych,
pomiaru mikrotwardości składników struktury oraz do
badań na mikroskopie świetlnym, elektronowym skaningowym i transmisyjnym, mikrosondzie (określenie
zawartości chromu i węgla w wydzieleniach).
Szczegóły dotyczące wszystkich bardzo szeroko
przeprowadzonych badań zamieszczono we wcześniejszych publikacjach. Poniżej przedstawione zostaną
istotne spostrzeżenia dotyczące wzajemnego powiązania składu chemicznego, twardości, odporności na
zużycie i struktury badanych materiałów.

Podsumowanie wyników badań
Wyniki badań wytypowanych materiałów, to jest:
składu chemicznego czystego stopiwa, twardości HV30,
mikrotwardości węglików pierwotnych i eutektycznych
oraz odporności na ścieranie przedstawiono w tablicy
I porządkując je w kolejności zależnej od stosunku Cr/C.

Współczynnik wymieszania
Współczynnik wymieszania określono nakładając na
płytę jeden ścieg napoiny (rys. 2) i wynosi on średnio:
a) dla płyty napawanej w temperaturze otoczenia (A)
17,07%,
b) dla płyty napawanej w temperaturze 200°C (B)
14,96%,
c) dla płyty napawanej w temperaturze 400°C (C)
15,36%,
d) dla płyty napawanej w temperaturze 600°C (D)
26,41%

e) dla płyty chłodzonej podczas napawania w wodzie
(E) 4,65%.

cia struktury badanych próbek napoiny numer 5 (tabl. I)
po trawieniu ich odczynnikiem Murakami.
Przedstawiono kolejno próbki od A do E (oznaczone
zgodnie z zastosowanymi warunkami napawania.

Prędkość stygnięcia
Intensywność odprowadzania ciepła (prędkość stygnięcia napoiny) określano w 3 punktach pomiarowych
podczas nakładania na płytę również jednego ściegu
napoiny przy określonej temperaturze lub warunkach
napawania (rys. 2). Wyniki badań zestawiono na wykresach (rys. 3 a, b, c) dla poszczególnych punktów
pomiarowych oznaczonych I, II i III, przy czym oznaczenie próbek od A do E odpowiada warunkom stygnięcia. Analizując przebiegi krzywych stygnięcia można
zauważyć bardzo wyraźnie, że im niższa temperatura
płyty podczas napawania, tym większa prędkość chłodzenia.
Rys 5. Granica austenit-perlit w osnowie próbki napawanej
w temperaturze 400°C. Pow.: 53 000:1

Rys. 3. Wpływ warunków napawania na szybkość stygnięcia
badanych materiałów

Wpływ warunków napawania
na strukturę napoin
Na rysunkach 4 a do 4 e przedstawiono przykładowo wykonane za pomocą mikroskopu świetlnego zdję-

Rys. 4. Struktura napoin wykonanych w temperaturach: otoczenia (a), 200°C (b), 400°C (c), 600°C (d) i chłodzonej wodą (e)

W widocznej na rysunku 4 a strukturze próbki
napawanej w temperaturze otoczenia występują duże
węgliki pierwotne typu M7C3 oraz węgliki eutektyczne
w osnowie austenityczno-perlitycznej. Podobną strukturę obserwuje się w przypadku próbek napawanych
w temperaturze 200 i 400°C. Występowanie osnowy
austenityczno-perlitycznej potwierdzają badania wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu skaningowego. Na rysunku 5. pokazano przy powiększeniu 53
000 razy obszar, w którym rozpoczął się proces przemiany austenitu w perlit. W strukturze próbki napawanej w temperaturze 600°C (rys. 4 d) widoczne są duże
wydzielenia węglika pierwotnego M7C3 oraz węglików
eutektycznych w osnowie perlitycznej. W próbce tej nie
obserwuje się pęknięć, stąd wniosek zatem, że jeżeli
w warstwie napawanej nie mogą one wystąpić powinno
się znacznie zmniejszyć prędkość chłodzenia. W strukturze próbki napawanej z równoczesnym chłodzeniem
w kąpieli wodnej (przy największej prędkości chłodzenia) występują duże węgliki pierwotne M7C3 oraz
węgliki eutektyczne w osnowie austenitycznej, w której
obserwuje się pojedyncze igły martenzytu co pokazano
na zdjęciu z transmisyjnego mikroskopu elektronowego
przy powiększeniu 23 500 razy (rys. 6).

