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Trzydzieści lat

TECHNIKI INWERTOROWEJ W SPAWALNICTWIE

Kemppi

kontynuuje swój wzrost i inwestycje
Pierwsze inwertorowe źródło zasilające, HILARC 250 zostało zaprezentowane przez Kemppi na międzynarodowej wystawie ,,Schweissen & Schneiden” w Essen, w Niemczech w roku 1977. Technika inwertorowa
w okresie minionych trzydziestu lat stała się standardem w przemyśle spawalniczym. Prezentacja pierwszego
sterowanego cyfrowo systemu spawalniczego Kemppi PRO, która miała miejsce w Essen w roku 1993 wskazała
trwający aż do dnia dzisiejszego kierunek rozwoju przemysłowego sprzętu spawalniczego.
Oprócz bardzo znaczącej redukcji wymiarów i masy, nastąpiła zauważalna poprawa charakterystyk oraz
istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej aż o 80% w porównaniu z klasycznymi transformatorami stosowanymi do spawania elektrodami otulonymi. Między innymi dlatego innowacja ta od lat silnie i korzystnie wpływa
na środowisko.
Produkcja i sprzedaż Kemppi od czterech lat charakteryzują się dynamicznym i trwającym nadal wzrostem.
Kemppi Oy wspólnie z macierzystą spółką Kemppi Capital Oy zainwestuje w ciągu najbliższych 2–3 lat kwotę
ok. 15 M€ w zupełnie nowy zakład elektroniczny o powierzchni 8500 m² oraz rozbudowę biur obecnej siedziby w
Lahti, Finlandia o dodatkową powierzchnię 3500 m², łącznie z terminalem logistycznym i centrum badawczym.

KEMPPI OY
Jeden z wiodących na świecie producentów sprzętu spawalniczego.
Sprzedaż ponad 122 M€, z czego ponad 90% na rynkach zagranicznych.
Trzy zakłady produkcyjne w regionie Lahti, w południowej Finlandii.
Filie w 15 krajach, regularna sprzedaż w 70 krajach świata.
730 osób personelu, z czego 135 zatrudnionych w filiach.
Udziałowcem Kemppi Oy jest Kemppi Capital Oy.
Spółka Kempower Oy będąca filią Kemppi Oy specjalizuje się
w produkcji źródeł do wymagających zastosowań przemysłowych.
Filią Kemppi Oy w Polsce jest Kemppi Sp. z o.o.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kontaktować się z:
Kemppi Oy/CEO Anssi Rantasalo					
PL 13								
15801 Lahti 								
Finland								

Kemppi Sp. z o.o./Jacek Rutkowski
ul. Piłsudskiego 2
05-091 Ząbki
Poland

Tel. +358-3-89911							
GSM +358-44-2899443						
Fax +358-3-899401					
		
anssi.rantasalo@kemppi.com					

Tel. +48 022 781 61 62
GSM +48 0601 352 272
Fax + 48 022 781 65 05
jacek.rutkowski@kemppi.com

www.kemppi.com
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Czytelnikom, Sympatykom, Przewodniczącemu i Członkom Rady
Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego, Autorom, Współpracownikom
i Zespołowi Redakcyjnemu Przeglądu Spawalnictwa serdecznie życzę
zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu prywatnym
oraz samych sukcesów w działalności zawodowej w 2008 Roku.
Zwracam się z podziękowaniem za ubiegłoroczną współpracę
do wszystkich wspierających rozwój czasopisma,
świętujacego w tym roku jubileusz 80-lecia.
Niech 2008 Rok przyniesie nam same radości.
Redaktor Naczelny
Jerzy1/2008
Nowacki
Przegląd spawalnictwa

Zbigniew Szefner

Doskonalenie badań nieniszczących
w kwalifikacji i kontroli jakości
złączy spawanych
Improvement of non-destructive testing
with respect to qualification and quality
control of welded joints

Streszczenie

Abstract

W oparciu o materiały światowych konferencji badań
nieniszczących WCNDT, w artykule przedstawiono tendencje rozwoju metod badań nieniszczących, zwłaszcza
w nowoczesnych systemach produkcji konstrukcji spawanych. W pracy szerzej omówiono trzy wybrane rozwiązania, w ramach doskonalenia metod NDT, a mianowicie:
metodę radiografii bezstrefowej SAFER, zestaw defektosonograficzny systemu ISONIC oraz wspomaganą
komputerowo klasyfikację radiogramów.

Basing on the materials of world conferences on
non-destructive testing WCNDT the tendencies of nondestructive testing development was presented in the
article, in advanced production systems of welded
constructions in particular. Three selected solutions were
discussed in detail in the paper with regard to NDT methods
improvement, namely: SAFER zoneless radiography
method, sonographic defect detection set of ISONIC
system and computer-aided classification of radiograms.

Wstęp
We wstępie do artykułu [1] stwierdzono, że „nowe metody kontroli zapewnienia jakości połączeń spajanych są jedną
z najbardziej rozwijających się dziedzin w spawalnictwie. Projektowanie nowych nieinwazyjnych systemów działających
w systemie on-line stało się jednym z kluczowych zagadnień
jakimi zajmują się wiodące instytuty badawcze na świecie ...”.
Te „nieinwazyjne systemy” rozwijane obecnie zapewniają sprzężenie zwrotne nowoczesnych systemów produkcji
konstrukcji spawanych, a zwłaszcza systemów według idei
wytwarzania bez badań NDT (w tradycyjnym rozumieniu),
którą przedstawiono we własnym opracowaniu [2].
Jednakże spawalnicy uważają powszechnie, że w najbliższych kilku dekadach obecnego wieku, obowiązywać będzie
tylko nieco zmodyfikowany system produkcji z klasycznymi
metodami badań nieniszczących, który przedstawiono na
rysunku 1.
Klasyczne metody badań nieniszczących będą jednak
podlegały ewolucji zgodnie z wygłoszonym przez prof. B. E.
Patona poglądem, iż „zwiększenie jakości i zdolności roboczej konstrukcji spawanych nierozłącznie wiąże się z doskonaleniem tak ważnego i pracochłonnego procesu, jakim jest
Dr inż. Zbigniew Szefner – Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Szczecińska.



Przegląd spawalnictwa 1/2008

nieniszcząca kontrola jakości połączeń spawanych” [3]. Jaka
będzie ta ewolucja? Odpowiedzi może dostarczyć analiza
materiałów 15. Konferencji WCNDT, która odbyła się w 2000
roku w Rzymie i 16. Światowej Konferencji Badań Nieniszczących WCNDT w Montrealu w 2004 roku.
Autor postanowił wyselekcjonować i uważniej przejrzeć
te materiały WCNDT, w których przedstawiono stan i perspektywy rozwoju badań nieniszczących konstrukcji spawanych, przyjmując za próg selekcji te osiągnięcia i metody
badań NDT, które w podręcznikach uważane są za tradycyjne. [4, 5].

Zestawienie retrospektywne
metod NDT
Na wymienione Światowe Konferencje Badań Nieniszczących zgłoszono kilkaset artykułów, np. na 15. Konferencję zgłoszono 830 artykułów, w tym 198 na sesje plakatowe
[6]. Spośród opublikowanych artykułów, bezpośrednio z problemami badań nieniszczących w procesach spawalniczych
związanych było ponad 100 pozycji. Wydzielony zbiór artykułów można podzielić na dwie grupy: pierwszą stanowią artykuły w których przedstawiono zastosowania tradycyjnych
metod NDT, w różnych przypadkach spawania. Statystykę
opisywanych w nich metod badań nieniszczących zamieszczono w tablicy I.

Spawanie

Rys. 1. Nowoczesny system produkcji konstrukcji spawanych z podwójną pętlą sprzężenia zwrotnego: monitorowania procesu i badań nieniszczących „on-line” [2]

Tablica I. Udział opracowań metod badań nieniszczących
w publikacjach WCNDT
Grupa
Metody
tradycyjne

Doskonalenie
metod

Nazwa metod/y NDT
Badania radiograficzne, RT

Liczba artykułów
5,8 %

Badania ultradźwiękowe, UT

30 %

3. Badania kombinowane,
RT+PT

1,7 %

Metody akustyczne:
- emisji akustycznej, AU
- akustyczno-ultradźwiękowe, AE

1,7 %

Badania magnetyczno- proszkowe, MT

1,7 %

Badania szczelności, LT

1,6 %

Tomografia komputerowa

2,8 %

Inne, np. metoda Barkhausena
dla badań właściwości spoiny

1,7 %

(jak opisane w artykule)

53 %

Drugą grupę stanowią publikacje zaliczone do nowości
zastosowań NDT w procesach spawalniczych, to znaczy tematycznego „doskonalenia”. Z tej grupy, arbitralnie wybrano
trzy artykuły, którym poświęcono dalszą część niniejszego
artykułu.

SAFER
– metoda radiografii bezstrefowej
Metoda SAFER (Small Area For Exposure Radiography)
została opracowana przez firmę SafeRad, która specjalizuje
się w rozwijaniu metod radiografii, nie wymagających ewakuacji personelu podczas ekspozycji (wykonywania zdjęcia RTG).
System radiografii SAFER składa się z trzech zasadniczych komponentów [7]:
– Wielofunkcyjnej głowicy ekspozycyjnej, za pomocą której
można wykonać badania techniką (kształt wiązki użytkowej [8] bezpośrednią, panoramiczną i projekcyjną,
a która nie wymaga wymiany kolimatora wiązki promieniowania jako oddzielnego wyposażenia dla każdej
z wymienionej techniki.

– Kapsuły izotopu 75Se (selen-75) jako źródła promieniowania gamma.
– Osłony w postaci nowego, opatentowanego, elastycznego tworzywa sztucznego o bardzo dużej gęstości –
o nazwie fabrycznej „GammaBlok”.
Głowica ekspozycyjna, przedstawiona na rysunku 2, spełnia warunki normy ISO 3999 do wartości aktywności (promieniotwórczości) równej 2960 GBq (gigabekereli, co odpowiada
wartości 80 Ci – kiurów), jest mała, w zabudowie kompaktowej i łatwa do przenoszenia.

Rys. 2. Głowica ekspozycyjna metody SAFER [7]

Dla metody podstawowej prześwietlania złączy spawanych strefa kontrolowana, wg określenia [8] wynosi zaledwie
0,5 m. Dawka efektywna napromieniowania na granicy strefy
nie przekracza 7,5 μSv (mikrosiwerta). W praktyce przemysłowej stosowanie systemu SAFER wymaga ewakuacji ludzi
poza strefę o promieniu 1,5 metra od źródła promieniowania. Zatem granica terenu kontrolowanego tej metody jest
niewspółmiernie mała w porównaniu do tradycyjnych aparatów gammagraficznych, których strefa wynosi np. 150 m dla
192
Ir przy porównywalnej aktywności [8]. Autorzy podają, że
poprawny radiogram uzyskuje się w zakresie grubości 4÷75
mm prześwietlanego materiału.
– Do zalet systemu autorzy zaliczają, m.in. [7]:
– oszczędności kosztów przy pracy ciągłej,
brak zakłóceń pracy personelu przy stanowiskach pobocznych,
– redukcję czasu w porównaniu z radiografią tradycyjną,
– łatwość monitorowania strefy zagrożenia,
– obniżone ryzyko przypadkowej radiacji,
– postęp w rozwoju radiologii.
Obniżenie kosztów podczas pracy ciągłej systemem SAFER jest najbardziej spektakularne. Podano dane pewnej
stoczni, w której zastosowanie tego systemu pozwoliło na
zaoszczędzenie ok. 25 000 roboczogodzin pracy rocznie [7].
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Przenośny zestaw badań
ultradźwiękowych systemu ISONIC
Powszechnie uważa się, że prawdopodobieństwo wykrycia nieciągłości (POD wg 28. KKBN) podczas tradycyjnej
techniki ultradźwiękowej z ręcznym prowadzeniem głowicy
jest największym problemem badań nieniszczących. Opracowany kilka lat temu komputerowo wspomagany system
ISONIC – może w końcu zapewnić walidację ręcznych badań ultradźwiękowych. Bazując na doświadczeniach, zebranych podczas prac polowych, autorzy [9] uważają, że
przenośne, zasilane bateryjnie, stanowisko ISONIC z wewnętrzną komputerową kartą przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych i bogatym oprogramowaniem jest w stanie
wypełnić wszystkie zadania z jakimi spotykamy się podczas
badań ultradźwiękowych złączy spawanych. Idea uzyskiwania ultrasonogramu została pokazana na rysunku 3. Proces badania, jest taki jak w tradycyjnej technice i składa się
z trzech etapów. Podstawowe czynności operatora – kontrolera podano poniżej [9].
Etap I – przygotowanie do badań
– Wprowadzenie z klawiatury systemu podstawowych parametrów skanowania spoiny złącza spawanego, takich,
jak: wymiary spoiny, obszar obserwacji, parametry głowicy
i inne.
– Zamocowanie głowicy ultradźwiękowej w specjalnym
uchwycie (rys. 3).
– Ustawienie na złączu spawanym portalu z odbiorczymi ul-

tradźwiękowymi głowicami napowietrznymi AU-R (Receiver of Airborne Ultrasound – głowicami ze sprzężeniem
powietrznym wg [10]).
Etap II – skanowanie
– Wykonanie przez operatora ruchów uchwytem z głowicą
badawczą jak w tradycyjnej metodzie. System automatycznie dokonuje zapisu otrzymywanych sygnałów (metodą echa) z badanego obszaru.
Odbiorcze głowice AU-R umieszczone na portalu odniesienia odbierają napowietrzną falę ultradźwiękową wysyłaną
przez jedną lub dwie nadawcze głowice napowietrzne AU-E
(Emitter of Airborne Ultrasound), umieszczone na uchwycie,
którym posługuje się operator. Współrzędne położenia oraz
kąt ustawienia uchwytu w danym momencie skanowania są
automatycznie obliczane przez system z czasu przebiegu
wiązki ultradźwiękowej.
Podczas całego cyklu badania, dodatkowo jest emitowana niskoczęstotliwościowa fala ze specjalnej głowicy
jako sygnał odniesienia dla przetwornika ultradźwiękowego.
W ten sposób, przez pomiar poziomu sygnału odniesienia
określany jest stopień akustycznego sprzężenia głowicy badawczej (nadawczo-odbiorczej). W rezultacie, system generuje następujące sygnały i obrazy skanowanej spoiny [9]:
– Obraz rzeczywistej trajektorii sondy ultradźwiękowej, wykonany z wymaganym stopniem sprzężenia akustycznego (z materiałem rodzimym) i kątem ustawienia sondy,
nie przekraczającym predefiniowanego ograniczenia do– wód poprawności badania.
– Zarejestrowany na monitorze sygnał, odpowiedni do:
– aktualnego położenia sondy ultradźwiękowej na materiale rodzimym,

Rys. 3. Schemat i zasada skanowania złącza spawanego systemu ISONIC [9]
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– aktualnego stopnia sprzężenia akustycznego,
– aktualnego kąta ustawienia głowicy ultradźwiękowej,
– Wyświetlony obraz wady w widoku z góry i w przekroju
wzdłużnym na tle obwiedni zwymiarowanej spoiny, utworzony poprzez korelację pomiędzy amplitudą echa, czasem
przejścia wiązki ultradźwiękowej, współrzędnych głowicy,
jej kąta ustawienia oraz stopniem akustycznego sprzężenia
z podłożem.
Etap III – rejestracja wyników skanowania
– Wszystkie wyświetlone i przedstawione dane są przez
operatora zapisywane w systemie dla archiwizacji i/lub
dalszej obróbki.
System ISONIC pozwala na stosowanie dowolnej techniki badania różnych złączy spawanych. Kontroler musi tylko
wywołać odpowiedni program systemu, ustawić na złączu
spawanym portal z odbiorczymi głowicami napowietrznej fali
ultradźwiękowej oraz przemieszczać specjalny uchwyt z głowicą badawczą jak w tradycyjnej metodzie. Następnie uzyskuje się ultrasonogram spoiny z wadami w dwóch przekrojach,
na podobieństwo dwóch radiogramów, które odzwierciedlają
przestrzenny obraz skanowanej spoiny. Oprogramowanie
systemu ISONIC zawiera pakiet 11 podprogramów – schematów badań ultradźwiękowych, łącznie z techniką TOFD
(Time-Of-Flight-Difraction).

