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wydarzenia
Air Products rozszerza sieć dystrybucji
zaawansowanej technologicznie linii gazów spawalniczych Linx
Firma Air Products – działająca na rynku gazów technicznych i największy dostawca gazów technicznych – jest obecnie
liderem sektora gazów technicznych w Europie Centralnej, posiadając 40% udziału w ogólnej sprzedaży gazów technicznych
w Polsce (działa w 15 krajach Europy).
Air Products w Polsce to firma innowacyjna, asortyment gazów
przemysłowych i technicznych oraz oferowanych technologii, pozwala polskim firmom z wielu branż przemysłu na podniesienie ich
efektywności i obniżenie kosztów operacyjnych. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technicznie gazów spawalniczych Linx,
Air Products pozwala polskim spawaczom na wzrost ich zyskowności przy jednoczesnym podnoszeniu jakości, bezpieczeństwa oraz
higieny pracy na polskim rynku. Air Products, podczas II Wystawy Spawalnictwa zorganizowanej w ramach XIII Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa w Kielcach ogłosił, że
asortyment linii gazów Linx jest już dostępny na terenie całego
kraju. Linx, najbardziej zaawansowana technologicznie linia gazów
spawalniczych w Polsce, była dotychczas dostępna w punktach
dystrybucyjnych w południowo-zachodniej i centralnej Polsce.
Gazy spawalnicze Linx zostały stworzone specjalnie dla potrzeb polskiego rynku spawalniczego przez firmę Air Products.
Linia Linx umożliwia specjalistom zajmującym się spawalnictwem
zwiększenie jakości i wydajności ich pracy przy jednoczesnym podnoszeniu standardów bhp. Linx tworzy najbardziej zaawansowaną
technologicznie linię gazów spawalniczych dostępnych w Polsce.
Każdy z gazów z asortymentu Linx został stworzony specjalnie
do zapewnienia najwyższej jakości spawania w swojej dziedzinie.
Pięć rodzajów mieszanek Linx oraz argon o wysokiej czystości, są
w stanie zastąpić kilkanaście rodzajów gazów i pokryć 99% zapotrzebowania rynku spawalniczego w Polsce.
Gazy Linx zostały zaprojektowane na podstawie bardzo dokładnych testów przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach.
Cechą wspólną dla wszystkich gazów Linx jest zastosowanie butli
o najwyższym ciśnieniu i największej pojemności spośród dostępnych na polskim rynku, a także wprowadzenie zaworu zapewniającego stabilny skład gazu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest
osłona zaworu Linx, opracowana przez Air Products specjalnie dla
potrzeb linii gazów spawalniczych Linx.

Osłona zaworu Linx

Firma stworzyła unikatowe zabezpieczenie zaworu w celu
zapewnienia polskim spawaczom najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa. Kołpak ochronny zaworu Linx pomaga zaoszczędzić czas, umożliwiając szybsze podłączenie i łatwiejszy dostęp do regulatora, a co za tym idzie – zwiększa wydajność pracy.
Osłona zaworu jest dołączona do butli na stałe, nawet wtedy, gdy
butla jest w użyciu. Dzięki temu zapewnia ona skuteczną ochronę
zaworu, jeśli butla zostanie przypadkowo przewrócona. Każda
z butli w asortymencie gazów Linx jest wyposażona w zawór nowej
generacji zapobiegający zanieczyszczeniom gazu przez powietrze
lub wilgoć i równocześnie gwarantujący stabilny skład gazu.

Butle o wysokiej pojemności

Linia gazów dostępna jest jedynie w 50 l butlach o ciśnieniu
200 barów. Są to butle o najwyższym ciśnieniu i największej
pojemności spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku.
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Zastosowanie takich butli umożliwia zwiększenie wydajności,
ponieważ zawierają 50% więcej gazu niż tradycyjne butle 40 l
o ciśnieniu 150 barów. Oznacza to zaoszczędzenie czasu potrzebnego na częstą wymianę butli, zmniejszenie kosztów transportu
z tytułu rzadszych dostaw gazu oraz efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.
Nazwy poszczególnych gazów zostały nadane w taki sposób,
aby przez nawiązanie do symboli chemicznych i łaciny ułatwić
identyfikację ich przeznaczenia, tak więc Ferrolinx to gaz do spawania stali, Inolinx gaz do spawania stali nierdzewnej, a Alulinx
gaz do spawania aluminium.
Ferrolinx – Oba gazy Ferrolinx: Ferrolinx U i Ferrolinx C
(U od „uniwersalny” i C od „cienki”) zostały opracowane dla
potrzeb spawania metodą MAG stali węglowej i niskostopowej.
Ferrolinx U opracowano dla wszystkich grubości stali węglowej.
Gaz ten jest bardzo łatwy w użyciu, w znacznym stopniu zmniejsza ilość strat produkcyjnych i obniża koszty produkcji. Ferrolinx U umożliwia nawet o 23% wyższe prędkości spawania w porównaniu z konwencjonalnymi mieszankami dwuskładnikowymi,
co pozwala na obniżkę kosztów produkcji i uzyskanie wysokiej
wydajności. Ferrolinx U zapewnia także niższą nawet o 37%
emisję dymów spawalniczych i niższą nawet o 50% emisję ozonu, dzięki czemu poprawia warunki zdrowotne i podnosi poziom
bezpieczeństwa pracy.
Ferrolinx C jest przeznaczony do spawania stali do 10 mm
grubości. Doskonała kontrola łuku spawalniczego i bardzo mała
ilość odprysków podczas spawania zarówno gazem Ferrolinx C
jak i Ferrolinx U, umożliwiają uzyskanie spoin o najwyższej jakości. Gładkie, płaskie spoiny bez tlenków prawie nie wymagają
już oczyszczania. Ferrolinx C umożliwia nawet o 26% wyższe
prędkości spawania niż w przypadku konwencjonalnych gazów
spawalniczych oraz redukuje emisję ozonu nawet o 57%.
Inolinx – Oba gazy Inolinx (Inolinx MAG i Inolinx TIG) zostały opracowane dla potrzeb spawania stali nierdzewnych, tak
aby zapewniały optymalną jakość spoin i łatwość stosowania. Podobnie jak gazy Ferrolinx zapewniają one bardzo małą ilość strat
produkcyjnych i są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska niż
gazy konwencjonalne. Inolinx MAG został zaprojektowany do
spawania metodą MAG wszystkich grubości stali nierdzewnej.
Gaz ten umożliwia wzrost nawet o 15% prędkości spawania
i nawet o 35% niższą emisję ozonu w porównaniu z konwencjonalnymi gazami osłonowymi.
Gaz Inolinx TIG jest przeznaczony szczególnie do spawania
ręcznego zmechanizowanego lub zrobotyzowanego z wysoką
prędkością stali nierdzewnej wszystkich grubości. Gaz ten umożliwia nawet o 30% szybsze spawanie niż przy użyciu argonu, niską
emisję dymów spawalniczych i niski poziom emisji ozonu przy
znacznej redukcji kosztów.
Alulinx – Podobnie jak inne produkty linii gazów Linx, Alulinx
został opracowany przez firmę Air Products w celu poprawienia
jakości spoin, zmniejszenia ilości strat produkcyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Alulinx jest najwyższej jakości gazem
spawalniczym dostępnym na polskim rynku przeznaczonym do
spawania zarówno metodą MAG jak i TIG aluminium każdej grubości oraz jego stopów. Alulinx umożliwia nawet o 35% szybsze
spawanie niż przy użyciu argonu.

Marek Piec
Leszek A. Dobrzański
Krzysztof Labisz
Zuzanka Trojanova
Andrzej Klimpel

Poprawa własności warstwy wierzchniej stali
narzędziowej stopowej do pracy na gorąco
metodą obróbki laserowej
Improvement of surface layer properties
of hot-work alloy tool steel
by laser processing method
Streszczenie
W artykule przedstawiono obserwacje metalograficzne oraz
własności mechaniczne, trybologiczne oraz zmęczenie cieplne
warstw wierzchnich stali X38CrMoV5-3 po obróbce laserowej.
Jako materiał stopujący zastosowano węgliki: TaC, NbC, VC,
WC i TiC. W celu poprawy własności warstw wierzchnich
wykorzystano laser diodowy dużej mocy HPDL. Wykonano badania z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej
mikroskopii elektronowej, jak również rentgenowską jakościową
analizę fazową. Zamieszczono wyniki badań własności mechanicznych w tym: twardości, mikrotwardości oraz badania
odporności za zużycie ścierne, jak i zmęczenie cieplne warstw
wierzchnich stopowanych laserowo.

Wstęp
Stale narzędziowe stopowe do pracy na gorąco są przeznaczone
na narzędzia służące do kształtowania materiałów w zakresie
temperatury 250÷700°C. Odpowiednio przeprowadzona obróbka
cieplna tych stali zapewnia wysoką wytrzymałość, twardość
i odporność na ścieranie w wysokiej temperaturze. Wprowadzenie
twardych cząstek do warstwy wierzchniej ma na celu zwiększenie
ich własności mechanicznych, jak również eksploatacyjnych.
Wraz z początkiem narodzin laserów datuje się wyjątkowo
intensywny rozwój techniki laserowej. Nie bez słuszności uznaje
się je za jedno z największych osiągnięć naukowo-technicznych
naszych czasów. Lasery znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach
życia i techniki. Z powodzeniem są wykorzystywane w inżynierii
powierzchni, a także w medycynie, geodezji, kartografii, technice
rakietowej i kosmicznej, technice cywilnej i technice wojskowej.
Poprzez zmianę parametrów procesu, takich jak moc lasera,
średnica wiązki bądź szybkość skanowania, laser może wykonać

Dr inż. Marek Piec, dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr. inż. Krzysztof Labisz, prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel – Politechnika Śląska, Zuzanka Trojanova – Uniwersytet Karola
w Pradze.

Abstract
Metallographic observations and mechanical, tribologic
properties and thermal fatigue of surface layers of X38CrMoV53 steel after laser processing were presented in the paper. The
carbides: TaC, NbC, VC, WC and TiC were used as an alloying
material. High power diode laser HPDL was used to improve
properties of the surface layers. Investigations were carried out
with the use of light microscopy and scanning electron microscopy as well as quality X-ray phase analysis. The results of the
investigations of mechanical properties, including hardness,
micro-hardness, and investigations of abrasion wear resistance
and thermal fatigue of surface layers carried out by laser alloying process were included.

wiele funkcji. Dzięki temu lasery mają szereg interesujących
zastosowań w procesach wytwarzania oraz obróbki materiałów jak:
cięcie, spawanie, szkliwienie, stopowanie lub nakładanie powłok.
Powierzchniowa obróbka laserowa jest nową technologią zmiany
własności warstwy wierzchniej materiałów, bez istotnej zmiany ich
rdzenia. W miarę wzrostu zapotrzebowania na nowe technologie
lasery znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu i usług.
Materiały stosowane w obróbce laserowej to: stale i ich stopy,
papier, tektura, ceramika, drewno, jak również tworzywa sztuczne.
Zasadniczym celem laserowego przetapiania i stopowania
warstw wierzchnich materiałów jest polepszenie ich własności
mechanicznych, trybologicznych, jak i zmęczenia cieplnego.
Celem pracy badawczej jest zbadanie mechanizmów strukturalnych i wybranych w celu porównawczym własności warstw
wierzchnich uzyskanych na stali narzędziowej stopowej do pracy
na gorąco w wyniku stopowania laserowego węglikami, przy zastosowaniu lasera diodowego dużej mocy HPDL.

Przebieg badań
Badania wykonano na próbkach ze stali narzędziowej stopowej
do pracy na gorąco X38CrMoV5-3 o składzie zgodnym z normą
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PN-EN ISO 4957:2002U. Skład chemiczny stali podano w tablicy I.
Próbki poddano obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu i dwukrotnym odpuszczaniu. Austenityzowanie przeprowadzono w piecu próżniowym w temperaturze 1040oC, przy czasie wygrzewania
0,5 godziny. Podczas podgrzewania do temperatury austenityzowania zastosowano dwa przystanki izotermiczne, w temperaturze 585oC oraz 850oC. Po hartowaniu zastosowano dwukrotne
odpuszczanie przez 2 godziny, kolejno w temperaturze 575oC oraz
560oC.

Ubytek masy badanych warstw określono za pomocą zależności (g):
Ubytek masy =

∆m próbki z węglikiem
∆m próbki obrobionej cieplnie

· 100%

(1)

Zasobnik piasku
Tablica I. Skład chemiczny stali X38CrMoV5-3
Stężenie masowe pierwiastków, %
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

V

0,372

0,42

0,43

0,022

0,002

4,95

2,72

0,42

Dysza

Przetapianie i stopowanie warstw wierzchnich wykonano przy
użyciu lasera diodowego dużej mocy HPDL Rofin DL 020 w zakresie mocy lasera 1,2÷2,3 kW. Jako materiał stopujący użyto węgliki: TaC, NbC, WC, VC i TiC (tabl. II). W trakcie badań wstępnych
ustalono, że maksymalna prędkość, przy której proces przebiega
stabilnie wynosi 0,5 m/min. Dalsze próby przeprowadzono przy
stałej prędkości przetapiania, zmieniając moc wiązki laserowej
w zakresie 1,2÷2,3 kW podczas przetapiania i stopowania warstwy wierzchniej próbek. Stwierdzono, że pełną osłonę obszaru
przetopienia zapewnia nadmuch argonu o natężeniu przepływu
20 l/min przez dyszę kołową o średnicy 12 mm, skierowaną przeciwnie do kierunku przetapiania.

Koáo gumowe

Badana próbka

F

ObciąĪenie
testowe
(130 N)

ObciąĪnik
Rys. 1. Schemat urządzenia do badań odporności na zużycie ścierne
warstw wierzchnich w układzie metal–materiał ceramiczny zgodny ze
specyfikacją normy ASTM

Tablica II. Skład chemiczny zastosowanych proszków

Proszek

Średnia
wielkość
ziarna, µm

Temperatura
topnienia,
°C

Gęstość,
g/cm3

Twardość,
HV

NbC

10

3500

7,6

2100

TaC

10

3880

15,03

1725

VC

1,5

2830

5,36

2850

TiC

3

3140

4,25

2800

WC

5

2770

15,6

2600

Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie metalograficznym MEF4A firmy Leica z wykorzystaniem komputerowego systemu analizy obrazu Leica-Qwin oraz w mikroskopie elektronowym skaningowym DSM-940 firmy Opton.
Rentgenowską analizę fazową próbek wykonano na dyfraktometrze DRON 2.0 stosując odfiltrowane promieniowanie lampy
z anodą kobaltową, zasilaną napięciem 40 kV, przy natężeniu
prądu żarzenia 20 mA, Pomiary wykonano w zakresie kątowym
2θ od 35 do 105°.
Pomiary twardości wykonano metodą Rockwella w skali C.
Badania zmian mikrotwardości na przekroju ścieżek laserowych
w funkcji odległości od powierzchni przeprowadzono na ultramikrotwardościomierzu dynamicznym DUH 202 firmy Shimadzu.
Badania odporności na zużycie ścierne warstw wierzchnich
w układzie metal–materiał ceramiczny przeprowadzono na
urządzeniu wykonanym w Katedrze Spawalnictwa Politechniki
Śląskiej zgodnie ze specyfikacją normy ASTM G65 (rys. 1).

4
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Badania zmęczenia cieplnego stali X38CrMoV5-3 wykonano na stanowisku Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (rys. 2). Próbki nagrzewano indukcyjnie poprzez
wzbudnik obejmujący połowę obwodu próbki zasilany z generatora indukcyjnego REL–15 firmy Elcal o częstotliwości
prądu 400 kHz i mocy maksymalnej 15 kW. Próbkę, obracającą się z prędkością obrotową 25 obr./min, zanurzano w zbiorniku przelewowym na głębokości ok. 20 mm, chłodząc bieżącą
wodą. Badania przeprowadzono na 3 próbkach dla każdego
rodzaju próbek pokrywanych różnymi cząstkami stopującymi
przy różnych mocach lasera. Maksymalna temperatura powierzchni próbek była 580oC ± 1%, mierzono ją na wyjściu
próbki ze wzbudnika za pomocą pirometru optycznego Cyclops 152 firmy Minolta Land i regulowano mocą generatora.
Zmiany temperatury w warstwie powierzchniowej próbek podczas cyklu cieplnego zarejestrowano na rejestratorze x-y
sprzężonym z termoparą zgrzaną z próbką wzorcową na
głębokości 0,2 mm pod powierzchnią nagrzewaną. Z próbek
poddanych 5000 cykli cieplnych, wycięto próbki do badań
metalograficznych, które obserwowano na mikroskopie świetlnym Leica MEF4A z wykorzystaniem komputerowego systemu
analizy obrazu Leica Qwin. Wykonano także badania powierzchni próbek po zmęczeniu cieplnym na mikroskopie skaningowym Opton–DSM 940. Jako kryteria określające odporność
na zmęczenie cieplne badanych stali przyjęto średnią głębokość
pęknięć, maksymalną głębokość pęknięć (liczoną jako średnią
z 3 najgłębszych pęknięć) oraz liczbę pęknięć przypadającą na
1 mm bieżący obwodu próbki.