Rys. 6. Węgliki M7C3 w osnowie austenitycznej i pojedyncze
igły martenzytu – próbka chłodzona wodą podczas napawania.
Pow.: 23 500:1
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Wpływ zastosowanych warunków napawania na
twardość oraz odporność na ścieranie badanych próbek przedstawiono na rysunku 7. Z analizy wykresu
wynika, że odporność na ścieranie próbek zmniejsza
się wraz ze spadkiem prędkości chłodzenia. Zmiana
twardości natomiast nie jest już tak wyraźna. Widać
z powyższego, że wpływ temperatury podłoża w procesie napawania na twardość warstwy jest mniej istotny
ale na odporność na ścieranie luźnym ścierniwem jest
bardzo duży.

Na rysunku 9 przedstawiono strukturę próbki 19
składającą się z węglików eutektycznych i osnowy
austenityczno-perlitycznej. Zawiera ona największą
spośród badanych napoin zawartość chromu oraz
niską węgla.

Rys. 9. Mikrostruktura próbki 19 (tabl. I). Trawiono Mi1Fe

Rys. 7. Wpływ prędkości chłodzenia na twardość i odporność
na zużycie próbek A-E

Strukturę próbki 1 przedstawiono na rysunku 10.
Widoczne w niej są węgliki pierwotne typu M7C3 oraz
węgliki eutektyczne w osnowie austenityczno-perlitycznej.

Struktura, skład chemiczny, twardość
i odporność na ścieranie badanych
napoin
Skład chemiczny zastosowanych w badaniach drutów proszkowych zestawiono w tablicy I porządkując je
w kolejności zależnej od stosunku Cr/C. Średnia temperatura napawania mieściła się w granicach od 300 do
400°C, a parametry procesu przedstawiono w rozdziale
3. W tablicy tej zamieszczono również wyniki badań
przeprowadzonych zgodnie z opisaną wcześniej szczegółowo procedurą.
Struktura tak wykonanych napoin zależy od zawartości węgla i chromu w stopiwie. Na rysunku 8 pokazano
strukturę próbki numer 8 z dendrytycznie wydzieloną
fazą pierwotną oraz ukształtowaną rozetową eutektyką składającą się z węglików eutektycznych i osnowy
austenityczno-perlitycznej.

Rys. 8. Mikrostruktura próbki 8 (tabl. I). Trawiono Mi1Fe
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Rys. 10. Mikrostruktura próbki 1 (tabl. I). Trawiono Mi1Fe

Na rysunku 11 pokazano próbkę 10 (tabl. I), w której
stosunek Cr/C wynosi 6,13. W jej strukturze widoczne
są duże wydzielenia węglików pierwotnych oraz eutektycznych w osnowie austenityczno-perlitycznej.
Napoina ta odznacza się dużą twardością równą
712 HV30 i mikrotwardością węglików pierwotnych

Rys. 11. Mikrostruktura próbki 10 (tabl. I). Trawiono Mi1Fe

i eutektycznych oraz wykazuje najwyższą odporność na
ścieranie luźnym ścierniwem.

Przeprowadzono zatem bardzo pracochłonne badania zawartości chromu i węgla w węglikach pierwotnych, eutektycznych oraz w osnowie. Analiza wyników
tych badań pozwala na stwierdzenie, że zwiększanie
zawartości chromu w badanych stopach daje dobre
efekty tylko do stosunku Cr/C wynoszącego od 5 do
7, potem zawartość chromu w węglikach wzrasta nieznacznie i jego wprowadzanie jest nieekonomiczne.
Wyniki badań zawartości C i Cr w składnikach
struktury badanych stopów przedstawiono w postaci
wykresów na rysunkach 12, 13, 14, 15 oraz opracowano statystycznie otrzymując równania regresji. Można
więc korzystając z nich obliczyć zawartość Cr i C
w węglikach i osnowie w procesie projektowania składu
nowych stopów.