Wykorzystanie
sztucznych sieci neuronowych
do klasyfikacji radiogramów
W artykule [11] przedstawiono proces obróbki cyfrowej
zdjęcia RTG oraz klasyfikację wadliwości złącza spawanego przy pomocy techniki sztucznej inteligencji. We wstępie autorzy analizują przyczyny dla których wymagane jest
komputerowe wspomaganie ludzkiej interpretacji jakości
złączy spawanych. Jak wiadomo, radiogramy są oceniane
przez radiologa, którego zadaniem jest wykrycie, oznaczenie i zakwalifikowanie ewentualnych wad. Jednakże w
swojej pracy napotyka on na znaczne utrudnienia, które
wynikają z: jakości radiogramu, nieregularności i kontrastowości spoiny, zanieczyszczeń (szum w ujęciu informatycznym) oraz małych wymiarów niezgodności spawalniczych i
innych Kwalifikacja wad w tych warunkach jest uzależniona
od ludzkiego osądu i subiektywnego uznania, jak również
a

zdolności i doświadczenia, ponieważ poprawność interpretacji uzależniona jest od „wytrenowania” w ocenie radiogramów. Przyjmuje się, że ocena jakości złącza na podstawie
radiogramu jest wysoce subiektywna, niekonsekwentna, pracochłonna i czasami stronnicza. Zaradzenie tym zjawiskom
wymusiło obróbkę cyfrową radiogramów oraz opracowanie
systemów i algorytmów do ujawnienia spoiny i identyfikacji jej
wadliwości. Jednym z najistotniejszych procesów komputerowej obróbki obrazów jest redukcja ogromnej ilości informacji, którą zawiera obraz z obiektem, a który należy rozpoznać
przez zapisanie (cyfrowe) tylko w najistotniejszych punktach.
Dlatego też pierwszym etapem jaki autorzy rozwiązali była
detekcja krawędzi obiektów na obrazie radiogramu [11].
W drugim etapie, zwanym analizą obrazu zastosowano
metodę „momentów niezmienników geometrycznych” w celu
określenia specyficznych cech, które umożliwiły ekstrakcję wad na obrazie radiogramu [11]. Zaletą tej metody jest
niezależność (niezmienność) względem transformacji geometrycznej, tj. translacji (przesunięcie równoległe), rotacji
i jednokładności (zmiana skali) obrazu. Taka właściwość jest
bardzo ważną w przypadku ekstrakcji wad ze względu na ich
różną wielkość jak i ułożenie na radiogramie; chodzi o to, aby
na przykład pęknięcie zawsze było interpretowane jako pęknięcie, niezależnie od jego położenia i wielkości na obrazie
radiogramu. Do rozwiązania tego problemu wykorzystano
modną obecnie technikę komputerową zwaną sztuczną inteligencją [12]. W tym przypadku za szczególnie przydatną
uznano sztuczną sieć neuronową SSN.
Sieć SSN zastosowano na dwóch etapach komputerowego wspomagania wyceny złącza spawanego. Na pierwszym
etapie wyceny, trójwarstwową sieć SSN o wstecznej propagacji wykorzystano do cyfrowej obróbki radiogramu, tzn.
przekształcenia obrazu w postaci analogowej do cyfrowej
reprezentacji krawędzi obiektów. Przy czym od tego momentu obiektami są już tylko niezgodności spawalnicze. Bazując na wysokiej rozdzielczości radiogramów, analizę obrazu
wykonano przez okienko sieci, obejmujące niewielki obszar
radiogramu. Analiza radiogramu wymagała zatem skanowania punkt po punkcie. Do ekstrakcji krawędzi obiektów zbudowano okienko zawierające dziewięć neuronów ułożonych
w macierz [3 x 3] pierwszej warstwy, tzw. wejściowej, sieci SSN, tak jak pokazano na rysunku 4 a. Neurony te, to
pracujące w skali szarości receptory swoistego „oka” sieci.
Warstwę drugą sieci SSN tzw. ukrytą, stanowiło 10 neuronów, które okazały się wystarczające do ekstrakcji krawędzi z obrazu radiogramu. Warstwę wyjściową, wynikową
stanowił jeden neuron, jak w schemacie strukturalnym na
rysunku 4 b.
b

... itd.

Rys. 4. Zasada analizy obrazu radiogramu, a – typowe modele konturów niezgodności spawalniczych, b – architektura sieci neuronowej [11]
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a

b

Rys. 5. Ekstrakcja niezgodności spawalniczych w sieci SSN; a – radiogram, b – krawędzie zidentyfikowanych obiektów [11]

Wnioski
Przedstawiony w artykule obraz doskonalenia badań nieniszczących w spawalnictwie jest subiektywny
i znacznie uproszczony. Omawia jednak kierunki rozwoju metod NDT. Na podstawie analizowanych materiałów
można wnioskować, że dalszy rozwój metod badań nieniszczących będzie polegał na [6]:
– rozwoju wspomaganej komputerowo analizie obrazów złączy spawanych za pomocą kamer cyfrowych
CCD, w zakresie oględzin zewnętrznych,
– upowszechnieniu badań metodą prądów wirowych z
multicewkowymi głowicami, w zakresie wykrywania
wad powierzchniowych i podpowierzchniowych,
komputerowo wspomaganych badaniach ultradźwię– kowych, zwłaszcza w systemie „on-line”.
Przewiduje się, że w systemie produkcji konstrukcji
spawanych, jak na rysunku 1, w liniach badań nieniszczących w trybie „off-line”, a już na pewno „on-line” badania metodą prądów wirowych zastąpią badania magnetyczno-proszkowe i penetracyjne, natomiast komputerowo wspomagane badania ultradźwiękowe zastąpią
badania radiograficzne. Oczywiście o kontroli wizualnej
w tradycyjnym znaczeniu mowy być nie może.
W artykule wykorzystano własne doświadczenia ze
szkolenia w zakładzie GEA Tuchenhagen GmbH (Niemcy) w ramach programu TEMPUS finansowanego z projektu IB_JEP 14043-99.
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tła radiogramu dla wad typu wtrącenie obcego materiału (na
rys. 6 – nadlew).

Wektor danych skanowania

Pierwszym zadaniem jakie wykonano było nauczenie sieci SSN identyfikacji krawędzi obiektów. W tym celu przygotowano 28 próbek odpowiadających większości przypadków
konturów niezgodności spawalniczych, pokazanych na rysunku 5 a. W kolejnym kroku sieć, SSN testowano na rzeczywistych przemysłowych radiogramach. Istotne jest, że sieć
po analizie obrazu radiogramu, (jak na rys. 5 a) potrafiła wydzielić kontur obiektów (niezgodności) tak, jak przedstawiono
to na rysunku 5 b, a dodatkowo „pomijała” zanieczyszczenia
i defekty radiogramu. Zatem sieć SSN wg projektu [11] pozwalała na ekstrakcję niezgodności spawalniczych, a dodatkowo pracowała jako filtr dla szumu informatycznego jakimi
są zanieczyszczenia i defekty zdjęcia.
W drugim etapie budowy systemu komputerowego wspomagania wyceny radiogramu, zbudowano sieć SSN do klasyfikacji jakościowej i ilościowej obiektów, tzn. do rozróżniania
poszczególnych rodzajów niezgodności oraz do zakwalifikowania ich jako ewentualnych wad złączy spawanych. Architekturę sieci przedstawiono na rysunku 6. Tworzą ją również
trzy warstwy, przy czym w warstwie trzeciej mamy dwa neurony odpowiednio do możliwych dwóch odcieni niezgodności,
a mianowicie obiektów ciemniejszych od tła dla wad typu brak
przetopu (na rys. 6 jako wady „pustki”) i wad jaśniejszych od

Wady „puste”
Wady typu nadlew

Rys. 6. Trójwarstwowa architektura sieci neuronowej do klasyfikacji
wadliwości złączy spawanych [11]

Po wstępnym nauczaniu sieci rozróżniania różnych typów
niezgodności o różnej orientacji i różnej wielkości, przystąpiono
do testu dokładności pracy systemu. Autorzy [11] podają między
innymi, że po wyuczeniu sieci, na poddanych wycenie dziewięć
niezgodności, system zaklasyfikował poprawnie wszystkie dziewięć obiektów, a sieć nienauczana, zaklasyfikowała poprawnie
19 niezgodności spośród 20 poddanych badaniu.
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Zależność parametrów przenikania
i absorpcji wodoru
od mikrostruktury stali S355
i jej złączy spawanych
Correlation between hydrogen permeation
parameters and absorption, and microstructure
of S355 steel and its welded joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono korelację pomiędzy mikrostrukturą stali S355 w różnym stanie obróbki cieplnej oraz
strukturą jej złączy spawanych a przenikaniem i absorpcją
wodoru. Za pomocą metody Devanathana–Stachurskiego
określono wartości współczynników dyfuzji sieciowej wodoru, pozornych współczynników dyfuzji wodoru i stężenia
wodoru przy powierzchni wejściowej membrany. Za pomocą ekstrakcji próżniowej określono wartości stężeń wodoru
pułapkowanego nieodwracalnie dla materiału rodzimego
w różnym stanie obróbki cieplnej i dla spoiny. Stwierdzono, że stal S355 w stanie normalizowanym o strukturze
ferrytyczno-perlitycznej, charakteryzuje się największym
współczynnikiem dyfuzji sieciowej. Największe stężenie
wodoru pułapkowanego nieodwracalnie ma spoina.

In the article correlation between microstructure of S355
steel in various heat treatment states and microstructure of
its welded joints, and hydrogen permeation and absorption
is presented. Hydrogen diffusion coefficients, apparent
hydrogen diffusion coefficients and hydrogen concentration
were determined with the use of Devanathan–Stachurski
method. Vacuum extraction method was applied to evaluate
irreversibly trapped hydrogen concentrations for parent
material in various heat treatment states, and weld metal.
Steel grade S355 in normalized condition, with ferriticpearlitic structure, shows the highest hydrogen diffusion
coefficient. Weld metal has the highest irreversibly trapped
hydrogen concentration.

Wstęp

Badania i wyniki

Pękanie konstrukcji stalowych wywołane wodorem generuje istotne straty w przemyśle wydobywczym, petrochemicznym, chemicznym, stoczniowym i energetyce. Wodór jest
odpowiedzialny za ok. 75% uszkodzeń rurociągów przesyłowych gazu ziemnego zawierającego wilgotny siarkowodór.
Liczne przykłady niszczenia wodorowego odnotowuje się
w konstrukcjach morskich, zarówno podczas ich wytwarzania
(spawania) jak i eksploatacji [1]. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych jest stal niestopowa
S355, która może być dostarczana w różnym stanie obróbki
cieplnej. O podatności stali do pęknięć wodorowych decyduje
rodzaj mikrostruktury, którą charakteryzuje współczynnik dyfuzji sieciowej oraz stężenie wodoru pułapkowanego.
W artykule omówiono zależność wartości współczynnika
dyfuzji sieciowej i stężenia wodoru pułapkowanego od rodzaju mikrostruktury stali konstrukcyjnych niestopowych i ich
złączy spawanych.

Do badań zastosowano stal S355J0, wg PN-EN 10025
-2:2007 w postaci blachy normalizowanej o grubości 12 mm
(ISD Huta Częstochowa) [2]. Skład chemiczny blachy sprawdzono na emisyjnym spektrometrze optycznym i przedstawiono w tablicy I.

Mgr inż. Krzysztof Szymlek – Centrum Techniki Okrętowej S.A, dr hab. inż. Janusz Ćwiek – Politechnika Gdańska.

Tablica I. Skład chemiczny blachy ze stali S355J0 [2]
Gatunek stali

Skład chemiczny, % masy
C

Mn

Si

P

S

N

S355J0 wg
PN-EN
10025-2:2007

max
0,20

max
1,60

max
0,55

max
0,030

max
0,030

max
0,012

Analiza kontrolna

0,19

1,37

0,36

0,008

0,007

-

Badaniom poddano próbki materiału rodzimego w stanie
normalizowanym, wyżarzonym przegrzewająco i ulepszonym cieplnie oraz symulowane strefy wpływu ciepła (SWC)
wytworzone dla tych stanów obróbki cieplnej i spoinę. Parametry obróbki cieplnej oraz własności mechaniczne dla różnych stanów obróbki cieplnej przedstawiono w pracy [3].
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Rys. 1. Maksymalna twardość SWC dla stali S355 w zależności od czasu t8/5 i rodzaju obróbki cieplnej

Symulowane cykle cieplne spawania przeprowadzono
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach na symulatorze cieplno-odkształceniowym KM5. Symulowano obszar przegrzania SWC, w którym występują najwyższe twardości, stosując
temperaturę maksymalną cyklu 12500C. Zadane czasy chłodzenia t8/5 wynosiły: 3, 6, 12, 24, 60, 120, 200 s. Symulowane obszary SWC poddano badaniom metalograficznym na
mikroskopie świetlnym wg PN-EN 1321:2000 [4] i pomiarom
twardości Vickersa przy obciążeniu 98,1 N wg PN-EN 65071:1999 [5]. Maksymalna twardość od czasu t8/5i wyjściowego
stanu obróbki cieplnej przedstawiono na rysunku 1.
Wykonano również próbne, doczołowe złącze spawane
(spoiną 2I), automatycznie łukiem krytym wykorzystując topnik
OK FLUX 10.71 i drut elektrodowy OK AUTROD 12.20 firmy
ESAB, z którego wycięto próbkę materiału spoiny. Badania
metalograficzne próbek wykazały zróżnicowanie mikrostruktury
badanych stali w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. W stanie normalizowanym w mikrostrukturze występował ferryt i perlit
o średniej pasmowości 3/2A wg PN-63/H-04504 [6] (rys. 2 a).
W stanie ulepszonym cieplnie mikrostruktura składała się z sorbitu (rys. 2 b), natomiast w stanie wyżarzonym przegrzewająco
występował gruboziarnisty ferryt i perlit częściowo w układzie
Widmannstättena (rys. 2 c).
Mikrostruktura symulowanych obszarów przegrzania
SWC była zróżnicowana i składała się z martenzytu, bainitu,
ferrytu z perlitem w układzie Widmannstättena, który pojawił
się przy mniejszych prędkościach chłodzenia. Największe
zróżnicowanie struktur widoczne było dla czasu chłodzenia
t8/5 = 3 s oraz dla czasu t8/5 = 24 s. Ze względu na to, że
w rzeczywistych połączeniach wykonanych za pomocą
spawania automatycznego łukiem krytym spotykamy się
z czasami ok. t8/5 = 20 s, dlatego do badań przenikania wodoru wybrano próbki z symulowaną SWC o czasie t8/5 = 24 s.
Mikrostruktura SWC o wyjściowym stanie normalizowanym
i wyżarzonym przegrzewająco dla czasu t8/5 = 24 s składa się
z bainitu i ferrytu (rys. 3, 4). Struktura SWC, która miała stan
wyjściowy ulepszony cieplnie dla czasu chłodzenia t8/5 = 24 s,
składa się z martenzytu i bainitu (rys. 5).

Rys. 3. Mikrostruktura symulowanej SWC stali S355 o wyjściowym
stanie normalizowanym. Czas chłodzenia t8/5 = 24 s, zgład wzdłużny,
traw. 4% nital

Rys. 4. Mikrostruktura symulowanej SWC stali S355 o wyjściowym
stanie wyżarzonym przegrzewająco. Czas chłodzenia t8/5 = 24 s,
zgład wzdłużny, traw. 4% nital

Rys. 2. Mikrostruktura stali S355 w stanie: a – normalizowanym, b – ulepszonym cieplnie, c – wyżarzonym przegrzewająco. Zgład wzdłużny
traw. 4% nital
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Rys. 5. Mikrostruktura symulowanej SWC stali S355 o wyjściowym
stanie ulepszonym cieplnie. Czas chłodzenia t8/5 = 24 s, zgład wzdłużny, traw. 4% nital

Mikrostruktura spoiny składa się z ferrytu iglastego i perlitu w układzie kolumnowym (rys. 5).
Pomiary przenikania wodoru były przeprowadzone metodą elektrochemiczną Devanathana–Stachurskiego [7].
Szczegółową metodykę badań przedstawiono w pracy [8].
Polaryzację katodową zmieniano przez 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: pozorny współczynnik
dyfuzji wodoru (Di), stężenie dyfuzyjnego wodoru przy powierzchni wejściowej membrany (Cs) i współczynnik dyfuzji
sieciowej wodoru (DH). Ponieważ największe nasilenie zjawiska niszczenia wodorowego przedstawione w pracy [3]
następowało dla wartości gęstości prądu katodowego 2 mA/
cm2. Z tego względu w artykule przedstawiono tylko wartości
współczynnika dyfuzji sieciowej, pozornego współczynnika
dyfuzji oraz stężenia wodoru przy powierzchni wejściowej
membrany wyznaczone dla tej gęstości (tabl. II). Graficznie
uzyskane wartości współczynnika dyfuzji sieciowej i stężenie
wodoru przedstawiono na rysunkach 7, 8.