Generator indukcyjny

Silnik
z regulatorem
obrotów

UáoĪyskowany
waáek napĊdowy

Wzbudnik

A

A-A

Wzbudnik
Próbka

A
Zbiornik cháodzący
Licznik cykli

Zbiornik cháodzący

Wlot wody
cháodzącej

Próbka

Rys. 2. Szkic stanowiska do badań zmęczenia cieplnego próbek ze stali X38CrMoV5-3 stopowanych cząstkami ceramicznymi

Omówienie wyników badań

20 µm
Rys. 4. Strefa centralna przetopienia warstwy wierzchniej stali po stopowaniu węglikiem VC, mocą wiązki lasera – 1,6 kW

IntensywnoĞü promieniowania I, imp./s

Na podstawie badań metalograficznych stwierdzono występowanie w warstwie wierzchniej badanej stali dwóch stref: przetopionej
i wpływu ciepła, których grubość jest zależna od zastosowanych
parametrów obróbki laserowej (typ obróbki laserowej, moc wiązki
lasera, rodzaj powłoki stopującej) (rys. 3).
Stopowanie wykonano z wykorzystaniem proszków węglików:
NbC, TaC, VC, TiC i WC, których temperatura topnienia jest znacznie
wyższa od temperatury topnienia stali. Zaobserwowano wtapianie nierozpuszczonych ziaren proszku węglików w roztopione podłoże stalowe (rys. 3, 4). Stwierdzono charakterystyczne zawirowania w wyniku
silnej cyrkulacji ciekłego metalu i gwałtownego krzepnięcia (rys. 3).
Szybka krystalizacja prowadzi do zróżnicowania struktury w przekroju
strefy przetopionej, a także do powstania struktury dendrytycznej.
Skład chemiczny stali oraz warunki jej krystalizacji wpływają na
przemiany fazowe zachodzące podczas procesów krzepnięcia i chłodzenia. Duży wpływ na powstanie austenitu ma stężenie węgla i pierwiastków stopowych, które w zależności od ich stężenia mogą uczestniczyć w krystalizacji bezpośrednio z cieczy, wykazują wyraźną segregację na granicach dendrytów. Zgodnie z oczekiwaniami w warstwie

Kąt odbicia 20, º

Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek stopowanych węglikiem tantalu laserem o mocy A – 1,2 kW, B – 1,6 kW, C – 2,0 kW i D – 2,3 kW

0,2 mm
Rys. 3. Krawędź przetopienia warstwy wierzchniej stali po stopowaniu
węglikiem TaC, mocą wiązki lasera – 1,2 kW

przetopionej następuje wydzielanie się austenitu szczątkowego. Po
stopowaniu w zależności od zastosowanych cząstek, w stali występują
węgliki NbC, TaC, Ta2C, VC, WC i TiC (rys. 5).
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Rys. 7. Ubytek masy w zależności od zastosowanej cząstki w warstwie
wierzchniej stali X38CrMoV5-3 po stopowaniu węglikami NbC, TaC, VC,
WC, TiC laserem o zmiennej mocy
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Obróbka laserowa warstw wierzchnich wpływa na zwiększenie twardości powierzchni stali. Efekt ten osiągany jest dzięki
występowaniu przemian fazowych ściśle związanych z szybkością odprowadzania ciepła ze strefy przetopionej. Czynnikiem,
który w głównej mierze decyduje o szybkości chłodzenia jest
grubość przetapianej warstwy, zależna od zaabsorbowanej
energii promieniowania i czasu oddziaływania wiązki lasera na
powierzchnię stali. Przy stałej prędkości przetapiania jedynie
moc lasera wpływa na energię dostarczoną do warstwy wierzchniej. Przy niskiej mocy wiązki laserowej głębokość przetopienia
jest niewielka, przez co szybkość odprowadzania ciepła jest
najwyższa. Duża szybkość chłodzenia powoduje występowanie
superszybkich przemian fazowych, przez co w materiale występuje drobnokrystaliczna struktura martenzytu odpowiedzialna
za wzrost twardości. Najwyższa twardość warstwy wierzchniej
stali poddanej laserowemu przetapianiu 61,7 HRC, występuje
po przetapianiu wiązką lasera o mocy 1,2 kW (rys. 6). Warstwa
wierzchnia stali stopowanej węglikami wykazuje maksymalny
wzrost twardości do 67,4 HRC dla węglika tantalu przy mocy
wiązki lasera równej 2,3 kW (rys. 6).

1,2

1,6

2

2,3

Moc lasera, kW

64

Rys. 8. Wpływ rodzaju obróbki stali oraz mocy lasera na średnią głębokość
pęknięć utworzonych w czasie próby zmęczenia cieplnego

62
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58
56
54
52
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Rys. 6. Zmiana średniej twardości warstwy wierzchniej stali X38CrMoV5-3
po stopowaniu węglikami laserem o zmiennej mocy

Również w przypadku pomiaru mikrotwardości stwierdzono
wyraźny wzrost mikrotwardości w strefie przetopienia. Maksymalna średnia mikrotwardość w strefie przetopionej 1412 HV0,01
spośród wszystkich próbek stali poddanych obróbce laserowej,
jest zapewniona przy mocy lasera 2,3 kW stali stopowanej węglikiem tantalu.
Zmianom twardości warstw wierzchnich uzyskanych w wyniku
przetapiania i stopowania węglikami przy użyciu lasera diodowego
dużej mocy towarzyszą podwyższone własności trybologiczne
w stosunku do stali konwencjonalnie obrobionej cieplnie (rys. 7).
Ubytek masy próbek zależny jest od energii lasera dla wszystkich
badanych metod obróbki laserowej warstwy wierzchniej (rys. 7).
Wartość minimalna ubytku masy 102,2843% występuje w przypadku stali przetapianej wiązką lasera o mocy 1,2 kW i wzrasta
proporcjonalnie wraz z mocą wiązki lasera, natomiast w przypadku
warstwy stopowanej węglikiem wanadu występuje minimalny ubytek masy 47,4085% (moc wiązki 2,0 kW, rys. 7). Największy ubytek
masy, który wynosi 152,3511% występuje w warstwie wierzchniej
stali poddanej stopowaniu węglikiem wolframu przy mocy wiązki
lasera 1,2 kW. W stali stopowanej węglikami, największy ubytek
masy występuje dla mocy lasera 1,2, natomiast najmniejszy dla
mocy lasera 2,3 kW.
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0,4
Rys. 9. Pęknięcia na przekroju poprzecznym próbki ze stali X38CrMoV5-3
obrobionej cieplnie, utworzone w czasie próby zmęczenia cieplnego

0,4
Rys. 10. Pęknięcia na przekroju poprzecznym próbki ze stali X38CrMoV5-3
stopowanej VC (moc lasera 1,6 kW), utworzone w czasie próby zmęczenia
cieplnego

Zarówno przetopienie jak i stopowanie laserowe węglikami:
NbC, TaC, VC, WC i TiC powoduje zwiększenie odporności na zmęczenie cieplne w porównaniu ze stalą konwencjonalnie obrobioną
cieplnie (rys. 8). Przyczyną jest najmniejsze pęknięcie w warstwach
wierzchnich, występują one po stopowaniu badanej stali węglikami

Wnioski
Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie wysokowytrzymałych warstw wierzchnich stali narzędziowej stopowej do pracy
na gorąco X38CrMoV5-3 poprzez przetapianie i stopowanie węglikami: NbC, TaC, VC, WC i TiC przy użyciu lasera diodowego
dużej mocy (HPDL). Przetapianie i stopowanie laserowe wszystkimi wymienionymi węglikami wpływa na rozdrobnienie struktury w całym badanym zakresie mocy lasera i zróżnicowanie
wielkości ziarna w poszczególnych strefach warstwy wierzchniej. W wyniku rozdrobnienia struktury następuje zwiększenie
twardości powierzchni stali oraz odporności na zużycie ścierne
i zmęczenie cieplne. W warstwach wierzchnich występują strefy
przetopienia i wpływu ciepła, których grubość jest zależna od
zastosowanej mocy lasera i użytego materiału ceramicznego.
Grubość uzyskanej warstwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco zwiększa się wraz ze wzrostem mocy
lasera 1,2÷2,3 kW. Struktura materiału krzepnącego po przetapianiu laserowym charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią, związaną z wielokrotną zmianą kierunku wzrostu kryształów,
od niewielkich dendrytów, których główne osie zorientowane są
zgodnie z kierunkami odprowadzania ciepła na granicy między
fazami stałą i ciekłą, z występującymi skupiskami węglików,
układającymi się zgodnie z zawirowaniami spowodowanymi
ruchem konwekcyjnym w jeziorku cieczy metalicznej, oraz częś-
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Wpływ warunków technologicznych
zrobotyzowanego napawania łukowego
drutem proszkowym samoosłonowym
na własności napoin wykonanych ruchem
zakosowym palnika
Influence of technological conditions of robotised
arc pad welding by self-shielding powder wire on
properties of pad welds carried out by zigzag-type
motion of the burner
Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono badania wpływu warunków technologicznych napawania zrobotyzowanego SSA (napawanie łukowe
drutem proszkowym samoosłonowym) na własności napoin
wykonanych drutem proszkowym samoosłonowym o strukturze
żeliwa wysokochromowego (C-6%, Cr-25%). Określono wpływ
parametrów ruchu zakosowego typu zygzak i trapez palnika SSA
na wymiary przekroju poprzecznego napoiny i udział materiału
rodzimego w napoinie oraz odporność powierzchni napoin na
zużycie ścierne i erozyjne. Wykazano, że własności napoin
wykonanych ruchem zakosowym typu zygzak i trapez, przy tej
samej energii liniowej napawania są zbliżone, lecz napawanie
SSA ruchem typu trapez zapewnia wyraźnie mniejszy udział
materiału podłoża w napoinie.

Investigations of the influence of technological conditions of
SSA robotised arc pad welding (arc pad welding by self-shielding powder wire) on properties of pad welds carried out by
self-shielding powder wire of high-chromium cast iron structure
(C-6%,Cr-25%) were conducted. The influence of zigzag- and
trapezoid-type motion of SSA burner on the dimensions of the
pad weld cross-section and the share of the substrate material
in pad weld as well as abrasion and erosion wear resistance of
pad welds surface were determined. It was demonstrated that
the properties of the pad welds carried out by zigzag- and trapezoid-type motion with the same linear energy of pad welding
are similar, but SSA pad welding carried out by trapezoid-type
motion gives an assurance that the share of the substrate material in the pad weld is distinctly smaller.

Wstęp
Producenci materiałów dodatkowych do napawania od kilkunastu lat, oprócz wprowadzania na rynek światowy nowych gatunków drutów litych, drutów proszkowych do napawania ŁK,
GMA i SSA, oferują jednocześnie szeroką gamę nowych materiałów w postaci płyt ściernych [1, 2]. Rozwiązanie to uwalnia
producentów maszyn przemysłu budowlanego, wydobywczego,
odlewniczego, czy hutniczego od wdrażania u siebie kosztownych,
czasochłonnych i zagrażających środowisku technologii napawania, skraca czas remontu i obniża koszty procesu wytwarzania.
Wymiana płyt ściernych jest znaczne szybsza od napawania [3],
koszt wymiany płyt ściernych może być nawet dwukrotnie niższy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Krzysztof Luksa
– Politechnika Śląska, mgr inż. Jacek Wacławik – Johnson Controls
Siemianowice Sp. z o.o.
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niż koszt napawania elementu, zaś płyty ścierne można uznać za
elementy zamienne dostarczane przez zewnętrznego dostawcę [4].
Dodatkowo proces wymiany płyt ściernych może być prowadzony
wielokrotnie. Liczba wymian płyt ściernych ograniczona jest tylko
wytrzymałością zmęczeniową materiału konstrukcji.
Opłacalność stosowania płyt ściernych wzrasta wraz z obniżeniem ich ceny, co można uzyskać przez mechanizację i robotyzację
produkcji. Obecnie na rynku światowym działała wielu producentów
płyt ściernych oferujących płyty o różnych wymiarach, kształtach
i własnościach, a producenci materiałów dodatkowych do napawania
oferują druty umożliwiające uzyskanie napoin o własnościach
dostosowanych do typowych warunków pracy [5÷8].
Jednym z materiałów najpowszechniej stosowanych do napawania płyt ściernych jest drut proszkowy samoosłonowy Postalloy
2832-SPL, zapewniający stopiwo o składzie chemicznym żeliwa
wysokochromowego, charakteryzujące się wysoką odpornością na
zużycie ścierne typu materiał ceramiczny–metal oraz odłupywanie
pod wpływem obciążeń udarowych.

Przebieg badań

S

A

A

Vl

Obszar środka napoiny

S

Vl

Badania procesu napawania SSA drutem proszkowym samoosłonowym Postalloy 2832-SPL o średnicy 2,8 mm płyt ze stali konstrukcyjnej S235JR o wymiarach 6 × 200 × 150 mm
ułożonych na stole wodnym, prowadzono na stanowisku zrobotyzowanym wyposażonym w robota spawalniczego Reis RSV6
oraz źródłem prądu spawania o płaskiej charakterystyce statycznej Lincoln Electric Idealarc DC-400 i podajnik Lincoln Electric
LN-7. Zakres optymalnych parametrów napawania ustalono wykonując około 30 ściegów prostych, przy różnym natężeniu prądu,
napięciu łuku i prędkości napawania. Badania wstępne wykazały, że
wysoką jakość napoin i jednocześnie wysoką wydajność napawania zapewnia natężenie prądu (DC-) 420÷430 A, napięcie łuku
30÷32 V, prędkość napawania 0,40÷0,50 m/min, zachowując
długość wolnego wylotu drutu 40 mm (rys. 1, tabl. I).

Obszar pod licem napoiny

1

1

Vn

Vn

Rys. 2. Teoretyczna trajektoria ruchu zakosowego typu zygzak i trapez. vn – prędkość napawania, vl – prędkość ruchu robota, 1 – punkty zatrzymania palnika

Badania procesu napawania zrobotyzowanego SSA drutem
Postalloy 2832-SPL prowadzono dla dwóch trajektorii ruchu
zakosowego: zygzak oraz trapezowego (rys. 2). Dla każdej z tych
trajektorii optymalizowano częstotliwość ruchu zakosowego palnika, prędkość napawania oraz czas zatrzymania palnika w skrajnych punktach ruchu zakosowego (tabl. I). Napoiny poddano badaniom wizualnym i metalograficznym makroskopowym, oceniając układ łusek, gładkość powierzchni oraz obecność niezgodności
zewnętrznych i wewnętrznych (rys. 3, tabl. II). Badania twardośNapoina 1wZ

Napoina 2wZ

Napoina 1wT

Napoina 2wT

Linia wtopienia

Rys. 1. Makro- i mikrostruktura napoiny 1L (tabl. I), pow. 3.15x (makrostruktura), 200x (mikrostruktura), traw. chlorek żelazowy

Rys. 3. Makrostruktura przekroju poprzecznego napoin (tabl. I, II), pow.
3.15x, traw. chlorek żelazowy

Tablica I. Wpływ warunków technologicznych napawania zrobotyzowanego SSA drutem samoosłonowym Postalloy 2832-SPL średnica 2,8 mm, blach
ze stali S235JR o grubości 6 mm na jakość napoin i wydajność napawania (rys. 1÷3)
Oznaczenie
napoiny*

Natężenie
prądu
A

Napięcie
łuku
V

Prędkość
napawania
m/min

Częstotliwość
Hz

Energia liniowa
kJ/mm

Wydajność
napawania
kg/godz

Jakość napoiny

1wZ

435

30,8

0,21

1,2

3,8

11,2

wysoka

2wZ

436

30,8

0,18

0,8

4,5

10,9

wysoka

1wT**

437

30,8

0,11

0,8

3,8

10,0

wysoka

2wT**

429

31,0

0,12

0,8

3,3

10,1

wysoka

1L

420

30,0

0,40

-

1,9

10,4

wysoka

2L

421

30,0

0,50

-

1,5

10,3

wysoka

UWAGI: Napawanie DC(-), wolny wylot drutu 40 mm. Amplituda ruchu zakosowego 30 mm. ** Czas zatrzymania palnika 0,5 s. * wZ – ruch palnika zakosowy typu zygzak,
wT – ruch palnika zakosowy typu trapez, L – napawanie ruchem prostym palnika (rys. 1).

Rys. 4. Mikrostruktura obszaru napoiny i linii wtopienia. Napoina 2wT (tabl. I), pow. 200×, traw. chlorek żelazowy
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Tablica II. Wymiary przekroju poprzecznego napoin (rys. 3, tabl. I)
Oznaczenie
napoiny

Szerokość
lica
mm

Wysokość
nadlewu
mm

Głębokość
wtopienia
mm

Pole powierzchni
nadlewu
mm2

Pole powierzchni
wtopienia
mm2

U
%

1wZ

32,1

4,4

2,4

123,8

46,0

27,1

2wZ

33,8

4,9

1,8

140,8

50,6

26,4

1wT

39,1

6,2

2,1

208,7

31,3

13,0

2wT

40,2

5,4

2,6

179,8

38,3

17,6

1L

13,4

5,3

1,7

59,6

11,5

16,1

2L

11,7

5,0

1,6

46,7

10,8

18,8

UWAGI: U – Udział materiału podłoża w napoinie. Wyniki – średnia arytmetyczna z sześciu pomiarów.

ci HV5 napoin wykonano na przekroju poprzecznym napoin wzdłuż
lica napoiny, w osi napoiny oraz na linii stopienia i w materiale
rodzimym (tabl. III).
Próbę odporności napoin na zużycie ścierne materiał ceramiczny–metal przeprowadzono zgodnie z normą ASTM G 65, procedura A, odnosząc odporność napoin na zużycie ścierne do
odporności na zużycie ścierne stali Hardox 400 (rys. 5). Z kolei
próbę odporności napoin na zużycie erozyjne przeprowadzono
zgodnie z normą ASTM G 76, a zużycie erozyjne napoin porównano ze zużyciem erozyjnym stali 1020 (rys. 6).

WzglĊdna odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne

8
7

5

3
2
1
HARDOX 400

6

Znormalizowany stopieĔ erozji

U
%

Twardość
pod licem
napoiny*

Twardość
w środku
grubości
napoiny*

Twardość
w obszarze
linii stopienia

1wZ

27,1

685

531

520

2wZ

26,4

652

558

404

1wT

13,0

673

576

458

2wT

17,6

642

695

290

1L

16,1

625

640

312

2L

18,8

644

709

326

Analiza wyników

4

2wZ
2wT
1wZ
1wT
Rys. 5. Względna odporność napoin na zużycie ścierne typu materiał ceramiczny–metal (tabl. I)

5
4

Przeprowadzone badania wykazały, że wykonanie napoin o wysokiej jakości i wydajności napawania oraz małym udziale materiału podłoża w napoinie, w przypadku napawania zrobotyzowanego SSA drutem proszkowym samoosłonowym Postalloy 2832-SPL
o średnicy 2,8 mm, z ruchem zakosowym palnika spawalniczego, wymaga dokładnego doboru wzajemnie zależnych parametrów
napawania i parametrów ruchu zakosowego palnika (tabl. I). Stabilny przebieg procesu napawania oraz gładkie i równe lico napoiny wykonywanej metodą SSA drutem SSA Postalloy 2832-SPL
o średnicy 2,8 mm z ruchem prostym palnika, zapewnione są
w zakresie natężenia prądu DC(-): 250÷450 A, napięciu łuku
27÷32 V i prędkościach napawania 0,3÷0,5 m/min, (energii
liniowej łuku 0,85÷2,90 kJ/mm) (rys. 8).
Do badań własności napoin wykonanych ruchem zakosowym
zastosowano parametry zapewniające wysoką wydajność napawania i jednocześnie wysoką jakość napoiny: natężenie prądu
420÷430 A i napięcie łuku 30÷32 V (tabl. I). Do tych parametrów

3
vn = 3.5 mm/s

vn = 10 mm/s

2
1
0

stal 1020

1wZ

2wZ

1wT

Rys. 6. Względna odporność napoin na zużycie erozyjne (tabl. I)

10

Oznaczenie
napoiny

UWAGI: U – Udział materiału podłoża w napoinie. * Średnia z 6 pomiarów. Twardość
materiału rodzimego: 198-251 HV5.