Rys. 12. Wpływ stosunku Cr/C na zawartość Cr w osnowie
(a = 1,605; b = 2,814; R = 0,907)

Rys. 15. Wpływ stosunku Cr/C na zawartość Cr w węglikach
eutektycznych (a = 1,605; b = 37,478; R = 0,89)

Rys. 13. Wpływ stosunku Cr/C na zawartość C w osnowie
(a = -0,0699; b = 1,43; R = 0,612)

Rys. 14. Wpływ stosunku Cr/C na zawartość Cr w węglikach
pierwotnych (a = 3,153; b = 22,419; R = 0,806)a próbki 1
(tabl. I). Trawiono Mi1Fe

Węgliki pierwotne i eutektyczne w badanych napoinach są węglikami mieszanymi od (Cr3Fe4)C3 do
(Cr5Fe2)C3 ponieważ nie ma możliwości otrzymania
przy napawaniu typu Fe–Cr–C (w obecności żelaza)
czystych węglików Cr7C3.

Omówienie wyników badań
Badanie przeprowadzono na napoinach wykonanych w procesie napawania samoosłonowymi drutami proszkowymi typu Fe-Cr-C wykonywanymi w Filii
Świdnica Politechniki Wrocławskiej. Dzięki bardzo dużemu doświadczeniu zdobytemu przy produkcji elektrod
możliwym było ich precyzyjne wykonanie dla założonego współczynnika wypełnienia zamykając je na zakładkę lub na styk.
W ramach prezentowanej pracy podjęto próbę uporządkowania podstawowych zagadnień związanych
z napawaniem i oceną jakości warstw odpornych na
zużycie ścierne, ponieważ jedyną obowiązującą normą
dotyczącą tej problematyki jest norma określająca
warunki pomiaru twardości.
Autor zdaje sobie sprawę, że badania prowadzone
były przyczynowo. Bardzo często nie uwzględnia się
cieplnego procesu napawania tzn. prędkości chłodzenia w procesie krystalizacji fazy stałej z fazy ciekłej.
Mniejsze znaczenie niż przy spawaniu połączeniowym,
mają przemiany fazowe w stanie stałym, gdyż ich wpływ
na własności napoiny jest mało istotny. Główne zainteresowanie skierowano przede wszystkim na ilość twardych faz, gdyż one zasadniczo decydują o odporności
na ścieranie.
Dla doprecyzowania warunków badań zaproponowano odpowiednie podłoże (blachę stalową) do
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napawania dzięki czemu możliwe było określenie, tak
istotnej w procesie kształtowania struktury napoiny,
prędkości jej chłodzenia w zależności od temperatury
podłoża.
Najważniejszym osiągnięciem tej pracy jest przede
wszystkim określenie korzystnego stosunku Cr/C
zapewniającego optymalne wykorzystanie dodatków
stopowych, w tym przypadku chromu. Najlepsze wyniki
uzyskano dla stosunku Cr/C mieszczącego się w przedziale od 5 do 7.
Szeroko zakrojone badania metalograficzne, począwszy od badań na mikroskopie świetlnym, poprzez
mikroskop skaningowy, mikrosondę do mikroskopu

transmisyjnego pozwoliły na precyzyjne wyjaśnienie
i omówienie uzyskanych wyników badań.
Przeprowadzona za pomocą mikrosondy analiza
zawartości Cr i C w węglikach oraz osnowie pozwoliła
na sporządzenie wykresów opisujących zmianę ilości
tych pierwiastków w zależności od stosunku Cr/C w stopie oraz na określenie współczynników w równaniach
regresji, przy pomocy których można obliczyć zawartość Cr i C w poszczególnych fazach dla przypadku
wytwarzania napoin Fe-Cr-C z zastosowaniem drutów
proszkowych i na ich podstawie określić korzystny
skład chemiczny napoiny.
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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)
96,- zł
192,- zł

półrocznie
rocznie
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

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

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:
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

Potrzebujesz
tylko jednego
Oszczędzisz czas, pieniądze i
trud, gdy w jednym urządzeniu
będziesz miał wszystko, co jest
potrzebne do spawania MIG.
FastMig™ Synergic jest półautomatem przeznaczonym do wykonywania ciężkich i lżejszych prac,
posiadającym dodatkowy program FastROOT™ wymagany do
spawania warstwy przetopowej
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Prąd spawania:

0A

300, 400 oraz 50

www.kemppi.com