Rys. 6. Mikrostruktura spoiny złącza spawanego ze stali S355. Zgład
poprzeczny, traw. 4% nital

Rys. 7. Wartości współczynników dyfuzji sieciowej wodoru dla: MRN
– materiał rodzimy w stanie normalizowanym, MRP – materiał rodzimy w stanie wyżarzonym przegrzewająco, MRU – materiał rodzimy
w stanie ulepszonym cieplnie, SWN – strefa wpływu ciepła w wyjściowym materiale w stanie normalizowanym, SWP – strefa wpływu
ciepła w wyjściowym materiale w stanie wyżarzonym przegrzewająco, SWU – strefa wpływu ciepła w wyjściowym materiale w stanie
ulepszonym cieplnie, SPO – spoina

Tablica II. Wartości współczynników dyfuzji sieciowej, pozornych współczynników dyfuzji oraz stężenie wodoru dla próbek
z materiału rodzimego i symulowanych stref wpływu ciepła, wytworzonych przy zastosowaniu czasu t8/5 = 24 s na stali
o różnym stanie obróbki cieplnej
Oznaczenie
próbki

MRN

rodzaj
struktury

ferrytyczno-perlityczna
drobnoziarnista

MRP
ferrytyczno-perlityczna
gruboziarnista
częściowo
w układzie
Widmannstättena

MRU

SWN

SWP

SWU

SPO

sorbityczna

bainityczno-ferrytyczna

bainityczno-ferrytyczna

martenzytyczno-bainityczna

ferrytyczna
iglasta
i perlityczna
w układzie
kolumnowym

Współczynnik dyfuzji
sieciowej, Di (cm2/s)

9,20 x 10-4

4,13 x 10-5

1,27 x 10-5

4,44 x 10-4

6,35 x 10-6

2,80 x 10-6

8,16 x 10-6

Pozorny współczynnik
dyfuzji, DH (cm2/s)

9,20 x 10-4

3,37 x 10-5

1,04 x 10-5

4,08 x 10-4

4,10 x 10-6

2,55 x 10-6

2,54 x 10-6

Stężenie wodoru przy
powierzchni wejściowej
membrany, Cs
(ppm masy)

0,0256

0,0451

0,3800

0,0774

0,3355

0,6013

0,3000

MRN – materiał rodzimy w stanie normalizowanym, MRP – materiał rodzimy w stanie wyżarzonym przegrzewająco, MRU – materiał rodzimy w stanie ulepszonym cieplnie, SWN – strefa wpływu ciepła w wyjściowym materiale rodzimym w stanie normalizowanym, SWP – strefa
wpływu ciepła w wyjściowym materiale rodzimym w stanie wyżarzonym przegrzewająco, SWU – strefa wpływu ciepła w wyjściowym materiale rodzimym w stanie ulepszonym cieplnie, SPO – spoina.
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Rys. 8. Wartości stężenia wodoru dla: MRN – materiał rodzimy
w stanie normalizowanym, MRP – materiał rodzimy w stanie
wyżarzonym przegrzewająco, MRU – materiał rodzimy w stanie
ulepszonym cieplnie, SWN – strefa wpływu ciepła w wyjściowym
materiale w stanie normalizowanym, SWP – strefa wpływu ciepła
w wyjściowym materiale w stanie wyżarzonym przegrzewająco,
SWU – strefa wpływu ciepła w wyjściowym materiale w stanie
ulepszonym cieplnie, SPO – spoina

Rys. 9. Schemat stanowiska do pomiaru całkowitej zawartości wodoru
metodą ekstrakcji próżniowej. 1 – badana próbka; 2 – ampuła umieszczona w piecu; 3 – filtr palladowy; 4 – sonda platynowa do pomiaru
ciśnienia wodoru; 5 – pompa dyfuzyjna; 6 – próżniomierz McLeoda.
A – obszar pomiarowy o znanej objętości; B – obszar wstępny

Do pomiaru stężenia wodoru pułapkowanego nieodwracalnie wykorzystano wycinki próbek po próbie
odkształcania z małą prędkością (SSRT – Slow Strain Rate Test) przy zastosowaniu gęstości prądu katodowego 2 mA/cm2 [3]. Zastosowano próbki w kształcie
walców o średnicy ok. 4 mm i wysokości 10 mm. Masa
próbek wynosiła ok. 1 g. Próbki wycięto z odcinka pomiarowego, gdzie występowało odkształcenie równomierne
z wyjątkiem próbki oznaczonej w tablicy III (*), którą pobrano z miejsca zerwania. Badania ekstrakcji próżniowej zostały przeprowadzone w Zakładzie Elektrochemii
i Korozji Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rysunku 9.
Próbkę umieszczano w szklanym zbiorniczku, podgrzewano do temperatury 4000C (określonej w toku wstępnych
pomiarów jako wystarczającej do całkowitego usunięcia wodoru z badanych stali) i mierzono wzrost ciśnienia
desorbowanego wodoru w części pomiarowej stanowiska
o znanej objętości.
Pomiar wzrostu ciśnienia wykonano za pomocą sondy
platynowej, połączonej z komputerem, umożliwiającym zapis wzrostu ciśnienia oraz za pomocą próżniomierza Mc-Leoda. Czas ekstrakcji próżniowej określono na podstawie pomiarów wstępnych. Czas odpowiadający osiągnięciu plateau na zapisie „przyrost ciśnienia – czas desorpcji”,
czyli odpowiadający pełnej ekstrakcji wodoru w danej temperaturze, ustalono na 180 min.

Na podstawie zmierzonego ciśnienia wodoru i masy próbki,
obliczano stężenie masowe wodoru w próbce ze wzoru:
cH = Vp / 22,4 × PH/0,1 × 273/Tp × 2,016/mp x 106

(1)

gdzie:
cH – stężenie wodoru w próbce, ppm masy, Vp – objętość
części pomiarowej, dm3, PH – ciśnienie wodoru w części roboczej, MPa, Tp – temperatura pomiaru, K, mp – masa próbki, g.
Wyznaczone stężenia wodoru były stężeniami wodoru
pułapkowanego trwale, ponieważ wodór dyfuzyjny desorbował
z materiału – próbki nie były zabezpieczone po ich nawodorowaniu. Stężenie wodoru pułapkowanego nieodwracalnie dla
poszczególnych próbek przedstawiono w tablicy III.

Omówienie wyników badań
Z próby Devanathana–Stachurskiego wynika, że wśród
materiałów rodzimych najmniejszy współczynnik dyfuzji sieciowej wodoru ma stal w stanie ulepszonym cieplnie. Związane to jest z rodzajem struktury, która składa się z sorbitu
(ferryt + drobne, kuliste wydzielenia cementytu). Struktura ta
jest mniej podatna na niszczenie wodorowe w porównaniu do
struktur ferrytyczno-perlitycznych uzyskanych po normalizacji
i wyżarzaniu przegrzewającym [9]. Struktura po wyżarzaniu

Tablica III. Stężenie wodoru pułapkowanego nieodwracalnie
Oznaczenie
próbki

Opis próbki

Stężenie wodoru pułapkowanego nieodwracalnie H2
ppm masy

Stężenie wodoru pułapkowanego
nieodwracalnie H2 w odniesieniu
do 1 godziny ppm masy/h

MRN

Materiał rodzimy
w stanie normalizowanym

24,2

0,4100
0,6356*

0,0169
0,0262*

MRP

Materiał rodzimy w stanie
wyżarzonym przegrzewająco

28,4

0,3080

0,0108

MRU

Materiał rodzimy
w stanie ulepszonym cieplnie

29,4

0,3400

0,0115

SPO

Spoina

21,1

0,8390

0,0397

MR

Materiał rodzimy w stanie normalizowanym
wycięty z blachy zakupionej
w Stoczni Gdynia

-

0,3246

-

* Próbka pobrana z miejsca zerwania.

12

Czas
do zerwania
próbki h

Przegląd spawalnictwa 1/2008

przegrzewającym charakteryzuję się większymi rozmiarami
ziaren ferrytu i perlitu w stosunku do struktury po normalizowaniu, zatem powinna odznaczać się większym współczynnikiem dyfuzji sieciowej w stosunku do struktury po
normalizowaniu. Większe ziarna struktury ferrytyczno-perlitycznej w stosunku do ziaren małych tejże samej struktury
tworzą mniejszą liczbę pułapek wodoru i powinny charakteryzować się większym współczynnikiem dyfuzji sieciowej,
a tym samym większą podatnością na niszczenie wodorowe
[9]. Z tablicy II wynika, że jest odwrotnie. Przyczyną może
być częściowa pasmowość struktury po normalizowaniu, która pozwala na swobodniejsze przemieszczanie się wodoru
przez pasma ferrytu. W przypadku stali niestopowej może
zachodzić również ułatwiona dyfuzja po granicy ziaren, co
oznacza, że stal drobnoziarnista będzie miała większy DH
w stosunku do stali gruboziarnistej.
Wysoka wartość współczynnika dyfuzji wodoru dla materiału
rodzimego w stanie normalizowanym w stosunku do materiału
rodzimego ulepszonego cieplnie i wyżarzonego przegrzewająco powoduje, że próbki w tym stanie są najbardziej podatne na
niszczenie wodorowe co potwierdzono w pracy [8].
W zależności od wyjściowego stanu obróbki cieplnej badanej stali otrzymano różne rodzaje struktur symulowanej
SWC dla tych samych czasów chłodzenia t8/5.
Najmniejszy współczynnik dyfuzji sieciowej posiada symulowana SWC o wyjściowym stanie ulepszonym cieplnie.
Przyczyną jest obecność struktury martenzytycznej, która
jest przesyconym roztworem węgla w żelazie α, w wyniku
czego utrudnione jest przemieszczanie się wodoru.
Dla materiału rodzimego w stanie normalizowanym wartość pozornego współczynnika dyfuzji wodoru jest równa wartości współczynnika dyfuzji sieciowej, co świadczy
o braku pułapek wodorowych. Brak pułapek wodorowych powoduje większą ruchliwość wodoru. Pozostałe próbki mają
niższą wartość pozornego współczynnika dyfuzji wodoru
w stosunku do współczynnika dyfuzji sieciowej. Świadczy
to o występowaniu pułapek wodorowych, które zmniejszają
ilość ruchliwego (dyfuzyjnego) wodoru.
Struktury, dla których stężenie wodoru dyfuzyjnego jest
duże mają małe wartości współczynników dyfuzji sieciowej
i odwrotnie, struktury o małym stężeniu wodoru mają duże
wartości współczynników dyfuzji sieciowej.
Z badań przedstawionych w pracy [8] wynika, że próbki
z symulowaną SWC, dla różnych wyjściowych stanów obróbki cieplnej, rozciągane w próbie odkształcania z małą prędkością zarówno w powietrzu jak i w środowisku kwaśnym pękały w materiale rodzimym. Przyczyną są niższe własności
wytrzymałościowe materiału rodzimego w stosunku do własności wytrzymałościowych symulowanej SWC. Symulowana
SWC ma wyższą twardość i wytrzymałość niż materiał rodzimy. Pomimo tego, jej skłoność do niszczenia wodorowego
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 zatem czynnik mechaniczny, a wodór tylko je wspomaga. Największy współczynnik
dyfuzji wodoru posiada stal w stanie normalizowanym, dlatego podczas inicjacji pęknięcia wodór najszybciej gromadzi się
w tym miejscu i w największym stopniu wspomaga pękanie w
stosunku do innych struktur. Próbka wycięta z materiału wyjściowego w stanie normalizowanym (zakupionego w Stoczni Gdynia S.A.) miała dużą ilość wodoru pułapkowanego w
stosunku do próbek w różnym stanie obróbki cieplnej, które
rozciągano podczas polaryzacji katodowej (tabl. III). Wszystkie obróbki cieplne przeprowadzono w czasie wygrzewania 35
min lub dłuższym w temperaturze 9200C i 11000C, co spowo-

dowało całkowitą desorpcję wodoru pochodzącego z procesu
hutniczego. Ilość wodoru pułapkowanego pochodzi więc tylko
od polaryzacji katodowej.
Najmniejszą wartość stężenia wodoru pułapkowanego
nieodwracalnego ma próbka, która poddana była wyżarzaniu
przegrzewającemu. Stal w stanie wyżarzonym przegrzewająco charakteryzuje się największą wielkością ziarna spośród
badanych stali o różnym stanie obróbki cieplnej, zatem posiada najmniejszą powierzchnię granic ziaren stanowiących
potencjalne miejsca pułapkowania wodoru (rys. 5).
Próbka w stanie normalizowanym obejmująca obszar
zerwania ma większą zawartość wodoru pułapkowanego
w stosunku do próbki o odkształceniu równomiernym. Spowodowane to jest przemieszczaniem się dyslokacji, które
transportują wodór do miejsca inicjacji pęknięcia.
Największą wartość stężenia wodoru pułapkowanego ma
próbka wycięta ze spoiny. Duże ilości wodoru pułapkowanego nieodwracalnego w spoinie spowodowane są procesem
spawania i strukturą posiadającą dużą ilość potencjalnych
pułapek nieodwracalnych – powierzchnie międzyfazowe.

Wnioski
– Mikrostruktura ma znaczący wpływ na przenikanie
i absorpcję wodoru.
– Struktura ferrytyczno-perlityczna o średniej pasmowości, otrzymana podczas wyznaczania normalizacyjnego, charakteryzuje się największym współczynnikiem
dyfuzji sieciowej wodoru w stosunku do struktur otrzymanych w wyniku wyżarzania przegrzewającego,
ulepszania cieplnego oraz symulacji SWC.
– Spoina charakteryzuje się największą zawartością wodoru pułapkowanego nieodwracalnie. Przy nawodorowaniu
spoina jest jednak mniej podatna na niszczenie wodorowe ponieważ do zainicjowania pęknięcia niezbędne jest
odkształcenie plastyczne, a ono najpierw występuje w
materiale rodzimym, o niższej granicy plastyczności.
– Obszar wokół miejsca zerwania próbki charakteryzuje
się większym stężeniem wodoru pułapkowanego nieodwracalnie w stosunku do miejsca odkształconego
równomiernie wskutek transportu wodoru przez dyslokacje.
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Ręczna i zrobotyzowana regeneracja
głowic cylindrowych silników okrętowych
Manual and robotised regeneration
of cylinder heads of marine engines

Streszczenie

Abstract

Wykonano zestawienie i podsumowanie spawalniczych
metod produkcyjnych i regeneracyjnych, przeprowadzanych w sposób ręczny i zrobotyzowany na przykładzie
regeneracji głowicy cylindrowej silnika okrętowego. Przedstawiono zalety wynikające z wdrożenia robotów w technologii napawania regeneracyjnego głowic cylindrowych.
Scharakteryzowano bilans kosztów zakupu i produkcji
ręcznych i zrobotyzowanych metod produkcyjnych. Wykazano korzyści wynikające z zatrudniania kwalifikowanego
personelu i konieczności stosowania się do specyfikacji
technologicznych procesów spawalniczych.

The compilation and summing up of the production and
regeneration welding methods conducted manually
or by robots were carried out for the cylinder head of a
marine engine as an example. The good points resulting
from implementation of robots in the technology of
pad welding for regeneration of cylinder heads were
presented. The balance of purchase and production costs
in the case of manual and robotised production methods
were characterised. The advantages resulting from the
employment of personnel with good qualifications and the
necessity to observe technological specifications of the
welding processes were demonstrated.

Wstęp
W produkcji silników okrętowych stosowanych jest wiele
zaawansowanych materiałów i technologii spajania. Spośród
nowoczesnych materiałów zapewniających dobre właściwości użytkowe poszczególnych części silnika, ze względu
na charakter obciążenia i środowisko pracy, bardzo istotne
zadanie pełnią nadstopy na osnowie niklu. Stosowanie nadstopu Inconel 625 jest rozwiązaniem technologicznym wykorzystywanym w produkcji i regeneracji głowic cylindrowych
silników okrętowych. Inconel 625 jest łatwo spawalny i wykazuje bardzo dobre właściwości użytkowe, a zwłaszcza żaroodporność i żarowytrzymałość.
Napawanie jest istotnym elementem zarówno w procesie produkcyjnym jak i regeneracyjnym elementów silników
okrętowych. W porównaniu do nowej części czynnik ekonomiczny jest korzystniejszy dzięki procesowi regeneracji. Jest
to spowodowane wysokim kosztem produkcji i w porównaniu
do kosztów zakupu bardziej ekonomiczna jest naprawa części
uszkodzonych w wyniku zużycia. Z ekologicznego punktu widzenia regeneracja w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko niż produkcja nowych części, a czas potrzebny na naprawę jest krótszy, a więc produkowanie szkodliwych dla środowiska mediów trwa krócej. Spośród kilku elementów silnika
stanowiących mechanizm przeniesienia energii gazów spalinowych na układ napędowy, takich jak: tłoki, drągi tłokowe,
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czopy wodzika, zawory, głowice są narażone na najtrudniejsze warunki pracy. Spowodowane jest to dużym cyklicznym
obciążeniem mechanicznym i jednoczesnym występowaniem
cyklicznych obciążeń termicznych. Miejscem najbardziej narażonym na zużycie są fragmenty powierzchni głowic w okolicy
zaworu wtryskowego. Bezpośredni kontakt tych powierzchni
z mieszanką paliwową powoduje ich szczególnie intensywne
zużycie korozyjne. Jednoczesne występowanie obciążeń mechanicznych, cieplnych i agresywnego środowiska powoduje,
że fragmenty czaszy głowic podczas pracy ulegają wysokotemperaturowej korozji gazowej oraz pękaniu.
Dodatkowo z powodu nagrzania do wysokiej temperatury
i różnicy temperaturowych współczynników rozszerzalności
materiału rodzimego i nadstopu występują pęknięcia. Zbyt
mocne nagrzewanie się jest spowodowane niedrożnością
kanałów chłodzących.
Uszkodzenia głowic naprawiane są metodami spawalniczymi, pęknięcia usuwa się, a następnie wypełnia ubytki
w procesie spawania. Skorodowane powierzchnie po odpowiednim przygotowaniu otrzymywane są na nowo w procesie
napawania (rys. 1, 2).

Rys. 1. Zmiana wymiarów i geometrii próbki wykonanej ze stali
13CrMo4-5 napawanej Inconelem 625 w wyniku powstałych naprężeń cieplnych

Rys. 2. Warstwa zgorzeliny pokrywająca powierzchnię lica napoin
Inconelu 625

Pęknięcia i ubytki są spawane i napawane stopem o składzie
chemicznym i właściwościach takich samych lub zbliżonych do
materiału podłoża. Głowice są wykonane ze stali 13CrMo4-5.
Powierzchnie przylegające do tulei cylindrowej i pęknięcia są
regenerowane stopiwem o składzie chemicznym takim samym
lub zbliżonym do materiału podłoża (tabl. I). Wypełnianie rowków okołowtryskiwaczowych odbywa się przez zastosowanie
napawania żaroodpornym nadstopem typu Inconel 625. Przed
rozpoczęciem napawania należy zastosować wstępną obróbkę
cieplną dotyczącą podgrzewania materiału rodzimego głowic.
W przeciwnym razie napawanie jest utrudnione i istnieje ryzyko
wystąpienia nieciągłości spawalniczych. Podgrzewanie wstępne
oraz duża ciągliwość Inconelu 625 pozwalają uniknąć pęknięć
w SWC podczas spawania lub bezpośrednio po spawaniu.