6

0

Tablica III. Wyniki pomiaru twardość HV5 na przekroju poprzecznym
napoin (tabl. I)
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2wT

Rys. 7. Rzeczywista trajektoria ruchu wahadłowego typu trapez.
vn – prędkość napawania

Rys. 8. Badany zakres parametrów napawania drutem SSA Postalloy 2832SPL o średnicy 2,8 mm

Udziaá materiaáu podáoĪa w napoinie [%]

30
25
20
15
10
5

Zakosy typu zygzak,
prĊdkosü napawania 0,21 m/min
Zakosy typu trapez,
rzeczywista prĊdkoĞü napawania 0,10 m/min

0
0.8

1

1.2

CzĊstotliwoĞü ruchu zakosowego [Hz]
Rys. 9. Wpływ parametrów ruchu zakosowego na udział materiału podłoża w napoinie. Rzeczywista prędkość napawania – prędkość napawania
po uwzględnieniu czasów zatrzymania palnika

dobrano prędkość napawania i parametry ruchu zakosowego
przyjmując jako kryterium podstawowe, gładkie i równe lico napoiny bez podtopień. Wydajność napawania wszystkich napoin była
w zakresie ok. 10,0 kg/h, lecz uzyskano wyraźnie różny kształt linii
wtopienia i w wyniku tego blisko dwukrotnie niższy udział materiału
podłoża w napoinach wykonywanych ruchem zakosowym typu
trapez (rys. 3, tabl. I).
Porównanie energii liniowej napawania ruchem zakosowym
i ruchem prostym jest trudne, ponieważ rzeczywista prędkość palnika poruszającego się ruchem zakosowym jest sumą geometryczną
prędkości ruchu robota wzdłuż osi napoiny i prędkości liniowej ruchu

zakosowego palnika, z uwzględnieniem czasu zatrzymania palnika
na końcach zakosów (rys. 2). Dodatkowo przy zakosach typu trapez
kształt trajektorii zmienia się wraz ze zmianą prędkości przesuwu
kiści robota (rys. 7). W badanym zakresie parametrów napawania
zastosowanie ruchu zakosowego typu trapez powoduje zmniejszenie udziału materiału rodzimego w napoinie ze wzrostem częstotliwości ruchu zakosowego, natomiast w przypadku ruchu palnika
typu zygzak, wraz ze wzrostem częstotliwości ruchu zakosowego,
wzrasta udziału materiału rodzimego w napoinie (rys. 9). Wynika
to z szybszego wzrostu pola powierzchni nadlewu względem pola
powierzchni wtopienia napoiny przy ruchu zakosowym typu trapez.
Przyczyną jest zatrzymywanie się palnika na końcach zakosów,
a również mniejsza odległość między sąsiednimi zakosami i jarzenie
się łuku na ciekłym metalu napoiny, który izoluje materiał podłoża
od bezpośredniego kontaktu z łukiem spawalniczym. Efektem
zatrzymania łuku na końcach zakosów jest także większa (ok. 20%)
szerokość napoin wykonanych ruchem zakosowym typu trapez od
napoin wykonanych ruchem zakosowym typu zygzak (tabl. II).
Badania wizualne napoin wykazały, że występują w nich typowe
dla napoin z żeliwa wysokochromowego pęknięcia poprzeczne,
które w warstwach napawanych płyt ściernych są dopuszczalne.
Badania metalograficzne napoin wykazały, że w napoinach nie ma
wad wewnętrznych, struktura metalograficzna napoin odpowiada
strukturze żeliwa o podobnym składzie chemicznym, o wyraźnie
zaznaczonym, w przypadku napoin wykonanych ruchem zakosowym
kierunku odprowadzenia ciepła (rys. 3, 4).
Badania odporności na zużycie ścierne typu materiał ceramiczny–metal potwierdzają wysoką odporność badanych napoin na zużycie, 6–7 razy wyższą od stali Hardox 400 (rys. 5). Podobnie też
wysoka jest odporność napoin na zużycie erozyjne (rys. 6).
Wyniki badań wskazują, że własności eksploatacyjne napoin
wykonanych metodą SSA drutem proszkowym samoosłonowym
SSA Postalloy 2832-SPL o średnicy 2,8 mm z ruchem zakosowym typu zygzak i trapez, mierzone w warunkach laboratoryjnych, nie różnią się w istotny sposób. Zastosowanie napawania
ruchem zakosowym typu trapez zapewnia jednak znacznie mniejszy udział materiału podłoża w napoinie, a tym samym grubszą
warstwę napoiny o niezmienionych własnościach. Wskazują na
to wyniki pomiaru twardości w połowie grubości napoiny, która
jest wyraźnie wyższa w napoinach wykonanych ruchem typu trapez, podobnie jak i związana z tym ok. 10÷15% wyższa
odporność na zużycie ścierne. W warunkach produkcyjnych
mechanizm zużycia płyt ściernych, pracujących zwykle w złożonym stanie obciążenia ściernego, erozyjnego i udarowego sprawia, że rzeczywiste zużycie płyt ściernych jest znacznie wyższe
niż w warunkach laboratoryjnych. Należy się spodziewać, że czas
pracy płyt ściernych napawanych SSA z ruchem zakosowym typu
trapez będzie większy niż napawanych ruchem zakosowym typu
zygzak.
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Spawanie stalowych ram samochodów
ciężarowych elektrodami rutylowymi
Welding of motor truck frames
with rutile-type electrodes
Streszczenie

Abstract

W artykule przeanalizowano możliwości spawania ram samochodów ciężarowych otulonymi elektrodami rutylowymi.
Omówiono zastosowanie spawania w naprawach i obsłudze samochodów. Przebadano udarność stopiwa wykonanego trzema
różnymi gatunkami elektrod rutylowych: ER 1.42, ER 1.46 oraz
ER 3.46. Próbki zostały złamane w dwóch, różnych temperaturach -40oC oraz 20oC. Przeprowadzono badania metalograficzne i fraktograficzne. Przeanalizowano strukturę metalograficzną stopiwa, mierzono ilość drobnoziarnistego ferrytu, oceniano przełomy próbek udarnościowych, analizowano wymiary
wtrąceń niemetalicznych.

Welding possibilities of motor truck frames carried out with
shielded rutile-type electrodes were analysed in the article. The
application of welding in repairs and service of motor vehicles
was discussed. Impact resistance of the weld deposit carried
out by means of three different kinds of rutile-type electrodes:
ER 1.42, ER 1.46 and ER 3.46 was tested. The samples were
broken at two different temperatures of -40oC and 20oC. Metallographic and fractographic examinations were conducted.
Metallographic structure of the weld deposit was analysed, the
amount of fine-grained ferrite was measured, the fractures of
impact samples were evaluated, the dimensions of non-metallic
inclusions were analysed.

Wstęp
Spawanie jako technika łączenia metali w obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych stosowana jest stosunkowo
często. Technika ta wykorzystywana jest między innymi przy
różnego rodzaju naprawach powypadkowych [1, 3, 7]. W samochodach ciężarowych, przyczepach oraz naczepach, spawanie
wykorzystywane jest poza naprawami również do przygotowania
ich ram pod zabudowę. Ramy takie przerabia się dla specjalnych
potrzeb indywidualnych użytkowników [1, 5, 6]. Modyfikacje te
polegają między innymi na zabudowaniu na ramie samochodu
ciężarowego, przyczepy lub naczepy różnego rodzaju agregatów,
dźwigów, mocowań itp. Technika wykonywania takich połączeń
oraz rodzaj materiałów dodatkowych są określone przez producenta samochodu lub przyczepy [5, 6]. Jednak w wielu warsztatach, zwłaszcza tych mniej renomowanych i obsługujących
pojazdy starszego typu do wykonywania wszelkiego rodzaju prac
związanych ze spawaniem używa się takiego sprzętu, jaki znajduje
się w wyposażeniu warsztatu. Wyposażeniem są często tylko prostowniki spawalnicze służące do spawania elektrodami otulonymi.
Do tej metody spawania w warunkach warsztatowych najczęściej
stosuje się elektrody rutylowe, ponieważ elektrody takie są uniwersalne, łatwe w użyciu (dobrze jarzący się łuk), nie wymagają
wcześniejszego przygotowania, jakiego wymagają np. elektrody
zasadowe (suszenie) [8]. Spoina która znajduje się w obrębie
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ramy samochodu ciężarowego lub przyczepy albo naczepy narażona jest na szereg różnych obciążeń. Z tego względu istotna jest
jakość oraz właściwości wykonywanych połączeń. Odpowiednia
jakość oraz właściwości połączenia spawanego zależą od metody
spawania, parametrów spawania oraz użytego materiału dodatkowego (3, 8÷9, 10). Dlatego warsztaty obsługowe powinny ściśle
przestrzegać wytycznych podawanych przez producentów. Jednak
często tak w wielu przypadkach nie jest. W artykule analizowano
pewne, istotne dla pracy w obrębie ramy samochodu ciężarowego
właściwości spoin wykonanych metodami innymi niż zalecane
przez producentów, a powszechnie stosowanymi przez warsztaty
naprawczo-obsługowe.

Zakres i cel badań
Samochód ciężarowy, podczas eksploatacji poddawany jest
znacznym obciążeniom dynamicznym. Obciążenia te są wynikiem
jazdy po nierównych nawierzchniach, ostrych łukach, przy gwałtownym hamowaniu. Równocześnie spawane połączenia znajdujące się w obrębie ramy samochodu ciężarowego poddawane
są złożonym naprężeniom. Z tego względu jedną z ważniejszych
cech jaką powinno charakteryzować się połączenie spawane,
znajdujące się w obrębie ramy pojazdu, jest ich odpowiednio
wysoka udarność.
W warunkach warsztatowych istotną metodą spawania jest
spawanie elektryczne elektrodami rutylowymi. W artykule przeanalizowano udarność spoin wykonanych przy zastosowaniu trzech
różnych rodzajów otulin rutylowych.

W celu przeprowadzenia badań, które najwierniej odzwierciedlałyby charakter oraz warunki pracy złącza spawanego w obrębie
ramy samochodu ciężarowego, zastosowano klasyczne materiały
używane do produkcji ram samochodowych. Do wykonania próbek zastosowano stal 18G2, materiał powszechnie stosowany do
budowy ram samochodów ciężarowych. Badany skład chemiczny
stali 18G2 przedstawiono w tablicy I.

badanych stopiw była zróżnicowana, a najlepszą udarność miało
stopiwo wykonane elektrodą ER 3.46. W celu wyjaśnienia różnej
energii łamania stopiwa w temperaturze -40°C analizowano przełomy badanych próbek. Przełomy badanych stopiw przedstawiono
na rysunkach 2÷4.

Tablica I. Skład chemiczny stali 18G2 stosowanej do budowy ram
samochodów ciężarowych oraz przyczep oraz naczep
Nazwa stali

Skład chemiczny, %

wg En

wg PN

C

Mn

Si

P max

S max

S355J2G3

18 G2

0,2

1,45

0,51

0,035

0,035

Wykonano stopiwo trzech gatunków rutylowych elektrod otulonych ER 1.42, ER 1.46 oraz ER 3.46. Do spawania stosowano
elektrody o średnicy 4 mm i grubości otuliny 1,2 mm. Spawano
prądem stałym o natężeniu ok. 155 A, załączając elektrody do
bieguna dodatniego. Ze stopiwa wykonano próbki udarnościowe. Próbki przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi podawanymi w normie PN-87/M-69772. Sposób wykonania spoiny,
z której wykonane zostały próbki udarnościowe przestawiono na
rysunku 1.

Rys. 2. Przełom próbki wykonanej elektrodą ER 1.42. Próbka złamana
w temperaturze -40°C. Pow. 10x

Rys. 1. Sposób przygotowania badanego stopiwa oraz pobrania próbki

Przeprowadzono badania udarności w temperaturze -40°C,
+20°C. Badania wykonano zgodnie z normami PN-EN 10045-1
oraz PN-79 H-04371. Wyniki energii łamania stopiwa wykonanego trzema różnymi gatunkami elektrod rutylowych zamieszczono
w tablicy II.

Rys. 3. Przełom próbki wykonanej elektrodą ER 1.46. Próbka złamana
w temperaturze -40°C. Pow. 10x

Tablica II. Przykładowe wyniki badań udarności
Oznaczenie elektrody
służącej do wykonania
stopiwa

Temp -40°C;
J

Temp +20°C

ER 1.42

27 J

86 J

ER 1.46

56 J

93 J

ER 3.46

34 J

96 J

W temperaturze dodatniej energia łamania wszystkich badanych stopiw była na podobnym poziomie i wynosiła ok. 90 J,
podczas gdy w temperaturze -40°C energia łamania wszystkich

Rys. 4. Przełom próbki wykonanej elektrodą ER 3.46. Próbka złamana
w temperaturze -40°C. Pow. 10x
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Przełomy stopiwa wykonanego elektrodami ER 1.42 miały
charakter kruchy, a przełomy stopiwa wykonanego elektrodami
ER 1.46 mieszany plastyczno-kruchy, przełomy stopiwa wykonanego elektrody ER 3.46 miał charakter wyraźnie ciągliwy.
W celu dokładniejszego wyjaśnienia różnej energii łamania stopiwa w temperaturze -40°C analizowano strukturę metalograficzną
badanych stopiw (rys. 5÷7).

stopiwie elektrod ER 3.46 udział ferrytu AF wynosił 51%. Zawartość drobnoziarnistego ferrytu AF (acicular ferrite) określano
mikroskopią świetlną stosując tzw. technikę „siatkową” zgodnie
z wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, podanymi w Dokumencie MIS-IX-1323-84 oraz z wykorzystaniem programu Met-ilo. Wyniki w obu zastosowanych metodach pomiarowych
dawały podobne rezultaty. Wysoka udarność stopiwa powiązana
jest ze strukturą metalograficzną. Najlepsze własności plastyczne
i najwyższy poziom ferrytu AF jest dla stopiwa ER 3.46, natomiast
najgorsze własności plastyczne i najniższy poziom ferrytu AF jest
dla stopiwa ER 1.42. Ilość ferrytu AF zależy w dużej mierze od
ilości, jakości i wielkości wtrąceń niemetalicznych w stopiwie.
W pracy analizowano wyłącznie wielkość wtrąceń, a wyniki badań
przedstawiono na rysunkach 8÷10.

Rys. 5. Struktura metalograficzna stopiwa wykonanego elektrodą ER 1.42.
Próbka złamana w temperaturze -40°C. Pow. 100x

Rys. 8. Struktura faktograficzna oraz wymiary wtrąceń niemetalicznych
w stopiwie wykonanym elektrodą ER 1.42. Pow. 1000x

Rys. 6. Struktura metalograficzna stopiwa wykonanego elektrodą ER 1.46.
Próbka złamana w temperaturze +20°C. Pow. 100x

Rys. 9. Struktura faktograficzna oraz wymiary wtrąceń niemetalicznych
w stopiwie wykonanym elektrodą ER 1.46. Pow. 1000x

Rys. 7. Struktura metalograficzna stopiwa wykonanego elektrodą ER 3.46.
Próbka złamana w temperaturze +20°C. Pow. 100x

W obserwowanych strukturach można było zauważyć różne
udziały najkorzystniejszej fazy stanowiącej o dobrych własnościach plastycznych: drobnoziarnistego ferrytu (acicular ferrite).
W stopiwie elektrod ER 1.42 udział ferrytu AF wynosił 32%, dla
stopiwa elektrod ER 1.46 udział ferrytu AF wynosił 44%, a w
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Rys. 10. Struktura faktograficzna oraz wymiary wtrąceń niemetalicznych
w stopiwie wykonanym elektrodą ER 3.46. Pow. 2000x

W stopiwie wykonanym wszystkimi badanymi elektrodami
otulonymi występowały wtrącenia metaliczne o bardzo dużej
wielkości, sięgającej 16,5 µm, zatem 40 razy większe od najkorzystniejszych pod względem dla zarodkowania ferrytu drob-