Proces technologiczny naprawy
głowicy silnika okrętowego
Przebieg czynności związanych z naprawą głowicy cylindrowej:
– kontrola uszkodzonych elementów, na tym etapie ocenia
się stopień zużycia i ustala zakres prac remontowych,
– przygotowanie powierzchni, oczyszczanie z produktów
spalania paliwa, usuwanie produktów korozji i kamienia
kotłowego,
– oczyszczanie chemiczne, odtłuszczanie, usuwanie zabrudzeń,
– oczyszczanie mechaniczne, piaskowanie, usuwanie tlenków,
kontrola wizualna, ocena wielkości ubytków,
– kontrola metalograficzna, ocena stanu warstwy wierzch– niej oraz linii wtopienia nadstop–materiał rodzimy,
kontrola pęknięć, przeprowadzenie badań penetracyj– nych i badań magnetycznych,
– wymiarowanie,

– usuwanie pozostałości zużytych napoin, wykonanie rowków i przygotowanie podłoża metodami elektrożłobienia
powietrznego lub mechanicznej obróbki ubytkowej,
ustalenie programu obróbki cieplnej przed i po procesie
– regeneracji,
podgrzewanie materiału rodzimego głowicy wg programu
– wstępnej obróbki cieplnej i zapewnienie stałego poziomu tej
temperatury przez cały czas trwania zabiegu napawania,
naprawa, napawanie nadstopem powierzchni głowicy współtworzącej komorę spalania i spawanie w celu usunięcia pęk– nięć i wypełnienia ubytków pozostałych obszarów czaszy
głowicy,
obróbka cieplna po procesie regeneracji,
kontrola wykonanych prac spawalniczych, kontrola wizu– alna i ocena wykonanych napoin i spoin,
– przeprowadzenie kontroli pęknięć w napoinach, spoinach i strefie wpływu ciepła w tym celu przeprowadzenie
– badań penetracyjnych i badań magnetycznych,
ponowne czyszczenie chemiczne w celu usunięcia pozostałości odczynników stosowanych do badań, odtłuszcze– nie i osuszenie powierzchni,
malowanie i pakowanie.
Automatyzacja i monitorowanie procesów spawalniczych jest jedynym sposobem zminimalizowania ilości
pęknięć. Przeprowadzone badania dotyczące spawania
stopu IN 738 sposobem ręcznym i zautomatyzowanym,
dowiodły trzykrotnie mniejszą ilość pęknięć w przypadku spawania automatycznego [1]. Z metalurgicznego
punktu widzenia pęknięcia są skutkiem utraty spójności
między ziarnami, która jest spowodowana m.in. wydzieleniem się węglików na granicach ziaren. Głowice cylindrowe są elementami o dużej masie, co jest powodem
powstawania dużych naprężeń. Rodzaj pęknięcia jest
charakterystyczny dla spawanego materiału, ale rozmiar
pęknięcia zależy od parametrów spawania. Czynnikiem
wpływającym na szybkość pęknięć jest szybkość spadku
temperatury po napawaniu. Rozwiązaniem technologicznym jest stosowanie programu obróbki cieplnej po napawaniu, charakterystycznego dla materiałów stosowanych
w spawalniczych procesach regeneracyjnych.
Powierzchnia głowic przeznaczona do napawania nadstopem ma kształt wewnętrznej powierzchni stożka. Zrobotyzowane napawanie odbywa się w pozycji podolnej. Pozycjonowanie głowicy cylindrowej jest możliwe dzięki obrotowemu
stanowisku mocowania elementów do spawania. Efektem
zastosowania takiego mechanizmu jest możliwość zastosowania palnika GMA nad obracającą się powierzchnią głowicy w taki sposób, że jeziorko spawalnicze znajduje się ciągle
w najniższym miejscu zagłębienia wynikającego z profilu
wewnętrznego głowicy (rys. 3). Możliwe jest także stosowanie układu nieruchomej głowicy i poruszającego się manipulatora wyposażonego w palnik spawalniczy GMA. Napawanie przeprowadza się drutem litym o średnicy 1,2 mm
w osłonie gazowej argonu. Napawanie zarówno ruchomej
głowicy i poruszającym się palniku wymaga opracowania
algorytmu obejmującego oprócz parametrów napawania,
trajektorię ruchu obrotowego głowicy cylindrowej i ruchu
palnika (rys. 4).

Tablica I. Skład chemiczny nadstopu i podłoża ze stali niskostopowej
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b

Rys. 3. Sposób wypełniania rowka 1 z zastosowaniem dwukierunkowego ruchu obrotowego głowicy i nieruchomego palnika a) oraz
nieruchomej głowicy i poruszającego się palnika b)

Międzynarodowa Federacja Robototechniki (The International Federation of Robotics – IFR) oceniła, że do początku 2000 roku na świecie wyprodukowano ok. 1 mln robotów
przemysłowych wszelkiego typu, z których 743 tys. znajdowało się w eksploatacji. Obecnie prawie 2/3 wprowadzanych
do produkcji robotów jest stosowanych w procesach spawalniczych [2]. Popyt na roboty spawalnicze wzrasta. Jednak
w wielu przypadkach do prac spawalniczych nadal wykorzystuje się ludzi jako relatywnie tańszą siłę roboczą. Wdrożenie robotów zapewnia większą wydajność, jakość, a przede
wszystkim powtarzalność procesu. Dzięki zastosowaniu mechanizmów śledzenia złącza robotyzacja procesów spawalniczych nie wymaga już bardzo dokładnego pozycjonowania
układu palnik–detal spawany. Mechanizm śledzenia działa
w oparciu o sensory diodowe, dotykowe, laserowe czy łukowe i w razie konieczności koryguje położenie końcówki palnika w stosunku do osi spoiny. Jest to rozwiązanie ponadstandardowe i wymaga dodatkowej opłaty przy zakupie robota.
Kwota zakupu samego robota stanowi jedynie ok. 30% kosztu kompletnego systemu technologicznego zapewniającego
robotyzację danego procesu spawalniczego. Pozostałe 70%
stanowią koszty obejmujące dodatkowe oprzyrządowanie
i oprogramowanie.

Wnioski
Rys. 4. Fragment algorytmu napawania wprowadzony do systemu
za pośrednictwem zewnętrznego panelu sterowania

Realizacja procesów
spawalniczych w aspekcie
technologii zrobotyzowanych
W procesie regeneracji stosuje się metodę GMA, która
zarówno podczas spawania jak i napawania nadstopów na
osnowie niklu pozwala uzyskać ściegi o wysokiej czystości.
Zarówno napawanie jak i spawanie wykonywane są ręcznie
i w sposób zrobotyzowany. Powszechność pełnej automatyzacji spawalniczych stanowisk technologicznych wynika
głównie z konkurencji, która wymusza zwiększenie jakości
wyrobów i efektywności produkcji. Ponadto eliminuje czynnik
ludzki, a nierównomierna prędkość napawania czy niezachowanie stałego kąta pochylenia palnika prowadzi do znacznych zmian geometrii spoiny, co wprowadza zmiany właściwości eksploatacyjnych. Robotyzacja metod spawalniczych
zapewnia jakość produktu zgodnie z wymaganiami norm.
Obecnie zrobotyzowanie prac spawalniczych ma na celu,
nie tylko zwiększenie wydajności, ale zapewnienie wysokiej
jakości produkcji i stabilności wskaźników. Po dokonaniu
analizy rynkowej, stwierdzono uzasadnienie inwestowania
w robotyzację [3, 4]:
– światowa konkurencja, zwłaszcza w motoryzacji i elektronice,
– wzrost kosztów robocizny i jednocześnie malejący wskaźnik ceny robotów,
– zaostrzenie wymagań dotyczących warunków pracy oraz
brak wykwalifikowanych pracowników,
– brak oznak nasycenia rynku robotów przemysłowych
i rozszerzenia stosowania robototechniki.
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Przeprowadzenie procesu produkcyjnego i regeneracyjnego głowic cylindrowych silników okrętowych
jest możliwe zarówno metodami spawania i napawania ręcznego oraz zrobotyzowanego. Zarówno ręczne
jak i zrobotyzowane procesy spawalnicze muszą być
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i pod ścisłym nadzorem technologa. Kwalifikowany
personel musi bezwzględnie stosować się do specyfikacji stosowanych metod napawania regeneracyjnego.
Jedynie w takim przypadku możliwe jest wykonanie
napoin o bardzo dobrej jakości i spełniających wymogi
norm. Przestrzeganie kolejności wykonywanych czynności procesu regeneracyjnego, zwłaszcza prawidłowego przeprowadzenia wstępnej i końcowej obróbki
cieplnej wg odpowiedniego programu wyeliminuje występowanie gorących i zimnych pęknięć w napoinach.
Robotyzacja spawalniczych procesów produkcyjnych
i regeneracyjnych zapewnia wzrost wydajności napawania i wykonanie powtarzalnych ściegów o bardzo
dobrej jakości.
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Wielka Ceremonia Otwarcia
Fabryki Castolin Eutectic w Dublinie
Grand Opening
of the New Castolin Eutectic Factory in Dublin
Firma Messer Eutectic Castolin uruchomiła w Irlandii swój nowy zakład produkcji materiałów dodatkowych. Na Wielką
Ceremonię Otwarcia zakładu, która odbyła się 4 i 5 grudnia 2007 roku w Dublinie zostało zaproszonych 200 gości z wielu krajów Europy. W uroczystościach udział brała również dziewięcioosobowa grupa z Polski, w której znaleźli się przedstawiciele
zakładów Heye FFS, Heinz Glass Działdowo, Zakładu Mechanicznego Artur Wikiera, ZUN Naftomet i dwaj przedstawiciele
środowiska akademickiego: prof. Andrzej Klimpel i piszący te słowa Jerzy Nowacki. Grupie polsko–litewsko–estońskiej towarzyszył prezes Marek Bryś ze współpracownikami.

Pamiątkowa kryształowa kula z Wielkiej Ceremonii Otwarcia fabryki
Eutectic Castolin w Dublinie, którą otrzymali uczestnicy uroczystości

Prof. dr Andreas Groβ z Fraunhofer Institute for Manufacturing
Technology and Applied Materials Research
w czasie otwierającego wykładu nt. rozwoju materiałów

Fasada budynku fabryki Eutectic Castolin w Dublinie w Irlandii
(z prezentacji dr. Gary R. Heath)

Pan Andy Roake
w czasie prezentacji firmy Castolin Eutectic

Program uroczystości obejmował: sesje wykładowe, na których dokonano prezentacji holdingu Messer Eutectic Castolin, w tym nowego zakładu w Dublinie, wystawę sprzętu, materiałów oraz zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych, bankiet, program rozrywkowy i zwiedzanie uruchamianego zakładu.
W części seminaryjnej wystąpili: Pan Andy Roake z Messer Eutectic Castolin, prof. dr Andreas Groβ z Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Applied Materials Research, dr. Gary R. Heath z Castolin Eutectic, a otwarcia fabryki
Castolin Eutectic w Dublinie dokonał Stefan Messer właściciel firmy Messer Eutectic Castolin, który opowiedział o trzech
pokoleniach kierujących tą rodzinną firmą.
Przegląd spawalnictwa 1/2008
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Otwarty zakład produkuje szeroki asortyment elektrod otulonych, drutów proszkowych i proszków. Ten nowoczesny zakład będzie odgrywał strategiczną rolę w rozwoju i produkcji nowych materiałów oraz technologii spawalniczych, zwiększenia
jakości napraw i utrzymania ruchu, poziomu jakości i zabezpieczenia metodami spawalniczymi przed zużyciem.
W czasie spotkań i kuluarowych dyskusji było mnóstwo okazji spotkania prominentnych osób ze środowisk przemysłowych i naukowych Europy.
Proponuję obejrzenie fotoreportażu z uroczystości. Na zdjęciu prezentującym fragment wystawy widoczna jest konstrukcja wykonana z rur CastoTube z trudnościeralną napoiną wewnątrz, produkowanych w Gliwicach. Pragnę zwrócić uwagę,
na tę konstrukcję, jako ambitne i zaawansowane technologicznie osiągnięcie zakładu Messer Eutectic Castolin w Gliwicach.
Do wykonywania napoiny użyto produkowanego w zakładach w Irlandii drutu rdzeniowego Teromatec 4666, który jest także
stosowany do produkcji płaskich blach napawanych CDP w centrum produkcyjnym Castolin Eutectic w Kriftel pod Frankfurtem. Zarówno rury CastoTube jak i blachy CDP są wykorzystywane do zabezpieczania elementów instalacji przemysłowych
narażonych na zużycie ścierne i erozyjne najczęściej poprzez materiały mineralne.
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Na sali obrad

Fragment wystawy, przykład produkowanych w Gliwicach
rur CastoTube z trudnościeralną napoiną wewnątrz

W czasie uroczystej kolacji

Fragment programu artystycznego – pokaz tańców irlandzkich

Zwiedzanie fabryki

Adam, młody Polak pracujący w dziale elektrod

Przegląd spawalnictwa 1/2008

Prezes Marek Bryś z panią Anną Ćwiklicką
w dziale proszków

Profesor Andrzej Klimpel był wyraźnie usatysfakcjonowany
zwiedzaniem fabryki

Magazyn surowców i półproduktów

Stanowiska segregacji proszków

Druty wytworzone w nowej fabryce
przed kolejnymi zabiegami technologicznymi

Laboratorium metalograficzne

Wyroby nowego zakładu

Wymiana wrażeń pod koniec zwiedzania fabryki

Jerzy Nowacki – Politechnika Szczecińska
Przegląd spawalnictwa 1/2008
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Mechanizacja i automatyzacja
w procesach zgrzewania
TECHNIKA SPAWALNICZA w sposób kompleksowy zajmuje się technologiami spajania i cięcia metali. Zespół
wykwalifikowanych inżynierów projektuje i wdraża systemy w zakresie mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów spawania, zgrzewania, lutowania, oraz cięcia termicznego. Firma jest integratorem zrobotyzowanych systemów
spawalniczych. TECHNIKA SPAWALNICZA posiada wyłączne przedstawicielstwa na Polskę uznanych na całym świecie
marek takich jak: BACH – przecinarki termiczne, BTH – przypawanie trzpieni, CVE – spawanie wiązką elektronów, DINSE – uchwyty spawalnicze, ESS – urządzenia spawalnicze, FORSTER – stoły spawalnicze , FUSION – luty i automatyzacja lutowania, ORBITEC – spawanie orbitalne, PANASONIC FACTORY SOLUTIONS – roboty spawalnicze, REFIND
– agregaty chłodzące, RESISTRONIC – mikrozgrzewarki, SCAME – piece lutownicze, TECNA – zgrzewarki i balansery,
TUNKERS – systemy dociskowe, oraz TWP-THIELMANN – układy czyszczenia palnika. W szerokim wachlarzu oferowanych usług wyróżnić można także prowadzenie, wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach kursów VT1 i VT2
oraz przygotowywanie innych firm do audytu, szczególnie w związku z normą PN-EN ISO 3834. Firma prowadzi także
gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń spawalniczych oraz zawsze służy radą i wsparciem przy rozwiązywaniu
skomplikowanych problemów technicznych.
Firma TECHNIKA SPAWALNICZA od wielu lat zajmuje się mechanizacją i automatyzacją procesów zgrzewania,
w niniejszym artykule przedstawiamy kilka przykładowych rozwiązań wdrożonych przez nas w zakładach produkcyjnych. Zaprezentowane rozwiązania technologiczne tworzone były pod konkretne potrzeby klienta.
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Stanowisko do zmechanizowanego zgrzewania
stelaży filtrów wentylacyjnych o średnicach 100÷150 mm

Stanowisko CNC do zgrzewania jednopunktowego
w obszarze 300 x 100 mm

Podstawowym celem wykonania zgrzewarki specjalnej
było umożliwienie zgrzewania segmentów stelaży o praktycznie nieograniczonych długościach oraz zapewnienie możliwości wykonania powtarzalnej konstrukcji. Montaż poszczególnych pierścieni odbywa
się ręcznie, natomiast cykl
zgrzewania każdego pierścienia do dwunastu wzdłużnych prętów realizowany jest
w cyklu automatycznym. Kolejność wykonywania dwunastu zgrzein na obwodzie pierścienia jest programowana
na sterowniku zewnętrznym
i ustalona podczas testów
dla uzyskania optymalnego
rozkładu powstających naprężeń. Parametry zgrzewania kontroluje specjalny
sterownik zgrzewalniczy. W
stanowisku zastosowano na
wyraźne życzenie odbiorcy
zgrzewanie jednopunktowe.
TECHNIKA SPAWALNICZA dysponuje rozwiązaniem stanowiska zgrzewającego.

Stanowisko do automatycznego zgrzewania jednopunktowego w systemie CNC zostało zaprojektowane jako
oprzyrządowanie uniwersalne. Oznacza to, że kompletne
oprzyrządowanie może zostać zamontowane na każdej
zgrzewarce stacjonarnej spełniającej określone kryteria
konstrukcyjne. Przyrząd składa się z dwóch części. Część
górna zbudowana jest w ten sposób, że głowica z elektrodą może przemieszczać się w polu o wymiarach 300 x 100
mm i każdym punkcie tego obszaru wykonywać zgrzewanie.
Wybór pozycji zgrzewania jest dokonywany na panelu sterownika poprzez zaprogramowanie dwóch współrzędnych X
i Y. Dokładność programowanego pozycjonowania wynosi
0,1 mm. Sterownik umożliwia zaprogramowanie wykonania
w jednym cyklu kilkunastu zgrzein.

Przegląd spawalnictwa 1/2008

Pamięć sterownika może przechowywać wiele różnych,
wcześniej ustalonych konfiguracji punktów zgrzewania.
W przedstawionym rozwiąznaiu górna część współpracuje z trzema wymiennymi przyrządami bazowymi, na których
umieszczane są różne detale przeznaczone do zgrzewania.
Górna część przyrządu jest uniwersalna ponieważ zakończenie produkcji określonych elementów nie eliminuje jej
z użytkowania. Może być ona wykorzystywana do zgrzewania
punktowego CNC w dowolnej płaskiej konfiguracji innych elementów. Różnica wysokości położenia zgrzewanych punktów może być niwelowana wydłużonym skokiem roboczym w
zależności od zastosowanej zgrzewarki podstawowej.

Podawanie gwoździ do miejsca przypawania odbywa się
automatycznie z wibracyjnego podajnika zintegrowanego ze
źródłem zasilania. Ze względu na występowanie licznych odprysków stanowisko jest całkowicie zabudowane i osłonięte
przezroczystymi ekranami. Natomiast od strony pracownika
pracuje w cyklu automatycznym pneumatycznie uruchomiana kurtyna. Wydajność maszyny to przypawanie około 15
gwoździ na minutę. Przypawanie 60 gwoździ na długości
1300 mm odbywa się w czasie czterech minut.

Stanowisko do przypawania gwoździ
średnicy 2x i długości 20 mm

Opracowali:
mgr inż. Mariusz Nowicki (EWE)
inż. Mirosław Nowak (EWE)

Stanowisko umożliwia przypawanie trzpieni do profili stalowych w dowolnym rozstawie. Długość robocza stanowiska wynosi 1300 mm.
Dzięki zastosowaniu laserowego systemu rozpoznawania detali możliwe jest przypawanie trzpieni do dowolnej liczby jednakowych odcinków profilu metalowego ułożonych na listwie bazowej.
Najkrótszy element może mieć długość
60 mm. Na stanowisku można ułożyć
jednocześnie dziesięć
krótkich
elementów
i wykonać w jednym
cyklu
przypawanie
gwoździ do wszystkich
elementów.

W następnym numerze
PS przybliżymy Państwu
nasze kolejne systemy zrobotyzowane, a zwłaszcza
system przechylno obrotowy do spawania krzeseł
metodami TIG i SP MAG

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
mariusz.nowicki@techspaw.com.pl
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
kom. 0 600 034 519
0 602 118 401
tel./fax (61) 862 81 61
www.techspaw.com
ul. Babimojska 11; 60-161 Poznań
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Zobacz Êwiat oczami eksperta
ThermaCAM seria T

InfraCAM i InfraCAM SD

ThermaCAM P640

Przedstawicielstwo FLIR Systems AB,
ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna, 05-509 Piaseczno,
tel.: +48 (22) 703 36 30 do 32, fax: +48 (22) 703 36 34,
e-mail: agema@flir.com.pl,
www.flir.com.pl
Przegląd spawalnictwa
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nowości wydawnicze
Spawanie
acetylenowo-tlenowe,
cięcie i lutowanie
Wydawca:
Hobart Institute
of Welding
Technology. 400
Trade Square East,
Troy, OH U.S.A.
45373
Stron: 93,
formatu A4
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej za niewielkie pieniądze
są dostępne nie tylko europejskie, ale również amerykańskie podręczniki. Prezentowany podręcznik jest przeznaczony dla instruktorów spawania gazowego i nie jest dostępny na rynku polskim. Poza
instruktorami mogą z niego korzystać również studentci wydziałów

artystycznych amerykańskich uczelni. W specyficzny dla Amerykanów sposób omówiono krok po kroku, zaczynając od najprostszych
spoin,ćwiczenia pozwalające osiągnąć najwyższą kwalifikację w spawaniu rur w pozycjach PC i PF według amerykańskich standardów.
Duże rysunki i dobrze opisane zdjęcia w sposób przystępny
przedstawiają technikę spawania cięcia i lutowania gazowego. W
podręczniku zgromadzono pełną wiedzę o przyczynach powstawania wad, biorąc pod uwagę parametry takie jak: odległość palnika,
ustawienie płomienia, kąt palnika, trajektoria ruchu uchwytu i drutu,
czystość gazu lub przygotowanie powierzchni. W polskiej literaturze
fachowej nie poświęca się tym szczegółom należytej uwagi.
Dużo uwagi poświęcono również zasadom bezpieczeństwa pracy dotyczączych sprzętu do spawania gazowego. Ostatni rozdział
dotyczy lutowania i spawania regenracyjnego.
Hobart Institute of Welding Technology 400 Trade Square East,
Troy, OH U.S.A. 45373
Podręcznik w cenie 12 $ US można nabyć wysyłając zamówienie pod adresem e-mail: hiwt@welding.org lub pod numer faksu
(001) 937 332 5220. Osobom, które nabyły podręcznik, polecam
możliwość bezpłatnego samodzielnego przetłumaczenia podręcznika z pomocą automatycznego tłumacza, zamieszczonego na stronie
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Kalendarz Spawalniczy 2008
We wrześniu ubiegłego roku ukazało się pierwsze wydanie Kalendarza Spawalniczego Polskiej Izby Spawalniczej, będące nie tylko kontynuacją wydawanych do 1939 roku przez Spółkę
Akcyjną PERUN kalendarzy, ale podtrzymującego tą dobrą tradycję. Dlatego też w tym wydaniu
Kalendarza całość części informacyjno-promocyjnej poświęcono działalności i wyrobom firmy PERUN, będącej jednocześnie głównym sponsorem tego wydawnictwa.
Firma PERUN była w okresie przedwojennym jedynym zakładem produkującym urządzenia
K AL E NDA RZ
i materiały dodatkowe do spawania gazowego i elektrycznego. Oprócz działalności produkcyjnej
prowadziła też szkolenia personelu spawalniczego oraz szeroką akcję informacyjną i edukacyjną
S PA WALN IC ZY
popularyzującą, ciągle wtedy jeszcze nowe i nieufnie wdrażane do praktyki przemysłowej technologie spawalnicze. Kalendarze Spawalnicze PERUNA były często jedynym, aktualnym i rzetelnym źródłem informacji technicznej i naukowej. Dzisiaj mamy do dyspozycji wiele wydawnictw
naukowo-technicznych o tematyce spawalniczej, stąd rola i przeznaczenie Kalendarza powinno
być nieco inne.
Oprócz typowego terminarza zawiera on skondensowane informacje przydatne w codziennej
2008
pracy zarówno inżyniera i technika spawalnika, jak również spawacza czy operatora rozbudowanych stanowisk spawalniczych. W części informacyjnej Kalendarza zawarto m.in.: aktualne
oznaczenia metod spawania i złączy spawanych, charakterystykę materiałów dodatkowych do spawania stali, kwalifikowanie technologii i
personelu, niezgodności spawalnicze i metody badań nieniszczących, dyrektywy Rady Europy i inne akty prawne dotyczące spawalnictwa,
systemy jakości w spawalnictwie, zagadnienia bhp i zagrożeń pożarowych w pracach spawalniczych i wiele innych. Zamierzeniem autorów
było, aby Kalendarz stanowił, w dobrym znaczeniu tego słowa, ściągawkę przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej spawania,
czytaniu dokumentacji, ustalaniu i rozumieniu warunków technicznych wykonania i odbioru wyrobów i konstrukcji spawanych, identyfikacji
nie zawsze pamiętanych symboli, wzorów, oznaczeń itp. Będąc zawsze pod ręką, żeby stanowił istotną pomoc dla wszystkich, których praca
zawodowa związana jest w jakimkolwiek stopniu ze spawalnictwem.
Pierwsze wydanie Kalendarza przygotowane zostało przez utworzoną ad hoc grupę wolontariuszy, w skład której weszli: dr inż. Edward
Dobaj, dr inż. Kazimierz Ferenc, dr inż. Arkadiusz Krajewski, dr inż. Paweł Cegielski, mgr inż. Jakub Górecki, mgr inż. Lila Szczepańska oraz
mgr Grażyna Łukowska-Rachwał. Koordynacją projektu i kierowaniem całością prac redakcyjnych zajmował się mgr inż. Marek Dworak.
Zespół redakcyjny jest zainteresowany uwagami, opiniami i oczekiwaniami związanymi z nowymi wydaniami Kalendarzy Spawalniczych
w kolejnych latach, do współredagowania których już dzisiaj wszystkich zachęca. Informuje również o możliwości zamieszczania przez zainteresowane firmy własnych materiałów i informacji reklamowo-promocyjnych w kolejnych wydaniach Kalendarza.
Wszelkie uwagi, rady, opinie i propozycje prosimy kierować na adres Polskiej Izby Spawalniczej. Kalendarz Spawalniczy 2008 jest jeszcze do nabycia w Polskiej Izbie Spawalniczej w cenie netto 39 złotych.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Prezes Polskiej Izby Spawalniczej
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Maciej Zwierzchowski

Struktura, właściwości
i odporność na zużycie powłok
na osnowie kobaltu
Structure, properties and resistance to coats
wear on cobalt matrix

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań mikroanalizy
rentgenowskiej, badań na dyfraktometrze rentgenowskim,
analizę mikroskopową oraz wyniki badań odporności na
zużycie ścierne i kontaktowe cieplnie wytworzonych powłok na osnowie kobaltu oraz na osnowie niklu. Wyniki
przeprowadzonych badań potwierdziły słuszność stosowania powłok na osnowie kobaltu oraz na osnowie niklu
w procesach regeneracji elementów układów rozrządu
silników ZS.

The results of X-ray microanalysis examination, examinations with X-ray diffraction instrument, microscopic
analysis and the results of examinations of resistance to
friction and contact thermal wear of the coats made on
cobalt matrix and nickel matrix were presented in the article.
The results of the examinations confirmed the rightness of
application of coats on cobalt matrix and on nickel matrix in
the regeneration process of the components of ZS engine
timing gear systems.

Wstęp
Problematyka zużywania współpracujących ze sobą elementów maszyn jest bardzo złożona i stanowi od wielu lat
źródło nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zastosowanie nowych materiałów, bardziej odpornych
na zużycie i bardziej wytrzymałych, dokładniejsza obróbka
wykańczająca elementów maszyn prowadzą do podwyższenia parametrów pracy i ich niezawodności. Głównym celem
badań eksperymentalnych było opracowanie dokumentacji
zużycia powłok wytwarzanych na elementach silników spalinowych, przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie odporności na zużycie ścierne i kontaktowe oraz analiza
mikrostruktury. Ponadto badania miały na celu opracowanie
technologii cieplnego wytwarzania powłok na wybranych elementach układów rozrządu silników ZS.

Powłoki na osnowie kobaltu
Kobalt jest metalem o właściwościach zbliżonych do niklu, jego gęstość wynosi 8,83 g/cm3. W przyrodzie występuje rzadziej i z tego powodu jest znacznie droższy od niklu.
Dr inż. Maciej Zwierzchowski – Politechnika Wrocławska.

Materiały na bazie kobalt–chrom–wolfram charakteryzują
się dużą twardością w podwyższonych temperaturach (ok.
9000C) oraz wysoką odpornością na zużycie ścierne, korozję i erozję. W niektórych stopach na osnowie kobaltu wolfram jest zastąpiony molibdenem, co pozwala na uzyskanie
lepszej odporności korozyjnej od stellitów przy zachowaniu
doskonałych parametrów mechanicznych.
Stopy z dodatkiem molibdenu charakteryzują się doskonałą odpornością na kawitację i erozję, zużycie ścierne i korozję w połączeniu z dużą plastycznością oraz odpornością
na zużycie ścierne w wysokich temperaturach.
Powłoki na osnowie kobaltu znajdują zastosowanie w regeneracji elementów maszyn przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu kuźniczego, samochodowego
itp. Osobną grupę stopów na bazie kobaltu stanowią stopy
z domieszką niklu o strukturze zawierającej twardą międzykrystaliczną fazę Lavesa o dużej dyspersji w osnowie eutektycznej lub w roztworze stałym. Charakteryzują się odpornością na wysoką temperaturę, zużycie ścierne i korozję oraz
małym współczynnikiem tarcia. W niektórych elektrodach
stellitowych pewna ilość kobaltu zastępowana jest niklem.
W cieplnie wytworzonych powłokach na osnowie kobaltu (stellit 6) występują w obszarach międzydendrytycznych
węgliki stanowiące zabezpieczenie przed dużym odkształceniem plastycznym, powodującym przyspieszanie zużycia
adhezyjnego [1]. Roztwór stały kobaltu tworzący dendryty ma
małą wartość energii błędu ułożenia i wysoki stopień umocnienia przez odkształcenie. Właściwości te powodują bardzo
dobrą odporność na adhezję [1].
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Proszki na osnowie kobaltu są ok. trzy razy droższe od
proszków na osnowie niklu.
Stopy na osnowie kobaltu pomimo swej wyższej ceny
są coraz powszechniej stosowane w procesach regeneracji
elementów maszyn, są one wzmacniane głównie węglikami
chromu, a wolfram zwiększa ich twardość w podwyższonych
temperaturach [2]. Stellity zapewniają wysoką odporność
na ścieranie i obciążenia dynamiczne w wysokich temperaturach [2]. Skład fazowy materiałów na osnowie kobaltu
wywiera wpływ na ich strukturę i właściwości. Przemiana
alotropowa w stopach kobaltu ma pewne cechy przemiany
martenzytycznej w której zarodkami są błędy ułożenia [3].
Zmiana struktury z A1 (β-Co) na A3 (α-Co) może nastąpić
przez utworzenie błędu ułożenia w co drugiej płaszczyźnie
{111} w sieci A1.
W wyniku tego sekwencja płaszczyzn zmieni się z ABCABC na ABAB płaszczyzn (0001) [4]. Taka zmiana sekwencji może powstawać przez przemieszczenie się częściowej dyslokacji Shockley`a o wektorze Burgersa 1/6 < 211 >
w co drugiej płaszczyźnie {111}. Jeżeli każde przemieszczenie
zachodzi w tym samym kierunku, to następuje proste ścięcie
kryształu A1 [4]. Ścięcie w płaszczyźnie (111) pozostawia tę
płaszczyznę nieodkształconą i nieskręconą, przez co jest ona
płaszczyzną habitus. Jednorodne proste ścięcie w kierunku
< 211 > zapewnia możliwość utworzenia komórki A3 [4].
W stopach odlewniczych Co-Cr-Mo procesy przemian
węglików zachodzą w zakresie temperatur ujednoradniania
oraz przesycania. W czasie ujednoradniania pierwotne węgliki M23C6 ulegają przemianie na M6C. Stopień przemiany,
a następnie rozpuszczenia zależy od temperatury i czasu
wygrzewania [4]. W temperaturze 1483 K całkowite rozpuszczenie zaobserwowano dopiero po 64 h, natomiast w temperaturze 1523 K już po 15 min [5].
Wydzielenie faz wtórnych z roztworu przesyconego obserwuje się w czasie starzenia, są to głównie węgliki M23C6.
Wydzielenia wtórne węglików oraz faz międzymetalicznych
zazwyczaj powodują umocnienie osnowy i podwyższenia
właściwości wytrzymałościowych. Równocześnie są przyczyną obniżenia ciągliwości i odporności na korozję (głównie
międzykrystaliczną i naprężeniową) [4].
Stopy kobaltu zawierające ok. 30% Cr i 4÷17% W oraz
1,0÷3,2% C są stosowane w przypadku tarcia typu metal–
metal bez materiałów smarnych i tarcia w wysokich temperaturach. Stellity zawierają w osnowie stopu Co-W-Cr bardzo
twarde złożone węgliki (Cr, W)7C3, (Cr, W)6C w ilości zależnej
od zawartości węgla, wolframu i chromu [2].
Struktura stellitów zapewnia wysoką twardość w temperaturach powyżej 800oC, doskonałą odporność na ścieranie
i korozję. Twardość stellitów zależy od zawartości i morfologii
węglików. Bardzo ważny jest również skład osnowy powłok
stellitowych, szczególnie gdy występuje zużycie erozyjne
i adhezyjne. Modyfikacja składu powłok na osnowie kobaltu dodatkiem molibdenu, niklu i żelaza oraz dodatkiem boru
i krzemu powoduje istotne zmiany w składzie i właściwościach osnowy stellitów.
Nikiel i żelazo zwiększają udarność i stabilność osnowy.
Bor i krzem obniżają temperaturę topnienia stopu ułatwiając
natryskiwanie cieplne proszków stellitowych. Stopy na osnowie kobaltu są najczęściej stosowane do cieplnego wytwarzania powłok na tulejach pomp, wałach, czopach, wirnikach,
osłonach przeciwerozyjnych, śrubach wytłaczarek tworzyw
sztucznych, matrycach, stemplach do pracy na zimno i na
gorąco, zaworów i gniazd zaworowych silników spalinowych
i inne [2].
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Badania mikrostruktury
cieplnie wytworzonych powłok
W ramach prac dotyczących cieplnego wytwarzania powłok na osnowie kobaltu wykonano szeroki zakres badań,
który obejmował m.in. analizy mikrostruktury, badania EDX
(Energy Dispersive X-ray analysis system), badania dyfraktometryczne oraz badania odporności na zużycie ścierne
i kontaktowe w warunkach laboratoryjnych. Analiza wyników
uzyskanych po przeprowadzeniu prac badawczych, stała się
podstawą opracowania wniosków technicznych i poznawczych. Powinny one przyczynić się do poszerzenia wiedzy
w zakresie cieplnego wytwarzania powłok na elementach
układów rozrządu w aspekcie podwyższenia ich trwałości.
Przedstawione zagadnienia wytwarzania powłok na osnowie kobaltu, jak również na osnowie niklu, znalazły zastosowanie w procesach regeneracji elementów układów rozrządu
silników ZS montowanych w autobusach komunikacji miejskiej. Przykład mikrostruktury powłoki na osnowie kobaltu wytworzonej na dwustronnej dźwigni zaworowej przedstawiono
na rysunkach 1, 2. Po przeprowadzeniu analizy EDX powłok
na osnowie kobaltu stwierdzono obecność w mikrostrukturze
pierwiastków przedstawionych w tablicy I (rys. 3, 4).