Wnioski
Wtrącenia niemetaliczne powstałe z przetopienia otulonych elektrod różnią się składem chemicznym, gęstością
i wielkością w zależności od ich składu. Różnice te są istotne
i są przedmiotem obecnych badań, które prowadzone są
w kontakcie z wytwórcą elektrod. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:
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nowości techniczne
Zagadnienia z zakresu bhp
specyficzne dla spawalnictwa i cięcia metali
Ciągłe i konsekwentne ulepszanie norm bhp w Europie jest niezaprzeczalnie zjawiskiem pozytywnym. Mimo to można niekiedy odnieść wrażenie, że równie
szybko wzrasta liczba przepisów, ustaw i innego rodzaju formalnych wytycznych. Cięcie i spawalnictwo są dziedzinami w oczywisty sposób niebezpiecznymi ze
względu na wysoką temperaturę powierzchni roboczych, hałas, wibracje, pył, opary i natężenie światła łuku. W miejscu pracy spawacza występują często też inne
zagrożenia, jak niebezpieczeństwo potknięcia się o wszechobecne przewody, praca na wysokości lub ryzyko związane ze spawaniem w ciasnych, zamkniętych
przestrzeniach. Nic więc dziwnego, że spora część przepisów, rozporządzeń i wytycznych bhp reguluje właśnie prace spawalnicze. Tylko w ciągu ostatnich dwóch
lat zostały wdrożone dyrektywy europejskie dotyczące pracy na wysokości, wibracji i hałasu.
Jest ogólnie przyjęte, że środki ochrony osobistej należy stosować wyłącznie w przypadkach, gdy zagrożeń istniejących w miejscu pracy nie da się wyeliminować, bądź odpowiednio ograniczyć. Są one jednak często niezbędne podczas cięcia i spawania. Wielu ogólnobranżowych dostawców środków ochrony osobistej
nie w pełni rozumie wymogi związane z tego rodzaju pracami, zaś osoby odpowiedzialne za określanie specyfikacji i za zakupy wyposażenia ochronnego dla
spawalnictwa i cięcia nie zawsze są świadome znaczenia różnic pomiędzy poszczególnymi produktami.
Firma ESAB jest dostawcą sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do cięcia i spawania, ma również jedną z najbogatszych ofert środków ochrony osobistej
dla specjalistów tej dziedziny.
Dużą popularnością cieszą się obecnie przyłbice spawalnicze z samościemniającym filtrem. Niestety, niektóre spośród takich rozwiązań z niższej
grupy cenowej nie spełniają oczekiwań co do swojej funkcjonalności, np. zainstalowane w nich filtry samoczynnie przyciemniają się odpowiednio szybko
jedynie w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia. Tak więc producent
deklarujący czas przyciemnienia 0,0001 s może nie dodać przy tym, że czas
ten dotyczy działania filtra w temperaturze 550C, a nie jest to przecież temperatura, w której większość spawaczy pracuje. Wprawdzie nawet te tańsze
produkty nadal zapewne będą spełniać normę EN 379, jednak spawacz korzystający z nich przez cały dzień dostrzeże różnicę w związku z faktem, że filtry
takie w wyniku dłuższego czasu reakcji przepuszczają pewną dodatkową ilość
światła. W rezultacie w przypadku produktów o stopniu przyciemnienia 3, ilość
światła docierająca do oczu w rzeczywistości wzrasta dodatkowo 2,7-krotnie.
Należy pamiętać, że zmęczone oczy i dyskomfort pracownika obniżają wydajność pracy i sprawiają, że popełnia on więcej błędów. Ciężkie hełmy oraz źle
wyważony osprzęt noszony na głowie może powodować nadwyrężenie szyi,
niewygodę i bóle głowy, co skutkuje obniżoną wydajnością pracy oraz większą
liczbą błędów i koniecznych poprawek.
W celu ochrony przed oparami i dymami spawalniczymi zalecane jest
zastosowanie pełnej ochrony dróg oddechowych. Przyłbice spawalnicze ESAB
Eye-Tech z samościemniającymi filtrami oraz przyłbice pasywne Albatross dają
możliwość podłączenia systemu ochrony dróg oddechowych ESAB Air 160 lub
Air 190, doprowadzającego do przyłbicy przefiltrowane powietrze. W przypadku niektórych zastosowań lepszym rozwiązaniem są urządzenia odprowadzające spaliny bezpośrednio z miejsca ich powstawania, jak choćby przenośne
urządzenie do odciągu dymów ESAB Carryvac 2.
Praca w niewielkich, ograniczonych przestrzeniach niesie ze sobą niewidzialne, lecz poważne zagrożenia w postaci ryzyka uszczuplenia zawartości tlenu w powietrzu i gromadzenia się gazów osłonowych. Oddychanie
w atmosferze ubogiej w tlen (lub całkowicie go pozbawionej) może prowadzić
do utraty przytomności i po niej następującej śmierci. Najlepiej więc stosować
analizatory gazów, sprawdzając stężenie tlenu w atmosferze w zamkniętej
przestrzeni roboczej przed wejściem spawacza do danego obszaru. Alternatywą dla nich są aparaty oddechowe dostarczające do przyłbicy spawalniczej świeże powietrze, czerpane spoza zamkniętej przestrzeni, w której pracuje
spawacz.
Aerozole przeciwodpryskowe oszczędzają wiele zachodu przy szlifowaniu elementów roboczych po zakończeniu spawania, jednak wiele produktów dostępnych obecnie na rynku nadal zawiera dichlorometan, będący substancją toksyczną. Firma ESAB oferuje natomiast płyn przeciwodpryskowy Eco-Tech w aerozolu,
cechujący się wysoką skutecznością, nie zagrażający zdrowiu pracowników i nieszkodliwy dla środowiska.
Aerozol Eco-Tech został sklasyfikowany jako substancja nietoksyczna. Jest bezpieczny dla skóry w przypadku
bezpośredniej z nią styczności i nie wytwarza oparów ani produktów spalania. Jest przy tym niepalny, nie zawiera
rozpuszczalników, a jego środkiem napędowym jest czyste powietrze.
Podane przykłady ilustrują sposoby uzyskiwania wysokich standardów zdrowia i bezpieczeństwa przy pracy
z łukiem spawalniczym o wysokiej jasności, w atmosferze skażonej oparami, w zamkniętych przestrzeniach lub przy
przygotowywaniu powierzchni roboczych do spawania. Inne obszary wymagające uwagi to m.in. ochrona słuchu
i oczu (w szczególności przy szlifowaniu i czyszczeniu wykonanej spoiny), czy ochrona przed promieniowaniem UV
– za pomocą kremów do skóry, bezpiecznego obuwia, rękawic/naramienników i odpowiedniej odzieży.
Wykorzystano materiały prasowe
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Technika robotyzacji Cloosa:
zapewnia niezaleønoúÊ i stwarza
nowe moøliwoúci produkcyjne.
Ca≥kowicie spÛjny system wszystkich
elementÛw stanowiska, pochodzπcych
od jednego producenta i profesjonalny serwis.
Pe≥ny komfort pracy, jakoúÊ, wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.

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

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 åwidnica
telefon: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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49. Krajowa Konferencja Spawalnicza
i VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
Szczecin, 04–07 września 2007

Otwarcie obrad

Wręczenie Medalu im. Stanisława Olszewskiego dr hab. Zbigniewowi Mirskiemu

Pierwszy dzień obrad

Pierwszy dzień obrad
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Drugi dzień obrad – VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze

Wystawa i pokazy

Wystawa i pokazy, spotkanie w plenerze

Spotkanie w plenerze i wycieczka
Zdjęcia: M. Dudziński, J. Nowacki, A. Wypych

więcej zdjęć na stronie: http://www.nowemat.ps.pl
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MINITHERM® rodzina lekkich palników do spawania, lutowania i podgrzewania
W 2000 roku, z połączenia firm Messer Cutting & Welding
GmbH oraz Eutectic Castolin Group, powstała firma Messer
Eutectic Castolin, która w Polsce jest reprezentowana przez
Messer Eutectic Castolin Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Od 1 stycznia 2007 roku Messer Eutectic Castolin Sp
z o.o. jest bezpośrednim dostawcą wysokiej jakości sprzętu
gazowego (reduktory, palniki do spawania, cięcia, lutowania,
podgrzewania, bezpieczniki, elementy instalacji gazów technicznych i specjalnych, itd.). doskonale znanego na polskim
rynku pod nazwą Messer Griesheim. Od wielu lat marka
Messer Griesheim jest synonimem doskonałej jakości i wysokiej klasy wykonania, szerokiej gamy sprzętu stosowanego
w rożnych technologiach autogenicznych.
Jednym z najlepszych przykładów wykorzystania ponad
100-letniego doświadczenia i wiedzy z zakresu stosowania
i użytkowania sprzętu gazowego jest stworzony przez firmę
Messer system lekkich palników MINITHERM®.
Rękojeść MINITHERM® została zaprojektowana specjalnie dla intensywnego używania (np.
na liniach lutowniczych). Jej minimalna waga
(90 g bez węży) pozwala na długotrwałą pracę
bez zmęczenia, a niewielkie wymiary (średnica
rękojeści 16 mm, długość bez końcówek na
węże 120 mm) umożliwiają stosowanie w miejscach szczególnie trudno dostępnych. Rękojeść
najczęściej jest dostarczana z kompletem (tlen
+ gaz palny) specjalnych węży o średnicy wewnętrznej 3,2 mm, które nie obciążają dodatkowo ręki spawacza.
Rękojeść MINITHERM® może być wyposażona w szereg
końcówek jedno- i wielopłomieniowych, które mogą być
stosowane w procesach spawania, lutowania i podgrzewania
elementów o różnych gabarytach. Palnik MINITHERM® może
pracować na acetylen, wodór, propan, gaz ziemny, MAPP lub
Grieson w zależności od zastosowanego inżektora.
Końcówki jednopłomieniowe, dostępne
w 5 rozmiarach, doskonale nadają się do
spawania, lutowania i podgrzewania zarówno małych jak i większych gabarytowo
elementów. Są one dostępne
zarówno w wersji acetylenowej jak i propanowej.
Końcówki
wielopłomieniowe, dostępne w 2-ch rozmiarach, doskonale nadają się do lutowania i podgrzewania
dużych gabarytowo elementów. Są one dostępne zarówno w wersji acetylenowej jak
i propanowej.
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Do lutowania złączy obwodowych proponujemy końcówki
widełkowe jedno- lub wielopłomieniowe w zależności od potrzebnej intensywności płomienia. Dostępne w wersji acetylenowej i propanowej.

Specjalnym wyposażeniem rękojeści MINITHERM® są
precyzyjne końcówki oraz igły płomieniowe, stosowane głownie w warsztatach jubilerskich i pracowniach dentystycznych,
pozwalające na bardzo dokładne operowanie płomieniem
gazowym.

Przedstawiona powyżej rodzina palników MINITHERM®
jest niezwykle uniwersalnym systemem palników do szerokiej gamy zastosowań zarówno w przemyśle jak i małych
warsztatach. Na życzenie firma Messer może zaprojektować
i wykonać końcówki palnika przystosowane do indywidualnych potrzeb. W przypadku zainteresowania i jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt.

Opracował:
Mgr inż.: Artur Netkowski

Beata Rams

Wpływ przygotowania powierzchni aluminium
na wytrzymałość połączeń klejowych
Influence of the surface preparation of aluminium
on the strength of adhesive-bonded joints
Streszczenie

Abstract

Właściwe przygotowanie powierzchni przed klejeniem jest
warunkiem pozwalającym znacznie zwiększyć wytrzymałość
połączenia klejowego. W artykule przedstawiono wpływ podstawowych warunków tworzenia złącza klejowego, przede
wszystkim stanu przygotowania powierzchni i wielkości zakładki, na wytrzymałość złącza klejowego. Stwierdzono, że dla stopu aluminium EN AW 5251 największą wytrzymałość uzyskuje
się przygotowując powierzchnie poprzez wytrawianie chemiczne, dzięki któremu następuje nie tylko rozwinięcie powierzchni
ale także jej uaktywnienie.

A proper surface preparation before adhesive bonding is
a condition which allows to increase the strength of the adhesive-bonded joint. Influence of the basic conditions of the adhesive-bonded joint formation, first of all of the surface preparation
and the size of the lap on the strength of the joint is presented
in this paper. It was found that for EN AW 5251 aluminium alloy,
the highest strength is being obtained if the surface is prepared
through the chemical etching. It allows not only for the surface
development but also for its activation.

Wstęp
W klejeniu materiałów ważną rolę odgrywają takie zjawiska,
jak zwilżalność oraz adhezja i kohezja w wyniku których powstają
połączenia klejowe. Kohezja, jest to siła działająca pomiędzy
cząsteczkami samego kleju, utrzymująca jego spójność. Na siłę
tę składają się międzycząsteczkowe siły przyciągania, określane
jako siły Van der Waalsa oraz wzajemne wiązanie się cząsteczek
polimerowych.
Do klejenia elementów konstrukcyjnych stosuje się wyłącznie kleje, które tworzą spoiny o dużej sile adhezji i kohezji oraz
dużej odporności na działanie czynników zewnętrznych. W klejach konstrukcyjnych dużą kohezję uzyskuje się wykorzystując
jako spoiwa syntetyczne związki wielkocząsteczkowe, uzupełnione
odpowiednio dobranymi napełniaczami, modyfikatorami i innymi
składnikami. Na przykład wprowadzenie wypełniaczy w postaci
wysokowytrzymałych włókien może znacznie zwiększyć wytrzymałość kohezyjną spoiny.
Adhezja jest zjawiskiem powierzchniowym, polegającym na
łączeniu stykających się materiałów wskutek oddziaływania między
nimi pola sił. Największe znaczenie mają międzycząsteczkowe siły
przyciągania, których wartość może zostać znacznie obniżona,
jeśli klej nie penetruje dostatecznie głęboko w chropowatości powierzchni powstałe podczas obróbki mechanicznej. Dlatego klej
musi docierać w głąb wszystkich mikronierówności i dokładnie
je zwilżać. Stopień wytrzymałości kleju zależy zarówno od właściwości adhezyjnych jak i zwilżenia nim powierzchni (aby osiągnąć
kontakt międzycząsteczkowy). Na właściwości adhezyjne spoin
klejowych istotny wpływ ma odpowiednie przygotowanie warstwy
wierzchniej klejonych elementów. Połączenia klejowe będą tym

Mgr inż. Beata Rams – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

mocniejsze, im staranniej zostaną oczyszczone i przygotowane
klejone powierzchnie [4].
Wybór sposobu przygotowania powierzchni do klejenia zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju, właściwości
i struktury powierzchni klejonych materiałów, a także od możliwości warsztatowych i wartości wytrzymałości złącza, którą chcemy
uzyskać. Jedną z początkowych operacji w procesie przygotowania powierzchni materiałów do klejenia jest odtłuszczanie ich
powierzchni. Powierzchnie elementów przeznaczonych do klejenia
najczęściej pokrywa warstwa smarów (np. jako czasowa ochrona
przed korozją), pyłów, drobnych odpadów (powstałych po różnych
rodzajach obróbki) oraz związków organicznych i nieorganicznych
(np. warstwy tlenków, tłuszcze). Nie usunięte zanieczyszczenia
mogą powodować osłabienie więzi adhezyjnych pomiędzy klejem
a łączoną powierzchnią i tym samym przyczynić się do zmniejszenia wytrzymałości połączenia klejowego (rys. 1).

Rys. 1. Schemat połączenia klejowego z zanieczyszczeniami na powierzchniach klejonych [7]
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Następną operacją przygotowania powierzchni jest jej odpowiednie rozwinięcie oraz zwiększenie aktywności fizykochemicznej, co powoduje zwiększenie siły wiązań adhezyjnych pomiędzy
materiałem a klejem. Rozwinięcie powierzchni możemy uzyskać
przez obróbkę powierzchni różnymi metodami: mechanicznymi,
chemicznymi, elektrochemicznymi, plazmowymi itd. Spośród
metod mechanicznych stosuje się m.in.: obróbkę ściernymi narzędziami nasypowymi, obróbkę strumieniowo-ścierną, piaskowanie,
śrutowanie, kulkowanie, szczotkowanie. Obróbka mechaniczna
umożliwia ukonstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni
(zapewniając maksymalne jej rozwinięcie), jednak nie gwarantuje
dobrego uaktywnienia powierzchni. Bardziej skuteczną metodą jest
metoda chemiczna, która pozawala na odpowiednie rozwinięcie powierzchni danego materiału, jednak jej zastosowanie jest znacznie
droższe i nie w każdym przypadku można ją wykorzystać. Obróbka
chemiczna polega najczęściej na trawieniu powierzchni elementów
przeznaczonych do klejenia w kąpielach o odpowiednim składzie
chemicznym, w określonej temperaturze i przez określony czas.
Stosując trawienie chemiczne, w odpowiedniej dla danego materiału kąpieli, uzyskuje się zwiększenie chropowatości powierzchni
i odpowiednią warstwę powierzchniową o wymaganym składzie
chemicznym. Warstewka taka zapewnia dużą aktywność fizykochemiczną powierzchni względem stosowanego kleju i może skutecznie chronić metal przed korozyjnym oddziaływaniem otoczenia.
Jeżeli z uwagi na wymiary przygotowanych powierzchni do klejenia
lub też z innych przyczyn, nie można zastosować bezpośredniego
zanurzenia w kąpieli trawiącej, stosuje się lokalne trawienie powierzchni za pomocą specjalnych past, o odpowiednim składzie
chemicznym [2÷4].
Każdy materiał wymaga innego przygotowania powierzchni,
w celu optymalizacji trwałości połączenia. Metody przygotowania powierzchni metali i tworzyw sztucznych przed klejeniem,
stosowanych w połączeniach konstrukcyjnych, zostały opisane
w polskich normach [5, 6], a wybrane wyniki przeprowadzonych
w Instytucie Spawalnictwa badań [1] przedstawiono w tym artykule.

Przedmiot i metoda badań
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu podstawowych warunków tworzenia złącza klejowego, a zwłaszcza
przygotowania powierzchni i wielkości zakładki, na wytrzymałość
złącza klejowego. Zakres badań obejmował określenie wytrzymałości na ścinanie złączy klejowych przy zastosowaniu różnych klejów, sposobów przygotowania powierzchni oraz długości zakładek.
Wyznaczono także zależność wytrzymałości złącza klejowego od
długości zakładki.
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań uzyskane przy użyciu dwóch klejów: Agomet F330 firmy Huntsman i kleju Hysol 9466 firmy Loctite.
Agomet F330 jest klejem metakrylowym, utwardzającym się
za pomocą utwardzacza w postaci lakieru, który nakłada się na
jedną lub dwie powierzchnie łączone w zależności od grubości
spoiny klejowej. Klej ten nadaje się do łączenia zarówno metali jak
i tworzyw sztucznych. Wytrzymałość wstępną uzyskuje po 10 min,
natomiast końcową po 24 godzinach.
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Hysol 9466 jest klejem epoksydowym dwuskładnikowym, charakteryzującym się wysoką wytrzymałością na odrywanie i ścinanie oraz wydłużonym czasem przydatności do użycia. Stosowany jest do łączenia różnorodnych metali i tworzyw sztucznych
w aplikacjach przemysłowych. Wytrzymałość wstępną uzyskuje po
120 min, natomiast wytrzymałość całkowitą po 24 godzinach.
Badania przeprowadzono na stopie aluminium EN AW – 5251
(PA2), którego skład chemiczny podano w tablicy I.
Tablica I. Skład chemiczny w % wag. blach ze stopu aluminium EN AW–5251
(PA2) użytych do badań
Fe

Si

Cu

Mg

Mn

Zn

Al

0,419

0,264

0,057

1,826

0,282

0,128

reszta

Badania wykonywano na próbkach o grubości 2 mm i wymiarach 25 x 100 mm, które klejono, z użyciem wybranego kleju,
na pojedynczą zakładkę o długości 12 mm. Pole powierzchni
klejonej Ao (l .b), przy tej długości zakładki, wynosiło ok. 300 mm2
(rys. 2).

Rys. 2. Wymiary i sposób łączenia próbek użytych do badań

W drugiej części badań określono wpływ długości zakładki na
wytrzymałość złącza klejowego. Badania wykonano dla zakładek
o długości l wynoszącej: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm,
21 mm.
Wytrzymałość na ścinanie złącza klejowego Wt N/mm2 obliczono wg wzoru:
W t = Pt / A o
gdzie: Pt – siła niszcząca złącze, Ao – pole powierzchni spoiny
klejowej
Wszystkie podane wartości wytrzymałości złączy klejowych,
przedstawiono jako wartości średnie obliczone z trzech wyników
uzyskanych w czasie badań.
W celu sprawdzenia wpływu przygotowania powierzchni
przed klejeniem na wytrzymałość złącza, próbki przygotowano za
pomocą różnych metod: przez samo odtłuszczanie, odtłuszczanie
i obróbkę mechaniczną oraz obróbkę chemiczną.
Do odtłuszczania powierzchni użyto popularnych środków
czyszczących, tj: acetonu, alkoholu izopropylowego oraz środków
firmowych Loctite 7061 i Loctite 7063. Odtłuszczano za pomocą
bawełnianych ściereczek nasączonych środkami odtłuszczającymi, a następnie pozostawiono do całkowitego odparowania
środka.
Mechaniczne schropowacenie próbek wykonywano używając papieru ściernego o grubości ziaren 120, 220, 320 i 500

oraz tkaniny do szorstkowania metali. Powierzchnię przygotowywano także przez obróbkę chemiczną – wytrawianie w roztworze kwasu siarkowego i dwuchromianu sodu, zgodnie z normą
PN-ISO 4588:1999.
Na przygotowaną powierzchnię próbek nakładano klej zgodnie
z podanym opisem.
• Utwardzacz do kleju Agomet F330, w postaci lakieru, nakładano na obie powierzchnie pędzlem i pozostawiono do całkowitego wyschnięcia. Klej Agomet F330 nakładano bezpośrednio
z tuby, a następnie rozprowadzano za pomocą szpatułki. Proces utwardzania się kleju następował wskutek kontaktu obu
składników.
• Klej Hysol 9466 nakładano z kartusza (duo-pak) za pomocą ręcznego dozownika (pistoletu) z mieszalnikiem statycznym (rys. 3).

T – utwardzanie w temperaturze 100°C,
W – wytrawianie w roztworze kwasu siarkowego z dwuchromianem sodu,
Pt – siła niszcząca złącze, daN,
Wt – wytrzymałość złącza klejowego, N/mm2.

Wyniki badań
Chropowatości powierzchni do klejenia
Próby klejenia poprzedzono pomiarami chropowatości powierzchni próbek ze stopu aluminium, przygotowanych różnymi
metodami. Pomiary chropowatości 3D wykonano za pomocą
urządzenia Form Talysurf Series 50 firmy Taylor Hobson Ltd, na
powierzchni 5 mm x 5 mm z rozdzielczością w osi Y równą 0,1 mm
(tzn. wykonano 51 pomiarów co 0,1 mm). Przedstawiono wybrane
wartości podstawowych parametrów określające chropowatość
powierzchni (Ra – średnia arytmetyczna odchylenia profilu chropowatości i Rz – wysokość chropowatości wg 10 punktów). Na
rysunkach 4÷7 przedstawiono profilogramy i wykresy 3D obrazujące powierzchnię próbek przygotowanych do klejenia.

Rys. 3. Ręczny dozownik z mieszalnikiem statycznym do nakładania klejów
dwuskładnikowych

Po klejeniu próbki były umieszczane w urządzeniu dociskowym, w celu usunięcia nadmiaru kleju oraz uzyskania prawidłowego złącza klejowego. Oba kleje utwardzane były w temperaturze
23°C, a czas utwardzania próbek był zgodny z czasem zalecanym
przez producenta. Ponadto wykonano próby, w których klej Hysol
9466 utwardzano w podwyższonej temperaturze – próbki przez
40 min utrzymywano w piecu nagrzanym do temperatury 100°C.
W dalszym opisie wyników zastosowano następujące oznaczenia:
N – próbka bez przygotowania – „w stanie dostawy”,
A – odtłuszczanie powierzchni acetonem,
P – odtłuszczanie powierzchni alkoholem izopropylowym,
L61, L63 – odłuszczanie powierzchni środkiem firmowym Loctite
7061, Loctite 7063,
120, 220, 320, 500 – szorstkowanie papierem ściernym o granulacji 120, 220, 320, 500,
Cz – szorstkowanie tkaniną do metali,

Rys. 5. Wykres 3D obrazujący powierzchnie PA2 po obróbce papierem
ściernym o granulacji 120

Wysokie wartości parametrów chropowatości powierzchni
uzyskano po obróbce papierem ściernym o granulacji 120 (Ra =
1,33 µm, Rz = 9,19 µm). Znacznie niższe wartości uzyskano przy
obróbce papierem ściernym o ziarnistości 320 (Ra = 0,97 µm,
Rz = 6,48 µm) i 500 (Ra = 0,78 µm, Rz = 6,06 µm). Kolejne
próbki przygotowano metodą trawienia, które znacznie zwiększa
„rozwinięcie” powierzchni i powoduje dodatkowo jej uaktywnienie.
Wartości parametrów chropowatości uzyskane tą metodą obróbki
są najmniejsze (Ra = 0,20 µm, Rz = 2,23 µm). Profilogram dla

Ra = 1,33 µm, Rz = 9,19 µm
Rys. 4. Profilogram powierzchni PA2 po obróbce papierem ściernym o granulacji 120
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Ra = 0,20 µm, Rz = 2,23 µm
Rys. 6. Profilogram powierzchni stopu PA2 po procesie wytrawiania

Rys. 7. Wykres 3D obrazujący powierzchnię stopu PA2 po procesie wytrawiania

a

Struktura przygotowanej powierzchni ma duży wpływ na
wnikanie kleju w głąb nierówności i mikroporów oraz na wartość
adhezji mechanicznej (zakotwiczenie się kleju), a co za tym idzie,
wpływa na wytrzymałość złącza klejowego. Dobór odpowiedniej
wielkości narzędzia do schropowacenia powierzchni jest uzależniony od gęstości i lepkości kleju. Wielkość nierówności musi być
odpowiednia do kleju, tak aby mógł on wypełnić całą powierzchnię
nierówności, nie pozostawiając miejsca pęcherzom gazowym.
Trawienie powierzchni powoduje nie tylko wzrost rozwinięcia
powierzchni, ale także jej „uaktywnienie”, czyli wpływa na wzrost
adhezji właściwej i poprawia wytrzymałość złącza klejowego.

b

Badania wytrzymałości
złączy klejowych
Klej Agomet F 330 z utwardzaczem w postaci lakieru

c

d

Rys. 8. Struktura powierzchni próbek z blachy PA2 przygotowanych do
klejenia różnymi metodami: a – odtłuszczana alkoholem izopropylowym,
b – odtłuszczona alkoholem izopropylowym i szorstkowana papierem
ściernym 120, c – odtłuszczona alkoholem izopropylowym i szorstkowana
papierem ściernym 500, d – wytrawiana chemicznie. (Badania SEM 18 kV,
pow. x 1000)

powierzchni próbek po operacji wytrawiania chemicznego przedstawiono na rysunku 6. Powierzchnia stopu PA2 po wytrawieniu
charakteryzuje się wieloma mikroporami i jest dobrze rozwinięta,
co poprawia właściwości adhezyjne (rys. 6, 7, 8 d).
Na rysunku 8 przedstawiono zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego przedstawiające strukturę
powierzchni przygotowanej do klejenia.
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W pierwszym etapie pracy zbadano wpływ lakieru (utwardzacza), nałożonego na jedną lub obie powierzchnie przygotowane do
klejenia, na wytrzymałość złącza klejowego. W obu przypadkach
powierzchnie zostały tak samo przygotowane – oczyszczone alkoholem izopropylowym i schropowacone papierem ściernym o granulacji 120. Wartości średnich wytrzymałości złączy wynosiły:
Wt = 24,4 N/mm2 dla złącza klejowego z lakierem na jednej
powierzchni i Wt = 25,4 N/mm2 dla złącza z lakierem na obu
powierzchniach. Wyniki badań wykazały, że nałożenie lakieru na
obie powierzchnie nie spowodowało znacznego zwiększenia wytrzymałości złącza klejonego. Przy małych grubościach spoiny klejowej nie stwierdzono konieczności pokrywania obu powierzchni
łączonych utwardzaczem, co w warunkach przemysłowych może
znacznie obniżyć koszty technologii klejenia.
Znaczny wpływ na wytrzymałość złącza klejowego ma czas
schnięcia utwardzacza, który wg karty technicznej producenta,
powinien wynosić ok. 4 min, ale w przypadku wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia utwardzacza w postaci lakieru
może się znacznie wydłużyć. Wyniki badań wytrzymałości złączy
klejowych wykonanych z użyciem utwardzacza „mokrego” (2 min
po nałożeniu utwardzacza nakładano klej) oraz „wyschniętego”
(10 min po nałożeniu utwardzacza nakładano klej) przedstawiono
na rysunku 9.
Nieodpowiednio wyschnięty lakier (utwardzacz) powodował
wyraźny spadek wytrzymałości złącza, gdyż zakłócał on prawidłowe utwardzenie spoiny klejowej. Wpływ przygotowania
powierzchni przed klejeniem, przez odtłuszczanie i schropo-

Wt [N/mm2]

cenia powierzchni. Wytrzymałość złącza klejowego, próbek przygotowanych przed klejeniem przez odtłuszczenie i schropowacenie powierzchni papierem ściernym 120, w porównaniu z próbkami tylko odtłuszczanymi alkoholem wzrosła z 18,4 N/mm2 do
25,4 N/mm2. Grubość ziarna materiału ściernego użytego do
szorstkowania nie wpływa znacząco na wytrzymałość złącza
klejowego. Najmniejszą wartość zaobserwowano przy szorstkowaniu materiałem o granulacji 500, natomiast niewielki wzrost
wytrzymałości otrzymano przez schropowacenie tkaniną do
szorstkowania metali. Na rysunku 12 przedstawiono wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość złącza klejowego Wt.
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Rys. 9. Wpływ stanu utwardzacza, w postaci lakieru naniesionego na obie
powierzchnie łączone, na wytrzymałość złącza klejowego Wt
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Rys. 12. Wpływ sposobu przygotowania powierzchni przed klejeniem na
wytrzymałość złącza klejowego Wt
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Rys. 10. Wpływ środków odtłuszczających na wytrzymałość złączy klejowych Wt

Najlepszym sposobem przygotowania powierzchni do klejenia, spośród metod przebadanych w pracy okazała się metoda
obróbki chemicznej. Wytrzymałość złączy klejowych próbek wytrawionych przed klejeniem wzrosła 3-krotnie w porównaniu z próbkami nieprzygotowanymi przed klejeniem, a prawie 2-krotnie
w porównaniu z próbkami tylko odtłuszczonymi przed procesem
klejenia. Widoczny jest także wzrost wytrzymałości w porównaniu
z próbkami przygotowanymi przez odłuszczanie i schropowacenie. Stosując dodatkowe schropowacenie papierem ściernym
o granulacji ziarna 320 przed operacją wytrawiania, zauważono
nieznaczny spadek wytrzymałości złącza. Dlatego w przypadku
wytrawiania dodatkowa obróbka mechaniczna (schropowacenie
jakimkolwiek papierem ściernym) nie jest wskazana, gdyż nie
wpływa na wzrost wytrzymałości złącza klejowego, a tylko powoduje wzrost kosztów i wydłuża czas przygotowania powierzchni
do klejenia.

Rys. 11. Wpływ grubości ziarna materiału ściernego na wytrzymałość złączy klejowych Wt, przy odtłuszczaniu alkoholem izopropylowym

Wt [N/mm2]
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wacenie, na wytrzymałość złączy klejowych przedstawiono na
rysunkach 10, 11.
Nie zauważono wyraźnego wpływu środka użytego do odtłuszczania powierzchni na wytrzymałość złącza klejowego, średnia wytrzymałość złącza wahała się od 15,0 do 18,4 N/mm2. Wszystkie
preparaty odtłuszczające użyte w tych badaniach równie dobrze
nadają się do wstępnego oczyszczania powierzchni.
Znaczny wzrost wytrzymałości otrzymano stosując, oprócz
wstępnego odtłuszczania, metodę mechanicznego schropowa-
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Rys. 13. Zależność wytrzymałości Wt od długości zakładki l
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Rys. 14 a. Zależność siły niszczącej złącze klejowe Pt od długości zakładki
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W kolejnej części badań przeprowadzono pomiary wpływu długości zakładki na wytrzymałość złącza klejowego. Na rysunku 13
przedstawiono zależność wytrzymałości od długości zakładki.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zwiększenie długości zakładki powoduje wzrost siły niszczącej złącze (Pt), natomiast wytrzymałość złącza klejowego (Wt), ze względu na
wzrost powierzchni zakładki, maleje. Na rysunku 14 a przedstawiono zależność siły niszczącej złącze klejowego Pt od długości
zakładki.
Wyniki badań zależności siły niszczącej od długości zakładki
aproksymowano funkcją F (x) = Pt (l). Funkcja ta jest funkcją
w postaci: y = a xb (a = 230; b = 0,54) i dobrze opisuje zmianę
wartości siły niszczącej złącze klejowe w zależności od długości
zakładki. Współczynnik korelacji R wynosi 0,97. Przebieg funkcji
przedstawiono na rysunku 14 b.
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Rys. 15. Wpływ czasu magazynowania przygotowanych elementów zabezpieczonych lakierem (obie powierzchnie) na wytrzymałość złącza klejowego

stawiono wpływ czasu magazynowania przygotowanych elementów zabezpieczonych lakierem (utwardzaczem) na wytrzymałość złącza klejowego. Próbki przygotowano przez odłuszczenie i schropowacenie oraz zabezpieczono obie powierzchnie przeznaczone do klejenia lakierem. Okres magazynowania
próbek wynosił 7 dni, a następnie próbki klejono i utwardzano
zgodnie z zaleceniami producenta.
Badania wykazały znaczny spadek wytrzymałości złącza
klejowego już po siedmiodniowym okresie przechowywania
próbek przygotowanych do klejenia. Lakier nie spełnił zamierzonej funkcji ochronnej. Wytrzymałość złącza klejowego, przy
tym samym sposobie przygotowania powierzchni, jest znacznie niższa (Wt = 15,5 N/mm2) niż wytrzymałość złącza uzyskana
przy klejeniu próbek zaraz po przygotowaniu powierzchni (Wt =
25,4 N/mm2).
Na rysunkach 16÷18 przedstawiono wybrane przełomy
złączy klejowych po zerwaniu przy różnych sposobach przygotowania powierzchni, wykonane przy użyciu mikroskopu skaningowego.
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Rys. 14 b. Przebieg funkcji aproksymującej zależność siły niszczącej złącze
klejowe Pt od długości zakładki

Z wyników badań i przebiegu funkcji aproksymującej wynika, że siła niszcząca złącze klejowe dla małych zakładek stosunkowo szybko rośnie wraz ze wzrostem długości zakładki. Wzrost
długości zakładki ponad wartość graniczną, wynoszącą ok. 15 mm
powoduje jedynie nieznaczny wzrost siły niszczącej.
Według karty technicznej producenta kleju oczyszczona i powleczona lakierem powierzchnia elementu przeznaczonego do
klejenia, nadaje się do kilkudniowego przechowywania (w warunkach wolnych od zanieczyszczeń pyłowych) bez znacznego obniżenia wytrzymałości złącza po sklejeniu. Na rysunku 15 przed-
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Rys. 16. Sposób przygotowania powierzchni: odtłuszczanie alkoholem izopropylowym. Zerwanie złącza klejowego: adhezyjne. Badanie SEM, 18kV

Rys. 17. Sposób przygotowania powierzchni: odtłuszczanie alkoholem izopropylowym i szorstkowanie papierem 320. Zerwanie złącza klejowego:
adhezyjno-kohezyjne. Badanie SEM, 18kV
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Rys. 18. Sposób przygotowania powierzchni: wytrawianie. Zerwanie złącza
klejowego: adhezyjno-kohezyjne. Badanie SEM 18kV
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Rys. 20. Wpływ grubości ziarna materiału ściernego na wytrzymałość
złączy klejowych Wt przy odtłuszczaniu acetonem
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Podsumowując badania przeprowadzone z użyciem kleju Agomet F330, można stwierdzić, że:
• Znaczny wzrost wytrzymałości złącza klejowego otrzymano już
przy najprostszym sposobie przygotowania powierzchni.
• Rodzaj środka odtłuszczającego nie wpływa na wytrzymałość
złącza klejowego.
• Wytrzymałość złączy, których powierzchnie przygotowane do
klejenia były odtłuszczone i poddane obróbce mechanicznej,
była większa niż wytrzymałość złączy, których powierzchnie do
klejenia zostały tylko odtłuszczone.
• Największą wytrzymałość złącza klejowego na ścinanie otrzymano przygotowując powierzchnie próbek metodą chemiczną
(za pomocą trawienia).
• Wystąpił spadek wytrzymałości złączy próbek, których powierzchnie przygotowane do klejenia zostały „zabezpieczone”
lakierem, a proces klejenia przeprowadzono po upływie 7 dni.
• „Mokry” lakier spowodował znaczy spadek wytrzymałości
złącza klejowego. Nakładanie kleju powinno nastąpić po całkowitym wyschnięciu lakieru (ok. 10 min).
• Długość zakładki wpływa na wytrzymałość złącza klejowego.