Rys. 1. Mikrostruktura powłoki wykonanej materiałem stellite 6, trawiono wodą królewską

Rys. 2. Mikrostruktura powłoki wykonanej materiałem stellite 6, trawiono wodą królewską. Detektor qbsd.

Tablica I. Zawartość pierwiastków w wybranych punktach pomiarowych
Punkt
Pomiarowy

Udział pierwiastków 1/100 atomów
C

Cr

Mn

Fe

Co

W

Si

p.10

26,32

48,89

0,8

10,32

12,89

0,78

0

p.11

16,03

15,45

0,57

22,46

43,85

0,92

0,73

Średnia twardość powłoki stellite 6 wynosi 557 HV.
W mikrostrukturze wykryto obecność roztworu stałego kobaltu α oraz kobaltu β (rys. 5). Obecność fazy β kobaltu możliwa jest dzięki dużej zawartości dodatków takich jak chrom
i wolfram. Autorzy [6] twierdzą, że w powłokach na osnowie
kobaltu występują węgliki M7C3 w osnowie bogatego w wolfram roztworu stałego.
Przeprowadzone badania dyfraktometryczne wskazują
na obecność węglików chromu typu Cr7C3 oraz wolframu (rys.
6). Badania EDX dowodzą, że w obszarach występowania
dendrytów roztworu stałego kobaltu występuje zwiększona

ilość żelaza oraz krzemu. W obszarach międzydendrytycznych stwierdzono ponad trzykrotnie większą ilość chromu.
Zwiększona ilość chromu i węgla może świadczyć o występowaniu w tych obszarach węglików chromu, co potwierdzają badania XRD.
Autorzy [7] przypuszczają, że w mikrostrukturze powłok
na osnowie kobaltu mogą występować węgliki typu M23C6,
Cr3C2 oraz Cr3C. J-C Shin, J-M Doh, J-K Yoon wraz z innymi
autorami [8] twierdzą, że w mikrostrukturze powłok wykonanych materiałem stellite 6 występują węgliki typu: M23C6,
M7C3, M6C oraz inne których nie udało się zdefiniować.

a

b

Rys. 3. Mikroanaliza powłoki stellite 6: a – punkt pomiarowy 10, b – EDX

a

b

Rys. 4. Mikroanaliza powłoki stellite 6: a – punkt pomiarowy 11, b – EDX
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b

c

d

e

f

Rys. 5. Mapping powierzchni powłoki stellite 6: a – obszar pomiarowy, b – wszystkie pierwiastki, c – węgiel, d – kobalt, e – chrom, f – żelazo

Rys. 6. Dyfraktogram powłoki stellite 6. Lampa Cu, filtr Ni,35 kV,25 mA
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Zużycie ścierne i kontaktowe
powłok na osnowie kobaltu
Badania odporności na zużycie ścierne przeprowadzono
na urządzeniu będącym na wyposażeniu Katedry Inżynierii
Materiałowej Politechniki Lubelskiej, schemat urządzenia
przedstawiono na rysunku 7. Powłoki wytworzone były na
podkładkach stalowych metodą TIG, a zastosowany materiał
w postaci drutu o średnicy 3,0 mm wykonany był ze stopu
kobaltu stellite 6. Proces nakładania powłok prowadzono
w pozycji podolnej. Próbki do badania zużycia ściernego były
zamocowane na przegubowym uchwycie i dociskane z siłą
3,5 N do wirującej tarczy MD-Dac, tarcza obracała się ze stałą prędkością 350 obr/min.

Rys. 9. Próbki krążkowe do badań zużycia ściernego o średnicy
12 mm z cieplnie wytworzonymi powłokami na osnowie niklu
(nie szlifowane)

Przeprowadzone badania odporności na zużycie ścierne
wskazały, że stellite 6, PMNiCr55G oraz stal 55 po obróbce
cieplnej (OC) mają najwyższą odporność na zużycie z całej
badanej grupy materiałowej. Największe zużycie zanotowano dla materiału Deloro Alloy 35.
Badania odporności na zużycie kontaktowe przeprowadzono na tym samym stanowisku badawczym, próbki wykonano w postaci krążków o średnicy ok. 65 mm. Na próbkach
tych zostały cieplnie wytworzone powłoki, a następnie poddane procesowi szlifowania i polerowania.
Rys. 7. Schemat urządzenia do badania zużycia ściernego. Opis:
1 – korpus, 2 – obrotowa tarcza, 3 – uchwyt, 4 – przegubowa część
uchwytu, 5 – dysza

Rys. 10. Schemat urządzenia do badania zużycia kontaktowego.
Opis: 1 – korpus, 2 – tarcza, 3 – uchwyt, 4 – przegubowa część
uchwytu, 5 – próbka, 6 – przeciwpróbka

[gramy]

Czas próby dobrano eksperymentalnie i wynosił 180 s,
środkiem w którym próbki były poddane procesowi ścierania, była wodna zawiesina mieliwa kwarcowego o ziarnistości
0,1μm. Wydajność z jaką podawana była zawiesina wynosiła
5 dm3/h. Zawiesina w zasobniku była mieszana za pomocą
mieszadła magnetycznego, w celu uniknięcia opadania na
dno zbiornika cząstek mieliwa kwarcowego. Próbki w postaci
krążków o średnicy 12 mm z cieplnie nałożonymi powłokami były wstępnie szlifowane, w celu nadania odpowiedniego
kształtu.
Widok próbki po procesie cieplnego wytworzenia powłoki i wyniki przeprowadzonych badań odporności na zużycie
ścierne przedstawiono na rysunkach 8, 9.

Deloro Alloy 35

Colmony 43

PMNiCr55G

Stellit 6

stal 55 po OC

stal 55 w stanie
znormalizowanym

Powłoka
Cedler SG2

Rys. 8. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne próbek w zawiesinie mieliwa kwarcowego
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[gramy]

Deloro Alloy 35 Colmony 43 PMNiCr55G

Stellit 6

Rys. 11. Wyniki badań odporności na zużycie kontaktowe

Przeciwpróbkę stanowiły wycinki trzonków zaworowych
po obróbce cieplnej wykonane ze stali H10S2M wg PN-71/H86022 o szerokości 3 mm i średnicy 12 mm. Schemat stanowiska do badania zużycia kontaktowego (rys. 10.)
Przeciwpróbka była dociskana z siłą 28,5 N do krążkowej
próbki. Ogólny widok próbki z cieplnie wytworzoną powłoką
przedstawia rysunek 12. Czas próby wynosił 120 s.
Wyniki przeprowadzonych badań odporności na zużycie kontaktowe przedstawiono na rysunku 11. Badania wykonano na serii próbek przy zachowaniu takich samych warunków procesu.
Przeprowadzone badania odporności na zużycie kontaktowe wykazały, że najniższą odpornością charakteryzują
się próbki wykonane ze stali 55 w stanie normalizowanym.
Najniższą wartość ubytków masowych zanotowano dla próbek z powłoką PMNiCr55G, Cedler SG2 oraz dla stali 55 po
obróbce cieplnej. Zużycie powłok Colmonoy 43, Deloro Alloy

Wnioski
Badania odporności na zużycie ścierne prowadzono
w środowisku wodnej zawiesiny mieliwa kwarcowego.
W badaniach odporności na zużycie kontaktowe nie stosowano środków smarnych oraz środków chłodzących. Po
przeprowadzonych laboratoryjnych badaniach odporności
na zużycie ścierne cieplnie wytworzonych powłok, można stwierdzić że powłoki stellite 6, PMNiCr55G oraz stal
55 po obróbce cieplnej wykazały największą odporność
na zużycie ścierne w środowisku wodnej zawiesiny mieliwa kwarcowego o ziarnistości 0,1 μm. Wartość zużycia
dla powłoki stellite 6 wyniosła 0,00145 g/cykl. Największą
wartość zużycia zanotowano dla próbki z powłoką Deloro
Alloy 35, która wyniosła 0,0168 g/cykl. Powłoki PMNiCr55G
oraz stellite 6 mają najwyższą twardość (550 HV÷650 HV)
ze wszystkich cieplnie wytwarzanych w badaniach powłok.
Badania zużycia kontaktowego w warunkach laboratoryjnych wykazały, że powłoka PMNiCr55G oraz stal 55 po
obróbce cieplnej posiada najwyższą odporność na zużycie

stal 55 po OC

Powłoka
stal 55 w stanie
znormalizowanym Cedler SG2

35 oraz stellite 6 było ok. sześciokrotnie mniejsze niż zużycie
kontaktowe stali 55 w stanie normalizowanym.

Rys. 12. Widok próbki do badania zużycia kontaktowego z cieplnie wytworzoną powłoką na osnowie niklu. Średnica 65 mm (nie szlifowane)

kontaktowe. Wartość ubytków wynosiła odpowiednio 0,0044
g/cykl dla stali 55 po obróbce cieplnej oraz 0,00515 g/cykl dla
PMNiCr55G. Najniższą odporność zanotowano dla stali 55
w stanie normalizowanym (0,05670 g/cykl).
Badania dyfraktometryczne powłok na osnowie kobaltu
wykazały, że w strukturze występuje faza β kobaltu razem
z fazą α. Badania EDX, mapping powierzchniowy oraz badania XRD wykazały obecność węglików chromu typu Cr7C3.
Jak podają autorzy [6], w powłokach na osnowie kobaltu
występują węgliki typu M7C3 w osnowie bogatego w wolfram
roztworu stałego. W badanej próbce materiałowej stellite 6
wykryto obecność wolframu podczas badań XRD oraz EDX.
Zwiększoną ilość wolframu wykryto w obszarach dendrytycznych roztworu stałego kobaltu. Na podstawie badań XRD
nie udało się sklasyfikować wszystkich faz występujących
w strukturze stellite 6. Autorzy [7] przypuszczają, że w mikrostrukturze powłok na osnowie kobaltu mogą występować
węgliki typu M23C6, Cr3C2 oraz Cr3C. Natomiast autorzy [8]
twierdzą, że w mikrostrukturze powłok wykonanych materiałem stellite 6 występują węgliki: M23C6, M7C3, M6C oraz inne,
których nie udało się zdefiniować.
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Roman Masek

Kompozyty BELZONA
– zawsze na powierzchni
BELZONA composites
– always on the surface
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe informacje
o właściwościach fizyko-chemicznych oraz wytrzymałościowych wzmacnianych mechanicznie kompozytów
z osnową polimerową. Omówiono także podstawowe
obszary zastosowania kompozytów w przemyśle. Autor
wskazuje na podstawowe różnice pomiędzy klasycznymi
technikami regeneracji metodami wysokoenergetycznymi
a technikami kompozytowymi. Użytkownik metody
kompozytowej może ponosząc niższe nakłady na energię,
osiągnąć ten sam efekt regeneracji, a nawet w niektórych
przypadkach zwiększyć trwałość naprawianego elementu
w stosunku do metody klasycznej. Przedstawiono
kompozyt Belzona®1111 wykorzystany do regeneracji
uszkodzonego wału w miejscu łożyskowania. Opisano także
metody napraw: „na zimno” uszkodzeń zbiorników na paliwa
i korekcji błędów płaskości (kształtu) wielkogabarytowych
części maszyn.

The article contains the most important information on
physical and chemical properties as well as on resistance
of composite materials which are mechanically reinforced
and include a polymer matrix. Furthermore, the author
discusses the primary areas of industrial application of
composite materials and specifies the main differences
between traditional technologies of high-energy recuperation and composite processing technologies. The
users of composite-based technologies may achieve the
same results of recuperation and in some cases, even
increase the useful life of repaired components compared
with traditional methods, still bearing lower costs of energy.
The author presents Belzona R1111 composite material
used for the purpose of recuperation of the shaft which
suffered damages in the area of bushing. Moreover, the
article discusses the methods of „cold” repair of fuel tank
damages as well as equalisation of flatness (profile) errors
in large size machine components.

Wstęp
Postęp techniczny oraz konkurencyjność w przemyśle
sprawiły, że konieczne stało się zwiększenie trwałości, niezawodności eksploatowanych maszyn i urządzeń. Poprawa
trwałości związana jest ze wzrostem wymagań stawianych
materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizyko-chemicznych związanych z korozyjnym atakiem środowiska. Właściwości materiałów oraz ich trwałość
w dużej mierze zależą od stanu powierzchni (cienkiej mającej
grubość kilkuset nanometrów warstwy wierzchniej materiału). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej może się
bardzo różnić od właściwości materiału (rdzenia otoczonego
warstwą wierzchnią), jednak cały szereg użytkowych funkcji
części maszyn jest określony tylko stanem ich powierzchni.
W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, a także aby
umożliwić regenerację części maszyn i urządzeń wytwarza
się na ich powierzchniach specjalne warstwy o założonych
powtarzalnych własnościach. Do tych technik modyfikacji
powierzchni różnych materiałów zaliczamy także technologie regeneracji oraz modernizacji powierzchni kompozytami
polimerowymi BELZONA®. Nakładanie kompozytów Belzona na powierzchnie możliwe jest w przedziale temperatur
5oC÷35oC, a w niektórych przypadkach – 5oC÷150oC. ZaMgr inż. Roman Masek – BELSE Sp. z o. o

sadniczą zaletą, w stosunku do nakładania warstw techniką
wysokoenergetyczną (np. napawanie, metalizacja i inne) jest
możliwość zastosowania kompozytów w warunkach normalnych tj. w temperaturze otoczenia. Kompozyty polimerowe
Belzona zaprojektowane są tak, aby osiągnęły optymalną
odporność na czynniki działające bezpośrednio na warstwę
kompozytową. W warunkach agresji chemicznej kompozyty
zbudowane są ze składników odpornych na działanie danego
medium lub, gdy np. element maszyny narażony jest na silną erozję (wycieranie) można go pokryć kompozytem, który
wzmacnia się odpornymi na wycieranie cząstkami z Al2O3 jak
w kompozycie BELZONA®(1811) (rys. 1).

Rys. 1. Pokrywa ochronna łożyska wahacza w młynie węglowym
zabezpieczona kompozytem Belzona®(1811) przed wycieraniem
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Gdy do osnowy polimerowej będącej bazą (substancją
rozprowadzającą) dodamy innego materiału wzmacniającego możemy otrzymać zupełnie nowe, dużo lepsze własności kompozytu w stosunku do właściwości, jakie mają jego
poszczególne składniki. Tak właśnie wytworzono najpopularniejszy kompozyt stosowany w regeneracji, ale też w modernizacji części maszyn tj. Belzona®(1111). Kompozyt ten
został umocniony przez napełnienie jego osnowy cząsteczkami stali stopowej wyższej jakości z dodatkiem krzemu.
W tym przypadku cząsteczka oznacza kryształ stali stopowej, który otoczony osnową polimerową tworzy kompozyt
wzmocniony dyspersyjnie. Kompozyt Belzona®(1111) ma
niespotykane wśród innych tworzyw sztucznych właściwości
mechaniczne tzn. zachowuje się pod obciążeniem prawie tak
jak stal, wykazując sprężystość (brak pełzania) oraz znakomitą wytrzymałość na pełzanie.

Rys. 2. Regeneracja wybitego czopa wału o średnicy 180 mm
kompozytem Belzona®(1111)

Kompozyt Belzona®(1111) możemy stosować do odpowiedzialnych napraw oraz modyfikacji powierzchniowych
wielu elementów maszyn i urządzeń. Do najczęściej naprawianych elementów kompozytem zaliczamy: czopy wałów,
oprawy łożyskowe, korpusy maszyn, osadzenia elementów
maszyn, wzmacnianie konstrukcyjne.
Wzrost wytrzymałości osadzenia tulei prezentowanej na
rysunku 4 w stosunku do takiego samego osadzenia, ale wykonanego metodą klasyczną z kontaktem metal–metal, wynika z wyeliminowania błędów kształtu tulei względem gniazda,
błędów ułożenia w osi oraz gwałtownej poprawy powierzchni
kontaktu osadzanych elementów. Dzięki zastosowaniu półpłynnego kompozytu Belzona®(1321) lub przy większych
luzach Belzona®(1111), zamieniono powierzchnie metalowe na kompozytowe, poprawiając w ten sposób wytrzymałość osadzenia. Technologia wzmacniania konstrukcji z wykorzystaniem kompozytów możliwa jest również dzięki znakomitej przyczepności materiałów Belzona do powierzchni.
Przyczepność do metali, co do wartości siły koniecznej do
oderwania „naklejonej” warstwy kompozytu jest największa.
Do materiałów takich jak beton, kamień, tworzywa sztuczne
oraz guma wytrzymałość złącza wykonanego z kompozytu
Belzona przewyższa wytrzymałość materiału podłoża. Właściwość tę wykorzystano w wielu technikach spajania „na zimno” różnych materiałów.
Dzięki tej technologii możliwe jest połączenie elementów
metalowych z metalowymi (np. stal z aluminium), ale także
elementów metalowych z tworzywem sztucznym np. rura stalowa z rurą z PCV.

Opis kompozytu
BELZONA®(1111)
BELZONA®(1111) jest kompozytem, a więc mieszaniną,
której osnowa składa się z polimerów oligomerów modyfikowanych chemicznie i fizycznie oraz różnych napełniaczy
głównie cząstek stali stopowej z dodatkiem krzemu. Napełnianie kompozytu ma na celu jego mechaniczne umocnienie
szczególnie, gdy tak jak ma w przypadku BELZONA®(1111),
kompozyt ma być zdolny do współpracy z określonym rodzajem podłoża jednocześnie przejmując i przenosząc obciążenie bez utraty przyczepności i spójności wewnętrznej kompozytu. Ten system umocnienia kompozytu BELZONA®(1111)
nazywamy wzmocnieniem dyspersyjnym tzn. mikroskopijnej
wielkości cząstki stali krzemowej są równomiernie i w bardzo
dużej ilości rozproszone w osnowie polimerowej (rys. 5).

Rys. 3. Osadzenie łożyska obrotu zwałowarko-ładowarki na kompozycie Belzona®(1111)
kryształ
stali
krzemowej

osnowa polimerowa

Rys. 4. Osadzenie tulei na kompozycie Belzona®(1321). Obciążalność węzła wzrosła siedmiokrotnie
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Rys. 5. Budowa molekularna dyspersyjnie wzmocnionego kompozytu polimerowego BELZONA®(1111)

Wzmocnienie dyspersyjne zapewnia osiągnięcie bardzo
dobrych parametrów mechanicznych kompozytu, a zwłaszcza zdecydowanie poprawia jego wytrzymałość zmęczeniową. (tabl. I). Dyspersyjne zbrojenie kompozytu występuje
na poziomie mikroskopowym i polega na utrudnieniu przez
rozproszone cząstki ruchu dyslokacji w matrycy polimerowej.
Powoduje to powstanie specyficznej budowy wewnętrznej
kompozytu BELZONA®(1111), który dzięki specjalnej konfiguracji sieci przestrzennej makrocząsteczek pozwala na
osiągnięcie niespotykanych dotąd dla tworzyw sztucznych
charakterystyk wytrzymałościowych (rys. 7).
Najczęściej podawaną wielkością charakteryzującą dany
kompozyt polimerowy jest wytrzymałość na ściskanie. Do zastosowań mechanicznych znajomość wytrzymałości doraźnej materiału na ściskanie jest niewystarczająca ponieważ
określona jest w jednorazowym akcie obciążenia, a takie zastosowania w praktyce nie występują (rys. 6). Zawsze trzeba
mieć na uwadze, że naprężenia w kompozycie pojawiają się
na skutek obciążenia mechanicznego, cieplnego oraz skurczu utwardzania (naprężenia własne wywołane utworzeniem
sieci przestrzennej). Zatem będziemy mieli zawsze do czynienia ze złożonym stanem naprężenia warstwy kompozytu
decydującym o jej nośności.

Własności mechaniczne
kompozytu BELZONA®(1111)
Tablica I. Podstawowe parametry mechaniczne kompozytu
BELZONA®(1111)

Własności. Kompozyt

BELZONA®(1111)

Wytrzymałość na ściskanie
Rc MPa ASTM D695

105,5

Wytrzymałość na rozciąganie
Rr MPa ASTM D790

63,4

Moduł Younga
E MPa ASTM D695

1950

Adhezja do stali
MPa ASTM D-1002

20,7

Skurcz utwardzania
% DOD-C-24176A

< 0,025

Wytrzymałość zmęczeniowa
kompozytu BELZONA®(1111)
Przez zmęczenie materiału należy rozumieć zmiany własności zachodzące w czasie pod wpływem obciążeń cyklicznie zmiennych.
Większość polimerów oraz kompozytów polimerowych,
nie wykazują trwałej wytrzymałości zmęczeniowej. Odmiennie zachowuje się kompozyt BELZONA®(1111), który wykazuje cechy obserwowalne dla metali. Przy pewnym poziomie
naprężeń zauważalne jest zjawisko umocnienia (rys. 7).

Rys. 7. Zmiana długości próbki BELZONA®(1111) w czasie pod
wpływem obciążenia

Parametry badania zmęczeniowego kompozytu BELZONA®(1111) do rysunku 7: naprężenie max. – 56 MPa, naprężenie min. – 0, wsp. asymetrii cyklu – 0, częstotliwość obciążenia – 0 Hz.
Wymiary próbki: wysokość – 31,5 mm, średnica
–12,6 mm, utwardzanie w temp. otoczenia.
Technologia naprawy nieszczelności wywołanych perforacją płaszcza stalowego zbiorników na paliwa płynne. Naprawa nieszczelności powstałej w wyniku korozji wżerowej
stalowego płaszcza zbiornika na paliwo płynne polega na
nałożeniu nakładki stalowej połączonej z powierzchnią płaszcza za pomącą specjalnego kompozytu polimerowego (rys.
10 a, b). W sytuacji, gdy przez otwory w płaszczu stalowym
przedostaje się woda gruntowa należy w pierwszej kolejności (przed nałożeniem nakładki) użyć szybko utwardzającego się kompozytu BELZONA®(1291). BELZONA(1291)
w styku ze stalową powierzchnią strefy perforacji i strefy korozji wżerowej osiąga bardzo wysoką przyczepność co zapewnia szczelność (tabl II).
Tablica II
Przeciek
po styku kołek/
otwór
Tradycyjna
metoda
kołkowania
kołkiem
metalowym

Możliwy,
styk tarciowy
metal/metal

Wypełnienie
kompozytem
BELZONA®
(1291)

Nie możliwy!!!
Styk adhezyjny
metal/kompozyt

Korozja
w strefie naprawy
Występuje i jest bardziej
intensywna zwłaszcza,
gdy kołek wykonany
jest z innego metalu
niż płaszcz
Brak korozji.
Tworzywo sztuczne

Rys. 6. Krzywe ściskania BELZONA®(1111) i BELZONA®(1321)
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Podstawowe różnice pomiędzy tradycyjną metodą zatrzymywania wycieku a naprawą z użyciem szybko wiążącego
BELZONA®(1291) zawarto w tablicy II:
Nakładka stalowa powinna być okrągła lub owalna, a jej
wymiary (promień) będą zależały od skali zniszczeń korozyjnych naprawianego podłoża.
Wymiary nakładki stalowej: średnica – powinna być większa 15÷20 cm od średniej szerokości strefy wżerowej (rys. 8),
grubość – powinna być równa grubości płaszcza stalowego.
Materiał nakładki: nakładka powinna być wykonana z identycznego materiału jak materiał płaszcza lub z materiału o zbliżonej sztywności.
Grubość warstwy kompozytu: grubość warstwy kompozytu BELZONA®(1111) nie powinna być mniejsza niż 1 mm. Nie
określa się górnej granicy grubości warstwy kompozytu.
Przygotowanie podłoża – instrukcja użycia BELZONA(1111) w załączeniu.

Opis obszaru naprawy (rys. 8)
Podstawowe zalety naprawy z wykorzystaniem BELZONA®(1111):
– wykonanie naprawy „na zimno” bez użycia otwartego
ognia,
– krótki czas przestoju (1÷24 godz.),
– duża swoboda w doborze grubości warstwy kompozytu,
– gotowa technologia i zestaw naprawczy ułatwiający ich za
stosowanie bez wzywania specjalistycznego serwisu,
– możliwość naklejenia nakładki w miejscach o różnej
krzywiźnie podłoża (rys. 9),

Tablica III

Grubość
warstwy

Wytrzymałość
w złożonym stanie naprężenia
płaszcz/klej/
nakładka

Nasiąkliwość
w paliwach

Klej

Limitowana max
0,2 mm;
niemożliwe
naklejenie
w miejscach
o różnych
kształtach rys. 9

Słaba.
Najlepsza
dla czystego
ścinania

Wysoka
ze względu
na grubość
warstwy

Kompzyt
BELZONA®
(1111)

Nielimitowna.
Możliwość
przyklejenia
nakładki
na podłoże
o różnej
krzywiźnie

Bardzo
wysoka.
Materiał zdolny
do przeniesinia
naprężeń stycznych
i normalnych

Bardzo niska

Porównanie możliwości zastosowania do napraw perforacji
metody łączenia klejem technicznym z klejeniem z wykorzystaniem kompozytu BELZONA(1111) (tabl. III):

Odpowiednio
przygotowana
powierzchnia

Strefa 3

Strefa 2
Strefa
1
– trwałość
naprawy
min. 5 lat.

Rys. 8. Strefy korozji wycinka płaszcza stalowego: strefa regularnej
korozji, strefa korozji wżerowej, strefa perforacji

Nakładka stalowa

Kompozyt Belzona (1111)

Strefa perforacji (spoina, itp)
wypełniona kompozytem Belzona(1291)
Rys. 9. Sposób naprawy strefy 1 i 2 na łuku
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Nakładka stalowa

Belzona(1111)

Rys. 10 a. Podstawowy schemat naprawy uszkodzeń korozyjnych
płaszcza stalowego

Zaskakujące jest to, że udział masowy warstwy kompozytu często nie przekracza nawet 1% (grubości warstw Belzona
– 0,2÷1,5 mm) w stosunku do masy modernizowanych materiałów, a jednak to – jak pokazują zdobyte doświadczenia
i badania – ta warstwa kompozytowa modyfikująca powierzchnie różnych materiałów radykalnie zmienia ich trwałość!

Belzona(1111)

Nakładka stalowa
Rys. 10 b. Naprawa uszkodzeń spowodowanych korozją wżerową zbiornika paliwa

prace doktorskie
18 grudnia 2007 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr inż. Kwiryna Wojsyka. Tematem pracy doktorskiej była „Analiza mechanizmu degradacji
osiowosymetrycznego złącza spawanego poddanego obciążeniom cieplno-mechanicznym”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Służalec (Politechnika Częstochowska),
a recenzenzentami prof. dr hab. inż. Edmund Tasak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i dr hab. inż. Jadwiga Lis (Politechnika Częstochowska).
Istotnym i aktualnym problemem naukowym jest konstrukcja, eksploatacja i postępująca degradacja pewnej specyficznej klasy złączy spawanych wykonywanych między innymi
podczas retrofitu instalacji energetycznych. Złącza te złożone z niskostopowych stali konwencjonalnych nowej generacji
(chromowo-molibdenowych i chromowo-molibdenowo-wanadowych) i zawierających 9÷12% Cr (np. P91, P92) mają
w swej strukturze gruboziarnistą strefę ferrytyczną.
Wskutek zróżnicowanych właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych tych stali, każdorazowo podczas
zmiany temperatury eksploatacji w spoinie i wokół niej powstają naprężenia nakładające się na inne efekty takie jak:
obecność naprężeń i niezgodności spawalniczych, efekty korozyjne, karby metalurgiczne, obecność gazów w złączach,
relaksacja naprężeń i inne.
Szoki cieplno-mechaniczne mogą powodować odkształcenia plastyczne oraz koncentrację ekstremalnych naprężeń
zredukowanych odpowiadających za wzrost kruchości. Ponadto naprężenia mogą wywoływać pęknięcia obwodowe,
wzdłużne i w miejscach o najmniejszym zapasie plastyczności
– niekorzystne również ze względów metalurgicznych. Jeżeli
w miękkiej strefie ferrytycznej degradacja postępować będzie w przyspieszonym tempie, stan okołoawaryjny zostanie
osiągnięty. Praca doktorska mgr inż. Kwiryna Wojsyka poświęcona jest problemowi istnienia w złączach hybrydowych
wykonanych ze stali znacznie różniących się właściwościami niekorzystnej koincydencji wewnętrznych i zewnętrznych

warunków eksploatacyjnych, prowadzącej do przedwczesnej
degradacji połączenia.
Interesującym wynikiem obliczeń jest wyjaśnienie występującego odkształcenia się rur złącza w wyniku tzw. „butelkowania”. Naprężenia normalne (z-z) odpowiedzialne za występowanie pęknięć obwodowych, mają asymetryczny rozkład
po obu stronach sopiny i na jej grubości,. Ważnym spostrzeżeniem jest również to, że oscylacje naprężeń wywołane
zmianami obciążeń przebiegają przez obszar grani spoiny,
a wiec w miejscu dużego prawdopodobieństwa obecności wad.
W realnych warunkach występuje więc dodatkowa kumulacja
naprężeń, co wykazano w rejonie lica, zakładając do obliczeń
obecność karbu mechanicznego w postaci nadlewu spoiny.
Do najważniejszych osiągnięć pracy zaliczono: opracowanie założeń modelu matematycznego zachowania się
złącza hybrydowego w warunkach cyklicznych termomechanicznych, a także nowatorskie zastosowanie modelu
do opisu pracy złącza hybrydowego stali 10H2M i stali P91
w warunkach cyklicznych obciążeń termomechanicznych.
Osiągnięciem rozprawy jest możliwość przewidywania
degradacji hybrydowych złączy spawanych ze szczególnym
uwzględnieniem strefy ferrytycznej występującej w złączu.
Ta praca doktorska stanowi oryginalny wkład do projektowania hybrydowych złączy spawanych instalacji energetycznych, śledzenia procesu degradacji i przewidywania czasu
pracy złącza.
Redakcja
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Grzegorz Olejnik

Ciąć szybciej – ciąć taniej:
JETEX® w POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
To cut faster – to cut cheaper:
JETEX® in POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki prób produkcyjnych
cięcia tlenem z zastosowaniem dysz kurtynowych JETEX®
przeprowadzonych w Mostostalu Siedlce S.A., który posiada zakład produkcyjny w Rudniku nad Sanem.
Zakład dysponował nowoczesną maszyną portalową do
cięcia tlenem typ CORTINA DS. Urządzenie wyposażone
w dwa palniki, zasilane było gazem ziemnym jako gazem
podgrzewającym. Maszyna była obciążona na trzy zmiany
i w pewnym momencie stała się przysłowiowym „wąskim
gardłem” w procesie przygotowania produkcji. Pojawił się
zatem problem, który wymagał szybkiego rozwiązania.
Dobra współpraca przedstawicieli Linde Gaz z Dyrekcją Mostostalu sprawiła, że firma Linde otrzymała szansę
przedstawienia własnej propozycji rozwiązania problemu.
Propozycja Linde Gaz umożliwiła poprawę wydajności
procesu cięcia, bez potrzeby inwestowania w nowe urządzenia. Zastosowanie dysz JETEX® w połączeniu z odpowiednim palnikiem i właściwym gazem palnym pozwoliło
zwiększyć prędkość cięcia o 50% i w pełni zagwarantowało wysoką jakość produktu finalnego.

The results of production tests of oxygen cutting with
application of JETEX® curtain jets conducted by Mostostal
Siedlce S.A. which has a production plant in Rudnik on the
San river were presented in the article.
The plant had an advanced portal machine for oxygen
cutting type CORTINA DS. The machine is equipped with
two burners supplied with natural gas to be the warmingup gas. The machine was used in three shifts, and at a
certain point of time it became the so-called “bottleneck” in
the process of production preparation. So there appeared
a problem, which required quick solution.
The good co-operation between the representatives
of Linde Gaz and the Mostostal Management made it possible for Linde company to get the chance of presenting
their own proposal of the solution to the problem. The proposal made by Linde Gaz enabled to improve the cutting
process efficiency without making any investment in new
facilities. The application of JETEX® jets together with an
appropriate burner and adequate firing gas enabled to
increase the cutting speed by 50% and high quality of final
product was entirely guaranteed.

Wstęp
Cięcie tlenem jest najstarszą metodą cięcia termicznego
stali węglowych i niskostopowych. Nie znaczy to jednak, że
jest ona metodą przestarzałą, dzięki swoim licznym zaletom
znajduje wciąż powszechne zastosowanie w przemyśle.
Konkurencja na rynku gospodarczym, konieczność racjonalizowania kosztów wytwarzania oraz ograniczania czasu wykonania produktu powodują, że firmy muszą wciąż poprawiać
wydajność stosowanych procesów. Dotyczy to także procesu
cięcia termicznego, który w firmach wykonujących produkcję
spawalniczą stanowi główny etap przygotowania produkcji.
Niestety w większości przypadków usprawnienia oznaczają znaczne wydatki finansowe, które wiążą się z inwestycjami kosztownych urządzeń.
W artykule omówiono jak uniknąć inwestycji w obszarze
cięcia tlenem poprzez zastosowanie jednej z innowacji firmy
Linde.
Linde Gaz proponuje rozwiązanie, które umożliwia poprawę wydajności procesu cięcia, bez potrzeby inwestowania
w nowe urządzenia. Zastosowanie dysz JETEX® w połączeMgr inż. Grzegorz Olejnik – Linde Gaz Polska Sp. z o. o.
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niu z odpowiednim palnikiem i właściwym gazem palnym pozwala zwiększyć prędkość cięcia nawet o 30%.
Konstruktorzy i technolodzy, twórcy dysz nowego typu,
uzyskali swoje wyniki dzięki koncentracji i maksymalnemu
wykorzystaniu mechanizmu cięcia tlenem. Czynnikiem mocno wpływającym na prędkość cięcia jest konstrukcja dyszy.
Budowa dyszy tnącej i ciśnienie tlenu decydują o ilości
tlenu doprowadzonego do strefy cięcia i o szybkości wypływu
tlenu z dyszy. Przy zbyt małej ilości i prędkości wylotu tlenu
tnącego występuje niepełne spalanie żelaza i nie dość intensywne usuwanie tlenków, natomiast nadmiar tlenu niepotrzebnie ochładza miejsce cięcia. Ważne jest również,
aby struga tlenu tnącego zachowywała kształt walca na
długości odpowiadającej grubości ciętego elementu. Każda jej rozbieżność odbija się niekorzystnie na prędkości
i jakości ciecia.
Duże znaczenie ma również gaz palny, jego cechy w istotny sposób wpływają na wydajność procesu. Temperatura
płomienia, a przede wszystkim szybkość spalania tzn. szybkość uwalniania energii cieplnej mają kluczowe znaczenie.
Spośród gazów dostępnych na rynku najlepsze parametry
ma acetylen. Temperatura płomienia 31000C i moc cieplna
17,4 kJ/cm2 powodują, że acetylen gwarantuje najkrótszy
czas podgrzewania, co w oczywisty sposób przekłada się na
prędkość procesu cięcia.