Wt [N/mm2]

Rys. 19. Wpływ środków odtłuszczających na wytrzymałość złączy klejowych
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Rys. 21. Wpływ grubości ziarna materiału ściernego na wytrzymałość złączy klejowych, przy odtłuszczaniu alkoholem izopropylowym

Wt [N/mm2]

Klej Hysol 9466 jest klejem epoksydowym, który możne być
utwardzany w szerokim zakresie temperatur. Utwardzanie w podwyższonej temperaturze znacznie skraca czas uzyskania wytrzymałości końcowej, a zarazem powoduje dodatkowo wzrost wytrzymałości złączy klejowych. Próbki do badań z użyciem tego kleju
wykonano łącząc materiał na pojedynczą zakładkę i utwardzając
spoinę klejową w różnych warunkach – w temperaturze otoczenia
oraz w temperaturze 100°C. Przeprowadzono badania na próbkach
aluminiowych – stop PA2, których powierzchnie przed klejeniem
zostały przygotowane różnymi sposobami. Wyniki badań wytrzymałości złącza klejowego w zależności od rodzaju użytej substancji
do odtłuszczania pokazano na rysunku 19.
Wyniki badań wpływu grubości ziarna materiału ściernego
na wytrzymałość złączy klejowych przedstawiono na rysunkach
20÷22.
Wytrzymałość złącza klejowego znacznie wzrosła przy zastosowaniu odtłuszczania powierzchni, natomiast rodzaj środka użytego do odtłuszczania nie wpływał znacząco na wytrzymałość złącza
klejowego. W przypadku użycia kleju Hysol 9466 grubość ziarna
materiału ściernego ma wpływ na wytrzymałość złącza klejowego.
Maksymalną wytrzymałość uzyskuje się przy granulacji ziarna 320
(niezależnie od środka użytego do odtłuszczania).
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Rys. 22. Wpływ grubości ziarna materiału ściernego na wytrzymałość
złączy klejowych Wt, przy odtłuszczaniu środkami firmowymi Loctite 7061
i 7063
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Na rysunku 25 przedstawiono wytrzymałości złączy klejowych
próbek przygotowanych przed klejeniem przez schropowacenie
i wytrawienie, a następnie utwardzanych w temperaturze: 23°C
i 100°C.
Utwardzanie w podwyższonej temperaturze próbek przygotowanych przez obróbkę mechaniczną i wytrawionych, nie spowodowało podobnie jak w przypadku utwardzania w temperaturze 23°C,
znaczącego wzrostu wytrzymałości złącza klejowego.
Zbadano wpływ długości zakładki złącza klejowego, przy różnej
temperaturze utwardzania spoiny klejowej (23°C i 100°C) i różnych
metodach przygotowania powierzchni na wytrzymałość złącza klejowego. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 26÷29.

Pt [daN]

W przypadku obróbki chemicznej, schropowacenie powierzchni przed wytrawieniem nieznacznie tylko podnosiło wytrzymałość
złącza klejowego. Niewielki wzrost wytrzymałości uzyskano przy
zastosowaniu papieru ściernego o granulacji 320 i 500.
Na wzrost wytrzymałości złącza klejowego znacząco wpływa
utwardzanie spoiny klejowej w podwyższonej temperaturze. Na
rysunku 23 przedstawiono wyniki badań próbek bez przygotowania powierzchni, utwardzanych w dwóch temperaturach: 23°C
i 100°C.
Utwardzanie spoiny klejowej w podwyższonej temperaturze
powoduje znaczny wzrost wytrzymałości złącza klejowego, nie tylko próbek „nieprzygotowanych”, ale także próbek odtłuszczonych
preparatami, np.: Loctite 7061 i 7063 (rys. 24).
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Rys. 23. Wpływ temperatury utwardzania na wytrzymałość złączy klejowych Wt dla materiału „w stanie dostawy” (bez przygotowania powierzchni)
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Rys. 26. Zależność siły niszczącej Pt od długości zakładki próbek wytrawionych, utwardzanych w temp. 23°C i 100°C
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Rys. 24. Wpływ temperatury utwardzania na wytrzymałość złączy klejowych Wt, dla próbek przygotowanych przez odłuszczenie preparatami
Loctite 7061 i 7063
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Rys. 27. Zależność wytrzymałości złączy klejowych Wt od długości zakładki
próbek wytrawionych, utwardzanych w temperaturze 23°C i 100°C
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Rys. 25. Wpływ temperatury utwardzania na wytrzymałość złączy klejowych Wt, próbek przygotowanych przez schropowacenie i wytrawienie
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Rys. 28. Zależność siły niszczącej Pt od długości zakładki przy różnych
sposobach przygotowania powierzchni do klejenia oraz różnej temperaturze
utwardzania

Wraz ze wzrostem długości zakładki (powierzchni klejonej)
wzrasta siła niszcząca złącze klejowe Pt (rys. 28), natomiast wytrzymałość złącza klejowego Wt maleje (rys. 29).
Wyniki badań zależności siły niszczącej od długości zakładki
aproksymowano funkcją F (x) = Pt (l). Funkcja ta, jest funkcją
w postaci y = axb (a = 290, b = 0,49) i dobrze opisuje zmianę
wartości siły niszczącej złącze klejowe w zależności od długości
zakładki. Współczynnik korelacji R wynosi 0,98. Przebieg funkcji
przedstawiono na rysunku 30.
Z badań i przebiegu funkcji aproksymującej wynika, że siła niszcząca złącze klejowe dla małych zakładek (podobnie jak dla kleju
Agomet F330) stosunkowo szybko rośnie wraz ze wzrostem długości zakładki. Dla dużych zakładek (powyżej 15 mm) siła niszcząca
złącze wzrasta nieznacznie wraz ze wzrostem długości zakładki. Na
rysunkach 31÷34 przedstawiono wybrane zdjęcia skaningowe
przełomów złączy klejowych po zerwaniu, wykonanych z zastosowaniem kleju Hysol 9466 i różnych sposobów przygotowania
powierzchni.
Podsumowując badania przeprowadzone z użyciem kleju Hysol
9466, można stwierdzić, że:
• Maksymalną wytrzymałość uzyskano szorstkując powierzchnie przed klejeniem materiałem ściernym o grubości 320,
niezależnie od środka użytego do odtłuszczania.
• Schropowacenie materiałem ściernym przed wytrawianiem
elementów nie zwiększa wytrzymałości złącza klejowego.
• Przy utwardzaniu w podwyższonej temperaturze wzrasta wytrzymałość złącza klejowego, zarówno w przypadku próbek

Rys. 31. Sposób przygotowania powierzchni: próbka „nieprzygotowana”.
Zerwanie złącza klejowego: adhezyjne. Badanie SEM 18kV

Rys. 32. Sposób przygotowania powierzchni: odtłuszczanie alkoholem
izopropylowym i szorstkowanie papierem ściernym 120. Zerwanie złącza
klejowego: adhezyjno-kohezyjne. Badanie SEM 18kV

Rys. 33. Sposób przygotowania powierzchni: odtłuszczanie alkoholem
izopropylowym i szorstkowanie papierem ściernym 320. Zerwanie złącza
klejowego: adhezyjno-kohezyjne. Badanie SEM, 18kV
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Rys. 29. Zależność wytrzymałości złącza klejowego Wt, od długości zakładki, przy różnych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia oraz
różnej temperaturze utwardzania
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Rys. 34. Sposób przygotowania powierzchni: wytrawianie. Zerwanie złącza
klejowego: adhezyjno-kohezyjne. Badanie SEM, 18kV
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Rys. 30. Przebieg funkcji aproksymującej zależność siły niszczącej złącze
klejowe Pt od długości zakładki l

nieprzygotowanych, jak i poddanych obróbce przez odtłuszczenie i schropowacenie.
• W przypadku obróbki chemicznej (wytrawiania) powierzchni
przed klejeniem, dzięki której uzyskuje się maksymalną wytrzymałość złącza klejowego, utwardzanie w podwyższonej
temperaturze nie podnosi znacząco wytrzymałości.
• Długość zakładki wpływa na wytrzymałość złącza klejowego.
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Podsumowanie
Właściwe przygotowanie powierzchni przed klejeniem jest
warunkiem pozwalającym znacznie zwiększyć wytrzymałość
połączenia klejowego. Stwierdzono, że dla stopu aluminium PA2
najlepszą metodą obróbki mechanicznej, przy której uzyskuje się
największą wytrzymałość, jest przygotowanie powierzchni przez
odtłuszczanie i schropowacenie papierem ściernym o granulacji
ziarna 320. Do oczyszczania powierzchni aluminiowych równie
dobrze nadają się wszystkie badane środki odtłuszczające. Ze
względów bhp środkiem zalecanym do odtłuszczania jest alkohol izopropylowy, który nie jest substancją szkodliwą. Najlepsza,
dla stopu PA2, okazała się metoda wytrawiania chemicznego,
dzięki której następuje nie tylko rozwinięcie powierzchni łączonej, ale także jej uaktywnienie.
Dla badanych klejów potwierdzono wyraźny wpływ długości
zakładki na wytrzymałość połączenia klejowego. Wyznaczone
za pomocą funkcji aproksymującej zależności siły niszczącej
złącze od długości zakładki, pozwalają na określenie wytrzymałości przy różnych długościach zakładek. Prowadząc badania
nie stwierdzono spadku siły niszczącej złącze przy dużych
powierzchniach zakładek, natomiast przy zakładkach powyżej
15 mm siła ta rosła już bardzo nieznacznie.
Dla próbek, klejonych klejem Hysol 9466, na zakładkę
o długości 21 mm, w których powierzchnia przed klejeniem
została przygotowana poprzez wytrawianie w roztworze kwasu
siarkowego i dwuchromianu sodu, nastąpiło zerwanie materiału
klejonego.
Dla kleju Hysol 9466, który można utwardzać zarówno
w temperaturze otoczenia jak i podwyższonej temperaturze,
niezależnie od sposobu przygotowania powierzchni, stwierdzono wyraźny wzrost wytrzymałości próbek utwardzanych

w temperaturze 100oC. Dla próbek wytrawianych przed klejeniem stwierdzono, że utwardzanie w podwyższonej temperaturze nie powoduje istotnego wzrostu wytrzymałości. Przy
utwardzaniu w podwyższonej temperaturze wystarczy zatem
odtłuszczanie połączone z obróbką mechaniczną, aby uzyskać
wytrzymałość wystarczająco wysoką. Obróbka chemiczna
(wytrawianie) takich elementów nie jest już konieczna. Proces
wytrawiania wymaga specjalnych urządzeń, powoduje zanieczyszczenie środowiska roztworem pozostającym po obróbce
chemicznej i podnosi koszty związane z czasem przygotowywania, natomiast proces utwardzania w podwyższonej temperaturze nie tylko upraszcza przygotowanie złącza, ale podnosi
jego wytrzymałość i skraca czasu utwardzania spoiny klejowej
(np. ze 120 min do 40 min), a co za tym idzie znacznie obniża
koszty technologii klejenia.

Wnioski
• Przygotowanie powierzchni przed klejeniem w istotnym
stopniu wpływa na wytrzymałość połączenia klejowego
i powinno być odpowiednie dla danego materiału.
• Najkorzystniejszy wpływ na wytrzymałość złącza klejowego
wywiera obróbka chemiczna powierzchni przygotowanej do
klejenia.
• Dla klejów, które mogą być utwardzane w podwyższonej
temperaturze, temperatura utwardzania wpływa na prędkość utwardzania i wytrzymałość złącza, natomiast wytrawianie nie zwiększa znacząco wytrzymałości złącza
klejowego.
• Powierzchnia zakładki wpływa na wytrzymałość złącza klejowego.
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Niszczenie wodorowe złączy spawanych
ze stali S355
Hydrogen degradation welded of joints
of S355 steel
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono ocenę podatności na niszczenie
wodorowe złączy spawanych ze stali S355. Jako parametry
niszczenia wodorowego wybrano względne wartości: energii
zniszczenia, wydłużenia, przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie. Parametry te wyznaczono w próbie odkształcania
z małą prędkością na próbkach okrągłych, gładkich. Stwierdzono, że stal S355 w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4) podczas
polaryzacji katodowej, jest bardziej skłonna do niszczenia wodorowego niż strefa wpływu ciepła (SWC) i spoina. Określono dla
materiału rodzimego i spoiny wartości współczynników dyfuzji
wodoru i stężenia wodoru.

Evaluation of hydrogen degradation of welded joints of S355
steel was discussed in this paper. Relative values of fracture
energy, elongation, reduction in area and tensile strength were
selected as the parametres of hydrogen degradation. These
parametres were established in slow strain rate test with round and smooth specimens. It was found out that S355 steel
is more susceptible to hydrogen degradation in acid medium
(0.1 N H2SO4) during cathodic polarization than heat affected
zone (HAZ) and weld metal. Hydrogen diffusivity coefficients
and diffusible hydrogen concentrations were established for
parent metal and weld metal.

Wstęp
Stal S355 należy do niestopowych stali konstrukcyjnych i jest
wykorzystywana do budowy statków, przybrzeżnych konstrukcji,
spawanych zbiorników, rurociągów [1]. Ze względu na warunki
eksploatacji powinna odznaczać się odpornością na niszczenie
wodorowe, które może zachodzić podczas:
• Wytwarzania konstrukcji spawanych w postaci pęknięć zimnych, które mogą powstać w wyniku jednoczesnego współdziałania: kruchej mikrostruktury w SWC lub w spoinie, wodoru
dyfundującego i wysokich naprężeń rozciągających w obszarze
o niekorzystnej mikrostrukturze [2].
• Eksploatacji konstrukcji w formie pęknięć wodorowych (HIC
– Hydrogen Induced Cracking) [3] oraz pęknięć wskutek korozji
naprężeniowej pod wpływem siarczków (SSCC – Sulfide Stress
Corrosion Cracking) [4].
Pękanie wodorowe HIC powstaje pod wpływem ciśnienia
wewnętrznego wywieranego przez wodór cząsteczkowy powstały
w wyniku rekombinacji wodoru atomowego na defektach struktury
takich jak: granice ziaren i wtrącenia niemetaliczne. Pękanie tego
typu objawia się obecnością pęcherzy lub pęknięć rozprzestrzeniających się równolegle do powierzchni blachy. Na przekroju
poprzecznym większość tych pęknięć ma charakter schodkowy.
Pękanie korozyjne SSCC spowodowane jest występowaniem
siarkowodoru lub siarki, które ułatwiają wnikanie tworzącego się
wodoru do metalu oraz naprężeń roboczych. Przebieg pękania
jest z reguły prostopadły do powierzchni elementu lub do kierunku
rozciągania.
Mgr inż. Krzysztof Szymlek, dr hab. inż. Janusz Ćwiek – Politechnika Gdańska.

Ze zjawiskiem niszczenia wodorowego podczas eksploatacji
spotykamy się również podczas ochrony katodowej konstrukcji
morskich [5]. Ponieważ istnieje bardzo mało informacji dotyczących niszczenia wodorowego złączy spawanych wykonanych
z niestopowych stali konstrukcyjnych, dlatego zagadnienia te stały
się tematem podjętych badań.

Wyniki badań
Do badań zastosowano stal S355J0, według PN-EN 10025-2:
2007 [1], w stanie normalizowanym produkcji Huty Częstochowa.
Skład chemiczny badanej blachy został oznaczony na emisyjnym
spektrometrze optycznym i przedstawiony w tablicy I.
Z blach, o grubości 12 mm, wykonano próbne doczołowe złącze spawane, spoiną 2I, automatycznie łukiem krytym. Do wykonania tego złącza wykorzystano materiały dodatkowe: topnik OK FLUX
10.71 i drut elektrodowy OK AUTROD 12.20 firmy ESAB. Ze złącza
spawanego wycięto próbki do badań metalograficznych wg PN-EN
1321:2000 [6] i do prób rozciągania złącza i spoiny odpowiednio
zgodnie z normami PN-EN 895:1997 [7] i PN-EN 876:1999 [8].
Tablica I. Skład chemiczny blachy ze stali S355J0
Skład chemiczny, % masy

Gatunek
stali

C

Mn

Si

P

S

N

S355J0 wg
PN-EN 10025-2:2007

max
0,20

max
1,60

max
0,55

max
0,04

max
0,04

max
0,009

Analiza
kontrolna

0,19

1,37

0,36

0,008 0,007

-
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Wyznaczono również własności mechaniczne materiału rodzimego
zgodnie z PN-EN 10002-1:2004 [9].
Własności mechaniczne wyznaczone na próbkach okrągłych,
poprzecznych dla materiału rodzimego i dla próbek wyciętych
z materiału spoiny (warstwa II) przedstawiono w tablicy II.
Tablica II. Właściwości mechaniczne blachy ze stali S355 w stanie
normalizowanym i spoiny
Miejsce
wycięcia
próbki

Rp0,2
N/mm2

Rm
N/mm2

A10
%

Z
%

Materiał rodzimy

407

595

21

67

Spoina

460

651

30

62

Rys. 3. Mikrostruktura spoiny złącza spawanego ze stali S355. Zgład
wzdłużny. Traw. 4% Nital

Średnia wartość wytrzymałości na rozciąganie, wyznaczona
dla próbek poprzecznych płaskich wyciętych ze złączy spawanych, wynosiła Rm = 592 MPa. Złącza spawane pękały w materiale rodzimym, co świadczy o poprawności wykonania połączenia
(rys. 1). Poprawność wykonania złącza spawanego stwierdzono
również po przeprowadzeniu badań radiograficznych (w wyniku
których nie stwierdzono obecności wad spawalniczych) oraz za
pomocą badań metalograficznych makroskopowych (rys. 2).

Miejsce
pĊkniĊcia

Spoina
Rys. 4. Mikrostruktura strefy przegrzania SWC złącza spawanego ze stali
S355. Zgład wzdłużny. Traw. 4% Nital

Rys. 1. Próbka po próbie rozciągania złącza spawanego ze stali S355

Rys. 5. Mikrostruktura stali S355 w stanie normalizowanym. Zgład wzdłużny. Traw. 4% Nital

Rys. 2. Makrostruktura złącza spawanego łukiem krytym ze stali S355

Na próbkach nietrawionych określono stopień zanieczyszczeń
stali siarczkami na poziomie wzorca S3b i tlenkami na poziomie
wzorca TP3c wg PN-64/H-04510 [10].
Mikrostruktura spoiny składa się z ferrytu iglastego i perlitu
w układzie kolumnowym (rys. 3) natomiast obszar przegrzania
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SWC składa się z ferrytu i perlitu w układzie iglastym – struktura
Widmannstätena (rys. 4). Materiał rodzimy składał się z ferrytu
i perlitu o średniej pasmowości 3/2A wg PN-63/H-04504 [11]
(rys. 5).
Na zgładzie poprzecznym złącza spawanego wykonano pomiar
rozkładu twardości wg PN-EN 1043-1:2000 [12] sposobem
Vickersa przy obciążeniu 98,1 N wg PN-EN 6507-1:1999 [13].
Wyniki pomiaru przedstawiono na rysunku 6.
W celu oszacowania podatności na niszczenie wodorowe badanej stali, złącza spawanego spoiny zastosowano próbę odkształcania z małą prędkością (SSRT – Slow Strain Rate Test) zgodnie
z PN-EN ISO 7539-7:2000 [14], stosując próbki okrągłe, gładkie
o średnicy 5 mm zgodnie z PN-EN ISO 7539-4:2000 [15]. Długość

TwardoĞü HV10
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wynik uzyskany w powietrzu

20

OdlegáoĞü od osi spoiny (mm)

Im mniejsza jest wartość powyższego stosunku, tym większa
jest podatność na niszczenie wodorowe.
Względne wartości parametrów niszczenia wodorowego dla
stali S355 w stanie normalizowanym przedstawiono w tablicy
III. Do dalszych badań wybrano wartość gęstości prądu katodowego ik = 2 mA/cm2 dającą największy spadek własności
plastycznych.

Rys. 6. Rozkład twardości w złączu spawanym ze stali S355
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Następnie wykonano próby SSRT dla próbek ze złączem spawanym (oznaczenie ZL) i wykonanych z materiału spoiny (oznaczenie SP) przy wybranej gęstości prądu katodowego ik = 2 mA/cm2.
Względne wartości parametrów niszczenia wodorowego przedstawiono na rysunku 7. Wszystkie próbki ze złączem spawanym
rozciągane w środowisku kwaśnym pękały w materiale rodzimym.

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

SP

1,20
1,00
0,80

0,32

0,31

ZL

SP

0,14

MR

SP

0,80
0,60

Gęstość
prądu
mA/cm2

WzglĊdne przewĊĪenie

1,00

Tablica III. Względne wartości parametrów niszczenia wodorowego dla
stali S355 w stanie normalizowanym

WzglĊdna wytrzymaáoĞü
na rozciąganie

WzglĊdne wydáuĪenie

pomiarowa próbki wynosiła 50 mm. Złącze spawane znajdowało
się w środku próbki. Próbę odkształcania z małą prędkością przeprowadzono w powietrzu i w środowisku kwaśnym (0,1 N H2SO4)
przy polaryzacji katodowej. Wodny roztwór kwasu siarkowego
nie jest rzeczywistym płynem, z którym mają kontakt konstrukcje
spawane, ale wybrano je ze względu na możliwość uzyskania wysokiego stopnia nawodorowania próbek. Prędkość odkształcania
wynosiła 10-6 s-1. Testy w środowisku kwaśnym przeprowadzono na próbkach z materiału rodzimego w stanie normalizowanym
stosując polaryzację katodową przy stałych gęstościach prądu:
0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 mA/cm2.
Badania miały na celu wyznaczenie gęstości prądu katodowego, przy którym występuje największa podatność stali na
niszczenie wodorowe. Jako mierniki podatności na niszczenie
wodorowe przyjeto następujące parametry, zgodnie z PN-EN ISO
7539-7 [14]:
• wydłużenie w momencie zniszczenia próbki A,
• przewężenie w momencie zerwania próbki Z,
• właściwą energię zniszczenia Ef (powierzchnia wykresu pod
krzywą naprężenie – wydłużenie odniesione do objętości
części pomiarowej próbki),
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (proporcjonalna do maksymalnego obciążenia).
Dla średnich arytmetycznych wyznaczono wartości parametrów jako stosunek:

0,98

0,95

MR

ZL

1,06

0,60
0,40
0,20
0,00
SP

Rys. 7. Względne wartości niszczenia wodorowego dla: MR – materiał rodzimy w stanie normalizowanym, ZL – złącze spawane, SP – spoina
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następowało dla wartości gęstości prądu katodowego 2 mA/cm2
dlatego w artykule przedstawiono wartości współczynnika dyfuzji
sieciowej, pozornego współczynnika dyfuzji oraz stężenia wodoru
dla tej gęstości (tabl. IV).
Tablica IV. Wartości współczynników dyfuzji wodoru i stężenia wodoru
dyfuzyjnego dla próbek z materiału rodzimego i spoiny dla ik = 2 m A/cm2
Miejsce pobierania próbki

Materiał
rodzimy

Spoina

Współczynnik dyfuzji sieciowej DH
(cm2/s)

9,20 x 10-4

8,16 x 10-6

Pozorny współczynnik dyfuzji Di
(cm2/s)

9,30 x 10-4

2,54 x 10-6

Stężenie wodoru dyfuzyjnego Cs
(ppm masy)

0,025

0,300

Rys. 8. Schemat elektrochemicznych pomiarów przenikania wodoru.
Membrana badanego materiału rozdziela elektrochemicznie celki A (celka
wejściowa) i B (celka wyjściowa)

Po napełnieniu roztworem 0,1 M NaOH celki wyjściowej i ustaleniu tła prądu anodowego poniżej 0,2 µA, wlewano roztwór 0,1 N
H2SO4, rejestrowano potencjał otwartego obwodu (potencjał
korozyjny EK), polaryzowano stronę wejściową prądem katodowym
i rejestrowano zmianę prądu przenikania, aż do ustalenia stanu
stacjonarnego. Następnie podwyższano polaryzację i rejestrowano
prąd przenikania, odpowiadający danej polaryzacji. Polaryzację
katodową zmieniano poprzez stosowanie następujących gęstości
prądu katodowego 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 mA/cm2. Po
zakończeniu całej sekwencji, polaryzację katodową wyłączono
i rejestrowano spadek prądu przenikania. Dla każdej polaryzacji
obliczono: DH, Di i Cs. Ponieważ największe niszczenie wodorowe
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ĝrodowisko
kwaĞne
Środowisko kwasne
mA/cm2))
(ik ==22mA/cm

Materiaá rodzimy

Powietrze

Spoina

Pomiary przenikania wodoru były przeprowadzone metodą
Devanathana–Stachurskiego [16]. Membranę z badanej stali
montowano między dwoma celkami elektrochemicznymi, jak
pokazuje rysunek 8.
Powierzchnia pracująca membran wynosiła 0,5 cm2. W tej
metodzie warunki są tak dobrane, że wodór wchodzi do membrany
(od strony A) i po przedyfundowaniu przez membranę wychodzi.
W celu uzyskania na stronie wyjściowej stężenia wodoru Ch = 0,
powierzchnia wyjściowa membrany jest katodowo palladowana,
celka wyjściowa (B) jest napełniona 0,1 M NaOH i wyjściowa
strona membrany jest polaryzowana potencjałem +150 mV.
Rejestrowany jest prąd anodowy będący miarą szybkości
przenikania wodoru. Próby przenikania wodoru w środowisku
kwaśnym przeprowadzono przy polaryzacji katodowej metodą
galwanostatyczną.
Na podstawie pomiarów przenikania wodoru określono wartości:
• współczynnika dyfuzji sieciowej wodoru (wyznaczonego z zapisu spadku przenikania przy wyłączeniu polaryzacji katodowej): DH = 0,051*l2/τb,
gdzie: l – grubość membrany (cm); τb – czas przebicia (s)
• pozornego współczynnika dyfuzji wodoru: Di = l2/t0,63,
gdzie: t0,63 – czas opóźnienia odpowiadający osiągnięciu
wartości prądu przenikania równego 0,63 wartości prądu
stacjonarnego I∞ (s)
• stężenia dyfuzyjnego wodoru przy powierzchni wejściowej
membrany (odpowiadających danej polaryzacji): Cs = I∞*l/DH,
gdzie: I∞ – wartość prądu stacjonarnego (µA)

Powietrze

Rys. 9. Widok przełomów próbek z materiału rodzimego i spoiny wyciętej
ze złącza spawanego stali S355. SEM

W celu określenia rodzaju przełomów wykonano badania
próbek po testach SSRT na skaningowym mikroskopie elektronowym PHILIPS XL30. Ponieważ próbki ze złączem spawanym pękały
w materiale rodzimym, dlatego przedstawiono wyniki obserwacji
SEM dla materiału rodzimego i spoiny (rys. 9).

Podsumowanie
Mikrostruktura jest jednym z głównych czynników wpływających
na podatność stali na niszczenie wodorowe. W zależności od strefy
złącza spawanego otrzymujemy różne rodzaje struktur. Dla badanego
złącza ze stali S355 spawanego łukiem krytym uzyskano następujące struktury: materiału rodzimego (struktura ferrytyczno-perlityczna),

obszaru przegrzania SWC (struktura ferrytyczno-perlityczna w układzie iglastym), spoina (struktura pierwotna, dendrytyczna składająca
się z ferrytu iglastego i perlitu w układzie kolumnowym).
Zróżnicowanie struktur poszczególnych stref złącza spawanego jest przyczyną otrzymania różnych wartości twardości.
Najwyższą twardość wykazuje SWC 230 HV10, a najniższą materiał rodzimy ok. 185 HV10 (rys. 6). Zaobserwowano również,
że pierwsza warstwa spoiny ma mniejszą twardość, co spowodowane jest oddziaływaniem ciepła wprowadzonego podczas
układania drugiej warstwy.
Największy spadek własności plastycznych dla materiału rodzimego jest obserwowany w przypadku przewężenia dla gęstości
prądu katodowego ik = 2 mA/cm2, natomiast największy spadek
wydłużenia dla gęstości prądu katodowego wynosi ik = 5 mA/cm2.
Próbki z materiału rodzimego w próbie SSRT wykazują największy spadek wartości względnych energii zniszczenia, wydłużenia
i przewężenia w stosunku do próbek ze złączem spawanym i próbek wyciętych ze spoiny (rys. 7). Próbki ze złączem spawanym
w próbie SSRT badane zarówno w powietrzu, jak i w środowisku
kwaśnym pękały w materiale rodzimym. Przyczyną są niższe własności materiału rodzimego w stosunku do własności wytrzymałościowych SWC i spoiny. Strefa wpływu ciepła i spoina ma wyższą
twardość i wytrzymałość niż materiał rodzimy. Pomimo tego, jej
podatność na niszczenie wodorowe w postaci kruchości wodorowej i opóźnionego pękania wodorowego jest niewystarczająca do
zainicjowania pękania. Pękanie wspomagane wodorem powstaje
w strefie odkształceń plastycznych, w materiale rodzimym o niższej
wytrzymałości. Czynnikiem inicjującym pękanie, jest czynnik mechaniczny, a wodór tylko wspomaga pękanie.
Dużo większą wartość współczynnika dyfuzji wodoru ma
materiał rodzimy (w stanie normalizowanym) w porównaniu ze
spoiną. Dla ziarnistej struktury ferrytyczno-perlitycznej (przy
zastosowaniu gęstości prądu katodowego ik = 2 mA/cm2) wartość pozornego współczynnika dyfuzji wodoru jest taka sama jak
współczynnika dyfuzji sieciowej, co świadczy o braku pułapek
będących przeszkodą dla transportu wodoru. Brak pułapek powoduje większą ruchliwość wodoru. Próbka wycięta ze spoiny
ma niższą wartość pozornego współczynnika dyfuzji wodoru
w stosunku do współczynnika dyfuzji sieciowej. Świadczy to
o występowaniu pułapek wodorowych, które zmniejszają ilość
wodoru dyfuzyjnego (ruchliwego).

Struktura mająca duże stężenie wodoru dyfuzyjnego (przy
powierzchni wejściowej membrany) ma małą wartość współczynnika dyfuzji sieciowej i odwrotnie struktura mająca małe
stężenie wodoru dyfuzyjnego ma dużą wartość współczynnika
dyfuzji sieciowej.
Spadek własności plastycznych wskutek działania wodoru
spowodował zmianę charakteru przełomu. Próbki rozciągane
w powietrzu makroskopowo miały przełom plastyczny natomiast
przy większych powiększeniach stwierdzono, że tylko spoina posiadała przełom ciągliwy, natomiast materiał rodzimy miał przełom
ciągliwy z obszarami quasi-łupliwymi. Próbki rozciągane w środowisku kwaśnym przy nawodorowaniu miały przełom kruchy, natomiast przy większych powiększeniach stwierdzono, że spoina ma
przełom ciągliwy z niewielkim udziałem przełomu quasi-łupliwego.
Materiał rodzimy miał przełom quasi-łupliwy i łupliwy. Występowanie przełomu łupliwego dla materiału rodzimego powoduje,
że charakteryzuje się on największą podatnością na niszczenie
wodorowe (rys. 7).

Wnioski
• Podczas ochrony katodowej złączy spawanych ze stali
S355 może zachodzić niebezpieczeństwo kruchego pękania wskutek wnikania wodoru i obniżenia własności
plastycznych.
• Materiał rodzimy w stanie wyżarzonym normalizująco jest
szczególnie podatny na niszczenie wodorowe, ponieważ
wnikający wodór powoduje zmianę charakteru przełomu
z ciągliwego na quasi-łupliwy i łupliwy.
• Przyczyną większej podatności materiału rodzimego na
niszczenie wodorowe, w stosunku do spoiny, jest większa
ruchliwość wodoru i brak trwałych pułapek w strukturze
ferrytyczno-perlitycznej o ziarnach równoosiowych.
• Przy nawodorowaniu zarówno SWC, jak i spoina jest
mniej podatna na niszczenie wodorowe niż materiał rodzimy, ponieważ do zainicjowania pęknięcia niezbędne
jest odkształcenie plastyczne, a ono najpierw występuje
w materiale rodzimym o niższej granicy plastyczności
w stosunku do SWC i spoiny.
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sekcja spawalnicza
Nieco subiektywne spojrzenie na konferencje
spawalnicze w Szczecinie i Wrocławiu – wrzesień 2007
Mijający rok 2007 był bogaty w imprezy spawalnicze, a były to w kolejności:
•

Regionalna Konferencja Zachodniopomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w Międzyzdrojach;

•

49. Krajowa Konferencja Spawalnicza w Szczecinie;

•

2. Międzynarodowa Konferencja Lutownicza we Wrocławiu;

•

Pawilon „Akademia Spawania” na Targach Poznańskich;

•

Targi Spawalnicze w Kielcach.

Nie tylko konferencje i targi świadczą o znacznym ożywieniu życia spawalniczego, ale także wydane nowe książki,
Kalendarz Spawalniczy na 2008 rok Polskiej Izby Spawalniczej, znaczący nabór kandydatów na kursach szkolenia
spawaczy (prawda, że znaczna ich cześć opuszcza Polskę
za chlebem), a także intensywne werbowanie inżynierów
spawalników przez polskie i zagraniczne firmy.
Innym bardzo widocznym objawem wzrostu pozycji spawalnictwa jest wielka ruchliwość firm produkujących i sprzedających sprzęt spawalniczy. Firmy – poza tradycyjnymi
pokazami dla wybranych grup specjalistycznych – docierają
bezpośrednio do klienta lub sprzedają sprzęt przez Internet.
Wszystko to świadczy, że potrzebne są coraz to liczniejsze
kadry dobrze wykształconych spawalników dla polskiego
przemysłu i firm zagranicznych działających w Polsce.
Jedną z form spełniających to zadanie, obok kształcenia politechnicznego, są konferencje spawalnicze i dlatego
chciałbym przybliżyć Czytelnikowi Przeglądu Spawalnictwa
korzyści płynące z uczestnictwa w tych konferencjach organizowanych samodzielnie przez sekcje spawalnicze SIMP
lub często przy udziale miejscowych politechnik.
Wymienione trzy konferencje zakończyły się wielkim
sukcesem. Zarówno bowiem liczba i poziom referatów,
bardzo ożywiona dyskusja podczas trwania sesji, jak i przy
każdej okazji spotkań z prelegentami pokazywały dobitnie
jak wielka istnieje potrzeba wiedzy o nowych materiałach
i technologiach spawalniczych (to był Szczecin), jak i o najbardziej aktualnych zagadnieniach związanych z lutowaniem
(to był Wrocław).
Nie będę, bo to po prostu nie sposób, omawiać poszczególnych referatów – a były ich dziesiątki – znajdzie je
bowiem Czytelnik in extenso w pięknie wydanych numerach
8, 9 i 10/2007 i barwnym fotoreportażu w tym numerze
Przeglądu Spawalnictwa oraz z pewnością w analitycznym
sprawozdaniu z tych konferencji również w Przeglądzie.
Zastrzegając się, że nie będę omawiał poszczególnych
referatów nie mogę jednak nie zwrócić uwagi Czytelnika na
dwa referaty, które według mnie (subiektywne spojrzenie)
wyróżniają się szczególnie, ponieważ mają charakter bardziej ogólny, podstawowy.
Pierwszy – wygłoszony w Szczecinie – opracowany przez
prof. Edmunda Tasaka, Anetę Ziewiec i Krzysztofa Ziewca
pt. „Zarodkowanie i wzrost ziaren w procesie krystalizacji
spoin”, omawia temat, który w zasadzie jest powszechnie
znany, ale przez autorów został potraktowany jako „uporządkowane” zarodkowania i stanowi bardzo cenny wkład
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do wiedzy o metalurgii spawania. Autorzy wykonali iście
benedyktyńską pracę i należą się im słowa najwyższego
uznania i podziękowania.
We Wrocławiu prof. J. Wilden, J. P. Bergmann i S. Jahn
z Uniwersytetu w Ilmenau, Niemcy przedstawili referat pt.
„Nowe możliwości spajania przez wykorzystanie efektów
związanych z wielkością cząstek”.
Tematyka referatu wybiega nieco poza szerokie potrzeby
produkcji, ale może stać się wkrótce powszechną metodą
spajania. Już dziś powstają materiały lutownicze o budowie
nanostrukturalnej w postaci nanocząsteczek oraz folii w celu „spajania na zimno”, po to, aby uniknąć wpływu cyklu
cieplnego na strukturę łączonych materiałów.
Ciekawym pomysłem w Szczecinie była współpraca z firmą Linde, która zaprosiła na drugi dzień obrad 75 spawalników z Wybrzeża. Tak wiec obok czysto naukowego pierwszego dnia obrad, mieliśmy w drugim dniu 13 referatów związanych z praktycznymi problemami spawania. Jest to wielce
rozsądne ustawienie Konferencji, ponieważ jej Przewodniczący prof. Jerzy Nowacki lansuje z powodzeniem tę tendencję
w Przeglądzie Spawalnictwa (który odżył na dobre).
Dzięki Komitetom redakcyjnym referaty dobrano z wielką
starannością pod względem naukowym i użytkowym. Stanowią one compendium wiedzy i wskutek praktycznych dla
dalszych badań i potrzeb przemysłu.
Wspomniałem już o przebiegu dyskusji. Wśród wielu
dyskutantów wiodącymi byli w Szczecinie prof. Edmund
Tasak, dr Hubert Drzeniek, prof. Andrzej Klimpel, prof.
Zbigniew Mirski, a we Wrocławiu prof. Andrzej Ambroziak,
dr Andrzej Winiowski, prof. Zbigniew Mirski, dr Hubert
Drzeniek i kilku gości z Rosji i Niemiec.
Pozostają jeszcze do zauważenia imprezy towarzyszące.
W Szczecinie była to wspaniała wycieczka po akwenach
portu, a we Wrocławiu autorski kabaret małżeństwa Kutów. Stało się dobrą tradycją, że po występie Zespołu Śląsk
w Poraju (48. Konferencja w Częstochowie) i Zespołu Dziecięcego w Poznaniu (50-lecie Sekcji Spawalniczej SIMP) organizatorzy zadbali o coś lżejszego, spajającego dowcipem
i aplauzem uczestników Konferencji.
Do tradycji już należą wyróżnienia w czasie konferencji SIMP-owskich zasłużonych spawalników Medalem im. Stanisława Olszewskiego, współwynalazcy łukowego spawania
elektrycznego. W Szczecinie Medal otrzymał prof. Zbigniew
Mirski, a we Wrocławiu Medal otrzymali z rąk Prezesa Sekcji
Spawalniczej dr. Jana Plewniaka koledzy: prof. Andrzej Ambroziak, dr Andrzej Winiowski i prof. Władysław Włosiński.