Charakterystyka dysz JETEX®
Rozwój konstrukcji dysz do cięcia zmierzający do zwiększenia prędkości procesu zaowocował wprowadzeniem tzw.
dysz kurtynowych typu JETEX®. W dyszach tych uzyskano
wyższą czystość strumienia tlenu tnącego, a zarazem większą prędkość cięcia, otaczając go dodatkową kurtyną tlenową. Kurtyna ogranicza dostęp powietrza oraz produktów spalania do strumienia tlenu. Tworzy ją dodatkowy pierścieniowy
kanał tlenowy, otaczający centralny strumień tlenu.
W dyszach JETEX® zastosowano kanał tlenu tnącego
o najkorzystniejszym profilu, co pozwala na uzyskanie równomiernego strumienia tlenu o prędkości ok. 600 m/s (znacznie przekraczającej prędkość dźwięku). Tak duża szybkość
wypływu umożliwia bardzo efektywne usuwanie żużla ze
szczeliny cięcia, ułatwiając kontakt tlenu z następnymi warstwami ciętego materiału.
a) 		

b)		

c)

dyszą wyposażone są w aluminiowy radiator zapobiegający
ich przegrzewaniu. W czasie podgrzewania materiału przed
cięciem, kanał tlenu tnącego dyszy chłodzony jest niewielką
ilością tlenu wypływającego z zaworu chłodzącego palnika.
Chłodzenie dyszy zwiększa jej trwałość. Zapobiega w dużej
mierze przyklejeniom żużla, a co za tym idzie zmniejsza częstotliwość czyszczenia.
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Rys. 1. Kształty kanałów tlenu tnącego
Dysze JETEX® pozwalają na zwiększenie szybkości cięcia ok. 20÷30% w stosunku do dysz tradycyjnych, w zależności od grubości blachy i warunków cięcia. Dodatkowy strumień tlenu zastosowany w dyszach polepsza także jakość
cięcia; zmniejszając jednocześnie ilość przyklejonego żużla
– cięte krawędzie są gładkie i czyste.
Dysze JETEX® charakteryzują się dużą uniwersalnością
pod względem grubości ciętego materiału. JETEX® 1 pozwala
na cięcie materiału w zakresie grubości 3÷40 mm, JETEX® 2
– 3÷70 mm. Dobierając odpowiednią dyszę do grubości ciętego materiału można uzyskać dodatkowe znaczne oszczędności czasu przez wyeliminowanie przerw na wymianę dysz,
regulację płomienia itp.
Jest to szczególnie istotne w przypadku okresowego
zwiększenia zapotrzebowania na cięcie w procesie technologicznym.

Palnik JETSTREAM BM 30
Dysze JETEX® przeznaczone są do współpracy z nowoczesnym palnikiem JETSTREAM BM 30, w którym zastosowano specjalne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
pracy i polepszające pracę dyszy. Smoczek w układzie wytwarzania mieszanki palnej ma zawór spiralny którego zadaniem jest hamowanie efektu ewentualnego cofnięcia płomienia. W tym samym celu kanały mieszanki palnej i tlenu nad

Rys. 2. Palnik JEATSTREAM BM 30 z dyszą JETEX®

Zastosowanie dysz JETEX®
w POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Firma Polimex-Mostostal S.A. jest jednym z liderów polskiego rynku stalowych konstrukcji budowlanych i posiada zakład produkcyjny w Rudniku nad Sanem. Zakład ten
specjalizuje się w produkcji hal przemysłowych, konstrukcji
budowlanych, jak również wykonuje inne konstrukcji spawane. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych wymaga
wielu operacji, z których jedną jest zmechanizowane cięcie
termiczne.
Polimex-Mostostal Zakład Rudnik dysponuje nowoczesną maszyną portalową do cięcia tlenem typ. CORTINA DS.
Urządzenie wyposażone w dwa palniki, zasilane było gazem
ziemnym jako gazem podgrzewającym.
Przegląd spawalnictwa 1/2008
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Rys. 3. Stanowisko do zmechanizowanego cięcia termicznego w Mostostal Siedlce Zakład Rudnik
Maszyna była obciążona na trzy zmiany i w pewnym momencie stała się przysłowiowym „wąskim gardłem” w procesie przygotowania produkcji. Powstał zatem problem, który wymagał szybkiego rozwiązania. Kierownictwo Zakładu
było zdecydowane dokonać zakupu nowej maszyny. Dobra
współpraca specjalisty spawalnika z Linde Gaz z szefem produkcji Mostostalu sprawiła, że firma Linde otrzymała szansę
przedstawienia własnej propozycji rozwiązania problemu,
która opierała się na:
– wykorzystaniu dysz kurtynowych JETEX®,
– zastąpieniu gazu ziemnego acetylenem.
Dotychczasowe doświadczenie wskazywało, że możliwe
jest zwiększenie prędkości cięcia o 20÷30%, co w ocenie
osób odpowiedzialnych za produkcję w Mostostalu dawało
szansę na bezinwestycyjne rozwiązanie problemu.
Próby cięcia przeprowadzono w Mostostalu we wrześniu
2003 roku, były one możliwe również dlatego, że przecinarka CORTINA ma zalety niezbędne do zastosowania dysz
typu JETEX®, to znaczy ma komputerowy system sterowania oraz automatyczne korygowanie odległości palnik – materiał cięty.
Do prób wykorzystano typowy materiał stosowany przez
Mostostal, stal konstrukcyjną 18G2A o grubości 40 mm. CięTablica I. Parametry cięcia stosowane dotychczas i będące
wynikiem prób z dyszami JETEX®
Przedtem
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JETEX®

Grubość ciętego materiału

18G2A

18 G2A

Grubość ciętego

40 mm

40 mm

Gaz palny

gaz ziemny

acetylen

Czas przebijania materiału

17 s

6s

Prędkość cięcia

300 mm/min

450 mm/min

Zakres cięcia dysz

dysza nr 5
40÷60 mm

Jetex®2
3÷70 mm
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te elementy były zbliżone do produkcyjnych tj. prostokąty,
okręgi, wycięcia technologiczne.
Firma Linde Gaz udostępniła sprawdzony zestaw parametrów cięcia dyszami JETEX®. W tablicy przedstawiono
dotychczas stosowane parametry procesu z parametrami zaproponowanymi i zastosowanymi w trakcie prób.
Z tablicy wynika, że wykorzystanie dysz JETEX® i zastosowanie acetylenu jako gazu palnego inicjującego proces
cięcia pozwoliło na:
– wzrost prędkości cięcia o 50%,
– prawie trzykrotne skrócenie czasu przebijania materiału,
– istotną poprawę wydajności procesu przygotowania
detali na maszynie CORTINA.
Dodatkową korzyścią z zastosowania dysz JETEX® jest
zmniejszenie liczby dysz niezbędnych do pokrycia zakresu
grubości ciętych blach. Do tej pory, aby zapewnić możliwość cięcia w zakresie 3÷70 mm niezbędnych było sześć
dysz o różnych rozmiarach, obecnie wystarczy tylko jedna
JETEX® 2.
Kolejna korzyść z wprowadzenia dysz JETEX® ujawniła
się już podczas eksploatacji. Ponad roczne doświadczenie
z cięcia dyszami JETEX® w pełni potwierdza wysoką trwałość tego narzędzia. Mostostal Siedlce Zakład Rudnik tnąc
w cyklu trzyzmianowym zużywa jedynie dwie dysze miesięcznie.

Wnioski
Doświadczenie wyniesione z pracy dysz JETEX®
i acetylenu w Mostostal Siedlce Zakład Rudnik wykazuje, że rozwiązanie pozwala na znaczne zwiększenie prędkości cięcia tlenem w stosunku do dysz tradycyjnych i alternatywnych gazów palnych, co więcej
pozwala w pełni zagwarantować wysoką jakość produktu finalnego. Dysze JETEX® i acetylen można stosować szczególnie tam, gdzie niezbędna jest wysoka
wydajność cięcia, a także w przypadku okresowego
zwiększenia zapotrzebowania na cięcie, zapobiegając powstawaniu efektu „wąskiego gardła” w procesie
technologicznym.

sekcja spawalnicznicza

Zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP
Warszawa, 29 listopada 2007 roku
Zarząd Główny Sekcji zebrał się po raz ostatni w 2007 roku,
by podsumować swą roczną działalność oraz omówić plany pracy w 2008 roku.
Zaproszonych gości przedstawił Prezes Sekcji dr inż. Jan
Plewniak. Profesor Jacek Senkara przekazał informacje o zaawansowaniu prac nad raportem o stanie spawalnictwa w Polsce, streszczając dotychczasowy ich przebieg.
19 czerwca 2007 roku zainaugurowano prace zebraniem plenarnym, na którym obecni byli również przedstawiciele Instytutu
Spawalnictwa. Dyskutowano nad formą, objętością i zawartością
raportu. Zgodzono się, że raport ma być sumą wiedzy uczestników zespołu o spawalnictwie. Podzielono się na sześć grup
tematycznych:
1. Sprzęt i materiały.
2. Technologie.
3. Konstrukcje spawane.
4. Systemy, normy, certyfikacje.
5. Nauka, literatura, szkolnictwo.
6. Ramy organizacyjne w spawalnictwie.
Niektóre materiały zostały już przekazane w formie pisemnej, a nad szczegółowymi raportami tematycznymi nadal trwają
konsultacje w węższym gronie.
Raport w swej pierwszej postaci przybiera już sensowny
kształt i należy obecnie przypuszczać, że – mimo wyrywkowości informacji – powstanie na przełomie pierwszego i drugiego
kwartału 2008 roku, w objętości ok. 15÷20 stron maszynopisu,
a o publikowanie jego wyciągu autorzy zabiegać będą m.in.
w Przeglądzie Spawalnictwa. Na pierwszym, organizacyjnym
spotkaniu opracowujących raport, był Sekretarz ZG SIMP mgr
inż. Kazimierz Łasiewicki, który zasugerował celowość sporządzenia analogicznych raportów przez inne sekcje zrzeszone
w SIMP.
Uczestnicy zgromadzenia w osobach dr. inż. Jana Plewniaka, prof. Stanisława Piwowara omówili szerszy kontekst
powstania raportu polegający na poruszeniu, aktywizacji
i mobilizacji środowiska spawalniczego. Zebrani zaapelowali do
wszystkich spawalników polskich o włączenie się do redagowania raportu poprzez przekazanie zespołowi pracującemu bezpośrednio nad ostateczną wersją dokumentu wszelkich istotnych
informacji z dziedziny spawalnictwa, zaobserwowanych prawidłowości lub szczegółowych danych.
W dalszej części obrad Prezes Sekcji omówił stan przygotowań przed uruchomieniem Rejestru Spawalników Polskich.
Zatwierdzono wzór dokumentu rejestracyjnego oraz ustalono
– w porozumieniu z Polską Izbą Spawalniczą – wysokść opłaty
deklaracyjnej.
Dodatkowych informacji udzielił i uściśleń dokonał obecny
na zebraniu Prezes PIS – prof. Andrzej Kolasa. Stwierdził, że
zgłoszone uwagi do arkusza deklaracyjnego zostały uwzględnione i wprowadzone do obecnej wersji. Rejestr prowadzony będzie
przez Polską Izbę Spawalniczą, deklaracja dostępna na stronie
internetowej, a wzory deklaracji i legitymacji rozkolportowane
w fachowej prasie: „Przeglądzie Spawalnictwa”, „Biuletynie Instytutu Spawalnictwa i „Spajaniu”. Komplet dokumentów stanowić
będą wpis oraz dowód rejestracyjny w formie plastikowej. Rejestrować się będzie można w Oddziałach Wojewódzkich Sekcji
Spawalniczej, Zarządzie Głównym SIMP lub Polskiej Izbie Spawalniczej ponosząc koszt 30 zł dla członków Sekcji lub 50 zł – dla
pozostałych spawalników.

Profesor A. Kolasa zaapelował o rozpropagowanie akcji
wśród absolwentów spawalnictwa kończących obecnie uczelnie.
Dr inż. Jan Plewniak poinformował zainteresowanych o uruchomieniu strony internetowej Sekcji.
Przystąpiono do omówienia efektów konferencji zorganizowanych lub współorganizowanych przez Sekcję w 2007 roku
oraz planów Sekcji Spawalniczej w 2008 roku.
W 2007 roku odbyły się trzy konferencje spawalnicze:
w Międzyzdrojach „Postęp i innowacje i wymagania jakościowe
procesów spajania”, w Szczecinie „Nowe materiały i technologie
w spajaniu” i we Wrocławiu „Postęp w technologiach lutowania”.
Najliczniejszą była tematyczna konferencja wrocławska,
w której udział wzięło 140 uczestników. Wygłoszono 40 referatów, w tym 8 przez referentów zagranicznych. Ewenementem
były długie, wszechstronne i otwarte dyskusje. Zorganizowano
także szereg imprez towarzyszących.
W Międzyzdrojach obradowało ok. 120 uczestników, a zaletą
tej konferencji były, jak co roku liczne referaty dotyczące bezpośrednich praktycznych aplikacji w spawalnictwie.
W konferencji szczecińskiej uczestniczyło około 90 osób,
a część z nich wzięła udział w VI Szczecińskim Seminarium Spawalniczym. Tu, podobnie jak w Międzyzdrojach zorganizowano
wyjazd techniczny.
Zarząd Sekcji podziękował organizatorom powyższych konferencji – na ręce kolegów: Marka Saperskiego, Jerzego Nowackiego oraz Zbigniewa Mirskiego i Andrzeja Ambroziaka.
Referaty wygłoszone na konferencjach szczecińskiej i wrocławskiej zostały opublikowane na łamach „Przeglądu Spawalnictwa”, co jak zauważył Sekretarz ZG SIMP mgr inż. Kazimierz
Łasiewicki – stanowi przykład wzorowej współpracy sekcji naukowo-technicznej ze swym pismem branżowym.
W planach środowiska spawalniczego w 2008 roku są trzy
znaczące konferencje:
1. XVI – Spawanie w Energetyce – organizowana przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze w Opolu-Jarmotłówku 23–
25 kwietnia 2008 roku.
2. 50. jubileuszowa Krajowa Konferencja Spawalnicza „Nowoczesne Spawalnictwo” z okazji targów EXPOWELDING
w Sosnowcu 21–23 października 2008 roku.
3. XIV „Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów
spajania” w Międzyzdrojach 27–29 maja 2008 roku.
Oddział Warszawski Sekcji Spawalniczej planuje organizację
konferencji jesienią 2009 roku w Warszawie.
Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej podjął decyzję o uhoronowaniu kolejnych pięciu osób medalem Stanisława Olszewskiego: kol., kol. Anny Pocicy, Zdzisława Wolańskiego, Roberta
Niwińskiego, Tadeusza Waszkiewicza i Jana Wójcika.
W sprawach organizacyjnych i wolnych wnioskach poruszano problemy związane z powstającą stroną internetową.
Poinformowano również o wydanym przez Polską Izbę Spawalniczą kalendarzu spawalniczym.
Omówiono również – na wniosek prof. Stanisława Piwowara – sprawy dotyczące zawartości grudniowego i styczniowego
Przeglądu Spawalnictwa i zamieszczenia w nich listów otwartych.
Na tym zebranie zakończono.
Sekretarz Sekcji
dr inż. Kwiryn Wojsyk
Przegląd spawalnictwa 1/2008
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Informacje  wydawcy
Profil czasopisma
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje
przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W  czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok
spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury i właściwości złączy; charakterystyki
urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw polimerowych;
szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji kariery spawalników i ich
doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone na język angielski i zamieszczane
w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1/4 strony
wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy
i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI;
grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki – układ SI.
Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do
1/
3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub 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 wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy
pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), na konto:
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61. 25-528 Kielce,
tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71
RUCH - Infolinia : 0 804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza „Przeglądu Spawalnictwa”
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96,- zł
rocznie		                                          192,- zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

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

INSTYTUT�SPAWALNICTWA
zaprasza�na

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

Nowoczesne�Spawalnictwo
oraz

Miêdzynarodowe�Targi�Spawalnicze

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

Organizator Targów:
Kolporter�EXPO�Sp.�z�o.o.
Miejsce�Konferencji�i Targów:
nowe�centrum�wystawiennicze Expo�Silesia w�Sosnowcu
ul.�Braci�Mieroszewskich�124
Zapraszamy�wszystkich�zainteresowanych�tematyk¹�konferencji�do�przesy³ania�referatów�pod�adres:
Przegląd spawalnictwa 1/2008
Instytut�Spawalnictwa, mgr Alojzy�Kajzerek,�ul.�B³.�Czes³awa�16/18,�44-100�Gliwice
tel.�032�33�58�201���fax�032�231�46�52���e-mail: Alojzy.Kajzerek@is.gliwice.pl
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