W obu Konferencjach brały udział władze uczelni, w
Szczecinie Rektor Włodzimierz Kiernożycki i Dziekan Mieczysław Wysiecki, a we Wrocławiu Dziekan Eugeniusz Rusiński
z całym kierownictwem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr oraz Prezes Oddziału Wojewódzkiego SIMP
Andrzej Woźnicki. Z żalem stwierdzam, że nigdy nie udało
się nam w Warszawie namówić do udziału takich znakomitości.
Podkreślam obecność tych osób z uwagi na ich uznanie
dla spawalnictwa w Szczecinie i Wrocławiu i na głównych
organizatorów tj. prof. Jerzego Nowackiego i prof. Zbigniewa Mirskiego.
Należy też docenić olbrzymi wysiłek i uprzejmość zaplecza organizacyjnego obu Konferencji – w Szczecinie Zespoły

z dr Zbigniewem Szefnerem i we Wrocławiu z mgr inż. Joanną Gugą na czele.
Kończąc stwierdzam, że organizatorzy w Szczecinie
i Wrocławiu, dysponując jedynie olbrzymim entuzjazmem
i społecznym zaangażowaniem, zdołali przygotować obie
Konferencje na najwyższym poziomie pod każdym względem, za to należą się im słowa uznania, i podziękowania.
Jeśli chodzi o mnie – to dotyczy nieco tytułu mojej wypowiedzi – byłbym szczęśliwy, gdybym mógł jeszcze kiedyś
wziąć udział w następnych Konferencjach w Szczecinie
i Wrocławiu.
Prof. Stanisław Piwowar
Honorowy Prezes
Sekcji Spawalniczej SIMP

listy do redakcji

Kilka słów na temat 49. Krajowej Konferencji
Spawalników w Szczecinie
Na kilka dni przed rozpoczęciem Konferencji otrzymałem
8 numer Przeglądu Spawalnictwa z wydrukowanymi referatami
przewidzianymi do wygłoszenia na tej Konferencji.
Było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo wiem,
że dotychczas były zawsze z tym kłopoty. Zawsze było trudno
zdążyć na czas z terminem Konferencji. Tym bardziej, że był
to numer podwójny, obejmujący 28 referatów. Referaty napisane głównie w ośrodkach naukowo-badawczych, z dziedziny
procesów spajania, nowych materiałów, badań i własności
połączeń. Opracował je zespół składający się z 35 osób,
wysokiej klasy specjalistów pod przewodnictwem prof. dr.
inż. Jerzego Nowackiego – redaktora naczelnego Przeglądu
Spawalnictwa.
Referaty starannie napisane i bogato dokumentowane, przekonywująco przedstawiono na Konferencji. Interesujące jest
też zamieszczenie ważniejszych prac i wdrożeń realizowanych w Zakładzie Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej
– współorganizatora Konferencji.
W pierwszym dniu Konferencji otrzymaliśmy numer 10.
Przeglądu Spawalnictwa, który był uzupełnieniem osiągnięć
i działalności Spawalników Wybrzeża opublikowanych w tym
numerze czasopisma. Nie sposób tu nie wspomnieć o sukcesach w produkcji przyłbic spawalniczych zabezpieczających
przed utratą zdrowia. Bardzo interesujące są materiały na temat rozwoju spawania hybrydowego, a także informacje na
temat stali duplex – porównanie stali ze stalami austenitycznymi.
Przesyłam pozdrowienia dla członków Koła Naukowego
Studentów Techniki Okrętowej ,,Korab”, powodzenia w budowie katamaranu ,,Energa Solar”. Życzę wytrwałości w budowie i pewnego zwycięstwa w następnych regatach ,,Frision Solar Challange” w 2008 roku. Nie łamcie się siódme miejsce też
nie jest złe.
Organizacja Konferencji była przygotowana perfekcyjnie,
z określeniem czasu, miejsca, a nawet przewodniczących obrad
poszczególnych sekcji.

Był czas na swobodne wygłaszanie referatów i dyskusję.
Znaleziono też czas na wystawę sprzętu spawalniczego i pokazy prób spawania, a także planowaną wycieczkę statkiem.
Lokalizacja Konferencji była bardzo wygodna – w Śródmieściu. Zakwaterowanie uczestników w jednym hotelu umożliwiło nam zwiedzanie miasta, a Szczecin jest bardzo interesujący. Czysty, o szerokich ulicach i licznych placach. Pełen zieleni
i kwiatów. Odczuwa się trochę brak lotniska.
Wycieczka statkiem dostarczyła nam niezapomnianych
przeżyć, tym bardziej, że obecność na statku prof. dr. inż. Jerzego Nowackiego, pozwoliła nam na uzyskanie jeszcze wielu
interesujących wyjaśnień.
Reasumując, była to bardzo dobra Konferencja, za którą
bardzo dziękujemy i oczekujemy następnych.
doc. Henryk Zatyka

Szanowny Panie Profesorze,
Chciałbym serdecznie pozdrowić i pogratulować profesjonalnie zorganizowanej w dniach 4–7 września 2007 roku
49. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
w Szczecinie pt. „Nowe materiały i technologie spawalnicze”.
Jestem głęboko przekonany, że każdy uczestnik ww. konferencji w dużym stopniu pogłębił swoje wiadomości z zakresu
spawalnictwa, ponieważ w kuluarach konferencji, jak i w trakcie spotkania towarzyskiego wielokrotnie słyszałem bardzo pochlebne opinie nt. zorganizowanej konferencji i jej wysokiego
poziomu z tematyki spawalniczej.
Wspaniałym akcentem, który zakończył konferencję, była
wycieczka statkiem po akwenie wodnym wokól portów szczecińskich. Spojrzenie na zakłady pracy jak: Stocznia Szczecińska Nowa, czy Stocznia Remontowa Gryfia od strony wody
było niezwykłym dodatkiem do świetnie zorganizowanej
konferencji.
Dziękuję za przysłane zdjęcia z konferencji.
Z poważaniem
mgr inż. Jerzy Chaczyński
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Symbole występujące w dopuszczeniu morskim
Lloyd’s Register of Shipping
Coraz więcej zamówień realizowanych w Polsce wykonuje
się uwzględniając wymagania rożnych zagranicznych towarzystw kwalifikacyjnych. Najbardziej znane w kraju Towarzystwa to: Deutsche Bahn (DB) – Koleje Niemieckie, Verband
der Technischen Überwachungs-Vereine (TÜV) – Niemiecki
Związek Nadzoru Technicznego, Det Norske Veritas (DNV)
– Norweskie Towarzystwo Kwalifikacyjne, American Bureau
of Shipping (ABS) – Amerykańskie Morskie Towarzystwo
Kwalifikacyjne, Germanischer Lloyd (GL) – Niemiecki Lloyd
SA, Lloyd’s Register of Shipping (LRS) – Brytyjskie Morskie
Towarzystwo Kwalifikacyjne, RINA Societa per Azoni (RINA)
– Włoskie Morskie Towarzystwo Kwalifikacyjne, Bureau Veritas (BV) – Francuskie Towarzystwo Kwalifikacyjne.
Wymagania poszczególnych Towarzystw różnią się między sobą sposobem przygotowania prób spawalniczych, ich

badaniu, i ocenie. Podstawą wszystkich kwalifikacji są symbole literowe i cyfrowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają
podobnie. Biorąc jednak pod uwagę ich interpretację, nie da
się jednoznacznie ustalić szczegółów wymagań bez odpowiedniego zrozumienia całego zagadnienia.
Kwestią zasadniczą, już na wstępie przygotowywania
realizacji zlecenia, jest ustalenie wymagań danego Towarzystwa, wtedy następuje zasadnicza ocena opłacalności realizacji określonego zlecenia. Dlatego podstawowa znajomość
tych przepisów pozwoli na szybką ocenę zasadności przyjęcia
określonych prac do wykonania.
Wszystkie towarzystwa kwalifikacyjne nie tłumaczą swoich przepisów i dlatego podjęto próbę przedstawienia ich
w prostej formie, i zrozumiałym dla wszystkich techników
języku.

Tablica I. LRS – Lloyd’s Register of Shipping – wymagania dla
stopiwa

Tablica II. LRS – Lloyd’s Register of Shipping – wymagania dla
połączenia

Wyniki udarności KV
Poziom

Re
N/mm2

Rm
N/mm2

A5
%

1,2,3 (N)

305

400÷560

22

minimalna
średnia
wartość, J

+20, 0, -20

34

Poziom

Zginanie
D/t

temperatura
badania, 0C

minimalna
średnia
wartość, J

1,2,3 (N)

400

3

+20, 0, -20

34

2Y, 3Y, 4Y

490

3

0, -20, -40

34

2Y40

510

3

0

41

3Y40

510

3

-20

41

3Y42

520

4

-20

41

3Y46

550

4

-20

47

3Y50

580

4

-20

50

3Y55

620

5

-20

55

2Y, 3Y, 4Y

375

460÷660

22

+20, 0, -20

34

2Y40

400

510÷690

22

0

34

3Y40

400

510÷690

22

-20

34

3Y42

420

520

20

-20

41

3Y46

460

550

19

-20

47

3Y50

500

580

19

-20

50

3Y55

550

620

18

-20

55

3Y62

690

5

-20

62

3Y62

620

690

18

-20

62

3Y69

760

5

-20

69

3Y69

690

760

18

-20

69

4Y40

510

3

-40

41

4Y40

400

510÷690

22

-40

34

4Y42

520

4

-40

41

4Y42

420

520

20

-40

41

4Y46

550

4

-40

47

4Y46

460

550

19

-40

47

4Y50

580

4

-40

50

50

4Y55

620

5

-40

55

55

4Y62

690

5

-40

62

4Y69

760

5

-40

69

5Y40

510

3

-60

41

5Y42

520

4

-60

41

5Y46

550

4

-60

47

5Y50

580

4

-60

50

5Y55

620

5

-60

55

5Y62

690

5

-60

62

4Y50
4Y55

38

temperatura
badania, 0C

Wyniki udarności KV
Rm
N/mm2

500
550

580
620

19
18

-40
-40

4Y62

620

690

18

-40

62

4Y69

690

760

18

-40

69

5Y40

400

510÷690

22

-60

34

5Y42

420

520

20

-60

41

5Y46

460

550

19

-60

47

5Y50

500

580

19

-60

50

5Y55

550

620

18

-60

55

5Y69

760

5

-60

69

5Y62

620

690

18

-60

62

1 1/2 Ni

490

3

-80

27

5Y69

690

760

18

-60

69

3 1/2 NI

450

3

-100

27

1 1/2 Ni

375

460

22

-80

34

5 Ni

540

4

-120

27

3 1/2 Ni

375

420

25

-100

34

9 Ni

640

4

-196

27

5 Ni

375

500

25

-120

34

9 Ni

375

600

25

-196

34
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Dr inż. Ryszard Kaczmarek
Multimet Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec (1942–2007)
Profesor Politechnki Śląskiej

1 sierpnia 2007
roku, odszedł od
nas prof. dr hab.
inż. Piotr Adamiec,
wieloletni nauczyciel
akademicki, wybitny naukowiec, człowiek wielkiego serca,
przyjaciel młodzieży, oddany bez reszty sprawom Uczelni
i Wydziałowi Transportu.
Profesor Piotr Adamiec urodził się 15 grudnia 1942 roku w Katowicach. Studia wyższe ukończył w 1968 roku na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę zawodową
w Politechnice Śląskiej, w Katedrze Spawalnictwa Wydziału
Mechanicznego Technologicznego, następnie od 1987 roku,
po habilitacji, pracował na Wydziale Transportu.
W okresie 40-letniego zatrudnienia Profesor dzielił pracę na Uczelni z aktywnym zaangażowaniem się w pracę
przemyśle. Pracował w Bumarze, budował elektrownię jądrową w Stendalu w Niemczech, pracował również w innych
krajach Europy Zachodniej m.in. w Holandii, Austrii i Francji
przy budowie kotłów przemysłowych. Ostatnio w Energoinstalu SA pełnił funkcję pełnomocnika ds. zarządzania
jakością.
Zajmując na Uczelni stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego, pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze,
zastępcy dyrektora Instytutu Metaloznawstwa i Spawalnictwa, dziekana Wydziału Transportu, dyrektora Instytutu
Transportu spełniającego funkcję Wydziału, a ostatnio kierownika Katedry Eksploatacji Pojazdów. Był również członkiem Senatu Politechniki Śląskiej.
Profesor Piotr Adamiec był członkiem stowarzyszeń branżowych w kraju – SIMP, SITPH i za granicą – DVS Stowarzyszenia Niemieckich Spawalników, Rad Naukowych Instytutów,
m.in. Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” był, od lipca
1997 roku do sierpnia 2007 roku, członkiem Rady Programowej, był też rzeczoznawcą SIMP, pełnił szereg funkcji w
organizacjach zawodowych do których należał, był biegłym
sądowym.
Przedmiotem Jego działalności naukowej były zagadnienia spajania tworzyw konstrukcyjnych, a w szczególności:
• spawalność stali konstrukcyjnych, rozumiana jako przydatność tych stali do spawania i zgrzewania,
• pękanie w procesie spawania i eksploatacji konstrukcji spawanych,

• technologia spawania, zgrzewania i napawania tworzyw
konstrukcyjnych,
• problemy zużycia części maszyn oraz ich napraw
i regeneracji metodami spawalniczymi,
• trwałość i niezawodność napawanych części maszyn.
Profesor Piotr Adamiec był autorem prac naukowych
o dużym znaczeniu teoretycznym i doświadczalnym, których wyniki były i są wdrażane w przemyśle. Wyniki tych
badań znalazły zastosowanie w praktyce, czego wyrazem
jest kilkanaście patentów Jego autorstwa
Wyniki prac były przedstawione w ok. 20 książkach
i monografiach, w kilkuset publikacjach w czasopismach
zagranicznych i krajowych oraz w referatach wygłaszanych
na międzynarodowych i krajowych konferencjach.
Profesor Piotr Adamiec, pracując w Uczelni utworzył
szkołę naukową; pod Jego kierunkiem ukończyło pracę
doktorską 7 osób, z których większość jest pracownikami
Wydziału, wypromował także ponad 130 absolwentów
Wydziału Transportu.
Jego osiągnięcia w zakresie badań, kształcenia kadry
i organizacji procesu dydaktycznego są ogromne i były
doceniane przez środowisko akademickie i techniczne,
w którym był autorytetem. Za osiągnięcia te był wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i uczelnianymi oraz wielokrotnie nagrodami JM Rektora naszej Uczelni, a w 2000 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
Śmierć Profesora Piotra Adamca jest niepowetowaną
stratą dla nauki, Politechniki i Wydziału. W pamięci współpracowników i studentów pozostaje jako wybitny naukowiec o znacznym dorobku zawodowym, wspaniały przyjaciel, człowiek szlachetny, życzliwy, lubiany i powszechnie
szanowany. Posiadał liczne grono przyjaciół, dla których
zawsze znajdował czas na spotkania i interesujące dyskusje. Był człowiekiem niezwykle skromnym, rzetelnym,
szanującym każdego. Kochał sport narty, żagle i pracę,
która była Jego hobby, najważniejsza po rodzinie. Swoje
doświadczenia i zamiłowania przekazał córce i synowi, którzy są obecnie pracownikami AGH i Politechniki Śląskiej.
Msza żałobna została odprawiona 4 sierpnia 2007 roku, w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Nowym Wiśniczu, następnie odbyła się ceremonia pogrzebowa, podczas której został pożegnany przez rodzinę,
współpracowników i wielką rzeszę przyjaciół.
Zespół redakcyjny
i Rada Programowa
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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 od 1 do
4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny,
lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np.
rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii
powinny być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300
DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.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 e-mailem 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 lub potwierdzenie wpłaty w banku. 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

Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa”
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza „Przeglądu Spawalnictwa”
16 zł (0% VAT)
półrocznie

96 zł

rocznie

192 zł

liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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